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Folklorní festival  

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 
Velká Bíteš  –  sobota 7. září 2013 

 
 

 

 
Podskaláci z Troubska, 2012                                                                                                                                                          FOTO:  JIŘÍ ZACHA 

 
XI. ročník přehlídky folklorních souborů a krojovaných skupin 

z Podhorácka a sousedních regionů 
 

Vystoupí národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše, Poškoláci z Velké Bíteše, ženy a 
děti z Jinošova, Stárci z Ostrovačic, Borověnka ze Štěpánova nad Svratkou, Groš a 

Rožínka z Dolní Rožínky, Velen z Boskovic  a hostující rakouský soubor VTG 
Lindwurm z Klagenfurtu 

Začátek ve 13.30 hodin – Masarykovo náměstí 
              

            V případě nepříznivého počasí bude festival přesunut do sálu Kulturního domu. 
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                             PROGRAM 
 
 
 

Zahájení  
Masarykovo náměstí ve 13.30 hodin 
 

Klubali se ptáci 
Bítešan z Velké Bíteše – skupina starších dětí, 
pěvecký sbor, hudební doprovod J. Coufal.  
Vedoucí Silva Smutná a Hana Sedláková 
 

Bodó hode na Beteši 
Bítešan z Velké Bíteše – skupina mladších dětí, 
hudební doprovod Karolína Hradilová.  
Vedoucí Eliška Hradilová 
 

A já su synek z Polanky 
Stárci z Ostrovačic  –  skupina dětí.  
Vedoucí Anna Smutná a Jitka Křížová 
 

Co se škádlívá, to se rádo má  
Poškoláci – taneční kroužek z Velké Bíteše, 
hudební doprovod Naďa Burianová.  
Vedoucí Táňa Horká 
 

Řemesla 
Stárci z Ostrovačic – skupina mládeže.  
Vedoucí Vlasta Moravová a Mirek Pelikán  
 

Kola z Pivonic 
Groš a Rožínka – folklorní soubory z Dolní 
Rožínky, houslový hudební doprovod. 
Vedoucí Ivana Janoušková a Simona Špačková 
 

Tancujeme pod májí 
Skupina žen a malých dětí z Jinošova.  
Vedoucí Eva Chytková 
 

Řehořská koleda 
Borověnka – folklorní soubor ze Štěpánova nad 
Svratkou a instrumentální hudební doprovod. 
Vedoucí Bohumila Blechová 
 

Zelí 
Groš a Rožínka – folklorní soubory z Dolní 
Rožínky a houslový hudební doprovod. 
Vedoucí Ivana Janoušková a Simona Špačková 
 

Dožínky  
Bítešan z Velké Bíteše – skupina starších dětí  
a mládeže, pěvecký sbor, hudební doprovod J. 
Coufal.  
Vedoucí Silva Smutná a Hana Sedláková 
 

Zpěváčci 
Společné vystoupení sólových zpěváků z Dolní 
Rožínky, Štěpánova nad Svratkou a Velké Bíteše. 
 

 Vítejte u nás 
Bítešan z Velké Bíteše – houslová muzika  
Vedoucí Milan Vlček 
 

Mlynáři 
Bítešan z Velké Bíteše – skupina mládeže, 
houslová muzika. Vedoucí Jana Vlčková 
 

Lidové tance z Korutan I 
VTG Lindwurm – hostující folklorní soubor 
z rakouského města Klagenfurt.  
Vedoucí Brigitte Grünanger 
 

Řemeslnické tance 
Velen – folklorní soubor s muzikou z Boskovic.  
Vedoucí Pavlína Čechová 
 

Lidové tance z Korutan II 
VTG Lindwurm – hostující folklorní soubor 
z rakouského města Klagenfurt.  
Vedoucí Brigitte Grünanger 
 

Život na vsi 
Velen – folklorní soubor s muzikou z Boskovic.  
Vedoucí Pavlína Čechová 
 

Lidové tance z Korutan III 
VTG Lindwurm – hostující folklorní soubor 
z rakouského města Klagenfurt.  
Vedoucí Brigitte Grünanger 
 

Šenkérečko, nalévej 
Bítešan z Velké Bíteše – skupina mládeže, 
houslová muzika. Vedoucí Jana Vlčková 
 

Zakončení   
společnou písničkou přibližně  v 18:00 hodin 
 

                 ____  ____ 
 
V případě nepříznivého počasí festival proběhne 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši 
 
Festival se koná v čase Tradičních bítešských hodů. 
Mimo pohostinství, kavárny a cukrárny jsou otevřeny 
hodové sklípky ve dvorech a v podzemí některých 
měšťanských domů i v přilehlých ulicích s nabídkou 
dobrého jídla a pití. V městském muzeu je otevřena 
vlastivědná a mineralogická expozice doplněná 
projekcí muzejních filmů, v Klubu kultury výtvarná 
výstava (plastiky a fotografie), v základní umělecké 
škole výstava bonsají, v chovatelském areálu výstava 
drobného zvířectva, na horní straně náměstí jarmark 
lidových řemesel. Večer hrají: cimbálová muzika A. 
Smutného ve sklípku "Na Pětce", Hudci z Kyjova  ve 
sklípku "Na Sedmičce", dechové hudby Bítešská 
kapela a Hanačka pod májí  na náměstí. 
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TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

STŘEDA 4. ZÁŘÍ – STŘEDA 11. ZÁŘÍ 2013

Klub kultury města velké Bíteše ve spolupráci s městem velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, prv-
ním stárkem a stárkou, bítešskou chasou, muzejním spolkem velkobítešska a národopisným sou-
borem Bítešan, místními organizacemi a spolky vás srdečně zvou na Tradiční bítešské hody. 

STŘEDA 4. ZÁŘÍ

17.00 hod.  ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
   STAVĚNÍ MÁJE za doproodu BÍTEŠSKÉ KAPELY na masarykově 
   náměstí a otvírání hodových sklípků 
19.00 hod.  TATABAND a jeho dixilend pod vedením Josefa Kučery hraje  
   ve sklípku „Na pětce“

ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ

19.00 hod.  vystoupení skupiny EDISON´S MB (dříve skupina pantago)  
   ve sklípku „Na pětce“ 
19.00 hod.  vystoupení mexické kapely MARIACHI ESPUELAS na terase 
   Bowling baru

PÁTEK 6. ZÁŘÍ

17.00 hod.  KŘEST HVĚZDY SPORTOVCE FRANTIŠKA ČERNÍKA  
   a SKUPINY ELÁN na masarykově náměstí před restaurací  
   U raušů. Zazní i pár skladeb skupiny Elán. 
18.00 hod.   Hraje rocková kapela EMINENT ve sklípku „U Hasičů na Sedmičce“
19.00 hod.  Koncert zpěváků a písniček z muzikálu „DĚTI RÁJE“ na  
   hlavním pódiu pod májí
19.00 hod.  POSEZENÍ U CIMBÁLU s CIMBÁLOVOU MUZIKOU  
   PÚČIK ve sklípku „Na pětce“ 
20.00 hod.  Koncert skupiny MEDICIMBAL na hlavním pódiu pod májí
22.00 hod.  Koncert skupiny PKT – Písně, Které Těší na hlavním pódiu pod májí

SOBOTA 7. ZÁŘÍ SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XI. ročník folklorního festivalu
   přehlídka souborů a krojovaných skupin z podhorácka,  
   sousedních regionů a hostů na hlavním pódiu pod májí.
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13.30 hod.  Zahájení festivalu
13.40 – 16.00 hod. vystoupí Borověnka ze Štěpánova, národopisný soubor Bítešan,  
   ženy a děti z jinošova, Stárci z ostrovačic, Groš a rožínka  
   z dolní rožínky
16.00 – 18.00 hod. vystoupí velen z Boskovic, národopisný soubor Bítešan,  
   folklorní sdružení vTG Lindwurm z rakouského Klagenfurtu
18.00 hod.  Závěr festivalu

Součást festivalu:
19.00 – 21.00 hod. vystoupení dechové hudby BÍTEŠSKÁ KAPELA na hlavním 
   pódiu pod májí
21.00 – 23.00 hod. vystoupení dechové hudby HANAČKA na hlavním pódiu pod májí
19.00 – 24.00 hod. CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO ve sklípku  
   „Na pětce“ 
19.00 – 24.00 hod. CIMBÁLOVÁ MUZIKA „HUDCI Z KYJOVA“ ve sklípku  
   „U Hasičů na Sedmičce“

15.00 hod.  BÍTEŠ HLEDÁ BORCE na farní zahradě. Sedm sportovních  
   soutěží pro děti od 5 do 14 let rozhodne, kdo je bítešským  
   borcem.
18.00 hod.  Koncert PĚVECKÉHO SBORU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘI  
   FILHARMONII BRNO „KANTILENA“ v kostele sv. jana Křtitele

NEDĚLE 8. ZÁŘÍ

8.00 – 9.00 hod.  SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. jana Křtitele za  
   účasti krojované chasy
9.00 – 11.00 hod.   STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby  
   ŠARDIČANKA
9.30 – 11.30 hod.  vystoupení dechové hudby BOBRŮVANKA na hlavním pódiu  
   pod májí 
12.00 – 12.15 hod.  KOLEČKO PRO CHASU na hlavním pódiu pod májí
13.30 hod.  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na  
   masarykovo náměstí
13.30 hod.  BÍTEŠANÉ POD HODOVÓ MÁJÓ – taneční a písňový  
   program národopisného souboru BÍTEŠaN
15.00 hod.  TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy  
   s rychtářem a právem: Česká beseda, první stárek předává  
   dožínkový věnec, moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře  
   a rychtářku, zavádění. 
   Hraje BÍTEŠSKÁ KAPELA na hlavním pódiu pod májí
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16.00 – 20.00 hod. Hudební vystoupení sólistů BROLN ve sklípku „Na pětce“
16.00 – 20.00 hod  CIMBÁLOVÁ MUZIKA ŠMYTEC ve sklípku „U Hasičů  
   na Sedmičce“
16.00 hod.  LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na masarykově náměstí  
   u domu čp. 5 

STŘEDA 11. ZÁŘÍ

17.00 hod.  KÁCENÍ MÁJE
19.00 hod.  HODOVÉ DOZVUKY se skupinou ŽIVEL ve sklípku „Na pětce“

v případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE

Od 2. do 13. září 2013 
HODOVÁ VÝSTAVA PLASTIK BÍTEŠSKÉHO UMĚLCE LUBOMÍRA LACINY, kterou 
doplní výběrem FOTOGRAFIÍ BRNĚNSKÝ FOTOGRAF TOMÁŠ ŠKODA 
Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 2. září v 17 hod. 
výstavní síň Klubu kultury, masarykovo náměstí 5, velká Bíteš
otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hod.
v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hod.

Sobota a neděle 7. - 8. září 2013
HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
výstava bude otevřena v sobotu 7. září od 8 – 18 hod. a v neděli 8. září od 8 – 17 hod.
pořádá: Český svaz chovatelů, Základní organizace velká Bíteš ve svém areálu v ul. Lánice čp. 55.

Pátek až neděle 6. - 8. září 2013 
VÝSTAVA BONSAJÍ
Nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, velká Bíteš
otevřeno:
pátek 6. září  11.00 – 14.00 hod. - prohlídka pro školy
  14.00 – 22.00 hod. – otevřeno pro veřejnost
  od 20 hodin seminář o tvarování bonsají
Sobota 7. září a neděle 8. září 10.00 – 18.00 hod. – otevřeno pro veřejnost
v průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bon-
sajové činnosti členů klubu. 

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Horní strana masarykova náměstí v průběhu soboty a neděle
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MĚSTSKÉ MUZEUM
masarykovo náměstí 5, velká Bíteš
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
  Vlastivědná expozice Města Velké Bíteše
Hodový víkend - Muzejní videotvorba 
promítání dokumentárních filmů člena muzejního spolku velkobítešska Karla veleby  
s místní tématikou - začátek vždy od 10.00 a od 15.30 hod.
Sobota 7. a neděle 8. září ve 12.30 hod. – Komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křtitele
městské muzeum otevřeno: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod.
Hodový víkend: sobota a neděle 10.00 – 17.00 hod. 

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ 
Horní strana masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hodin
Neděle: 10 – 17 hodin

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS 
Horní strana masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hodin
Neděle: 10 – 17 hodin

NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

V neděli 8. září 2013 bude po CELÝ DEN z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO 
celé Masarykovo náměstí. NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI 
ZA POTOKEM.

KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ

Sklípek „Na Pětce“ masarykovo náměstí 5
Středa 4. září 19.00 hod. TATABAND a jeho dixilend pod vedením Josefa Kučery 
Čtvrtek 5. září 19.00 hod.  vystoupení skupiny EDISON´S MB
pátek 6. září 19.00 hod.  CIMBÁLOVÁ MUZIKA PÚČIK
Sobota 7. září 19.00 hod.  CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
Neděle 8. září 16.00 hod. Hudební vystoupení sólistů BROLN 
Středa 11. září 19.00 hod. HODOVÉ DOZVUKY se skupinou ŽIVEL

Sklípek „U Hasičů na Sedmičce“  masarykovo náměstí 7
pátek 6. září od 18.00 hod.  Hraje rocková skupina EMINENT
Sobota  7. září otevřeno od 12.00 hod.  
19.00 – 24.00 hod.  Cimbálová muzika HUDCI Z KYJOVA
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Neděle 8. září otevřeno od 10.00 hod.  
16.00 – 20.00 hod.  Cimbálová muzika ŠMYTEC 
víno, pivo, občerstvení zajištěno

Restaurace „Naše bítešská“ vlkovská 482 
Středa 4. září – neděle 8. září Burčák, víno, černohorské pivo, limo
pátek 6. září od 18 hod.  posezení s country kapelou MŇOUK, speciality na grilu
Sobota 7. září od 18 hod.  posezení s country kapelou MŇOUK, grilované sele

Kavárna „Café Jana“  masarykovo náměstí 66
Středa 4. září – neděle 8. září víno, burčák, uzené maso, krůtí palice, bůček, klobásy
pátek 6. září   Hraje kapela BLÍŽENCI
Sobota 7. září   Hraje FRANTIŠEK KRATOCHVÍL ml.

Sportbar Klíma   Tyršova 219 
Středa 4. září – neděle 8. září Speciality na grilu, uzené maso
pátek 6. září   Hraje kapela ROBUR ROCK
Sobota 7. září   Hraje kapela PRO – ROCK

Sklípek ve vinotéce „Spirit“  Lánice 59 
pátek 6.září od 18.00 hod.  Hodový podvečer s cimbálovou muzikou FJERTŮŠEK
Sobota 7.září od 18.00 hod. Hodový posez s TONY ŽÁKEM 
Grilování s davídkem, speciality z udírny a grilu, víno a burčák z moravské Nové vsi, pivo z Černé Hory

BOWLING BAR   masarykovo náměstí 98 
Středa 4. září – neděle 8. září  
Burčák z moravského muškátu (oblast mutěnice), sudová vína, nová nabídka odrůdových 
vín z valtického podzemí, Chateau Lednice a z vinařství jožky Šmukaře
Čtvrtek 5. září v 19.00 hod.  Hraje mexická kapela MARIACHI ESPUELAS
Čtvrtek 5. září – sobota 7. září. Nabídka z udírny – uzená žebírka, bůček, klobásy, cigára 

Mázhaus na „Staré poště“  masarykovo náměstí 88
Středa 4. září – neděle 8. září reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo

Rybářský sklípek   masarykovo náměstí 86
Středa 4. září – neděle 8. září Smažený kapr, rybí polévka, pivo, víno
Středa 11. září   Smažený kapr, rybí polévka, pivo, víno 

Vinotéka – nápoje  Lánice 30
pátek 6. září – sobota 7. září Točené pivo, víno, burčák 
otevřeno od 18 hod.
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Musilova vinotéka  masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
Středa 4. září – středa 11. září  Sudová vína z rakvic a Němčiček, burčák, pochoutky 
z grilu. otevřeno od 10 hod. Cukrovinky, limo, káva a různé pochutiny k vínu

Hodová kavárna „Kreative Café“ Lánice 57
otevřeno: středa až pátek od 9.00 hod., sobota a neděle od 14.00 hod.
Echt hamburger či jinou dobrotu vám ugrilujeme, burčák nebo pivko s radostí načepujeme 
a kávu horkou či ledovou, u nás nebo s sebou, s láskou připravíme ... 
aktuální dění v Kreative Café sledujte na našem facebooku.

Restaurace „U Vrány“
Selská hospoda a zahrádka  Kostelní 69
pátek 6. září   Grilované maso na rožni
Sobota 7. září   Grilované maso na rožni

Restaurace „Na 103“  peroutkova 103 
Středa 4. září – neděle 8. září Udírna, gril, domácí kuchyně

Bar „U Staříka“   vlkovská 482
pátek 6. září – sobota 7. září Burčák, točené pivo Budějovický budvar 10°/ 12°/ řezané
otevřeno denně od 12 hod. Speciality na grilu i z udírny

Disko – Bar CARIBIC   Lánice 59
Středa 4 .září – sobota 7. září HODOVÉ DISKOTÉKY 

Hodový SALOON  masarykovo náměstí 6
Středa 4. září – neděle 8. září Hodový sklípek ve westernovém stylu

Restaurace U Raušů  masarykovo náměstí 13 
Středa 4. září – neděle 8. září Burčák z moravského muškátu (oblast mutěnice),  
    sudová vína, nová nabídka odrůdových vín  
    z valtického podzemí, Chateau Lednice a z vinařství  
    jožky Šmukaře
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SLOVO Z RADNICE

vážení spoluobčané,
začínám opět informací o stavu nejvýznamnější městské 

investiční akce letošního roku  „rekonstrukce masarykova 
náměstí – přestupní terminál velká Bíteš“. po předchozím 
jednání s dodavatelem stavby – firmou ImoS a.s. bylo  
26. srpna předáno staveniště a zahájeny stavební práce. 
vzhledem k zářijovému termínu letošních hodů budou do 
hodů na stavbě provedeny pouze základy pro dvě měst-
ské historické kašny. Ty se na své místo na náměstí, po své 
demontáži v letních měsících, vrátí totiž do konce roku. 
jejich repasi a odborné osazení zajistí díky finanční dotaci 
ministerstva kultury odborná firma z oblasti památkové 
péče. Současně bude provedena nově i technologie přívodu vody do kašen. K tomuto radi-
kálnímu kroku jsme přistoupili vzhledem k tomu, že jsme nebyli schopni opravit existující 
poruchy těsnosti spár kamenných prvků u kašen. průběžně odtékající voda byla příčinou 
nejen ročních desetitisícových nákladů na dodávku vody, ale způsobovala rovněž zhoršení 
podloží komunikace na náměstí, zejména pak v prostoru výjezdu na Brno. v letošním roce 
budou provedeny dle harmonogramu dodavatele opravy inženýrských sítí v rámci celého 
staveniště tj. průjezdné komunikace a horní strany náměstí. práce jsou koordinovány  
s obnovou elektrické sítě EoN a realizací chrániček pro plánovanou trasu krajské optické 
sítě roWaNET nebo přeložkami a zabezpečením stávajících telefonních tras v prostoru 
stavby. Celoplošné uzavírky průjezdné komunikace a horní strany náměstí není v této etapě 
třeba, počítáme jen s lokálním omezením průjezdnosti dle postupu prací. v příštím roce 
pak budou zejména prováděny práce na konstrukcích vozovek a chodníků včetně kamen-
ných dlažeb a osazení městského mobiliáře a zeleně. S průběhem prací a případnými uza-
vírkami bude veřejnost v předstihu informována. dokončení celé této akce předpokládáme 
v červenci příštího roku. 

Intenzivně pracujeme rovněž na přípravě rekonstrukce spodní - jižní části náměstí. Na 
tuto další samostatnou akci jsme totiž v závěru června získali příslib na další evropskou 
dotaci z rop jihovýchod, a to ve výši více jak osm milionů Kč. dokončení prací na této na 
srpen příštího roku. příští hody, které se budou konat od 10. do 17. září 2014, by tak pro-
běhly již na zcela zrekonstruovaném náměstí.

v měsíci září nás čeká práce na řadě dalších důležitých akcí. jedná se například o dokon-
čení prací na zateplení objektu SoŠ jana Tiraye na Tyršově ulici nebo zahájení prací na 
světelně řízeném přechodu v Lánicích na příchodu nové mateřské škole. v našem městě se 
bude jednat o první světelně řízený přechod s poptávkou doplněný zpomalovacími dyna-
mickými semafory pro oba jízdní směry. Zpomalovací semafor znají už Bítešáci od sta-
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dionu – trvale svítí červená a zelená se rozsvítí, pokud přijíždí auto povolenou rychlostí. 
poptávka při této konfiguraci znamená standardní tlačítko pro chodce, po jehož stisknutí 
se prioritou na přechodu stává chodec. pro auta tak, i když přijíždí povolenou rychlostí 
k místu přechodu, zůstane svítit červená a chodci mohou přejít. Světelně řízený přechod 
bude znamenat jak zklidnění dopravy, tak i zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí  
v této lokalitě. rovněž příprava realizace projektu zahrady mateřské školy v Lánicích, kte-
rou zpracoval arch. Sendler a na kterou město získalo dotaci ve výši 3,6 milionu Kč je akcí, 
která bude pracovní prioritou našich příštích dnů. 

Ing. milan vlček, starosta města 

ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci počínaje 11. zářím 2013 od 9 do 11 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
v prostorách solné jeskyně

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
STUDIO ORIFLAME VELKÁ BÍTEŠ 
Široká nabídka výrobků, poradenství v líčení, měření kondice těla, diagnostika pleti.
pro členy oriflame vyzvedávání objednaného zboží. obchodně kosmetická a Wellness 
poradkyně marcela machalová. masarykovo náměstí 88, Stará pošta – 2. patro
Tel: 607 909 462 email: machalova@o2active.cz

Neděle dne 1. září 2013 v 8 hodin
MŠE SV. V BÍTEŠSKÉM KOSTELE S CHASOU
Stárci a stárky při bohoslužbě poděkují za úrodu.
organizuje: Farnost velká Bíteš

Od 2. září 2013 každé pondělí od 14.30 do 16.30 hodin
PRAVIDELNÉ TRÉNINKY MODERNÍ GYMNASTIKY
Sportovní hala Tj Spartak 

Od 2. do 13. září 2013 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, v sobotu 7. září od 
13.00 do 17.00 hodin a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin
HODOVÁ VÝSTAVA 
Ukázka plastik bítešského umělce Lubomíra Laciny, kterou doplní výběrem ze svých foto-
grafií brněnský fotograf Tomáš Škoda. Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 2. září  
v 17 hodin. výstavní síň Klubu kultury, masarykovo náměstí 5, velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek až neděle 6. - 8. září 2013 
VÝSTAVA BONSAJÍ
Nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, velká Bíteš
otevřeno: pátek 6. září - 11.00 – 14.00 hodin - prohlídka pro školy, 14.00 – 22.00 hodin 
– otevřeno pro veřejnost, od 20 hodin seminář o tvarování bonsají, sobota 7. září a neděle 
8. září 10.00 – 18.00 hodin – otevřeno pro veřejnost
v průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo bon-
sajové činnosti členů klubu. 
organizuje: Bonsai klub

Sobota dne 7. září 2013 v 15 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE NA FARNÍ ZAHRADĚ
Sedm sportovních soutěží pro děti od 5 do 14 let rozhodne, kdo je bítešským borcem.  
Skákací hrad, trampolína, bohaté občerstvení. Nejlepší borce odmění rychtář jiří Blaha. 
organizuje: Farnost, Kolpingova rodina a KdU-ČSL.

Neděle dne 8. září 2013 v 8.00 a 9.30 hodin
SLAVNOSTNÍ HODOVÉ BOHOSLUŽBY
ranní mše sv. s rychtářem a bítešskou chasou.
organizuje: Farnost velká Bíteš

Sobota 7. září a neděle 8. září 2013
HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
výstava bude otevřena v sobotu 7. září od 8 – 18 hodin a v neděli 8. září od 8 – 17 hodin.
organizuje: Český svaz chovatelů, Základní organizace velká Bíteš ve svém areálu v ulici 
Lánice č. 55.

Neděle dne 8. září 2013 po celý den
OCHUTNÁVKA JÍDEL S DAVÍDKOVÝM KOŘENÍM PŘÍMO Z GRILU
masarykovo náměstí, velká Bíteš
organizuje: david jurásek společně s jeřábkovou pekárnou 

Čtvrtek dne 12. září 2013 v 7 hodin
ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY 
Navštívíme muzeum tabáku, Chrám Nanebevzetí panny marie, Kostnici, zámek Žleby.
přihlášky na Klubu kultury, masarykovo náměstí 5. 
Cena za dopravu, průvodce a vstupné: senioři 350 Kč, ostatní 460 Kč.
odjezd v 6.50 hod. ze sídliště, v 7.00 hod. z masarykova náměstí ve velké Bíteši
organizuje: Seniorklub
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Pátek dne 13. září 2013 od 9.45 hodin
SOUTĚŽ HZS KRAJE VYSOČINA VE VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB Z HAVAROVANÝCH 
VOZIDEL
masarykovo náměstí, velká Bíteš
organizuje: Hasičský záchranný sbor Kraje vysočina

Neděle dne 15. září 2013 od 18.30 do 19.15 hodin 
RELAXAČNÍ VEČERY
ve výstavní síni Klubu kultury
organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s mgr. Blankou vafkovou

Středa dne 18. září 2013 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Kvízové odpoledne
přísálí Kulturního domu, vlkovská 482, velká Bíteš
organizuje: Seniorklub

Středa dne 18. září 2013 v 16.15 hodin 
CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ TĚLO I DUŠI
ve výstavní síni Klubu kultury
organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s mgr. Blankou vafkovou

Čtvrtek dne 19. září 2013 ve 14.30 hodin
BESEDA O STRAVOVÁNÍ DIABETIKŮ A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
SoŠ jana Tiraye, Lánice 300
organizuje: Úo Svazu diabetiků velká Bíteš

Sobota dne 21. září 2013 (čas bude upřesněn)
JM KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKYŇ – KVALIFIKACE (VOLEJBAL)
Sportovní hala Tj Spartak

Sobota dne 21. září 2013 v 18 hodin
KONCERT CORDIAL STRING QUARTET 
v bítešském kostele zazní skladby W.a. mozarta, j. Suka, a. vivaldiho a dalších umělců. 
vstupné dobrovolné. výtěžek je určen na podporu domácí hospicové péče Charity. Slovem 
provází rektor Západomoravské vysoké školy Třebíč marek matějek.
organizuje: Farnost velká Bíteš

Neděle dne 22. září 2013 v 17 hodin
EXIBIČNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ
HC Spartak velká Bíteš vs. Hokejové legendy
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předzápas ve 14.30 hodin sehrají starší žáci velké Bíteše a velkého meziříčí.
více informací viz. předposlední strana obálky. Zimní stadion velká Bíteš, Tyršova 219.
organizuje: HC Spartak velká Bíteš ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Pondělí dne 23. září 2013 v 8 hodin
DEN MODLITEB ZA OLOMOUCKÝ SEMINÁŘ
Budeme se modlit za bohoslovce, kteří se připravují na kněžskou službu.
organizuje: Farnost velká Bíteš

Středa dne 25. září 2013 od 9 do 11 hodin a od 16 do 18 hodin
BAZÁREK S PODZIMNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI
výběr oblečení ve středu 18. září od 9 do 11 hodin a v úterý 24. září od 16 do 18 hodin. 
vstupní poplatek 30 Kč. v prostorách solné jeskyně
organizuje: mC Bítešáček 

Sobota dne 28. září 2013 od 8 do 12 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH S DAVÍDKOVÝM KOŘENÍM
Na farmářském trhu přislíbil účast i vítěz letošní Grilmánie michal veselý z Happy gril teamu. 
organizuje: david jurásek společně s jeřábkovou pekárnou

Sobota dne 28. září 2013 v 9 hodin
VÝLET NA KOLE ZA SMÍRČÍMI KAMENY – NÁMĚŠŤSKO
Sraz u fotbalového stadionu
organizuje: Seniorklub

Sobota dne 28. září 2013 v 9 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
4. ročník turistického pochodu. Start v přírodní učebně u ZŠ velká Bíteš Sadová 579. Trasy 
6, 12, 19 km.
organizuje: ZŠ velká Bíteš a pionýrská skupina velká Bíteš

Sobota dne 28. září 2013 ve 20 hodin
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA S KAPELOU F-BOX
Skvělá taneční zábava s kapelou, kterou znáte z farních plesů, folklorní překvapení.  
vstupenky za 100,- na Infocentru (tel. 566 532 598) a 120,- na místě. 
Kulturní dům, vlkovská 482, velká Bíteš
organizuje: Bítešská KdU-ČSL pod záštitou mUdr. víta Kaňkovského

Neděle dne 29. září 2013 v 18 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: MILAN MACHOLÁN
dne 13. srpna 2013 nastal pro pBS historický okamžik. Uskutečnil se první let tech-
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nicky velmi náročného turbovrtulového motoru Tp100. milan macholán – generální 
ředitel pBS - představí Bítešanům, co stálo za tímto úspěchem.
Základní umělecká škola, Hrnčířská ul., velká Bíteš
organizuje: Bítešská akademie

Úterý dne 1. října 2013 v 17 hodin
TAJEMSTVÍ VELKÉ MORAVY 
Beseda s autorem historických detektivek z velkomoravské říše – Stanislav Češka
městská knihovna, masarykovo náměstí 85
organizuje: městská knihovna

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ŘÍJNU 2013:

Pátek dne 4. října 2013 v 19 hodin 
IV. OCHUTNÁVKA VÍN
Host: Country skupina – NacoNoty f.t.c.
vinařství: Šlechtitelská stanice vinařská velké pavlovice a.s. – rodinné vinařství poliak
Kulturní dům, vlkovská 482, velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 7. října do 18. října 2013 
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ 
výstavní síň Klubu kultury, masarykovo nám. 5

Středa dne 23. října 2013 v 18 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „LÁSKA A PÁREČKY“
Hrají: jan revai, Kateřina janečková, Karel Zima, jarmil Škvrna a Ernesto Čekan
Kulturní dům, vlkovská 482, velká Bíteš
předprodej vstupenek bude zahájen koncem září v Turistickém informačním centru,  
masarykovo náměstí 5
organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH 
PRACÍ PRO ROK 2013

rada města rozhodla o vyhlášení výsledků soutěže diplomových prací pro rok 2013 takto:
1. místo petr odstrčil – Studie území v okolí křižovatky za kovomatem
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2. místo Lucie Borkovcová – Efektivnost financování veřejného koupání ve velké Bíteši
3. místo Zuzana muzikářová – předpoklady a bariéry rozvoje venkovského mikroregionu 
velké Bíteše.
rada města současně vyjádřila poděkování všem účastníkům soutěže.
rada města schválila vyhlášení soutěže diplomových prací pro rok 2014. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NEJSTARŠÍ OBČANKA VELKÉ BÍTEŠE A KRAJE VYSOČINA 
MARIE CAHOVÁ OSLAVILA 107 LET 

paní marie Cahová, která se narodila 10. srpna 
1906, se letos dožívá krásných 107 let.  

Setkání i oslava na radnici ve velké Bíteši byla 
již po osmé. od 10. srpna 2006, kdy oslavila paní 
Cahová sté narozeniny, je oslava v obřadní síni 
každoroční. od roku 2011 je nejstarší občankou 
velké Bíteše a nyní již i nejstarší občankou našeho 
Kraje vysočina. v současnosti je třetí nejstarší 
obyvatelkou České republiky.

Letošní oslava na radnici v obřadní síni  
se konala den předem v pátek 9. srpna v 10 hodin. 
Tato velice vitální paní na svoji oslavu vyšla schody 
do prvního patra v doprovodu syna miloše. do 
dveří obřadní síně vešla v doprovodu svých synů 
oldřicha a miloše a v ten moment by přítomné 
107 let hádal málokdo. 

Na oslavu se dostavila nejbližší rodina, popřát  
jí přišli starosta města Ing. milan vlček, člen zastu-

pitelstva velké Bíteše a ředitel polikliniky a domova důchodců mUdr. Svatopluk Horek, dále 
vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje vysočina jUdr. věra Švarcová, z odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu Kraje vysočina Bc. roman Sýkora a mgr. marek Homolka, 
zástupkyně ředitele oSSZ Žďár nad Sázavou Ing. renata Grumlíková, vedoucí oddělení důcho-
dového pojištění oSSZ Žďár nad Sázavou jiřina vojíková, sociální pracovnice domova důchodců 
velká Bíteš Eva dosadilová, dis., a členky Sboru pro občanské záležitosti.

Během blahopřání s dlouhou frontou gratulantů oslavenkyně přijímala krásné kytice  
i dárkové balíčky. 

po slavnostním přípitku zaznělo již tradiční „živijó“, v němž nad ostatními vynikaly 
zvučné hlasy starosty města a vnučky paní Cahové, operní pěvkyně. poté se podepsala 
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do pamětní knihy a to opět jako každý rok bez brýlí!  přítomní novináři doslova oblehli  
a vyzpovídali syny marie Cahové oldřicha a miloše, aby se dozvěděli něco o jejím životě. 
dle slov svých synů měla paní Cahová krásný a šťastný život. ráda si dá dobrou kávičku, 
maso i sladké. To nám potvrdila i na malém posezení s občerstvením, které bylo součástí 
oslavy, kde si dala kávu a sladký koláč.

K poslechu, ale i zpěvu zahrál otto Hasoň (housle) a Naděžda Burianová (harmonika). 

marie Cahová dnes žije v městském domově důchodců na Tyršově ulici ve velké Bíteši. 
do roku 1943 ve velké Bíteši provozovala taxikářskou živnost. po smrti manžela, který 
zahynul 9. května 1945 při bombardování velké Bíteše, se už nikdy znovu nevdala. posta-
rat se naopak musela nejen o své dva syny oldřicha a miloše, ale také o prosperující 
autodopravu, kterou zdědila po manželovi. jezdila i s náklaďákem, ale jen do roku 1948,  
kdy jí firmu znárodnili. Následně pracovala jako prodavačka motosoučástek. Co se o paní 
Cahové neví, tak že byla šoférem automobilové stříkačky Walter pN u požární služby Civilní 
protiletecké ochrany v letech 1938-1945. v neděli 20. března 1938 absolvovala Samaritán-
ský kurz Cpo. dále byla jednou z 3 řidiček na CaS 16 praga rN.

Ke gratulantům se přidáváme a přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, svěžesti a dosa-
vadní vitality.    

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

MC BÍTEŠÁČEK JE OPĚT ZPÁTKY

S novým školním rokem se vrací z prázdnin i mateřské centrum Bítešáček. opět se 
budeme pravidelně setkávat každou středu v měsíci od 9 do 11 hodin v recepci solné jes-
kyně.   

pro děti jsou nachystané tvořivé dílničky a maminky se zase během podzimu a zimy 
mohou těšit na rozmanité kurzy, počínaje pletením váz z novinového papíru přes malíř-
skou techniku zvanou enkaustika a výrobu šperků z fimo hmoty, až po vyrábění vánoční 
výzdoby. Nebude chybět ani oblíbený podzimní a zimní bázárek dětského oblečení, tradiční 
martinský průvod světýlek či mikulášská nadílka. mimo jiné čekají na malé návštěvníky 
úplně nové hračky. 

další informace o nás a fotografie naleznete na www.bitessko.com pod kolonkou zájmové 
spolky nebo na facebooku. 

Tak neváhejte a přijďte za námi. Těší se na vás petra, veronika, Simona a pavla.

mateřské centrum Bítešáček
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BAZÁREK S PODZIMNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI

Bazárek s podzimním oblečením a obuví pro děti a drobnými hračkami se bude konat  
ve středu 25. září od 9 do 11 hodin a od 16 do 18 hodin v mC Bítešáček v prostorách solné jes-
kyně. oblečení můžete nosit ve středu 18. září od 9 do 11 hodin a v úterý od 16 do 18 hodin. 

prodávající platí „vstupní“ poplatek 30 Kč, přičemž cenu zboží si určuje každý sám. věci 
je třeba označit dvěma kusy nálepek, kde bude uvedeno jméno, číslo (každý kus oblečení se 
očísluje) a cena. dále je třeba dodat seznam oblečení. počet kusů je omezen na 100.

Neprodané oblečení se bude vydávat v pondělí 30. září od 16 do 18 hodin a ve středu  
2. října od 9 do 11 hodin. v případě nejasností nebo pro více informací nás kontaktujte na 
e-mailu mcbitesacek@seznam.cz, prostřednictvím facebooku nebo osobně každou středu 
dopoledne v našem centru. Na listopad je plánován další bazárek se zimním oblečením.

mateřské centrum Bítešáček

SPECIÁLNÍ ZÁHON NEJEN PRO VOZÍČKÁŘE

S příchodem jara jsme se na naší zahradě odměnili novým záhonem. možná si říkáte,  
co na tom, vždyť záhony má téměř každý? ale věřte, že ten náš je v mnoha směrech speci-
ální. má daleko více možností využití a hlavně z něj mohou mít radost i žáci, kteří na tom 
s pohybem nejsou až tak dobře. Záhon je uzpůsoben tak, aby byl přístupný ze všech stran  
i pro děti na invalidním vozíčku. a protože za každou dobře odvedenou práci je potřeba se 
odměnit, další výhodou je možné využití k relaxaci a odpočinku, např. posezení na lavičce  
u ohýnku. Nejenom my s dětmi jsme pracovali, ale i páni zahradníci a v neposlední řadě  
i rodiče dětí, kteří nám pomohli sázet stromy, keře, bylinky a květiny. děkujeme všem, kteří se 
na jakémkoliv počínání podíleli a pomohli nám tak zkrášlit a obohatit naši školní zahradu.

mgr. jitka Kalinová, školní koordinátor Evvo

REVOLVINGOVÝ FOND

TOM TOM BAND ZE ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ ZAUJAL  
PUBLIKUM V SENCI

Na květnovém koncertě základních uměleckých škol velká Bíteš a Senec zaujala sku-
pina Tom Tom Band ze ZUŠ velká Bíteš slovenské publikum natolik, že dostala příležitost 
zúčastnit se velkého letního karnevalu v Senci. 

v pátek 28. června se skupina mladých bubeníků vydala na cestu. v pořadí již 17. velký 
letní karneval v Senci nabízel bohatý program hudebních a tanečních čísel, dominantou 
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programu byl průvod masek. 
Účinkovaly zde i profesionální 
skupiny bicích nástrojů, které své 
místy monotónní bubnové show 
oživovaly tanečními čísly.

„Naše“ skupina Tom Tom Band 
se však rozhodně nenechala zahan-
bit. předvedla se hned dvěma vstupy 
a opět svými rytmickými variacemi, 
diverzitou rytmů a svou muzikál-
ností přilákala mnohé publikum.
Gratulujeme jim tedy k výkonu  
a přejeme další umělecké pří-
ležitosti.

mgr. alena Borková

KULTURA

DRUHÉ LETNĚNÍ S PAVLEM HELANEM

počasí nedělního dopoledne  
30. června ve mně nebudilo dojem 
na pořádné „letnění“ s oblíbeným 
písničkářem pavlem Helanem. No,  
ale jak je v dnešní době nezvykem, vše se  
v dobré obrátilo. Sice nám trošku vět-
řík foukal, tak o to to bylo „vzdušnější“, 
jak situaci zpěvák oglosoval. Koncert 
se stejně jako loni odehrál v absolutně 
pohodovém tónu tak, jak je to Hela-
novi vlastní, a klid Letné tomu přidal 
navíc příjemnou atmosféru.

opět tento kytarista, ale i hráč na ukulele hrál písničky z vlastní produkce, i z té cizí, samo-
zřejmě hrál na přání, hrál pro děti i dospělé, jen oproti loňsku nehrál bosý (přišlo mi to rozumné). 
Byl jsem mile překvapen, kolik má tento hudebník v našem regionu příznivců, protože jsem si 
jistý, že ne určitě všichni šli na Letnou za černohorským pivem a skvělou grilovanou makrelou 
(a že byla opravdu výborná). pro mě to bylo prostě „skvělé nedělní letnění“. Třetím ročníkem 
tohoto koncertování se opět nechám překvapit.

Tomáš jelínek, ředitel ICaKK
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vystoupení Tom Tom Bandu na náměstí v Senci. Foto: František Kratochvíl
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LETNÍ KINO BRATŘÍ ČADÍKŮ NAVŠTÍVILO VELKOU BÍTEŠ

Kinematograf bratří Čadíků 
od 15. července do 18. července 
2013 tradičně zavítal na masa-
rykovo náměstí ve velké Bíteši, 
kde přítomným promítal skvělé 
české filmy. v pondělí 15. 7. 
jsme mohli zhlédnout komedii 
Tomáše Řehořka „Signál“, v úterý 
16. 7. následovala skvělá a vtipná 
komedie „probudím se včera“ od 
miloslava Šmídmajera, ve středu 
17. 7. příjemná komedie režisé-

rky a scénáristky alice Nellis “perfect days – I ženy mají své dny“ a jako poslední k nám ve 
čtvrtek 18.7. fotbalově prokopal ondra vetchý s miroslavem Krobotem sportovní komedii 
„okresní přebor – poslední zápas pepíka Hnátka“ od  režiséra jana prušinovského.

všechny dny nám přálo příjemné počasí a letní kino se těšilo opravdu slušné návštěv-
nosti. vstupné bylo dobrovolné. polovina z vybraného vstupného bude věnováno Nadaci 
Charta 77 – Konto Bariéry a tou druhou polovinou se podpoří projekt digitalizace Kine-
matografu bratří Čadíků, protože v letošním roce se naposledy promítá na standardním 
filmovém pásu a příští rok už bude letní kino plně digitalizované. 

pro návštěvníky bylo připraveno restaurací „Naše bítešská“ točené černohorské pivo  
a chmelová limonáda, hamburgery, kuřecí a vepřové špízy a jiné speciality na grilu, ke kte-
rému se podávalo kvalitní čerstvé pečivo z jeřábkovy pekárny. přítomní si mohli občerst-
vení zakoupit a zpříjemnit si tak filmový večer.

Už nyní nám „Čadíci“ přislíbili svoji účast příští rok, teď se můžeme jen těšit, které skvělé 
filmy nám nabídnou.

Informační centrum a Klub kultury

REGIONÁLNÍ UČEBNICE BÍTEŠSKO

S potěšením vám můžeme oznámit, že se díky finanční podpoře města velká Bíteš, 
firem Labara, první brněnská strojírna velká Bíteš, drogerie-bioprodukt dana ráčková  
a Sdružení rodičů a přátel školy velká Bíteš podařilo realizovat dotisk publikace regionální 
učebnice Bítešsko. Toto poupravené vydání zajistilo Informační centrum a Klub kultury 
velká Bíteš ve spolupráci se ZŠ velká Bíteš.

I když se v názvu setkáme s pojmem učebnice, není určena pouze žákům a učitelům. Na své 
si přijdou i spoluobčané, přátelé velké Bíteše a okolí. Tato kniha je naprosto ojedinělá svým 
komplexním pohledem na velkou Bíteš a širší okolí. promlouvá srozumitelným jazykem,  
je přehledná barevným členěním kapitol a zajímavá bohatou fotografickou i obrazovou doku-
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mentací. doufáme, že se vám zalíbí na první pohled. pak vás 
možná přivede k zamyšlení. může dát směr některé z vašich 
vycházek. Snad vám připraví i nějaké překvapení. můžete si ji 
doplnit vlastními poznámkami, postřehy, novými údaji. proč 
to všechno? přece proto, abyste se tu cítili jako doma! 

Žáci naší školy budou mít publikaci dostupnou ve škole 
za sníženou cenu 50,- Kč (díky podpoře města a sponzo-
rům, kterým tímto opět děkujeme) a budou ji využívat  
i rozšiřovat si ji ve výuce od 3. až do 9. třídy, kdy jim samo-
zřejmě zůstane. 

pro veřejnost bude publikace dostupná za nákladovou 
cenu 180,- Kč v Turistickém informačním centru na masa-
rykově náměstí 5 ve velké Bíteši.

Co říci závěrem? Naší snahou bylo touto publikací vzbudit zájem o poznávání regionu, 
a tím utvářet vztah k místu, kde společně žijeme. jestli se nám to podařilo, musíte posoudit 
sami.

Za realizační tým mgr. pavel Holánek

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY DAGMAR LIVOROVÉ  
VE VELKÉ BÍTEŠI

od 12. do 18. srpna 2013 se v Kulturním domě ve velké Bíteši uskutečnily mistrovské 
pěvecké kurzy dagmar Livorové. Tato slovenská mezzosopranistka patří mezi nejúspěšnější 
pěvecké pedagogy současnosti. její až neuvěřitelný hlasový fond velmi syté a objemné barvy 
zněl v divadlech po celém světě. v roce 1988 zpívala ve philadelphii po boku tenoristy 
Luciana pavarottiho. jako host působila ve Státní opeře v praze, janáčkově opeře v Brně  
a její hlas zněl i v rakousku, Německu, Itálii, Švédsku, Francii a USa. její žáci patří dnes 
mezi nejúspěšnější operní pěvce a získávají nejvyšší ocenění na světových soutěžích.

mistrovské pěvecké kurzy měly  za cíl zdokonalit pěveckou techniku, interpretaci skla-
deb a přiblížit laickému publiku zákulisí operního zpěvu zajímavou a neotřelou formou. do 
kurzu bylo vybráno deset nejlepších mladých pěvců z České republiky i zahraničí. 

výuka probíhala ve slovenském, ruském, německém, anglickém nebo italském jazyce.
jednotlivé hodiny byly veřejnosti přístupné a každý se mohl přijít osobně podívat, jak 

kurz probíhá a zaposlouchat se do operního zpěvu. 
výuka vyvrcholila závěrečným koncertem všech absolventů pěveckých kurzů v neděli  

18. srpna v kostele sv. jana Křtitele. Úvodním slovem přivítal přítomné ředitel Klubu kul-
tury Tomáš jelínek, starosta města Ing. milan vlček a barytonista jakub pustina. dagmar 
Livorová společně s jakubem pustinou poděkovali za skvělé zázemí i příjemné prostředí, 
které jim velká Bíteš poskytla.

Na koncertě vystoupilo společně deset mladých operních pěvců za doprovodu klaví-
risty richarda pohla. Slyšeli jsme skladby od Wolfganga amadea mozarta, a to árii Figara  
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v podání Sébastiena parotte z Belgie, árii Sextu v podání Wiktorie Zawistowske z polska, 
árii Leporella od Borise prýgla z České republiky. Z rusalky od antonína dvořáka zazněla 
árie prince v podání amira Khana ze Slovenské republiky, árie vodníka od mihaila pod-
kopaeva z Ukrajiny. od Gaetana donizettiho z Lucia di Lammermoor zazněla árie Lucie  
v podání jennifer Hyun jung Yoon z jižní Korey. pěvkyně viktória Norko marková ze 
Slovenské republiky zazpívala od vincenza Belliniho montekové a Kapuleti árii julie.  
v podání Christiane riedl z rakouska to byla árie Urbaina od Gaicoma meyerbeera, nebo od 
Giuseppe verdiho z aidy árie aidy v podání veroniky mihalkové ze Slovenské republiky.

Na koncertu také zazněly duety Giovanniho a Zerliny z dona Giovanniho od Wolfganga ama-
dea mozarta v podání Sébastiena parotte z Belgie a Christiane riedl z rakouska nebo duet rigoletta 
a Gildy z rigoletta od Giuseppe verdiho v podání jakuba pustiny a jennifer Hyun jung Yoon.

pro všechny přítomné to byl jedinečný koncert a nezapomenutelný kulturní zážitek. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA HODOVOU VÝSTAVU
 

jako každý rok se i letos můžeme 
těšit na hodovou výstavu ve výstavní 
síni Klubu kultury na masarykově 
náměstí 5 ve velké Bíteši. výstava se 
uskuteční v době od 2. do 13. září 
2013. můžeme se těšit na ukázky 
plastik bítešského umělce Lubomíra 
LACINY, kterou doplní brněnský 
fotograf Tomáš ŠKODA svou prací. 
Slavnostní vernisáž se bude konat  
v pondělí 2. září v 17 hodin.
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absolventi pěveckých kurzů na závěrečném koncertě v kostele sv. jana Křtitele. Foto: otto Hasoň

Letecký snímek velké Bíteše. Foto: Tomáš Škoda
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jedná se o průřezovou výstavu při příležitosti 60. naro-
zenin Lubomíra Laciny. Hlavní část tvorby je zaměřena na 
křesťanskou a spirituální tematiku. Sochař své plastiky také 
vystavoval např. v Galerii na radnici v Brně Řečkovicích, na 
zámku ve Žďáře nad Sázavou, v zámku Lednice nebo v Gale-
rii Gustava mahlera v jihlavě.

Tomáš Škoda je mladý tvůrčí fotograf žijící v Brně,  
kde pracoval na plný úvazek jako fotoreportér v Brněnském 
deníku rovnost po dobu dvou let. mezitím byl přijat na Slez-
skou univerzitu v opavě na obor Institut Tvůrčí Fotografie, 
kde v letošním roce ukončí bakalářské studium. v současné 
době externě spolupracuje s Hospodářskými novinami.

velkou Bíteš na svých fotografiích zachytil při kulturních 
událostech, tak i po architektonické stránce až po netradiční 
letecké záběry.

výstava bude otevřena po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 
do 15.30 hodin.

v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 8. září 
od 10.00 do 18.00 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠ HLEDÁ BORCE: LETOS UŽ POPÁTÉ

Bítešské hody jsou jednou z největších akcí svého druhu na Vysočině. Již popáté 
bude jejich program obohacen o soutěžní klání pro děti s názvem „Bíteš hledá 
borce“. 

„Chceme dát příležitost rodinám, které nemají příliš peněz na kolotoče, ale přesto 
chtějí, aby si děti hody užily,“ říká za pořadatele místostarosta Tomáš Kučera. děti 
budou soutěžit na bítešské farní zahradě o hodové sobotě 7. září.

Na sedmi stanovištích tak budou bojovat děti od 5 do 14 let ve čtyřech věkových 
kategoriích. důležitá bude jejich síla, rychlost, postřeh, ale i tvořivost. akce, kterou 
budou připravovat desítky dobrovolníků, má zároveň přilákat pozornost dětí ke sportu 
a následující pravidelné činnosti. jen borec, který pravidelně sportuje, totiž svoje umís-
tění může příští rok obhájit.

aby si přítomní rodiče i děti mohli akci opravdu užít, nebude chybět hudební pro-
dukce kapely Bridge. připraveno bude také grilování, táborák, bohaté občerstvení.

vrcholem programu bude slavnostní vyhlášení nejlepších bítešských borců, kterým 
předá odměny rychtář letošních hodů jiří Blaha. akci pořádá místní Kolpingova rodina 
ve spolupráci s KdU-ČSL od patnácti hodin odpoledne.

Ladislav Koubek
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Hudební múza. Foto: jiří Grégr
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BÍTEŠ PŘIVÍTÁ VZÁCNOU NÁVŠTĚVU

Již 11 let trvá spolupráce a partnerství Kolpingových rodin z Velké Bíteše a bavor-
ského Schrobenhausenu. Pravidelně se navštěvujeme, informujeme o dění a také inspi-
rujeme k stále novým a novým aktivitám. 

Naši přátelé ze Schrobenhausenu již 
díky nám navštívili Brno, Žďár a Zelenou 
horu, moravský kras a další nádherná 
místa. my jsme na oplátku kromě Schro-
benhausenu viděli Neuburg na dunaji, 
Řezno či mnichov. my jsme ukázali našim 
přátelům, jak vypadají bítešské hody, oni 
nám zase svoje slavnosti chřestu.

v letošním roce přivítáme návštěvu ze 
Schrobenhausenu na konci září. Budeme tak na ně mít dostatek času. Ukážeme jim již druhý ročník 
Svatováclavské zábavy, což je akce, která se loni setkala s velmi dobrým ohlasem. Chceme opět připra-
vit co nejkvalitnější program a budeme rádi, když se do něj zapojí naši členové, příznivci a přátelé. 

Lidé zapojení do družby se postupně obměňují. Takže pokud chcete oživit svoje znalosti 
němčiny či angličtiny a poznat nové přátele, určitě se také můžete zapojit. pro bližší informace 
kontaktujte miriam Ševčíkovou (608 071 087) nebo Ladislava Koubka (777 668 473).

Program návštěvy přátel z Kolpingovy rodiny Schrobenhausen ve Velké Bíteši
Pátek 27. září 2013 18.00 – příjezd, večeře, 20.00 – společný večer s hudbou – hraje 

kapela Bridge, promítání fotek z činnosti obou Kolpingových rodin
Sobota 28. září 2013 8.00 – bohoslužba k poctě sv. václava, 9.00 výlet - Lednice-valtice, 

navštívíme mj. den valtických burčáků), 18.00 – návrat a večeře v rodinách, 20.00 Svatovác-
lavská zábava s kapelou F-Box v kulturním domě 

Neděle 29. září 2013 9.30 – mše sv. v bítešském kostele, 10.45 – ukázka hasičské techniky 
a program na bítešské hasičce, 12.30 – oběd a po obědě rozloučení

Ladislav Koubek

BÍTEŠSKÁ AKADEMIE JE ŠANCE PRO PŘEMÝŠLIVÉ

Bítešská akademie je snaha několika lidí předvést Bítešanům zajímavá témata, případně debaty 
se známými osobnostmi. působíme v rámci bítešské Kolpingovy rodiny, která nám poskytuje 
organizační zázemí. Zároveň si chceme udržet nezávislost a organizační pružnost. pracujeme 
tedy bez jakékoli administrativní zátěže a všechny podněty ze strany veřejnosti jsou vítané. 

Z akcí, které jsme uskutečnili, se s největším ohlasem setkaly tyto:
mgr. j. prokop phd. – ředitel hospice v rajhradě nás seznámil se strukturou a smyslem 
hospicové péče u nás.
mgr. m. vácha phd. – publicista, kněz, učitel lékařské etiky měl přednášku o přírodních 
vědách, evoluci a víře.
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Návštěva Kr Schrobenhausen v Bíteši v roce 2010. Foto: archiv Kr
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Biskup Thdr. v. malý - Světící biskup pražský. přednáška o politice a křesťanství.
Na podzim letošního roku plánujeme povídání s Milanem Macholánem o skvělých úspě-

ších První brněnské strojírny, která v loňském roce získala prestižní ocenění Firma roku. Usku-
teční se v tradičním nedělním čase 29. září v 18.00 na ZUŠ. dále pak připravujeme návštěvu  
Ing. Petra Blížkovského – ekonoma a vedoucího bruselského Generálního ředitelství EU pro eko-
nomické a sociální otázky Evropské Unie. Téma bude velice aktuální – ekonomie a křesťanství. 

Hosty tedy máme jak zblízka, tak zdáli. Brusel je zatím asi nejvzdálenější. Bítešská akademie je 
platformou ke společnému scházení a uvažování nad některými tématy, která přináší dnešní doba. 
je zcela neformální, je zdarma a je otevřena jakýmkoli podnětům ze strany veřejnosti. pokud by 
kdokoli z vás věděl o někom zajímavém, který by byl ochotný za námi do Bíteše přijet, obraťte se 
prosím buď na mě, nebo na Ladislava Koubka. 

Tomáš Lajkep

DO VELKÉ BÍTEŠE ZAVÍTÁ CORDIAL STRINQ QUARTET 

Bude to v rámci Svatováclavského festivalu hudby a umění, který se uskuteční poprvé  
v tomto roce od 21. září do 6. října v Kraji vysočina. Cílem festivalu je spojit postavu sva-
tého václava nejen s komorní hudbou ale i s dalšími formami umění. 

Celý festival je benefiční. výtěžkem z koncertů bude podpořena domácí hospicová péče 
Třebíč, kterou poskytuje Charita Čr. Na všechny akce je vstupné dobrovolné. ve velké Bíteši 
se uskuteční koncert 21. září 2013 v 18.00 hodin v kostele sv. jana Křtitele. vystoupí na něm 
mladé smyčcové kvarteto z Třebíče – Cordial String Qurtet se sólistkou Evou Lojdovou. 

Slovem bude doprovázet rektor Západomoravské vysoké školy Třebíč ThLic. PhDr. 
Marek Matějek, Ph.D. Th.D., který během koncertu přiblíží právě postavu sv. václava.  
Na programu: W. a. mozart, j. Suk, a. vivaldi a další.

všichni jste srdečně zváni. 
jaromír Hlaváč 
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přednáška marka o. váchy měla velký ohlas. Foto: archiv Bítešské akademie.
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VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA: F-BOX NÁS BUDE BAVIT!

Několik let jsme uvažovali o tom, jaká je škoda, že kapelu F-BOX v Bíteši máme jen 
jednou ročně na farním plese. Loni jsme se konečně odhodlali k uspořádání Václavské 
zábavy, kam jsme tuto oblíbenou temperamentní kapelu pozvali.

protože se zábava líbila, není 
možno jinak než pokračovat  
v tradici. Letos se zábava usku-
teční přímo na svátek našeho 
národního patrona, v sobotu 
28. září. Na návštěvníky čeká 
večer strávený v rytmu skvělé 
hudby a dravého tance. Chybět 
nebude drobné folklorní zpes-
tření. o to se postará soubor 
dunajec. 

půlnočním vrcholem bude 
dražba obrazů bítešských umělců, 
z nichž největším klenotem bude 
obraz sv. václava, který nama-

loval Tomáš Lajkep. všichni václavové se mohou těšit na speciální pozornost a pěkný 
dárek. Na zábavě letos přivítáme také hosty z německého Schrobenhausenu.

vstupenky na zábavu můžete zakupovat na Informačním centru, masarykovo nám. 5 
– zvýhodněná cena v předprodeji činí 100 Kč. pokud se rozhodnete až na poslední chvíli  
a koupíte si lístky na místě, zaplatíte 120 Kč. Záštitu nad zábavou převzali krajští zastupitelé 
– vít Kaňkovský, josef mach a Tomáš Kučera. 

Ladislav Koubek

BHP ZAHAJUJE 17. SEZÓNU  
HODOVÝM KONCERTEM KANTILÉNY

Bítešský hudební půlkruh již tradičně organizuje v kostele sv. jana Křtitele mimořádný kon-
cert v podvečer hodové soboty. pravidelně v chládku kostela vítáme ty, kteří si chtějí na chvilku 
oddechnout od nepřetržitého proudu hodového veselí, atrakcí a kulinářských lákadel. vloni jsme 
obdivovali dokonalý výkon pardubického sboru jitro, letos se těšíme na brněnskou Kantilénu.

Kantiléna vznikla z podnětu Ivana Sedláčka roku 1956 jako Šlapanický dětský sbor a už po šesti 
letech intenzivní práce upoutala pozornost vítězstvím v celostátní soutěži v Bratislavě. roku 1967 
se ze školního sboru stalo výběrové těleso s nynějším názvem. Začíná spolupracovat s předními 
skladateli, orchestry i dirigenty a získává vynikající domácí i mezinárodní pověst. od roku 1984 
Kantiléna působí při Státní filharmonii Brno (nyní Filharmonii Brno). počínaje rokem 2006 vystří-
dal Ivana Sedláčka ve vedení sboru dirigent jakub Klecker, sám bývalý člen sboru. 
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Kapela F-Box. Foto: jan Kratochvíla
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Za dobu své existence 
Kantiléna účinkovala na 
více než 1 450 koncertech 
doma, v sedmnácti evrop-
ských zemích, v USa, 
Kanadě, japonsku a rusku. 
výrazné oblibě se u poslu-
chačů těší stylové pořady 
duchovní hudby, které  
v podání sboru zazněly ve 
více než 250 chrámech. 
Z nejvýznačnějších např. 
Stephansdom Wien, Santa Croce in Gerusalemme roma, Hofkirche dresden, Bazilika  
St. pantaleon Köln, Sv. mikuláš praha, dóm petra a pavla v Brně, Bazilika sv. prokopa v Tře-
bíči, Le mont – St. michel, Sacré Coeur paris, Cathedral St. patrick New York, National Shrine 
Washington aj. dvousettisícovému shromáždění věřících zpívala Kantiléna na mši, kterou 
celebroval v praze při své návštěvě České republiky jan pavel II. pravidelně vystupuje na bene-
fičních koncertech, např. pro sdružení podané ruce, na koncertě pokoj lidem dobré vůle na 
velehradě nebo v rámci adventních koncertů z katedrály sv. víta v praze přenášených Českou 
televizí. 

Kantiléna nám v BHp zahajovala druhou sezónu v říjnu roku 1998. v sobotu 7. září  
v 18 hodin určitě uslyšíme jiné děti, ale jsem si naprosto jistý, že budou zpívat stejně krásně 
jako ty před patnácti lety.

otto Hasoň

TÝDEN KNIHOVEN 30. ZÁŘÍ - 6. ŘÍJNA 2013 
 
SKIp ve spolupráci s knihovnami vyhlašuje již 17. ročník celostátní akce Týden kniho-

ven. Letošní motto zní S námi jen all inclusive! v rámci této tradiční akce jsme připravili 
bohatou škálu aktivit:

Stálým čtenářům budou prominuty upomínky a další resty, bylo by tedy dobré tohoto týdne využít.
pro ty, kteří mají zájem navštěvovat knihovnu, nabízíme registraci na 1 rok zdarma.
již tradiční velké říjnové čtení bude letos zaměřené na Helenu Zmatlíkovou, která letos 

slaví 90. výročí. my si ji připomeneme na některé z besed s dětmi. Zároveň máme připra-
veny i besedy o knihách současných autorů.

Zkrátka nepřijdou ani dospělí čtenáři. Zvláště ti, kteří obdivují tajemství velké moravy. 
právě o ní nám přijde povyprávět autor historických detektivek z velkomoravské říše – Sta-
nislav Češka. jeho nejnovější knížku „případ hrozníčkové náušnice“ najdete v knihovně již 
teď a na besedu přijďte 1. 10. v 17. hod. do knihovny. všechny milovníky historie a napínavé 
četby srdečně zveme.

Kateřina Brychtová
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dětský sbor Kantiléna. Foto: jakub Holas
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní PEROUTKOVA ULICE, DŮM ČP. 102:

je pravděpodobné, že dům 
stál již v roce 1414, avšak 
neměl hospodáře. prvním 
jeho doloženým vlastníkem 
je tak k roku 1594 Marek Far-
kas, jehož dědici prodali dům 
roku 1623 v ceně 70 morav-
ských zlatých „mládenci“ 
Janu Řezaninovi. Následně  
v letech 1626 až 1637 

je držitelkou domu připomínána Anna Řezaninka. později roku 1662 městský 
úřad prodal dům, „z kteréhož Říha Muzikář preč odešel a jeho pustýho zanechal“,  
a to v ceně 45 mor. zlatých Martinu Čechovi, zvanému Ráček. v roce 1687 měl měst-
ský úřad v úmyslu prodat dům, „z kteréhož Matěj Čech, Martina Čecha syn, pryč odešel  
a pustého zanechal“, rudolfu Truskovi. a „jsouce velmi pustý a zruinirovaný“, zavá-
zala se obec, že bude za něj po dva roky platit daně. Truska tu ale nezůstal a usadil se 
na jiném domě. asi proto se tu zabydlel Vít Čech, který je tu doložen i s manželkou  
a třemi dětmi k roku 1690.

roku 1755 „Jejich Opatrnosti pan primátor, pan purkmistr a rada na poníženou 
žádost Antonína Kamínka připsali a připisují jemu požár tak řečený Čechovský v Hrn-
čířskej ulici...za hlavní sumu 40 zlatých moravských“. o půlstoletí později, roku 1805, 
zdědil dům v ceně 522 zlatých nejstarší syn ševce antonína Augustýn Kamínek. pak 
v roce 1814 již vdova apolena Kamínková prodala „dům, plac na stodole, stůl, kotel 
a mrvu“ za 800 zlatých tkalci ze Zálesné Zhoře Matěji Mezníkovi. od toho jej roku 
1825 pořídil za 576 zlatých mlynář z předního mlýna Václav Perna. Následně jej od 
roku 1844 vlastnili Jan a Josefa Pernovi. roku 1853 koupili dům za 1260 zlatých 
dále Karel a Františka Navrátilovi. poté jej roku 1865 pořídili za 900 zlatých Karel  
a Kateřina Sabatovi. a roku 1884 jej zdědili Václav a Marie Královi.

prameny: Soka Žďár n. S., f. am velká Bíteš, č. 11788, fol. 70, č. 11789, fol. 145, 239, č. 
11793, fol. 61, č. 11795, fol. 309, 310.

jan Zduba
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dům čp. 102 v současnosti. Foto: jan Zduba
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JAK VYPADALA KAŠNA PŘED 285 LETY

 Nejstarší vyobrazení kašny na velkobítešském 
náměstí pochází z roku 1728, kdy stávala blízko 
místa, kde se dnes nachází tzv. západní kašna. 
v té době byla v provozu již přinejmenším půl-
druhého století. Nejstarší zmínka o ní pochází  
z roku 1574, kdy ji obec nechala opravit a zároveň 
nechala opravit i velké nebozíze k vrtání boro-
vých kmenů na vodovodní trouby. voda bývala 
přiváděna do kašny v zemi položenými troubami  
v délce přibližně 870 metrů od „Studýnek“; tedy  
z místa, kde poblíž náměšťské a pucovské cesty nad 
Zmolou vyvěralo deset studánek. Tam bylo v roce 
1651 nad tou nejnižší, kde se voda stékala, zhoto-
veno roubení zakryté malým krovem se šindelem.  
v roce 1673 tři lidé zhotovili okolo studánek zídku, 
kterou zapobíjeli též šindelem. Kašna na náměstí 
bývala zároveň rozvodnou, odkud vedly jednotlivé vodovody k některým domům na náměstí. 
přepadní voda bývala odváděna souběžným vodovodem zpět k potoku, přičemž ji využíval bar-
vířský či koželužský provoz a dříve též lázeň. o celý vodovodní systém se staral obecní zaměst-
nanec zvaný vodák, kterým byl v roce 1728 jan Hromádka.

při hledání představy, jak kašna vypadala, je nutné obrátit se ještě více do minulosti. jak vypo-
vídají obecní počty, v roce 1673 začala stávající kašna protékat. Zpočátku pomáhalo zatírání 
skulin lojem, avšak již o čtyři roky později bylo zřejmé, že nelze se stavbou nové kašny otálet. 
městský úřad započal přípravy počátkem roku 1678 tím, že zajistil nachystání fošen z 25 dubo-
vých klád o tloušťce zřejmě 6,5 palců (16 cm) a na dno ze 14 borových klád. přitom dubové dříví 
bylo vybráno v újezdském a příbramském hájenství a borové v městském lese. Zřezáno bylo 
v městské pile při dolním mlýně. v následujícím roce 1679 byl zjednán odborník na stavbu 
kašen mlynář pod mitrovem Lukáš Kratochvíla. Svou práci započal 13. srpna a přerušil ji až  
v chladném 18. listopadu. radní přitom zpočátku asi pochybovali o jeho odbornosti, neboť si  
v září ověřovali jeho tvrzení, že stavěl kašnu v Třebíči. Na Kratochvílovu práci navázal vodák 
jakub Kloc, který během podzimu vyvrtal a položil 40 vodovodních trub. Kašnář Kratochvíla 
měl své dílo dokončit v následujícím roce, avšak svůj nástup oddaloval, načež za ním jeli v polo-
vině května 1680 dva radní. Nakonec přišel 25. května a kašnu dokončil během dvou měsíců 
25. července. Za celkem pět měsíců odborné práce dostal vyplaceno dohromady 70 rýnských 
zlatých a půl sudu piva. dále při dokončování kašny dva mlynáři z obecních mlýnů podsekali 
zbývající potřebné množství doubí v panské habřině, které vrchnost městu pro tento účel daro-
vala. Stavba vrcholila v polovině června, kdy vodák starou kašnu rozbořil a zhotovil spolu s dal-
ším obecním poddaným petrem moučkou stojan do kašny. Na něm vyřezali čtyři hlavy a navrch 
stojanu sochu Turka. Následně své dílo obarvili barvami ředěnými lněným olejem, použili  

Kašna v blízkosti pranýře na náměstí v roce 1728.  
obr.: veduty.bach.cz.
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i ořechové skořápky, v Brně pořízené zlato a tři archy plechu. Kašnu pak zatřeli osmi librami  
(4,1 kg) skopového loje a devět liber (4,6 kg) pryskyřice bylo použito na zalití dna v místech,  
kde se borové dřevo napojovalo na dubové. Kováři Havel Kučera a martin Kotoul dodali na 
kašnu ze 66 liber (34 kg) železa čtyři větší obruče, 20 menších na kleště, 25 hřebíků s širokými 
hlavami, dvě obruče a panty do stojanu, čtyři železné trubky „co voda ze stojana do kašny teče“, 
jedny trubky „co voda z kašny teče přes vrch“, čtyři panty a 20 hřebíků k přibití sochy. v dalším 
roce 1681 probíhaly dodělávky. v květnu tesař ondřej udělal „dva tesy na římse u kašny, aby 
dobytek odtud píti nemohl“, a v červnu kovář Kučera zhotovil z 43,5 liber (22,4 kg) železa kleště se 
„šroufem“ ke stažení kašny. Nová kašna tak město přišla během tří let celkem na nemalou částku 
94 rýnských zlatých 28,5 krejcarů. další dodělávky spočívaly na bedrech vodáka jakuba Kloce. 
Ten v květnu 1682 kašnu vyčistil, v květnu 1683 pět robotníků pokládalo trouby u potoka, v září 
1683 vodák hledal další vodu do kašny, v následujících letech vyvrtal několik desítek trub. další 
úprava proběhla v září 1696, kdy tesař s mlynářem zhotovili dubové horní kleště na kašnu.

dřevěná kašna vydržela bez oprav téměř čtvrt století. až v dubnu 1704 mlynáři Spružina  
a Zlomek obtesali a položili „polštáře“ a z horní strany kašnu zabednili prkny, aby se z ní koně 
nemohli napájet. Kovář jan pokorný zhotovil z 1,5 libry (0,8 kg) železa obruč ke stojanu u kašny 
„co se voda do pivovaru nalívá“, což byl začátek vodovodu vedoucího do pivovaru. oba mlynáři 
ještě udělali troubu a žlábek do haltýře a čtyři lidé vkládali trouby „co voda jde do kašny“. mimo-
chodem, zmíněný obecní haltýř se nacházel asi při kašně a byl připomenut již roku 1647 jako 
„studnice, co se voda na štok vede“. v únoru 1705 byl k haltýři pořízen visací zámek. v tom-
též roce 1705 byly při kašně obnoveny za pomoci několika tesařů, zámečníka a kováře trubky  
z 19 funtů (9,8 kg) železa. v dalším roce 1706 se pokračovalo s obměnou obručí z 33,75 funtů  
(17,4 kg) železa a v místech, kudy kašna tekla, byly laťovými hřebíky nabity prkenné lišty. Záro-
veň byly ve Studánkách vyprázdněny vrchoviště. Zdá se, že nová kašna byla postavena mezi lety 
1708 až 1710. poté obec nemusela do roku 1728 i déle kašnu opravovat; musela jen být i nadále 
čas od času vyprazdňována a čištěna. v šedesátých letech 18. století přibyla na východní straně 
náměstí druhá menší kašna a k té větší (západní) kašně byly přesunuty masné krámy z prostor 
za radnicí. obě kašny byly nahrazeny současnými kamennými až v roce 1849.

jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION  - JESTŘABÍ

I. POKRAČOVÁNÍ

Obraz Jestřabí od II. poloviny 16. století do období po třicetileté válce  
doložený v historických materiálech

Urozený vladyka Jan Jestřebský z Jestřebí byl v 2. polovině 16. století zcela jistě výraznou 
osobností regionálního významu. pokusme se průzkumem archívních materiálů, týkajících 
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se majetkových přesunů jeho (a nejen jeho) svobodných dvorů, přiblížit alespoň útržko-
vitě toto historické období: (Pozn. autora: Protokolární jazyk je mírně upraven do současné 
podoby a v některých pasážích je pro zachování autenticity ponechán jazyk původní. Leto-
počty jsou zdůrazněny a pro přehlednost seřazeny vlevo).

1562 – v neděli před svatým vítem prodal urozený vladyka jan jestřebský nivu mezi jestřab-
cem a dymáčky za 84 kop urozenému vladykovi matyáši rajhradskému z radoš(k)ova za 
hotové. Svědkové: urozený pán adam Březnický z Náchoda a urozený pán vladyka ondřej 
jesenický z janovic.
1564 – dvořák v Lánicích u velké Bíteše Jan Holka poníženě žaloval hejtmanu náměšťskému 
na pana jana jestřebského z jestřebí, že mu jednou kopou hus spásl ouvary na nivě a splundro-
val žito, oves, pšenici a pohanku. jan jestřebský pak chudnul a byl nucen si vypůjčiti od matěje 
dvořáka z jestřebí 600 kop. rukojmí byli bohatí Bítešané: Beneš, vavřinec osrálek a Fučík.
1568 – v pátek před stolicí sv. petra odvedl jan jestřebský 200 kop na dluh (kvitance – viz foto). 

Část zničených Otěchleb měli tehdy páni z Náměště a usadili tam jana Holka, který 
pocházel z Lomnice. roku 1565 měl tento Holek 12 špalků včel, padělek u vančích hor, žleb 
a role Haléřky. dědicem se stal jeho syn martin, který vyplatil sirotkům 200 zlatých. 
(1588) - Téhož martina dali páni z Náměště, držitelé statku, „na rukojmě“ jeho milosti císař-
ské tak, aby berně svolené podle usnesení předešlých ze dvora jestřebského, kterýž v držení po 
svém otci má, od sebe odvedl a spravil. Když by byla jakákoliv potřeba jeho milosti císařské od 
země nařízená oznámena, je povinen Martin Holek kůň zbrojný (hodný) s pacholkem, se všemi 
potřebami k munstrunku a nebo do pole vtažení vypraviti a nebo sám životně jeti. jako zadosti-
učinění za to rukojmí, pod propadením základu 200 zlatých k ruce jeho milosti pánu Karlovi ze 
Žerotína a na Náměšti, slíbili mikuláš mydlář a vavřinec Horký rukou nerozdílnou.

1569 – jan jestřebský, majitel dvou svobodných dvorů v jestřebí, prodal svůj dvůr matěji 
dvořákovi za cenu 1025 zlatých (kupní smlouva je uložena v archívu). 

„Kvitance“. Foto: alois Koukola
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1590 – dle udání jana Svobody (Beschreibung) byl majitelem dvora matěj Hladový. Ten 
rozdělil dvůr na 2 polovice:
1597 – jednu polovici zdědil syn Blažej, druhou syn jan. Třetí syn valentin dostal jen výmě-
nek. další vývoj těchto rodin i jimi ovládaných majetků „nelze stopovati“. 

Po třicetileté válce (1618 – 1648) 
vrchnost usilovala o to, aby se vyhynulé  

a opuštěné dědiny i samoty opět zalidnily.  
I v jestřebí se nalezla zbořeniště bývalých 
dvorů, z jejichž pozemků jen 2 kusy rolí byly 
vzdělány a které sousedé užívali jako „půdy bez 
pána“. všechno ostatní bylo vydrancováno, 
lesy vymýtěny, louky a pole byly úplně křo-
vím porostlé. jednotlivé nivy byly „po kusích“ 
od sebe odděleny nebo bývaly mezi bratry 
rozděleny a tak zbědovány, že ani svobodníci, 
ani sousedé, ani hrabě z Verdenberku za vše 
100 tolarů dáti nechtěli, ač pozemky před tím 
byly dosti úrodné. Následkem toho připadly 
oba pusté dvory bez dědiců, a sice půl dvora 
Sychrovského a celý Holkovský, královskému fisku (král. státní pokladně - eráru).

1688 – dne 30. října byl nařízen odhad ceny jednotlivých dvorů a dne 19. dubna 1689 byl 
v jestřebí proveden „fiskus“. ještě toho dne bylo na Náměšti vše sepsáno a podotknuto,  
že hranice jsou neurčité a že i pro jiné vady by mohly povstati soudy a nemilé „nátahy“, 
které by ani za to nestály, aby pře pro ně vedena býti měla.
1690 – dvory koupila hraběnka marie Isabela od zemřelého jiřího Schierla, královského 
zemského prokurátora, a to nejen Buršíkův svobodný dvůr, nýbrž všechny pustiny od 
dvorů Horkého a Sychrovského, ničeho nevyjímajíce, k vrchnostenským rukám. Koupila 
je za 2200 zlatých a kupní smlouvu schválila také královská dvorní komora. od té doby 
náležely tyto dvory panství náměšťskému, ostatní pozemky pak svobodníkům. 
1708 – podíl dvora, který v r. 1597 patřil Blažeji Hladovému, koupil Jan Holík.

1718 - Jestřebští svobodníci (opis)

Eustach Jan Becker von Denkenburg, císařský rada a královský komorní prokurátor  
v Markrabství moravském potvrzuje, že jestřebští svobodníci: Jan Holík, Jan Marek a Jan 
Běloch, jako jejich předkové, nejsou vrchnosti náměšťské ani jiné podrobeni, ode všech 
dávek vrchnostenských osvobozeni a proto tito, jako jejich předkové, pod ochranu a dozor 
královského komorního prokurátora jako svobodníci podléhají.  
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Foto: archiv regionální učebnice
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Tak byl definitivně potvrzen statut „jestřebských svobodníků“, a to i se zpětnou platností. 
pro úplnost je třeba ještě zasadit tyto události do širšího historického rámce: 

výhody jestřebských svobodníků vynikají zejména ve srovnání s poddanskými poměry, které 
panovaly na okolních panstvích. Během třicetileté války získal v roce 1628 náměšťské panství 
rakouský rod verdenberků pocházející z italského přímoří. jeho příslušníci se nikdy nenaučili 
česky a chovali se naprosto odlišně než předchozí majitelé panství. poddané považovali za bez-
duchý nástroj svého hospodářského zisku, který se musí plně podřídit potřebám vrchnosti. Sou-
stavně omezovali stará privilegia a práva poddaných, zvyšovali robotní dávky a neposlušnost 
sedláků nemilosrdně trestali. Krutostí vynikal zejména Jan Filip z Verdenberka, a když nepo-
máhaly ani stížnosti u císaře, došlo v roce 1721 ke vzpouře s centrem na mohelnsku, která byla 
krutě potlačena vojenskou silou. Tento nenáviděný šlechtic v roce 1733 náhle skonal. obrovská 
nenávist lidu se vtělila do pověsti „ jak se krutý šlechtic strašidlem stal“.

Na vídeňském dvoře v té době prožíval císař Karel VI. (1711-1740) zklamání jednak  
z neúspěšného a léta trvajícího zápasu o španělský trůn, ale zejména z úmrtí malého synka, 
poslední naděje na udržení habsburského rodu po meči. proto císař vydává v roce 1713  
tzv. „pragmatickou šanci“, umožňující přechod vlády na ženskou linii.  roku 1717 se císař-
ským manželům narodila dcera marie Terezie, pozdější osvícená panovnice (1740-1780), 
která se v roce 1743 nechala korunovat českou královnou. 

alois Koukola, pokračování příště

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

130 LET SDH OSOVÁ BÍTÝŠKA

místní sbor dobrovolných hasičů osla-
vil již 130. výročí svého založení v neděli  
30. června 2013. program oslav započal 
ráno srazem sborů u Centra kultury, sportu 
a zájmových činností. Následně proběhla 
mše sv. spojená s žehnáním praporu. po mši 
následoval průvod za doprovodu dechové 
hudby „Bítešská kapela“ k hasičce a slav-
nostní nástup. Starosta sboru milan mezlík 
přednesl projev o historii sboru a přivítal 
delegaci rakouského partnerského města 
Schweiggers se zástupci jeho dobrovolných hasičů. Nastoupené hasičské sbory pozdravil 
starosta obce pan josef mach a poděkoval všem hasičům za dlouholetou úspěšnou činnost. 
jako host vystoupil starosta okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou Luboš Zeman 
a nestor zasloužilých hasičů Karel Herold. Starosta oSH Luboš Zeman předal vedení 
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Ukázka hasičské techniky. Foto: archiv SdH velká Bíteš
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sboru jako kolektivu medaili „Za mimořádné 
zásluhy“ a člen výkonného výboru oSH Žďár 
nad Sázavou jiří Klusák předal „pamětní list“. 
obětavým členům sboru předal starosta hasič-
ského okrsku Heřmanov milan Kubíček čestná 
uznání, hasičské medaile a věrnostní stužky. 
U zbrojnice byla výstava současné i histo-
rické techniky. po obědovém rautu v hasičské 
zbrojnici proběhlo hasičské cvičení v rámci  
6. ročníku Soutěže tří okrsků – Heřmanov, 
Křižanov, Strážek. 26 soutěžních družstev 
se utkalo v kategoriích mladší a starší žáci, 
ženy a muži. příznivé počasí přálo programu 
slavnosti, který byl přítomnými sledován  
s pozorností. K tanci a poslechu hrála dixie-
landová kapela TaTa BaNd. Hasiči z osové 

Bítýšky dokazují svojí bohatou činností, že jsou stále připraveni pro ochranu zdraví, životů 
a majetku svých spoluobčanů.  

Bc. david dvořáček, diS.

SPORT

TJ SPARTAK INFORMUJE…

Loňská cvičební sezóna oddílů Tj skončila se školním rokem, ta nová, letošní bude tra-
dičně zahájena po bítešských hodech. přesto však o prázdninách sportovní hala nezůstala 
prázdná. milovníci míčových her – sálové kopané, volejbalu, florbalu a stolního tenisu žád-
nou přestávku v činnosti neměli. protože neprobíhaly žádné větší opravy, mohli zájemci 
halu využívat prakticky bez omezení. Letošní tropické léto všem znovu připomnělo pro-
blém, se kterým se dlouhodobě potýkáme: velké teplo ve sportovní hale. výkonný výbor 
se touto situací zabývá již delší dobu, byla oslovena firma, která by měla instalovat do haly 
ventilátory. věříme, že se nám v nejbližší době podaří zajistit finanční prostředky pro tuto 
investici a problém tak vyřešit.

od poloviny září tedy začne letošní plný provoz oddílů, s výjimkou oddílu moderní gym-
nastiky, který zahájí cvičení již 2. 9. 2013 ve 14.30 hodin. Nábor nových cvičenek od 5 let 
proběhne ve sportovní hale dne 7. 9. 2013 od 14.00 do 15.00 hodin. 

v tuto chvíli nelze zveřejnit rozvrh sportovní haly, protože ještě není k dispozici pře-
hled termínů soutěží a požadavky jednotlivých oddílů. předpokládáme však, že se časy 
cvičebních hodin oddílů nebudou podstatně lišit od těch minulých, například florbalová 
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přípravka bude mít stejně jako vloni vyhrazeno sobotní dopoledne. po kompletním zpra-
cování provozu sportovní haly bude rozvrh uveřejněn v říjnovém Zpravodaji, konkrétní 
informace pak na našich webových stránkách www.tjsp.cz a v nástěnce Tj Spartak.

od měsíce října bude obnoven také provoz sauny. pátky budou jako obvykle určeny pro ženy,  
a to od 17.30 do 20.00 hodin, soboty pro muže – od 17.00 do 20.00 hodin. od listopadu bude 
možné každou sobotu od 15.00 do 17.00 hodin navštěvovat také rodinnou saunu v plavkách. Stále 
platí, že po dohodě lze saunu objednat pro uzavřenou společnost i mimo běžnou provozní dobu.

připomeňte si pravidlo „ve zdravém těle – zdravý duch“ a přijďte mezi nás, ať už za aktiv-
ním pohybem do sportovní haly, nebo za relaxací do sauny. Srdečně všechny zveme mezi 
nás!

za Tj Spartak Hana Holíková

OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů jindřichov děkuje sponzorům Labara a.s., restaurace U raušů  
a nápoje Častulík při pořádání nohejbalového turnaje. 

BÍTEŠSKÉ KULTURNÍ LÉTO… PRO STARÉ A POKROČILÉ

Někdy si tak přemýšlíme, čím se liší známá lázeňská města od té naší „malé velké Bítešky?“ 
Honosné lázeňské domy, houfy pacientů pobíhajících mezi procedurami a …. ano, já vím,  
a ta atmosféra! Letos jsme se snažili alespoň o malinkatý krůček přiblížit k té příjemné lázeňské, 
kde se v upravených parcích nesou tóny milé hudby.

Několik letních odpoledních chvil nám a našim klientům – domova důchodců a domu  
s pečovatelskou službou – zaplnili svým talentem lidé, kterým se hudba stala životním posláním. 
ať už to byli umělci profesionální nebo amatérští, rozdíl jsme my, posluchači, rozhodně nezazna-
menali. a když připočteme, že našim stálým klientům odpoledne zpříjemníme ještě zážitkem 
kulinářským, ať už v podobě opékaných špekáčků nebo zmrzliny, kterou nám už několikáté léto 
věnovala cukrárna pana radima Blažka, musí být letní odpolední dojem více než dokonalý.

mohli bychom bydlet ve velkoměstě, mít na dosah nákupní centra a divadla, ale ten ruch  
a smog! mohli bychom bydlet někde na vsi, ale cestovat za nákupem základních potravin anebo  
k lékaři? važme si, že máme tu naši „malou velkou Bítešku“, která nám pomaličku krásní před očima,  
která je tak akorát malá, abychom tady měli zdravé prostředí, a která je tak akorát velká, abychom 
se všichni znali, pomáhali si a taky se tak trošku pomlouvali, ale to všechno přece k životu patří.

můžeme si tedy myslet: jestli „Na srdce jsou poděbrady“, tak „Na dušičku je velká Bíteš“.

Lenka Cyprisová, pečovatelská služba ve velké Bíteši
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 15/13 KONANÉ DNE 20. ČERVNA 2013

• 2/15/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 14/13 ze dne 10. 6. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 20. 6. 2013
• 3/15/13/RM – bere na vědomí zprávu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod  
o formálně-právní kontrole veřejné zakázky „rekonstrukce masarykovo náměstí – přestupní terminál 
velká Bíteš“, reg.č. CZ.1.11/1.2.00/23.01317.
rada města velká Bíteš rozhoduje vyloučit z hodnocení nabídku uchazeče metrostav a.s. (IČ: 000 14 
915); FIrESTa-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (IČ: 253 17 628); aLpINE Bau CZ s.r.o. (IČ: 451 92 
286); porr a.s. (IČ: 430 05 560); outulný vHS spol. s r.o. (IČ: 014 30 050); EUrovIa CS, a.s. (IČ: 452 
74 924); SaTES ČECHY s.r.o. (IČ: 251 72 654).
rada města velká Bíteš bere na vědomí výsledné pořadí hodnocených nabídek, jak je uvedeno  
ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 5. 2013 k veřejné zakázce „v 000485 – 
rekonstrukce masarykovo náměstí – přestupní terminál velká Bíteš“.
rada města velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ImoS Brno, a.s., olomoucká 
174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 na realizaci veřejné zakázky „rekonstrukce masarykova náměstí 
– přestupní terminál velká Bíteš“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 19.558.995,- Kč bez dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 16/13 KONANÉ DNE 24. ČERVNA 2013 

• 2/16/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 15/13 ze dne 20. 6. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 24. 6. 2013
• 3/16/13/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1.-6. měsíc roků 2010- 2013. 
odpovědnost: rada města termín: 24. 6. 2013
• 4/16/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 v Základní škole ve velké Bíteši, 
Sadová 579 na dobu jednoho školního roku od 1. 9. 2013.
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 31. 8. 2013
• 5/16/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě Návrší č.p. 250 ve velké 
Bíteši na dobu neurčitou od 1. 9. 2013.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 8. 2013
• 6/16/13/RM – revokuje usnesení rady města velká Bíteš č. 11/12/13/rm ze dne 13. 5. 2013 v druhém bodě 
tak, že rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 o velikosti 2+1 v domě č. p. 475 na ulici U Stadionu  
ve velké Bíteši. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 7. 2013, nájemné 60 Kč/m2/ měsíc, na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 6. 2013
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• 7/16/13/RM - bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 4/2013.
odpovědnost: rada města termín: 24. 6. 2013
• 8/16/13/RM – revokuje usnesení rady města velká Bíteš č. 16/10/13/rm ze dne 15. 4. 2013 tak, 
že na základě kladného stanoviska osadního výboru Košíkov ze dne 18. 6. 2013 a po prověření 
skutečností o provozu společnosti EBSTEr CZ s.r.o. v Košíkově rozhoduje souhlasit se záměrem 
společnosti EBSTEr CZ s.r.o. zvýšit kapacitu sterilizace o 2 autoklávy a rozšířit skladovací prostor 
haly v Košíkově.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2013
• 9/16/13/RM – rozhoduje nepovolit dle čl. 2 odst. 2 nařízení města č. 3/2013 p. miroslavu vaněčkovi, 
Zubatého 463/6, 614 00 Brno, IČ: 13669001, prodej ovoce a zeleniny na masarykově náměstí ve velké 
Bíteši před Hotelem jelínek a doporučuje žadateli využít stálé tržiště na masarykově náměstí k tomuto 
prodeji určené. 
odpovědnost: starosta termín: 5. 7. 2013
• 10/16/13/RM – rozhoduje uzavřít s mgr. Filipem Lederem, advokátem, IČ 66248272, Lidická 
710/57, 602 00 Brno 2 a s  mgr. Zdeňkem Brunclíkem, advokátem, IČ 71333797, Lidická 710/57, 602 
00 Brno 2, Smlouvu o právní pomoci v předloženém znění. 
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2013
• 11/16/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče HZB spol. s r.o., pražská 548/136, 
pSČ 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na akci „výměna vstupních 
dveří Bd č.p. 276, 277, 281 U Stadionu, velká Bíteš“ za cenu 214.890,00 Kč bez dpH.
rada města velká Bíteš rozhoduje vyloučit uchazeče EKomont s.r.o., Čápkova 43, č.p. 46, Brno;  
IČ: 255 20 199, z důvodu obsahové neúplnosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 7. 2013
• 12/16/13/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města  
č. 6/2013.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 6. 2013
• 13/16/13/RM – rozhoduje zřídit třídu přípravného stupně základní školy speciální při Základní 
škole velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace pro školní rok 2013/2014.  
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2013
•14/16/13/RM – rozhoduje nesouhlasit s propojením bytů č. 9 a 10 v domě  jihlavská č.p. 282, velká 
Bíteš dle žádosti pavla a pavlíny jarošových z důvodu rozporu s podmínkami poskytnuté dotace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 7. 2013
• 15/16/13/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2013 dle předloženého návrhu: 
• mgr. Haně Sedlákové, ředitelce mateřské školy velká Bíteš, masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• jiřině janíkové, ředitelce mateřské školy velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Ing. josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy jana Tiraye velká Bíteš, příspěvková organizace
• mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
• mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy velká Bíteš, příspěvková organizace
• Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
• mUdr. Svatopluku Horkovi, řediteli polikliniky velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka termín: 30. 6. 2013
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• 16/16/13/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2013 dle předloženého návrhu jednateli společnosti 
Ing. pavlu Gaizurovi.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 6. 2013 
• 17/16/13/RM – pověřuje odbor majetkový zpracováním koncepce pronajímání ploch v majetku 
města velká Bíteš pro reklamní účely.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 18/16/13/RM – rozhoduje uzavřít se společností B-BIo, s.r.o., Tišnovská 366, velká Bíteš,  
IČ: 29278741, dohodu o zastřešení bioplynové stanice ve velké Bíteši v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2013
• 19/16/13RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k. ú. velká Bíteš, a to:
- část parc. č. 330 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2 m2

- část parc. č. 331 – zahrada o výměře cca 4 m2

za navrženou cenu 120 Kč/m2 s tím, že kupující zajistí na vlastní náklady přesunutí oplocení na nové 
hranice. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2013
• 20/16/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města velká Bíteš směnit pozemek parc. č. 2539/13 
– orná půda o výměře 78 m2 v k. ú.velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 7. 2013
• 21/16/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města velká Bíteš směnit část pozemku parc. č. 2621/1 
– lesní pozemek o výměře cca 312 m2 v k. ú.velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 7. 2013
• 22/16/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791 velká Bíteš – vlkovská 
– 2. etapa“ se zhotovitelem m – SILNICE, a.s., IČ: 42196868, kterým se mění termín dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 7. 2013    

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 17/13 KONANÉ DNE 3. ČERVENCE 2013 

• 2/17/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 16/13 ze dne 24. 6. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 3. 7. 2013
• 3/17/13/RM – rozhoduje uzavřít se společností Ncorp s.r.o., růžová 144, 595 01 velká Bíteš,  
IČ: 277 21 043, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2013 na stavbu „regenerace objektu masarykovo 
náměstí 85, velká Bíteš“ v předloženém znění, kterým se na základě požadavku ministerstva kultury 
Čr, jako poskytovatele dotace, upřesňuje podíl dotace a vlastních prostředků na financování akce 
„regenerace objektu masarykovo náměstí 85, velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 7. 2013
• 4/17/13/RM – rozhoduje nevyhovět námitce stěžovatele aLpINE Bau CZ s.r.o., kterou napadá 
rozhodnutí o jeho vyloučení z veřejné zakázky „v 000485 – rekonstrukce masarykova náměstí – 
přestupní terminál velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 7. 2013
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• 5/17/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určených darů mateřskou školou velká Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvková organizace dle žádosti č.j. mÚvB/4162/13. 
odpovědnost: ředitelka mŠ termín: 31. 7. 2013
• 6/17/13/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním nápisu mĚSTSKÁ KNIHovNa na budově č.p. 85  
na masarykově náměstí ve velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 7/17/13/RM – doporučuje Zm schválit poskytnutí finančního příspěvku Informačnímu centru 
a Klubu kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace ve výši 20.000 Kč na kulturní akci 
„KINEmaToGraF BraTŘÍ ČadÍKŮ“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 5. 8. 2013
• 8/17/13/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy se společností FoNETIp 
s.r.o. na pronajaté prostory masarykovo náměstí č.p. 85 ve velké Bíteši  ke dni 31. 7. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2013
• 9/17/13/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 7/2013.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 7. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 18/13 KONANÉ DNE 15. ČERVENCE 2013 

• 2/18/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 17/13 ze dne 3. 7. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 15. 7. 2013
• 3/18/13/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 5333 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. Holubí Zhoř z majetku města velká Bíteš za cenu  
300 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 4/18/13/RM – doporučuje Zm zamítnout žádost o úplatný převod pozemku parc.č. 5207– ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 141m2 v k.ú. Holubí Zhoř a obci velká Bíteš, ve vlastnictví 
města velká Bíteš s tím, že lze pozemek pro účely skladování materiálu pronajmout.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 5/18/13/RM – doporučuje Zm zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc.č. 5381– 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 400 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci velká Bíteš,  
ve vlastnictví města velká Bíteš s tím, že lze část pozemku pro účely skladování materiálu pronajmout.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 6/18/13/RM – doporučuje Zm zamítnout žádost o úplatný převod spoluvlastnického podílu  
ve výši id. 83/519 na pozemku parc. č. 1039 – lesní pozemek (lesní pozemek, na kterém je budova)  
v k.ú. Níhov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 7/18/13/RM – doporučuje Zm rozhodnout úplatně převést část pozemku parc.č. 2544 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m2 z majetku města velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím,  
že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
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• 8/18/13/RM – doporučuje Zm schválit poskytnutí finančního příspěvku Informačnímu centru 
a Klubu kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace ve výši 75.500 Kč na dotisk publikace 
„regionální učebnice Bítešsko“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 8. 2013
• 9/18/13/RM – vyslovuje poděkování mgr. pavlu Holánkovi a kolektivu autorů za tvorbu publikace 
„regionální učebnice Bítešsko“. 
odpovědnost: starosta termín: 31. 7. 2013
• 10/18/13/RM – doporučuje Zm schválit poskytnutí finančního příspěvku Informačnímu centru  
a Klubu kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace ve výši 56.000 Kč na nákup stolových noh 
pro stoly do Kulturního domu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 8. 2013
• 11/18/13/RM – bere na vědomí vyúčtování Zpravodaje města velká Bíteš za rok 2011, 2012 a k  3. 7. 
2013 předložené Informačním centrem a Klubem kultury města velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 15. 7. 2013
• 12/18/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru v zadní části objektu 
jihlavská č.p. 623 ve velké Bíteši  s firmou vLT s.r.o., se sídlem mariánské nám. 1, 617 00 Brno,  
IČ: 63469898 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výše nájemného bude činit 560 Kč/m2/
rok. Současně rm rozhoduje souhlasit s tím, aby nájemce provedl stavební úpravy pronajatých prostor 
dle žádosti za podmínky, že práce zajistí a provede nájemce na vlastní náklady v předem vzájemně 
odsouhlaseném rozsahu, kvalitě a finančním nákladu  a v souladu se stavebním zákonem. Kompenzace 
nákladů spojených se stavebními úpravami provozovny bude řešena v nájemní smlouvě. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 13/18/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 1228/1 – ostatní plocha, zeleň 
o výměře 71 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2013
• 14/18/13/RM – bere na vědomí  příjmy a financování, výdaje k 30. 6. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 15. 7. 2013
• 15/18/13/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 8/2013.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 7. 2013
• 16/18/13/RM – doporučuje Zm schválit úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového 
opatření města č. 9/2013.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 8. 2013
• 17/18/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 k mandátní smlouvě na činnost koordinátora BoZp 
na akci „III/3791 velká Bíteš – vlkovská – 2. etapa“ se zhotovitelem vysplan s.r.o., 8. Března 4812/2a, 
586 01 jihlava, IČ: 27717089, kterým se posouvá termín dokončení a navyšuje cena díla o výši změny 
dpH, tj. o 1%.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 7. 2013
• 18/18/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „oprava lesní cesty  
v majetku města velká Bíteš“ se zhotovitelem CoLaS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 praha 9,  
IČ: 26177005, kterým se snižuje cena díla a mění termín realizace díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 7. 2013
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• 19/18/13/RM – rozhoduje na základě výběrového řízení přijmout cenovou nabídku uchazeče 
CoLaS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 praha 9, IČ: 26177005 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na akci 
„oprava komunikace K mlýnům, velká Bíteš“ za cenu 698.673,00 Kč bez dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 7. 2013
• 20/18/13/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem vysočina smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu vysočiny: 
Fv00561.0119 na realizaci akce „rozšíření diskového pole - velká Bíteš“ 
Fv00561.0120 na realizaci akce „maN města – dílčí etapa I., II., Iv.“ 
Fv00561.0121 na realizaci akce „Bezpečnost ICT 2013 - velká Bíteš“. 
odpovědnost: informatik termín: 20. 7. 2013
• 21/18/13/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace ZZ 00626.0035 
na realizaci akce „Zabezpečovací a protipožární systém městská knihovna velká Bíteš“. 
odpovědnost: informatik termín: 20. 7. 2012
• 22/18/13/RM – doporučuje Zm schválit navýšení  příspěvku na provoz Základní školy velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková organizace ve výši 30.000 Kč z důvodu opravy podlahy.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 8. 2013
• 23/18/13/RM – doporučuje Zm schválit poskytnutí  příspěvku na pořízení investice Základní škole velká 
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace ve výši 80.000 Kč na vybudování snoezelenové místnosti.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 8. 2013
• 24/18/13/RM – rozhoduje souhlasit s převodem finančních prostředků ve výši 61.663 Kč z rezervního 
fondu Základní školy velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace do fondu investičního. 
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 8. 2013
• 25/18/13/RM – bere na vědomí zápis z jednání mezi ředitelem Základní školy velká Bíteš a vedením 
města ze dne 26. 6. 2013 ve věci projednání aktuální činnosti školy, příprav nového školního roku  
a požadavků vedení školy na nutné investiční záměry na nejbližší období.
odpovědnost: rada města termín: 15. 7. 2013
• 26/18/13/RM – rozhoduje souhlasit s navýšením kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává 
právnická osoba s názvem Základní škola velká Bíteš, příspěvková organizace, na 150 žáků  
od školního roku 2014/2015. 
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 30. 9. 2013
• 27/18/13/RM – bere na vědomí kritéria přijímání dětí do školní družiny stanovená ředitelem 
Základní školy velká Bíteš, příspěvková organizace na školní rok 2013/2014. 
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 1. 9. 2013
• 28/18/13/RM - rozhoduje neposkytnout dotaci občanskému sdružení Glottis, o.s., Za Horou 466, 
664 82 Říčany u Brna na mistrovství Evropy.
odpovědnost: rada města termín: 31. 7. 2013
• 29/18/13/RM – doporučuje Zm schválit poskytnutí dotace FC Spartak velká Bíteš ve výši 18.330 Kč 
na nákup ochranných sítí za fotbalové branky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 19. 8. 2013
• 30/18/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 1893/1– 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 77 m2 v k. ú. a obci velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2013
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• 31/18/13/RM – rozhoduje ukončit dohodou nájemní smlouvu k bytu č. 4  v domě masarykovo 
náměstí č.p. 67 ve velké Bíteši ke dni 31. 8. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 32/18/13/RM – rozhoduje ukončit dohodou nájemní smlouvu k bytu č. 9 v domě masarykovo 
náměstí č.p. 67 ve velké Bíteši ke dni 31. 8. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 33/18/13/RM – rozhoduje snížit nájemné ve všech bytech v domě masarykovo náměstí 67, velká 
Bíteš z důvodu snížené kvality bydlení o 10% z nájemného. Snížení nájemného činí u bytu:  
byt č. 1  nájemné  4.827,- Kč, sleva  10%  483,- Kč 
byt č. 2  nájemné  3.869,- Kč, sleva  10%  387,- Kč 
byt č. 3  nájemné  4.763,- Kč, sleva  10%  476,- Kč 
byt č. 4  nájemné  4.728,- Kč, sleva  10%  473,- Kč 
byt č. 5  nájemné  3.870,- Kč, sleva  10%  387,- Kč 
byt č. 8  nájemné  5.304,- Kč, sleva  10%  530,- Kč 
byt č. 9  nájemné  4.284,- Kč, sleva  10%  428,- Kč.       
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 9. 2013
• 34/18/13/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 
se společností FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, dr. vrbenského 2040, pSČ 272 01, IČ 26439573. 
odpovědnost: místostarosta termín: 5. 8. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 19/13 KONANÉ DNE 5. SRPNA 2013 

• 2/19/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 18/13 ze dne 15. 7. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 5. 8. 2013
• 3/19/13/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1.-7. měsíc roků 2010- 2013. 
odpovědnost: rada města termín: 5. 8. 2013
• 4/19/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 12 v Základní škole ve velké Bíteši, 
Sadová 579, na dobu určitou do 31. 8. 2014. 
odpovědnost: odbor správní, ENCom termín: 15. 8. 2013
• 5/19/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc.č.121/2 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 702 m2 v k.ú. Košíkov a obci velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 6/19/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 2+kk v domě č. p. 250, 
Návrší, janovice, velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu jednoho roku od 1. 9. 2013, nájemné 
60 Kč/m2/měsíc,  s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, pokud bude nájemce plnit své 
povinnosti a řádně platit v termínu nájemné a služby.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 8. 2013
• 7/19/13/RM – revokuje usnesení rady města velká Bíteš č. 16/18/13/rm ze dne 15. 7. 2013 tak, že schvaluje 
úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 9/2013 v předloženém znění.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 5. 8. 2013
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• 8/19/13/RM – rozhoduje přijmout dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „oprava cesty  
K mlýnům,“ jejímž zhotovitelem je společnost CoLaS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 praha 9.  Tímto 
dodatkem se dílo rozšiřuje o 460 m2 a mění se termín dokončení stavebních prací na 11. 8. 2013  
a termín dokončení díla včetně všech dokladů nejpozději do 16. 8. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 8. 2013
• 9/19/13/RM – rozhoduje souhlasit s rozšířením a úpravou fotbalového hřiště ve Březce dle žádosti 
osadního výboru Březka č.j. mÚvB/4633/13 ze dne 17.07.2013.
odpovědnost: místostarosta termín: 25. 8. 2013
• 10/19/13/RM – rozhoduje neposkytnout mimořádný finanční příspěvek Sboru dobrovolných 
hasičů Březka na zakoupení sportovních hadic ve výši 18.804 Kč, a to vzhledem k tomu, že se jedná 
pro rok 2013 o neplánovaný požadavek nad rámec běžné obměny hadic jednotlivým SdH.
odpovědnost: rada města termín: 25. 8. 2013
• 11/19/13/RM – doporučuje Zm rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru s Českou 
spořitelnou, a.s., č. 10101/13LCd na financování rekonstrukce náměstí ve velké Bíteši.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2013
• 12/19/12/RM – doporučuje Zm rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě  
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2013
• 13/19/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. nSIpo  05-37/2012 s Českou 
poštou dle předloženého návrhu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 14/19/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rop NUTS  
2 jihovýchod na projekt „rekonstrukce masarykova náměstí – přestupní terminál velká Bíteš“, kterým 
se mění časové hodnoty projektu, především realizace stavebních prací a ukončení projektu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 8. 2013
• 15/19/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče jiří dofek, Kerendov 487, 664 44 
ořechov, IČ: 628 76 635 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na „výměnu krytiny na SoŠ jana Tiraye 
Tyršova 239, velká Bíteš“ za cenu 319.427 Kč bez dpH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 8. 2013
• 16/19/13/RM – bere na vědomí oznámení o spáchání přestupku č.j. mÚvB/4602/13 ze dne 
16.07.2013 a pověřuje jeho vyřízením  odbor správní.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 8. 2013
• 17/19/13/RM – vyslovuje poděkování všem účastníkům soutěže diplomových prací pro rok 2013 
a rozhoduje takto:
1. místo petr odstrčil – Studie území v okolí křižovatky za kovomatem,
2. místo Lucie Borkovcová – Efektivnost financování veřejného koupání ve velké Bíteši,
3. místo Zuzana muzikářová – předpoklady a bariéry rozvoje venkovského mikroregionu velké 
Bíteše.
dále schvaluje vyhlášení soutěže diplomových prací pro rok 2014 dle předloženého návrhu.
odpovědnost: radní pro kulturu, odbor finanční termín: 30. 9. 2013
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prodám byt 2+1 ve velké Bíteši, celková plocha bytu 63m2. Byt má garáž, balkon a zahradu.  
více informací na tel. č. 774 878 864.

pronajmu byt 1+1 ve velké Bíteši v ulici U Stadionu. více informací na tel. č. 606 612 285.

máte doma, v garáži nebo ve stodole motocykl zn. jawa, ČZ. Nepotřebujete ho, překáží vám a sháníte 
peníze? Nabízím odkup motocyklů zn. jawa do roku výroby 1970.
platba na místě a v hotovosti. Tel. 739 067 695.

dne 19. 8. Byla odcizena suchozemská želva, odpočívající v kruhu před domem na ulici družstevní. 
v případě nálezu nebo jakýchkoliv informací volejte na tel. č. 604 383 434. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zpravodaj města velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. vydavatel: Klub kultury města velké Bíteše. 
redakce: masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz 

odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
registrace: oÚ Žďár nad Sázavou mK Čr E 11280. 
Sazba, osvit, tisk: EUroTISK s. r. o., Uherský Brod 

Uzávěrka pro říjen 2013: 18. září 2013. redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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kupon 3+1 litr

ZDARMA

platnost kuponu do 30. září 2013, nelze kombinovat s ostatními slevami

Najdete nás:
Kuřim

Nám.1.května 1305
Tel.: 739 201 870

Kuřim
Bezručova 839
Tel.: 734 259 984

Velká Bíteš
Lánice 59
Tel.: 739 057 526

Po předložení tohoto kuponu obdržíte jeden litr vína 
(od 3. 8. 2013), nebo jeden litr burčáku (od 20. 8. 2013) 

při zakoupení tří litrů vína nebo burčáku ZDARMA



Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Září 201346



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 47



Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Září 201348

CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ TĚLO I DUŠI 

Sestava cviků je zaměřená na posilování a protažení zkrácených svalů celého 
těla. Díky cvičení posílíte především břišní svaly a zpevníte pánevní dno, což 
Vám napomůže správně držet tělo a tím předcházet bolestem Vašich zad. 
Důraz kladu na správné provedení cviku a správné dýchání. Součástí cvičení 
jsou různé alternativní techniky, které Vám zlepší Vaše fyzické i duševní 
zdraví např. cviky z pilates, ásany jógy, posilovaní na overballu, autogenní 
trénink, autosugesce, poklepová masáž, reflexní terapie, aromaterapie, 
tratáka, sestava cviků na aktivaci drah jednotlivých orgánů, ... Na závěr 
každého cvičení Vás provedu uvolňující relaxací. 

Místo konání: Výstavní síň Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 

Termín a čas: úvodní ukázková hodina ve středu 18.09.2013 v 16:15 

Cena: permanentka 18 lekcí 1350 Kč (1 lekce 90 min = 75 Kč) 

S sebou: pohodlné oblečení, podložka na cvičení a chuť cvičit a relaxovat  

Lektorka:  

Mgr. Blanka Vafková 

mobil: +420 774 88 12 11 , e-mail: blankavafkova@centrum.cz 
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RELAXAČNÍ VEČERY  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokud patříte k lidem, kteří neumí odpočívat a tzv. „vypnout“ a neustále se 
Vám hlavou honí různé myšlenky, starosti a povinnosti, přijďte se naučit 
relaxovat.  
Na jednotlivých lekcích si vyzkoušíte různé druhy relaxace a vyberete si 
takovou, která Vám nejvíce vyhovuje a tu pak aplikujete ve svém každodenním 
životě. Večery jsou určeny všem, kteří chtějí zklidnit svoji mysl a harmonizovat 
své tělo i duši. Věková hranice od 15 let.  
 
Relaxace pomáhá při: 

 únavě a nesoustředěnosti 
 nespavosti a dlouhém usínání 
 trémě a nervozitě 
 úzkosti a napětí bez zřejmého důvodu 
 depresích a abstinenčních příznacích při odvykání 
 tělesných obtížích – bolestech zad, hlavy a zažívacích problémech 
 trémě, nervozitě a nízkém sebevědomí 

 
Místo: Výstavní síň Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
 
Kdy: neděle 15. září 2013 od 18:30 do 19:15 hod. 
 
Relaxace budou probíhat pravidelně každou neděli, čas se upřesní na úvodní 
hodině, proto když nestihnete úvodní hodinu zavolejte nebo napište a čas Vám 
upřesním.  
Permanentka 7 lekcí 350 Kč (1 lekce = 50 Kč), jednotlivé vstupy 1 lekce = 65 
Kč (nutná rezervace den předem) 
 
Kontakt: Mgr. Blanka Vafková 
 
Mobil: +420 774 88 12 11, E-mail: blankavafkova@centrum.cz 
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