ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Říjen 2013
VTG Lindwurm z Klagenfurtu na letošním „Setkání na Podhorácku“.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
pomalu si všichni začínáme zvykat na stavební ruch na
náměstí. Na nejvýznamnější městské investiční akci letošního roku „Rekonstrukci Masarykova náměstí – přestupní
terminál Velká Bíteš“ započaly stavební práce na přeložkách
inženýrských sítí a podzemních technologických šachtách
obou kašen a nově zřizovaném vodním prvku terminálu –
vodních výtryscích. Svou činnost započali i archeologové,
sledující pozorně průběh zemních prací a rovněž restaurátoři kašen, kteří připravují historické kašny k opětovnému
osazení na nově vybudované základy. V rámci vzájemných,
v této fázi realizace téměř každodenních, jednání pracovníků majetkového odboru s dodavatelem stavby je nyní zejména upřesňován harmonogram výstavby celého díla. Na začátku října bude potvrzeno, zda dodavatel bude nad
rámec plánovaných přeložek sítí rovněž schopen provést chodník na horní straně náměstí
ve své definitivní podobě. Urychlení zadláždění těchto ploch by pomohlo při průchodu
tímto úsekem, zejména při dalších pracích na jaře. Svoji stavební činnost na náměstí
již pomalu rozbíhají rovněž společnost EON se svojí obnovou elektrické sítě, ITSELF
s plánovanou trasou krajské optické sítě ROWANET nebo TELEFÓNICA s přeložkami
a zabezpečením stávajících telefonních tras v prostoru stavby.
V minulém měsíci byly dokončovány práce na zateplení hlavního objektu SOŠ Jana
Tiraye na Tyršově ulici. Ze strany města musela být stavbě v této fázi stavebních prací
opětovně věnována poměrně značná pozornost. Nekompromisním přístupem pracovníků úřadu byl dodavatel fasády - společnost Vanderlaan s.r.o. Praha, provádějící stavbu
na základě výběrového řízení a nabídky s nejlevnější cenou za dílo - nucen odstranit
a opravit nekvalitní části prováděných prací na závěrečné probarvené vrstvě fasády na
své náklady.
Občany města i návštěvníky jistě zajímá obnovení výjezdu z náměstí směrem do Lánic.
Oprava opěrné zdi, kterou zde realizuje Správa a údržba silnic by včetně renovace přilehlého městského schodiště měla být hotova do konce října. Tato stavba úzce souvisí
se zahájenou havarijní opravou jednotné kanalizace na přilehlých Valech. Po jejím dokončení bude moci být v této lokalitě mezi Lánicemi a ulicí Tyršovou provedena plánovaná
trasa metropolitní sítě a tím bude oblast připravena pro následnou možnou revitalizaci.
Uvažujeme, že by spočívala v drobných lokálních úpravách terénu, provedení systému
odvodňovacích žlabů dešťové kanalizace, zatravnění a doplnění vzrostlé zeleně, osazení
městského mobiliáře (lavičky, světla) a úpravě povrchu pochůzích ploch. Do poloviny
října je plánovaná realizace světelně řízeného přechodu s poptávkou doplněného zpowww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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malovacími dynamickými semafory pro oba jízdní směry v Lánicích v místě příchodu
k objektu nové mateřské školky. Následně bude probíhat do konce měsíce zkušební provoz.
V tomto případě i v případě připravené realizace osvětlení stávajícího přechodu na ul. Jihlavské v křižovatce s ulicí Pod Spravedlností s finanční pomocí společnosti ČEZ, dojde ke
zvýšení bezpečnosti bítešských občanů, zejména pak dětí, v uvedených částech města.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se podíleli na letošních bítešských hodech. Ať už se jednalo o organizátory, aktéry nebo třeba organizační pracovníky, zajišťující bezchybný průběh slavností. Hody byly skutečně skvělé. Svůj podíl na tom mělo
samozřejmě počasí. Nicméně nasazení, obětavost a ochota vás všech, kteří jste se podíleli
na tradičním programu hodů, sobotním folklorním festivalu či množství dalších drobnějších součástí programu hodů a dále pak velkorysá tolerance vás – Bítešáků s veškerým
hemžením, muzikou, lunaparky, s jednotlivými částmi programu, které končili v nočních
hodinách jsou pro mě osobně dokladem, že tradice bítešských hodů má v našem městě
své pevné místo.
Celý průběh a organizace letošních hodů byly v následujícím týdnu po hodech projednány za účasti zástupců města, ICKK a Technických služeb. Výsledkem jsou podněty pro
další zlepšení kvality příštích hodů, zejména pak podněty, které přinesou určité zklidnění
v celkovém pojetí a organizaci hodů.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každou středu v měsíci říjnu 2013 od 9.00 do 11.00 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.
Masarykovo náměstí 88, Stará pošta – 2. patro
Obchodně kosmetická a Wellness poradkyně Marcela Machalová
Tel: 607 909 462 info@oriflamevb.cz
Podívejte se na nové stránky Studia Oriflame: www.oriflamevb.cz
Od 7. října do 18. října 2013 po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 10.00 – 15.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – II. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
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Od 29. října do 8. listopadu 2013 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 - 15.30 hodin
VÝSTAVA „SKLO A SVĚTLO“
Jaroslav Svoboda – sklo, Luděk Petraš - fotoobrazy
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizují: Luděk Petraš a Jaroslav Svoboda
Pátek dne 4. října 2013 v 19.00 hodin
IV. OCHUTNÁVKA VÍNA
Host: Country kapela „STETSON“
Vinařství: Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s. – Rodinné vinařství Poliak
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 5. října 2013 ve 13.30 hodin
PUTOVÁNÍ DO KOŠÍKOVA
Sraz u kostela ve Velké Bíteši. Po cestě na děti čeká spousta her a překvapení. Předpokládaný
návrat do Bíteše po 17.00 hodině. S sebou si vezměte pláštěnku a dobrou náladu.
Organizuje: Kolpingova rodina
Pondělí dne 7. října 2013 od 16.00 do 18.00 hodin
VÝROBA LÁTKOVÉHO A FALEŠNÉHO PATCHWORK VĚNCE
V prostorách solné jeskyně.
Vstupné 40 Kč. Rezervace nutná prostřednictvím emailu mcbitesacek@seznam.cz, facebooku,
nebo v MC Bítešáček nejpozději do pátku 4.10.
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Středa dne 9. října 2013 v 15.00 hodin
DRAKIÁDA
Velká draková soutěž – diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, opékání
špekáčků přinesených z domova.
Na poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky je ve 14.30 hod.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Neděle dne 13. října 2013 v 14.30 hodin
DRAKIÁDA
Kromě draků čekají na děti hry a soutěže. Vyhlášení nejhezčího draka. Nejlepší draky odmění
Tomáš Lajkep.
Na poli za bytovkami. Louka, kde se akce koná, je na konci města u propojovací cesty mezi
Chobůtkami a První brněnskou strojírnou.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU ČSL
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Pondělí dne 14. října 2013 v 19.00 hodin
Koncert BHP – BELFIATO QUINTET
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Úterý dne 15. října 2013 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
v MŠ na Masarykově náměstí
Středa dne 16. října 2013 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Ukázka pletení košíků, věnečků a dalších předmětů z papíru.
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 18. října 2013 od 16.00 do 19.00 hodin
Sobota dne 19. října 2013 od 7.00 do 10.00 hodin
sběr šatstva – charitní šatník
Věci můžete donést do areálu českého svazu chovatelů, Lánice 55
Organizuje: Diecézní charita Brno
Sobota dne 19. října 2013 od 13.00 do 15.00 hodin
CVIČTE S NÁMI
Ve sportovní hale TJ Spartak, lektorka: Katka Slavíčková
Organizuje: TJ Spartak
Neděle dne 20. října 2013 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: „DÁME DUŠI DO POŘÁDKU“
TOMÁŠ LAJKEP A FRANTIŠEK BRADÁČ
Na základní umělecké škole. MUDr. Tomáš Lajkep, PhD. je psychiatr, primář Dětské psychiatrické nemocnice Velká Bíteš. Ing. František Bradáč je manažer a bývalý dlouholetý
starosta Velkého Meziříčí. Oba nám řeknou, jak se udržet psychicky svěží i v situaci, kdy
nám spousta věcí nedělá radost. A jak chtějí v parlamentu udržovat v pořádku nejen vlastní
duši, ale i naši zemi.
Organizuje: Bítešská akademie
Pondělí dne 21. října od 16.00 do 18.00 hodin
DĚTSKÁ DÍLNIČKA – LAMPIONKY A PAPÍROVÉ SKLÁDAČKY Z RULIČEK
V prostorách solné jeskyně, Masarykovo náměstí 88, vstupné 50 Kč.
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
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Úterý dne 22. října 2013 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÁ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Zelená třída
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Úterý dne 22. října 2013 od 17.00 hodin
„VE STOPÁCH VIKINGŮ“ – přednáška
Ve výstavním sále Městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městská knihovna a Městské muzeum ve Velké Bíteši
Středa dne 23. října 2013 v 18.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „LÁSKA A PÁREČKY“
Hrají: Jan Révai, Kateřina Janečková, Karel Zima, Jarmil Škvrna a Ernesto Čekan
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 26. října 2013 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE ZA SMÍRČÍMI KAMENY – ZA SV. ZDISLAVOU NA SVATOU HORU
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME:
Pondělí dne 11. listopadu 2013 v 18.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ – II. ročník
Host: Cimbálová muzika Púčik. Vinařství: Vinné sklepy Valtice / Vinařství Kovacs
Kde: Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ – svatomartinská husa
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 1. prosince 2013 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše, děti Základní školy Velká Bíteš a Houslová muzika Bítešan.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 13. prosince v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2013 - PETR BENDE
Předprodej vstupenek zahájen od 15. října 2013 v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Hosté: Roman Dragoun, Pavel Helan, Alena Vacíková a cimbálová muzika Grajcar
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 27. prosince 2013 od 13.30 do 15.30 hodin
DISKOTÉKA NA LEDĚ
Zimní stadion, Tyršova 219, Velká Bíteš
Organizuje: Město Velká Bíteš, Informační centrum a Klub kultury, HC Spartak Velká Bíteš
a Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o.
Středa dne 1. ledna 2014 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty Města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice:
referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň: zejména správa bytových a nebytových prostor města, příprava, řízení
a realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, zadávání a kontrola veřejných
zakázek malého rozsahu.
Termín odevzdání přihlášky: do 15. 10. 2013.
Požadavkem je vysokoškolské vzdělání technického zaměření, stavební obor výhodou.
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu
Velká Bíteš a na webových stránkách města (www.velkabites.cz).
JUDr. Radka Klímová

BÍTEŠ ÚSPĚŠNÁ V ČERPÁNÍ DOTACÍ
Kromě mnohamilionových dotací na rekonstrukci náměstí se v posledních měsících
podařilo získat příspěvky i na řadu dalších investic. Ty směřují zejména k posílení bezpečnosti ve městě.
8
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Rodiče dětí z Mateřské školy v Lánicích jistě potěší vybudování přechodu pro chodce se
semaforem před školkou. Hotový bude do konce listopadu a město získalo dotaci od kraje
ve výši 250 000 Kč. Další čtyřmilionová dotace přispěje k úpravě okolí školky a zbudování
přírodní zahrady.
Na silnici č. 37 přibude ještě jeden osvětlený přechod v lokalitě „Na Mýtě“. Ten se podařilo získat
díky příspěvku nadace ČEZ. Hotov bude do konce roku a město nebude stát ani korunu.
Boj proti kriminalitě pokračuje
Velké Bíteši se bohužel nevyhýbá kriminalita. V srpnu zloději ukradli svody z kostela
sv. Jana Křtitele. Policie zaznamenala i krádež v obchodě se smíšeným zbožím. K prevenci
kriminality a usnadnění odhalování trestných činů pomůže rozšíření kamerového systému
města. Nové kamery budou vybudovány v Lánicích (na křižovatce u Chadimů), na ulici
Tyršova (na křižovatce s ulicí Zahradní) a na odstavném parkovišti. Převážnou většinu
nákladů pokryjí dotace kraje a také ministerstva vnitra. V Bíteši tak bude již osm kamer
monitorujících klíčová veřejná prostranství.
Ing. Tomáš Kučera

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ
A DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Dne 1.12.2007 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č.1/2007,
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory
pro volné pobíhání psů (dále jen vyhláška).
Předmětem této vyhlášky je stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území města Velká Bíteš a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů /volným
pobíháním se pro účely vyhlášky rozumí pohyb psa bez vodítka a náhubku, a to pod dohledem vlastníka psa nebo jiné odpovědné osoby (dále jen odpovědná osoba).
Odpovědná osoba je povinna mít psa na veřejném prostranství vždy na vodítku, vybavit
psa náhubkem, pokud to není pro daný druh psa nevhodné, a neponechávat psa na veřejném prostranství bez dohledu. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby pes byl vždy při
pohybu na veřejném prostranství označen platnou evidenční známkou.
Odpovědná osoba je povinna na veřejném prostranství po svém psovi sebrat exkrementy
a pro jejich likvidaci použít kontejnery na psí exkrementy.
V případě znečištění veřejného prostranství psem může být odpovědná osoba postižena
dle příslušného zákona za přestupek nebo jiný správní delikt.
Město Velká Bíteš má po městě rozmístěny kontejnery na psí exkrementy, které jsou
opatřeny sáčky. Vyvážení kontejnerů a doplňování sáčků každý týden zajišťují Technické
služby města Velká Bíteš.
Na všech veřejných prostranstvích ve městě s výjimkou vymezených ploch vyhláška
zakazuje volné pobíhání psů.
Volné pobíhání psů je povoleno jen na místech k tomu určených, kterými jsou tyto prostory /lokalita – č. 1 - bývalá cihelna, č. 2 - za čističkou, č. 3 - k mlýnům II, č. 4 – k mlýnům
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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I, č. 5 - za fotbalovým stadionem, č. 6 - za kotelnou U Stadionu, č. 7 - Chobůtky, č. 8 - bývalá
skládka na Spravedlnosti, č. 9 - Rajhradská, č. 10 - Návrší, č. 11 - u Silnického rybníka/.
Grafické vymezení prostor pro volné pobíhání psů je uvedeno v příloze této vyhlášky.
Do vyhlášky včetně grafických příloh je možné nahlédnout na MěÚ Velká Bíteš.
Porušení povinností stanovených výše uvedenou vyhláškou se postihuje podle zvláštních
předpisů, a to § 46 odst. 2 zák. č.200/1990 Sb. o přestupcích a § 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb.
o obcích. (Dle § 46 odst.2 zák. č.200/1990 Sb. o přestupcích je přestupkem proti pořádku ve věcech
územní samosprávy porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí
a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti a lze za něj uložit pokutu do 30 000 Kč, dle
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích může obec za znečištění veřejného prostranství uložit
fyzické osobě, která je zodpovědná za znečištění, pokutu až do výše 10 000 Kč, právnické osobě
a fyzické osobě, která je podnikatelem, až do výše 200 000 Kč.).
Městský úřad Velká Bíteš

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
ŘÍJEN V MC BÍTEŠÁČEK
Abyste příjemněji přečkali podzimní plískanice, připravilo si pro vás Mateřské centrum
Bítešáček několik akcí.
V pondělí 7. října vás od 16 hodin srdečně zveme na výrobu látkových a falešných patchwork věnců. S sebou si doneste 2 balení nejlépe aranžérských špendlíků, dále stuhy (látkové, taftové či polyesterové) o šířce 2 až 3 centimetrů, a to 3 až 4 kusy různě barevné. Na
látkový věnec jsou potřeba různé kousky látek. Vstupné činí 40 Kč, polystyrénový věnec je
v ceně. Rezervujte se prostřednictvím emailu mcbitesacek@seznam.cz, facebooku nebo
v MC Bítešáček nejpozději do pátku 4.10.
Děti se zase mohou těšit na oblíbenou pondělní dílničku, která se bude konat v pondělí
21. října od 16 do 18 hodin v prostorách solné jeskyně. Tentokrát si malí šikulové vlastnoručně vyrobí lampion, který mohou hned vyzkoušet na listopadovém průvodu světýlek.
Vstupné činí 50 Kč. V ceně je jeden vyrobený lampion a několik papírových skládaček.
Pokud se vám termín nehodí, nesmutněte, lampion si k nám můžete přijít vyrobit každou
středu dopoledne po celý říjen.
Mateřské centrum Bítešáček

DRAKIÁDA
Mateřská škola U Stadionu zve všechny děti z našeho města a okolí ve středu 9. října 2013 na Drakiádu. Začátek bude v 15 hodin na poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky je ve 14.30 hodin.
10
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Součástí bude velká draková soutěž – diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj pro všechny
děti, opékání špekáčků přinesených z domova.
Těšíme se na Vás a Vaše draky!
Mateřská škola U Stadionu

Zprávy ze ZŠ Sadová
Vážení čtenáři,
načali jsme spolu s vašimi
dětmi další školní rok. Dovolte
mi seznámit vás s nejdůležitějšími
očekáváními.
Do prvních tříd nastoupilo
velké množství žáků, tři třídy
máme naplněné. V dalších letech
očekáváme příděly nižší. Letošní
tři druhé jsme z důvodu malého
počtu žáků spojili pouze do dvou.
Na druhý stupeň nastoupily pouze
Foto: Pavel Holánek
dvě šesté třídy, zatímco tři deváté Letošní prvňáčci.
odešly. Počet žáků na škole zůstává přibližně stejný.
Ve školní družině je značně vyšší počet zájemců, než můžeme uspokojit. Z toho
důvodu jsme zavedli kritéria pro přijetí. Pro školní rok 2014/2015 jsme požádali
o navýšení kapacity žáků a očekáváme, že budeme moci vyhovět všem rodičům.
(O navýšení kapacity se musí žádat rok dopředu.)
V oblasti zájmové činnosti pokračujeme ve spolupráci s domem dětí ve Velkém
Meziříčí. Nabídka kroužků je pestřejší, podařilo se nám zajistit i sportovní aktivity.
Doufáme, že ze strany dětí bude zájem. Děkuji občanům, kteří nabídli vedení kroužků
(bonsaje, paličkování, sporty).
A ještě několik poznámek ke koncepci školy pro školní rok. Letos se chystáme
víc zaměřit na hodnocení žáků a úzce propojit činnost prvního a druhého stupně,
vztahy mezi třídami. Budeme pokračovat v nabídce kulturních a sportovních aktivit,
podpoře turnajů a soutěží. Hodláme podporovat iniciativu žáků. Chceme plně využít
tělovýchovné areály. Zabýváme se také otázkou informování rodičů. Po projednání
s třídními důvěrníky snižujeme počet třídních schůzek. Vyhodnotíme možnou změnu
koncepce práce SRPŠ. Pro rodiče a veřejnost budeme pořádat tematické přednášky.
Budeme rozvíjet spolupráci s organizacemi ve městě.
Vítáme Vaše náměty k činnosti školy, ať prostřednictvím webových stránek, elektronické pošty či třídních důvěrníků. Těšíme se na setkávání a spolupráci.
Zdeněk Strašák
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

11

KULTURA
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2013
Letošní hody jsou úspěšně za námi a jménem celé naší organizace Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše bychom rádi poděkovali všem, kteří jakkoliv pomohli
při přípravě hodů nebo v jejich průběhu. Letos se hody konaly od 4. září do 11. září. Děkujeme městu Velká Bíteš, řediteli SOŠ Jana Tiraye Ing. Josefu Chytkovi a jeho studentům,
řediteli Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš Aleši Janíčkovi, mistrům Vladimíru Markovi a Josefu Jackovi, obvodnímu oddělení Policie Velká Bíteš, Technickým službám Velká Bíteš s.r.o. a bezpečnostní agentuře Security Monit, s.r.o. za skvělou spolupráci.
Poděkování patří Silvě Smutné, Janě Vlčkové a Muzejnímu spolku Velkobítešska za uspořádání
a organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“ a Kraji Vysočina za finanční podporu.
Děkujeme rychtáři a rychtářce, hlavnímu stárkovi a stárce, hodové chase, Jiřímu Slabému
s rodinou za postavení máje a Josefu Šťastnému s rodinou za její skácení.
Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční nebo věcnou cenou,
a to zejména Auto Dobrovolný VM, s.r.o., J.P.N. Cars Nissan s.r.o., Dios Trading s.r.o.,
NCorp s.r.o., Jeřábkově pekárně, Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., za mediální podporu
Žďárskému deníku, týdeníku 5+2 dny a samozřejmě všem ostatním firmám a lidem, kteří
se aktivně podíleli na letošních hodech.
Informační centrum a Klub kultury Velka Bíteš

VERNISÁŽ HODOVÉ VÝSTAVY LUBOMÍRA LACINY
Již tradičně se v pondělí, tentokrát 2. září „hodového týdne“, zahajuje výstava prací
některého z výtvarníků Bítešska. Tentokrát své plastiky vystavoval Lubomír Lacina.
Kurátory výstavy se stali ochotně a iniciativně manželé Marcela a Jiří Grégrovi, dlouholetí přátelé pana Laciny. Později mne oslovili s žádostí o úvodní slovo, což jsem přijala
s potěšením. Během příprav výstavy vznikl nápad na rozšíření kulturního programu. Věděli
jsme, že hudbou zarámuje program vernisáže kapela Žalozpěv a věděli jsme také o Lacinově

Zaplněná výstavní síň při vernisáži.
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Foto: Otto Hasoň

oblibě Skácelových básní. Podařilo
se nám skloubit mluvené slovo s hudbou.
Skácelovy básně recitoval MUDr.
Tomáš Lajkep. První z nich, Suma
sochařského umění, byla básníkovým
holdem tvrdé sochařské práci. Druhou
s názvem Modlitba si upravily Javory
jako píseň. A právě touto melodií podFoto: Otto Hasoň
maloval Žalozpěv citlivě přednášené Plastiky Lubomíra Laciny.
slovo. Bylo to naše překvapení pro Lubomíra Lacinu, který se právě dožívá šedesáti let. Za
všechny přítomné jsem mu přála především hodně zdraví a samozřejmě i další inspiraci
a chuť ji uvádět do života. Měla jsem toho původně v plánu říci daleko víc, ale i mě ovlivnila
atmosféra programu tak, že jsem mluvila spíš „zpatra a ze srdce“.
Program završila kapela Žalozpěv, která zahrála poslední skladbu právě pro Lubomíra
Lacinu. Jsou to skvělí a citliví muzikanti.
Přes znalost o nevonící sebechvále si myslím, že se vernisáž podařila a emotivní program
zapůsobil nejen na oslavence, ale i na ostatní přítomné. A to jsme si přáli stejně jako seznámit veřejnost s uměním jejich spoluobčana.
Vystavujícím hostem na této krásné výstavě byl brněnský fotograf Tomáš Škoda, který
doplnil výstavu svými fotografiemi z akcí ve Velké Bíteši.
Zora Krupičková

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 2013

aneb co jsem viděla na vlastní oči, a vy jste mohli taky …
Nafasovala jsem domácí úkol: do zítřka napiš
článek o SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU. Myslím,
že by ho měl napsat někdo se zodpovědným přístupem k folklóru. Navíc nejsem nestranný pozorovatel a ze zákulisí si pamatuji jen na stálé přepočítávání dětí, které se před vystoupením nezodpovědně
hemžily! Hledám inspiraci v PROGRAMU, který
je součástí minulého Zpravodaje. Možná by se dal
opsat: je tak bohatý, že by bylo půl článku v kapse.
Jirka Vrzal.
Foto: Táňa Horká
To by asi neprošlo… tak jinak.
První část – srdeční záležitost. Děti, bítešské i ty přespolní. Těžko popisovat, čím se který
soubor vyznamenal. Viděla jsem děti nadšené, trochu utlumené trémou a zápasem s mikrofony. Sledovala jsem úsilí vedoucích souborů alespoň očima své svěřence dotlačit na správné
místo, pomoci se zapomenutým textem… Na záda mi dýchala radost rodičů a dalších členů
rodin. Drželi palce v dlaních a byli na své potomky náležitě pyšní.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Vystoupení skupiny starších dětí Bítešanu,
zajímavé propracovanou režií, sborovým doprovodem žen i sólovými výstupy zpěváků, bylo
v milém kontrastu s bezprostředností skupin
mladších školáků i Poškoláků, kteří do vystoupení dali, co za krátký týden ve škole připravili.
Nadšené příznivce našli i Stárci z Ostrovačic. Ruce
jsem si mohla uplácat za povedeným vystoupením
štěpánovské Borověnky. Obtížné texty starodávné
Řehořské koledy (kdysi prováděné s bohulibým
Poškoláci.
Foto: Táňa Horká
cílem uživit kantora) děti provedly bez zaváhání.
Vystoupení doplnily nápadité kostýmy a zajímavá režie, atmosféru mu dodal vlastní instrumentální doprovod. Soubory Groš a Rožínka jsou už „vyšší level“ a své pověsti dostály. Program o zelí
mě rozesmutnil, protože přesně tak bych si prográmek napsala, kdybych to uměla… Nádhera.
Korunu všemu nasadilo vystoupení zpěváčků. Že to dětem zpívá, to se ví, ale že TAK hezky!
Od zaslzení mě odvedlo dítě asi roční dítě nedaleko mne. Tatínek je nechal batolit po
dlažebních kostkách, mezi kterými se zaujetím dloubalo nedopalky cigaret. Mělo na sobě
kožená kaťata a vlněné podkolenky a nápadně připomínalo partu, která se společně s dalšími připravovala pod pódiem. Spálený nos a hladový žaludek mi připomínaly, že vystoupení dětí skončilo, mám volno, pohov, sklípky. Marně. A tak jsem spolu s „vyslouženou“
bagetou a minerálkou vstoupila do druhé části programu, v níž se střídaly soubory, které by
se tancem, hrou na nástroje či zpěvem mohly živit.
Řeč je o skupině mládeže Bítešan, boskovickém Velenu a souboru VTG Lindwurm
z rakouského města Klagenfurt. Tady se k nadšení přidala zkušenost i radost ze společného
díla. Režie připravila střídání vstupů jednotlivých souborů (čímž jsme získali možnost sledovat balet zvukařů, kteří museli reagovat na
různorodé požadavky), a kontrasty vystoupení
bavily všechny přítomné. Podhorácké – české
– nebo snad slovanské pojetí tance, občas kořeFoto: Táňa Horká
něného příběhem, se tu setkalo s rakouskými Silva Smutná.
tanci tančenými převážně v kruhu, se složitými kombinacemi figur a mužskými, téměř
akrobatickými obdobami „kol“ (u nás máme babská a bezpečná). Co už jsem neviděla na
vlastní oči, byl závěr vystoupení. Program festivalu se trošku protáhl a v kostele nás čekala
brněnská Kantiléna. Proto mi unikla závěrečná vystoupení a děkovačka, což je mi líto.
A proto si teď zaděkuju sólo: díky všem, kteří každý rok tohle spískají. Jistě vím, že si občas
rvou vlasy a tvrdí, že jim to není zapotřebí. Ale udělají to znovu. Znovu svým nadšením pro
lidový tanec oslaví Podhorácko, kraj, kde leží i Velká Bíteš.
vedoucí Poškoláků Táňa Horká
14
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HODOVÁ NÁVŠTĚVA Z KLAGENFURTU
Po více než roce, kdy skupina Bítešan přijala pozvání spřáteleného folklórního souboru
VTG Lindwurm Klagenfurt vystoupit v Rakousku, se role otočily a tentokrát to bylo naše
město, Velká Bíteš, kdo se ujal role hostitele.
Naši rakouští přátelé přijeli na hodový čtvrtek odpoledne a po krátkém přivítání na radnici a následném ubytování v Hotelu u Raušů jsme se společně přesunuli do restaurace
Naše bítešská, kde pro nás byla připravena večeře. Bítešští i rakouští muzikanti si s sebou
pochopitelně vzali svoje nástroje, abychom si po večeři mohli společně zahrát a zazpívat.
A co by to bylo za taneční soubory, kdyby se večírek obešel bez tance :-).
Přestože byl první večer v porovnání s ostatními poněkud nesmělý, nesl se ve velice
příjemné a přátelské atmosféře. Když jsme naše hosty doprovázeli na hotel, zastavili
jsme se na chvíli pod májou, kterou v tu dobu tradičně hlídá hodová chasa. Přisedli
jsme k ohni a za doprovodu kytar a akordeonu si zazpívali české a rakouské písně, kterým bezpochyby dominoval chytlavý popěvek našich přátel, lalalalá la lalalalá … Kdo
ho zaslechl, ten si musel zpívat taky a jsem přesvědčen o tom, že mu v uších zněl ještě
dlouho potom :-).
Na pátek byl připraven celodenní program, kdy jsme nejprve odjeli do Brna, moravské metropole, abychom si zde prohlédli nejvýznamnější památky, zejména hrad Špilberk
a katedrálu svatého Petra a Pavla. Nevynechali jsme však ani jiná zajímavá místa, například
Starou radnici s Brněnským drakem. Ten se Rakušanům obzvlášť líbil, neboť ve znaku jejich
města Klagenfurt mají podobného. Zasvěceným průvodcem Brnem nám byl náš kamarád
a folklorista Janek Kuča, díky jehož barvitému výkladu jsme se dozvěděli nejednu zajímavost. Po odjezdu z Brna jsme ještě zavítali do Náměště nad Oslavou a prohlédli si místní
zámek, čímž jsme poznávání moravské historie pro tento den ukončili.
Po krátkém odpočinku a výborné večeři v Naší bítešské restauraci jsme společně vyrazili
do ulic našeho města nasávat hodovou atmosféru. Nebudu tady vypisovat, co všechno je
o hodech v Bíteši možno vidět, slyšet, zažít, sníst, vypít nebo jen ochutnat. Kdo naše hody
zná, ten ví. A kdo ne, musí příště přijet! My jsme si pro tento večer jako svou základnu zvo-

VTG Lindwurm z Klagenfurtu s Bítešanem.
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lili sklípek „na Pětce“. Naši hosté byli fascinováni cimbálovou muzikou, výborným českým
pivem a samozřejmě moravským vínem.
Sobota se měla stát „třešničkou na dortu“ celého pobytu rakouských přátel u nás v Bíteši
a myslím, že veškerá očekávání byla naplněna. Dopoledne jsme věnovali Velké Bíteši a její
historii, navštívili jsme naše Městské muzeum, ve kterém je k vidění spousta opravdu zajímavých exponátů, a pak také kostel svatého Jana Křtitele včetně jeho Velké věže, kde jsme
měli možnost prohlédnout si z blízka původní kostelní zvony.
Odpoledne patřilo pochopitelně hlavnímu důvodu návštěvy VTG Lindwurm u nás, tedy
folklórnímu festivalu „Setkání na Podhorácku“, na němž oba naše soubory vystupovaly.
Naši rakouští přátelé bezesporu dominovali celému závěru festivalu několika pásmy lidových tanců z Korutan a se svým precizním vystoupením slavili u obecenstva zaslouženě
veliký úspěch. Na jejich taneční umění bylo opravdu radost pohledět.
Večer patřil opět hodování a hodům. Tento večer jsme trávili převážně „U hasičů na Sedmičce“ za doprovodu cimbálu a houslí. Zpívali jsme, tancovali, radovali se a družili, a aby nezůstalo jen u moravského folklóru, zašli si naši hosté pro své nástroje a zahráli a zazpívali také oni.
O tom, že se všichni výborně bavili, nejlépe svědčí fakt, že někteří z nás odcházeli až v časných
ranních hodinách. Na tento večer bude nejeden jeho účastník ještě dlouho vzpomínat :-).
Protože naše přátele čekala dlouhá cesta domů, na jih Rakouska, do Klagenfurtu, museli se
s námi v neděli dopoledne rozloučit. I když tím přišli o hlavní hodový den a jeho bohatý program,
jsem si opravdu jist, že si naše hody a celý pobyt ve Velké Bíteši opravdu užili. A my s nimi!
Chtěl bych proto poděkovat jménem nejen svým, ale jménem celého Bítešanu její
vedoucí, Janě Vlčkové za přípravu a organizaci pobytu VTG Klagenfurt ve Velké Bíteši
a samozřejmě všem ostatním, kteří se na této pro naše město nevšední události, jakýmkoli
způsobem podíleli. Díky.
Honza Hotárek, Bítešan

LETOŠNÍ HODY JSOU ZA NÁMA
Tradiční Bítešské hody. Pro mnohé „pouze“ týden plný zábavy, hudby, tance, setkání
s přáteli, dobrého jídla a pití…. Pro nás chasu začínají hody již začátkem prázdnin. První
taneční nácviky, setkání celé chasy a začátek všech povinností. Seznámit se s novými
tanečníky a naučit je besedám. Naší milou povinností je i návštěva rychtářky a rychtáře,
bez kterých by hody nemohly být. Společné akce zahájila Pálava plná sluníčka, dobrého
vína, grilování, koupání a společných chvil. Dále Košíkovská pouťová zábava a nezapomenutelná rychtářská bečka, která nás ještě více stmelila. A je konec prázdnin a chasa
se opět potkává na chvojkách, které jsou potřeba na věnec. V tuto dobu se nám hody už
kvapem blíží, škrobí se kroje a telefon nezůstává ležet v koutě. Věci, kterých je potřeba
zařídit, i malých a lehce zapomenutelných, není vůbec málo. Strom na máji úspěšně
vybrán, had a věnec nachystán a nadchází nedělní zvaní. Někteří oblékli kroj poprvé, jiní
třeba už podeváté. Po mši v kostele s předáváním darů a náročném dni, kdy jsme obešli
celé město a pozvali místní na hody se s bolavýma nohama vracíme se zbylou tombolou
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Zpravodaj | město Velká Bíteš | Říjen 2013

a pozvánkami na večeři. Další den si uvědomíme, že nastává týden, kdy „začnou“ hody.
V pondělí za brzkého východu slunce leží mája na náměstí. Strom, který je potřeba
odkůrovat, nachystat na postavení a stále hlídat. Dny i noci. Chladné večery jsou zpříjemněny kytarou, dobrým jídlem a každodenní návštěvou rychtářů. Ráno se probouzíme
otlačeni, nevyspalí, ale spokojeni, že strom je na svém místě. Začíná další krásný den
a nezmokne nám ani hodová postel.
„Připomeň mi to, nesmíme zapomenout na tamto, už jsi volal tam?“ Každodenní otázky
s blížící se nedělí přibývají. Stavění máje je jakýsi začátek hodového veselí. Od rána se vše
chystá, aby právě ona byla nejhezčím symbolem hodů.
Stojí! Zapíjíme šampaňským a vykřikujeme „Čí só hode?“ Večer otevíráme sklípky, aby se
mohla veselit i široká veřejnost.
Ve čtvrtek a pátek nabíráme síly, chystáme májky na zastávky a připravujeme farní
zahradu na akci pro děti. V sobotu část chasy tancuje na folklorním festivalu Setkání na
Podhorácku. V neděli ráno opět obléknout kroj a hodová neděle může začít. Po krásné
mši, kdy kostel naplní krojovaní usměvaví lidé, si stárci vyzvednou stárky na jedné ze tří
zastávek přeplněné jídlem a nadšenými přihlížejícími. Po obědě začíná průvod pro rychtáře
a rychtářku se zastávkou v Domově důchodců. Na městě už nás očekávají, tradiční program pod májí může začít. Besedy, předání dožínkového věnce, paragrafy, sólo pro rychtáře
a rychtářku, zavádění….
Padá! Mája leží a hody nám bohužel končí.
Byly to hody nejen plné práce, dřiny, probdělých nocí, ale také nových zkušeností.
Poznání nových lidí, zábavy a skvělého kolektivu chasy, rychtářky s rychtářem, bez kterých
by nebyly hody hodama! Tímto bychom všem chtěli ještě jednou moc poděkovat za tyto
hody, které jsme si s vámi neuvěřitelně užili. DÍKY!
Ondřej Blaha a Jana Švagriková, hlavní stárek a stárka

JAK TO VIDĚL RYCHTÁŘSKÝ PÁR
Ještě jsme nestačili řádně vstřebat skvělou hodovou atmosféru, ale už teď se pokusíme
letošní hody zhodnotit.
To, co zaznamenali určitě všichni, je počasí. Evidentně chasa a všichni zúčastnění dělali
všechno pro to, aby sluníčko vykouklo na „špicu“ postavené máje a schovalo se až v pondělí
po hodech, aby se zase na krátkou chvilku vrátilo na hodové dozvuky. Po zásluze nám bylo
shůry přáno, a když vidím další týden po hodech, je k zamyšlení, jestli si ty „ naše„ hody
i pro příště neplánovat na začátek září.
To, co zaznamenali jen někteří. Výborná chasa, pracovitá, veselá se svým smyslem pro
humor. Moc mě pobavila „hlídací“ postel na autobusové zastávce a spořádaní Bítešáci tvořící za ní dvojstup.
To, co zaznamenal málokdo (ale přesto by nemělo být zapomenuto). Spousta práce a starostí,
především prvního páru, ale i celé chasy a všech zúčastněných. Pro návštěvníka je viditelná jen
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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odtančená beseda a veselá chasa v ulicích, ale za tím je schovaná obětavá práce a hromada času
(nácviky, chystání máje, věnce…). Bez zápalu všech účastníků chasy by to vlastně ani nešlo.
Na závěr snad už jen poděkování všem, kteří se na hodech podíleli. Ostatní určitě prominou, když ještě jednou poděkujeme Ondrovi a Janě, prvnímu páru letošních hodů.
Jiří a Eva Blahovi, rychtář a rychtářka

PODĚKOVÁNÍ
Jako písař mám už několik let možnost sledovat hodové dění. A proto bych rád srdečně
poděkoval hlavnímu páru letošních hodů, Ondrovi Blahovi a Janě Švagrikové, a taky celé
chase, za opravdu perfektní přípravu. Kromě tradiční přípravy hada, věnce, máje, vzorného
tancování chasa opravdu vzorně nachystala i rozloučení s prázdninami pro děti či hodové
bohoslužby. Troufnu si říct, že tak pěkně nachystané hody ze strany chasy jsem ještě nezažil,
a to ani v době, kdy jsem tancoval já sám. Takže chaso: díky, že jste pořád lepší!
Ladislav Koubek

PRVNÍ KONCERT 17. SEZÓNY BHP

aneb s Kantilénou na Hody

Sobotní předhodový program
byl nabitý akcemi. Tou nejvýraznější byl odpolední festival Setkání
na Podhorácku, prodloužený
o větší počet mimobítešských souborů včetně folklorního sdružení
z rakouského Klagenfurtu.
Současně se na farní zahradě
hledal Bítešský borec a konečně
v 18 hodin nastal čas pro první
- mimořádný koncert 17. sezóny
Foto: Otto Hasoň
Bítešského hudebního půlkruhu Kantiléna se svými sbormistry.
– vystoupení Kantilény v bítešském kostele.
Zpočátku to vypadalo, že bude Kantiléna v přesile. Když jsem tam ve tři čtvrtě na šest dorazila, vítal mě u vchodu Otto Hasoň pochmurně: „Jste pátá“. No nazdar. Není nic horšího pro
návštěvníka koncertu, než jakýsi pocit odpovědnosti za prázdná místa a pohnutka omluvit se
účinkujícím, že je nás tak málo.
Zatímco jsem takto uvažovala, ozýval se za mnou stále častější šum přicházejících, lavice
se začaly přece jen plnit. Vpředu usedl i vzácný host, hudební skladatel Zdeněk Pololáník
s manželkou, která před lety učila krátce na zdejší škole.
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O osmnácté hodině jsme ztichli a s očima upřenýma směrem k oltáři očekávali příchod
sboru. Vzadu se ozval zvuk mnoha kroků – asi poslední návštěvníci koncertu – ale byl to
zástup dívek, které přicházely zpod kůru. Bílé halenky, červené sukně a vestičky, tak jak si je
pamatujeme z koncertu v roce 1998.
V úvodním proslovu nám, posluchačům, Otto Hasoň poblahopřál k dobrému vkusu při
výběru hodového programu a k tomu, že jsme našli sílu po vyčerpávající účasti na předchozích akcích přijít na koncert.
Pod vedením Jakuba Kleckera střídavě s Michalem Jančíkem obrátily dívky naši pozornost
od materiálního světa k duchovnu. Zazněly skladby Petra Ebena, Luise de Victoria, Bohuslava
Martinů. Krásný zpěv doplnily občas housle Jiřího Kleckera a varhany s Jakubem Janštou.
Varhany vůbec byly výraznou součástí vystoupení Kantilény. V druhé polovině koncertu nás
dívky v kostelním prostoru opustily a vydaly se za nimi po strmých schodech na kůr. Shůry nás
pak zaplavily tóny duchovních písní Gabriela Faurého, Francise Poulence, Claudia Monteverdiho,
Domenica Scarlattiho a Felixe Mendelssona. Zpěv prokládaly varhanní improvizace Jakuba Janšty
a účinek na nás byl povznášející (i když to zní trochu nadneseně), ale lépe se mi to vyjádřit nepodařilo. Důsledkem pak byl dlouho trvající potlesk. Za naši přízeň nás pak dívky odměnily před
vchodem do kostela: vycházející publikum vítaly rozpustilé panenky z Bošileckého mostku.
Co říci na závěr? Tyto sobotní hody si zažila především naše dušička.
Tak nashledanou na druhém koncertu 1. října!
Zora Krupičková

BÍTEŠSKÝ BOREC NALEZEN
A nejeden! Z asi osmdesátky soutěžících, kteří absolvovali všechny disciplíny,
o hodové sobotě vzešla pětice borců, kteří dostali odměny od rychtáře Jiřího Blahy
a od MUDr. Tomáše Lajkepa.
Asistovala i bítešská státní policie. Policisté dětem ukázali svoje zbraně a další výbavu,
kapela Bridge se postarala o dobrou náladu, skákací hrad a trampolína jistě přinesly úlevu
peněženkám rodičů, kteří mají více dětí a méně peněz na kolotoče.
„Mám radost, že bítešská farní zahrada tradičně nabízí krásný prostor pro aktivity zaměřené na děti a mládež. Cítím,
že právě takovéto zázemí je
v Bíteši hodně potřeba,“ říká
k tomu Tomáš Lajkep.
Díky za pomoc patří několika
desítkám dobrovolníků, kteří se na
přípravě akce podíleli. Akce zahájila cyklus sobotních odpolední,
která se konají v průběhu školního roku každou sobotu na faře.
Děti zde mají možnost se setkat, Nejlepší bítešští borci 2013.
Foto: Petr Nováček
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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v bezpečném prostředí si zahrát zajímavé hry a poznat nenásilnou formou ty nejlepší hodnoty,
které křesťanství nabízí současnému světu.
Výsledky soutěže Bíteš hledá borce 2013:
Předškoláci
1.Karel Halámek, 2. Martin Halámek, 3. Marcela Požárová
1.-2. třída
1.Barunka Tomková, 2. Dominik Kunc, 3. Viktorka Kroulíková
3.-4. třída
1. Jan Kroulík, 2. Sofie Padyšáková, 3. Filip Žák
5.-6. třída
1. Vít Fousek, 2. Jan Geisselreiter, 3. Kateřina Žáková
7.-9. třída
1. Markéta Kučerová, 2. Lenka Mrháčová, 3. Ludmila Kučerová
Ladislav Koubek

JEŠTĚŘI MEZI BONSAJEMI
Jsou za námi krásné, slunné, ale především vydařené bítešské hody. Rušný hodový týden doplnila
bohatá nabídka kulturních akcí a výstav. Každý si
tak přišel na své. A jednou z doprovodných akcí byla
i výstava bonsají, již dvanáctý ročník.
Suché letní počasí se sice podepsalo na vzhledu
bonsají, především listnatých, kterým úbytek vzdušné
vlhkosti nedělá dobře, ale i tak se nádvoří ZUŠ podařilo zaplnit. Byly zde kupříkladu kvetoucí fuchsie,
jablky ověšená jabloň a mnoho dalších rostlinných
druhů. Nechyběla ani ukázka tvarování.
V sobotu se tvarování ujali žáci ZŠ z Lhotek u Velkého Meziříčí, Magda Mikišková a Mikuláš Sedlák
z tamějšího bonsajového kroužku. V neděli pak dcera
jednoho našeho člena z Borů u Velkého Meziříčí,
Gábina Homolová a velmi zkušený bonsajista JaroGábinka s bonsají.
Foto: Archiv BK
slav Prčík z Dubňan u Hodonína.
Jak se mohly přesvědčit hojné návštěvy dětí z lavic základních škol i ostatní návštěvníci,
nechyběla na výstavě ani avizovaná mimobonsajová činnost.
Už po druhé tak bylo možné vidět uměle vytvořenou skálu s vodopádem zakomponovanou do jezírkového zákoutí v rohu nádvoří. Vidět bylo i zajímavé dřevěné doprovodné
předměty. Dále se jako nové exponáty mezi vystavenými bonsajemi objevily stromy graficky
ztvárněné. Několik svých kreseb stromů poskytl Jiří Jašek z Křoví. Na zpestření výstavy se
podílel i Pavel Mašek, který vystavil několik svých dřevořezeb.
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Ale bezpochyby největší zájem
diváků, především dětí, sklidilo
terárium Aleše Pavlara s párem
dvou Agam kočinčinských. Aleš
divákům ochotně vysvětloval
úskalí jejich chovu a předváděl
krmení. Vždy na noc potom 200
kilové terárium uklízel do vnitřních prostor školy, aby ještěry
uchránil před nízkými nočními
teplotami. Zkrátka každá záliba
Výstava bonsají.
Foto: Archiv BK
má svá úskalí.
Když se pak hodová výstava dostala ke svému konci, přiložil pomocnou ruku k úklidu
i pětiletý vnuk našeho člena p. Pavlara, Ondra Malý.
A komu dále patří dík? Samozřejmě všem našim členům, kteří se na podobě letošní výstavy
podíleli svými rostlinnými exempláři a během příprav i úklidu obětovali svůj volný čas.
Zasloužené poděkování patří i do ředitelny ZUŠ za vstřícný přístup a propůjčené prostory. A je třeba nezapomenout i na manžele Sladké z Velké Bíteše, kteří nás podporují už
několikátou sezónu.
A stejná slova díků patří i Vám, našim pravidelným návštěvníkům.
Poslední milou skutečností, o které je třeba se zmínit, je to, že se náš bonsajový kroužek
po 3 leté prodlevě opět dostal do seznamu školou nabízených kroužků. Děti ze základní
školy tak mají cestu ke své bonsajové kariéře otevřenou.
Za všechny ostatní členy Bonsajistů Brněnska a Bítešska, Jiří Jašek
www.bonsajova.banda.cz

DRUHÝ ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY MINERÁLŮ,
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ
Ve výstavní síni Klubu kultury se ve dnech 7. až 18.
října 2013 uskuteční druhý ročník prodejní výstavy
minerálů, fosílií a šperků.
Výstavu opět pořádají manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého. Výstava bude
zaměřena na minerály a fosílie z nejznámějších
světových nalezišť, budou zde však vystaveny
i moravské a české kameny. Dále zde nabídneme
autorské šperky Petry Šínové a některých dalších
výrobců originálních šperků, mimo jiné techniky
cínování a osteofix.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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V nabídce budou ametystové drůzy i geody,
acháty, almandiny, andalusit, avanturín, azurit,
aragonit, baryt, bronzit, býčí oko, citrín, cordierit, epidot, fluorit, fuchsit, gagát, granát, hematit,
howlit, chalcedon, chiastolit, jadeit, jantar, jaspis,
kalcit, karneol, korály, křišťál, kyanit, kunzit, labradorit, lapis-lazuli, lavrikit, lávové kameny, lepidolit, malachit, magnezit, morion, muskovit, nefrit, obsidián, onyx, perly, porcelanit, prehnit, pyrit,
rodonit, rubín, růženín, sagenit, sardonyx, selenit, serpentin, skoryl, smaragd, sodalit,
sokolí oko, sugilit, tygří oko, tygří železo, tyrkys, unakit, vanadinit, vltavín, záhněda, zoisit, trilobit, orthoceras, amonit, goantit, septárie, araukarit, mořské houby, prokřemenělá
dřeva, žraločí zuby a další.
To vše s možností nákupu za příznivé ceny, vstup zdarma.
V loňském roce se tato výstava těšila velkému zájmu veřejnosti i škol. Doufáme, že i letos
potěšíme všechny milovníky kamenů.
Výstava bude otevřena pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, sobota a neděle od 10.00
do 15.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA VÝSTAVU „SKLO A SVĚTLO“
Ve výstavní síni Klubu kultury se od 29. října do 8. listopadu 2013 uskuteční prodejní
výstava s názvem „SKLO A SVĚTLO“ sklářského umělce Jaroslava SVOBODY a fotografa Luďka PETRAŠE.
Jaroslav Svoboda se dostal do kontaktu se sklářskou tvorbou už v útlém věku, v brusičské dílně svého otce, který pracoval pro sklárnu Inwald v Poděbradech. Nebylo proto
divu, že mladý Jaroslav byl poslán na sklářskou školu do Železného Brodu. Nicméně jeho
pozdější vysokoškolské vzdělání se ubíralo poněkud jiným směrem, než tomu bylo u většiny sklářských výtvarníků. Ovlivněn všestranně kulturní atmosférou brusičského ateliéru Ústředí uměleckých řemesel se pokoušel psát texty písní a povídky, ale sklo ho nakonec přitáhlo k sobě takovou silou, že začal intenzivně kreslit a při práci v letech 1966 - 70
studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zdá se být zřejmým,
že toto spojení praktické tvorby a výsostně teoretického studia určilo jednou provždy
Svobodův přístup k volné tvorbě a designu i k řídící a manažerské práci. Už jako vedoucí
sklářské huti ve Škrdlovicích se intenzivně staral o technický rozvoj sklárny, avšak stejně
důležitá se mu jevila péče o výtvarnou úroveň produkce huti. Prostřednictvím sklářských
sympozií zval ke spolupráci přední sklářské tvůrce, když se mu ale zdálo, že tato spolupráce přináší své ovoce v rozvíjejícím se mistrovství dělníků ve sklárně, ale neprojevuje
se příliš v běžné výrobě, pustil se s velikou vervou do navrhování rozsáhlých kolekcí
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stolních a dekorativních předmětů
pro Škrdlovickou huť. Zkoušel přitom znovu oživovat už opomíjené
techniky a hledal cesty jak využívat netradiční spojení technických
a výtvarných konceptů jak v designu,
tak ve volné tvorbě. Po roce 1990 si
Jaroslav Svoboda splnil svůj sen, když
si otevřel vlastní sklárnu v Karlově.
Sortiment sklářské huti Svoboda AGS je v oboru ručně tvarovaného hutnického skla jedním z nejrozsáhlejších na
Vysočině. Produkce patří do kategorie uměleckého, umělecko-řemeslného a dekorativního skla. Obsahuje vázy, mísy, svícny, těžítka, skleněné ovoce, květiny, nápojové sklo,
ale i speciální ceny pro veletrhy a různé soutěže. Významnou částí produkce je individuální tvorba uměleckých originálů nebo práce pro architekturu.
Luděk Petraš se narodil v prosinci 1962 ve Vysokém Mýtě. Od mládí mu fotografie
a film obohacovaly život. Od roku 1987 se fotografii a filmu věnuje naplno a od roku 1991
i profesionálně. První autorskou výstavu uspořádal v březnu 1990. Od tohoto roku proběhla po českých městech včetně Prahy řada dalších autorských i společných výstav.
Fotografie pana Petraše najdete v časopisech, publikacích, novinách, prospektech,
ale také v různých objektech jako interiérový doplněk.
Fotoobrazy, které uvidíte na výstavě, vznikaly postupně již od roku 1990. Většina z nich
je fotografovaná ještě na kinofilm.
Neobyčejnost a hloubka těchto obrazů vynikla po letech až současnou technologií
výroby. Fotoobrazy však nejsou pouhou dekorací interiéru. Citliví lidé v jejich přítomnosti vnímají a vstřebávají z nich i různé druhy energií.
Zkuste se na pár minut každý den zastavit a podívat se kolem sebe s vědomím klidu,
že už máte vše hotové, zařízené a nic nemusíte…
Všimnete si světla odrážejícího se, zrcadlícího se nebo procházejícího různými skulinami předmětů, vody nebo i jinde…
Objevíte třeba i úsměv partnera, který vám najednou dává větší radost, emoce, krásno
či energii…
Obrazy vytvořilo okem viditelné světlo kolem nás… Sklo vyrobené rukama Jaroslava
Svobody propouští každým kouskem stejné uklidňující a opojné světlo.
Přijďte a přesvědčte se o symbióze světla a skla. Vždyť bez skla by nebylo v domovech
světlo a bez světla by nevzniklo v huti tak nádherné sklo.
Výstava bude otevřena od 29. října 2013 ve výstavní síni Klubu kultury, Masarykovo
náměstí 5 ve Velké Bíteši v pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 - 15.30 hodin.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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VE STOPÁCH VIKINGŮ
Městské muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou Vás srdečně zvou na přednášku s názvem
„Ve stopách Vikingů“, která se uskuteční v úterý
22. října 2013 v 17 hodin ve velkém výstavním
sále bítešského muzea na Masarykově nám 5.
V roce 2010 se manželé Márovi vydali na další
expedici na trase Dánsko-Faerské ostrovy- IslandGrónsko. O zážitky z této expedice se s vámi přijdou
podělit. Nebude chybět vyprávění o Dánském království, nesčetných vodopádech a úžasných
fjordech na Faerských ostrovech nebo o sopkách a ledovcích na Islandu či tradičním způsobu
života rodin v Grónsku.
Mgr. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

PĚT KRÁSNÝCH DECHŮ
Na první řádný koncert 17. koncertní sezóny Bítešského hudebního
půlkruhu zavítá mladičký dechový
soubor Belfiato Quintet. Mladičký
nikoliv proto, že by vznikl nedávno,
nýbrž věkem interpretů - všichni
dosud tráví čas v posluchárnách
vysokých škol. Přesto si už soubor,
který roku 2005 utvořili studenti
Pražské konzervatoře a hudebních
tříd Gymnázia Jana Nerudy, vydoBelfiato Quintet.
byl své pevné místo na koncertních
pódiích. Pětice se pravidelně účastní prestižních mistrovských kurzů doma i v zahraničí, spolupracuje s Českou televizí i Českým rozhlasem, nahrává a vystupuje s význačnými umělci, např. se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou. Od října
bude celý Belfiato Quintet studovat na Hudební akademii múzických umění komorní
hru pod vedením předního českého hornisty Radka Baboráka a docenta hry na klarinet
Štěpána Koutníka.
„Krásné dechy“ hrají v tomto složení:
Oto Reiprich – flétna. Člen Pražské komorní filharmonie, hostující flétnista v České
filharmonii. Letos v květnu vyhrál konkurz do Národního divadla.
Jan Souček – hoboj. Člen Pražské komorní filharmonie. Vítěz v mezinárodní akademické soutěži v Lodži (2005), laureát mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2008.
Ondřej Šindelář – fagot. Člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ocenění a sti24
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pendium společnosti Yamaha Music Foundation (2006), cena Olega Podgorného na soutěži
Pražského jara, udělovaná nadací Život umělce (2009).
Jiří Javůrek – klarinet. Člen Karlovarského symfonického orchestru. Spolupracuje s projektem FLOEX, oceněným akademií populární hudby Anděl.
Kateřina Javůrková – lesní roh. Členka Pražské komorní filharmonie. Vítězka několika
mezinárodních soutěží; letos získala 1. cenu a titul laureáta mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2013.
Ověnčení cenami však nejsou jen jednotliví interpreti kvinteta, nýbrž i celá pětice. Roku
2010 soubor získal první cenu na soutěži Antonína Rejchy v rakouském Payerbachu. O rok
později přišlo ocenění v podobě 3. místa na mezinárodní soutěži dechových kvintetů 6th
Henri Tomasi Competition ve francouzském Marseille; soubor si odtud odnesl také speciální cenu za nejlépe provedenou Tomasiho skladbu Cinq Dances Sacrées et Profanes.
Koncert podporovaný Nadací Český hudební fond se uskuteční v netradičním termínu,
tj. nikoliv v úterý a nikoliv první týden v měsíci. Pozor tedy, čtyři mladíci a jedna dáma nám
hezky zafoukají až v pondělí 14. října od 19 hodin v kulturním domě.
Michaela Hanzelková

KOLPINGOVA RODINA ŠÍŘÍ DOBROU MYŠLENKU POMOCI
DRUHÝM
Myšlenky Adolpha Kolpinga, velkého sociálního reformátora, se kolem sebe snažíme
šířit i ve Velké Bíteši. S blížící se návštěvou přátel z partnerské Kolpingovy rodiny ze
Shrobenhausenu je na místě si připomenout, jaké je dnes poslání Kolpingova díla.
Katolický kněz Adolph Kolping založil v 19. století sdružení katolických tovaryšů, které
se brzy rozšířilo nejenom v Německu, ale také v jiných zemích. Byla to doba rozpadu tradičních cechů, mnoho chudých tovaryšů nemělo naději se ve společnosti nějak uplatnit.
Bylo to zároveň i období, kdy Karel Marx definoval zásady třídního boje. Nabízí se srovnání
obou současníků – mladého katolického kněze a o málo staršího levicového radikála. Problém, před kterým oba stáli, navrhovali řešit každý jinak. Marx revolucí, Kolping akcentem
na solidaritu a křesťanské hodnoty. Jak obě díla dopadla, víme z historie. Marxovo učení
nalezlo široký ohlas a stalo se základem komunistického hnutí. Kolpingovo dílo se ve srovnání s komunistickým hnutím šířilo méně nápadně a pomaleji. I dnes jsou ve společnosti
více známá Marxova hesla než Kolpingovy výzvy. Kde kdo zná: „Proletáři všech zemí, spojte
se“, ale málo kdo zná Kolpingovo: „Problémy doby vám ukáží, co máte dělat“.
Marxismu je třeba přiznat větší revoluční razanci i větší mezinárodní úspěch. Je však
třeba se tázat, zda tento úspěch nebyl spojen také s větším utrpením mnoha lidí v mnoha
zemích. Naproti tomu Kolpingovo dílo přineslo jen věci dobré, neboť neaspirovalo na to
změnit svět, ale pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje, kdo se ocitl v nouzi, kdo si už nedokáže pomoci sám. Tyto jednoduché praktické zásady nalezly také svůj ohlas a Kolpingovo
dílo se rozšířilo do mnoha zemí. Dnes má více než půl milionu členů na celém světě, z toho
několik desítek ve Velké Bíteši.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Bítešská Kolpingova rodina je občanské sdružení a navazuje na dědictví Kolpingova díla.
Každá doba přináší jiné problémy, na které je třeba vhodně reagovat. Potřebou současnosti
je zejména starost o děti a mládež, naši budoucnost. Evropa vymírá a mladí lidé se mnohdy
ocitají na okraji zájmu. Právě jim se ve Velké Bíteši snažíme věnovat.
Nelze se spokojit s tím, jak jsou rozdány politické karty ve společnosti, když je
v našich silách rozdat karty jinak a začít hrát jinou hru. Obracíme se k lidem kolem nás
a snažíme se jim porozumět a chápat jejich potřeby. A na základě tohoto pochopení
jednat, a to jak ve městě, tak ve svém kraji a ve světě.
Tomáš Lajkep, Čestný předseda Kolpingovy rodiny Velká Bíteš

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. 103:
Počátek domu spadá do roku 1758,
kdy „Jejich Opatrnosti pan primátor, pan
purkmistr a páni [radní] na uctivou žádost
Ignáce Šoukala dali skrz pány konšely plac
k stavění nový chalupy mezi Alexandrem
Ondrákem z jedné [čp. 104], Janem Knoblem
z druhej [čp. 74] a třetí strany školním gruntu
[čp. 73] vyměřiti“. Šoukal měl za místo zaplatit 50 moravských zlatých tak, že zavdal čtyři
zlaté, další čtyři zlaté měl složit po čtyřech
Dům čp. 103 v současnosti po přestavbě z roku 2008 pro účely
Restaurace Na „103“.
Foto: Jan Zduba
letech, během kterých měl chalupu vystavět,
a poté měl vyplácet každoroční vejrunky po jednom zlatém do zmíněné částky.
Později roku 1818 koupil od řemenáře Františka Paula dům za 2000 zlatých kovář Tomáš
Pelikán. Ten jej již následujícího roku prodal za 2250 zlatých dále Františku Kočentovi.
Poté roku 1821 Kočent směnil tento dům s pekařem Filipem Kellnerem za dům čp. 149
v Růžové ulici a přitom Kellnerovi doplatil 700 zlatých. Od Kellnera koupil roku 1827 dům
s polnostmi a loukou za 580 zlatých sklenář z Deblína Jan Svoboda. A roku 1861 jej pořídili
za 1380 zlatých František a Terezie Staňkovi.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11789, fol. 27, č. 11792, fol. 25, 27,
č. 11793, fol. 102, 103, č. 11795, fol. 314, 315.
Jan Zduba
26
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Foto: Jiří Zacha a Tomáš Škoda

MIKULÁŠ BÍTEŠSKÝ - BRATRSKÝ BÁSNÍK A SKLADATEL
Mikuláš byl člověk zbožný, vzdělaný, znamenitý básník i skladatel, což dosvědčují jím
složené čtyři duchovní písně: Spasiteli, Kriste jediný; Aj, nuž chválu vděčnou vzdávejme; Jsa
Bůh bytu vždy jediný; Budiž chvála Tobě, Bože. Takto zhodnotil Mikuláše biskup jednoty
bratrské Jan Blahoslav v kancionálu, který vyšel v Ivančicích roku 1561.
Svůj život Mikuláš započal na počátku 16. století ve Velké Bíteši, kde měl ještě v roce 1545
zázemí u své matky Kateřiny. Mezitím se již jako mladík v roce 1526 stal písařem města
Turnova v Čechách. Bylo to v době, kdy tamní vrchnost podporovala jednotu bratrskou,
a kdy při tamní bratrské škole působil budoucí biskup jednoty Jan Augusta. Mikuláš si ve
městě zakoupil dům a oženil se s Kateřinou, dcerou kutnohorského měšťana Jiříka Vajse.
Z manželství mu vzešly děti Lidmila, Anežka (r. 1540 se provdala za ševce Tučka) a Samuel.
Do Turnova následovala Mikuláše jeho sestra Marta, která se tam provdala za zámožného
měšťana Jana Hlavnice.
Zvrat v Mikulášově životě nastal v roce 1547, kdy Turnov připadl královské komoře. Po
Mikulášovi bylo tehdy požadováno, aby přestoupil ke katolictví. Požadavek odmítl, pročež
přišel po jednadvaceti letech o funkci městského písaře. Svůj dům nato převedl manželce
a odešel spolu s dalšími vystěhovalci do exilu. Poslední zmínka o něm pochází z prosince
1548, kdy vyjednával jménem bratří u pruských biskupů v Královci (dnes ruský Kaliningrad) o přijetí.
Zdroj: Josef FÜRST, Velká Bíteš a vynikající rodáci její v XVI. století, 1960, in: Městské
muzeum ve Velké Bíteši, sig. E41.
Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION - JESTŘABÍ
II. pokračování
JESTŘEBÍ A JESTŘEBSKÉ SVOBODNÉ DVORY V 18. STOLETÍ

(Tvar „Jestřebí“ je v dobovém pravopisu)

1720 – Janu a Magdě Bělochovým byl fiskem (královské státní pokladně – eráru) prodán
pro dlužné daně svobodný dvůr. Při soudní při však prokurátor exekuční prodej
zrušil a nařídil statek Bělochovým vrátit pod podmínkou, že všechny dluhy splatí.
Nestane-li se tak, potom bude statek definitivně prodán.
1733 – Po Janu Holíkovi zdědili svobodný dvůr jeho dva synové Václav a Vít, každý ideální
polovinu.
1749 – Václav Holík koupil od Václava Bokra 5 měřic svobodného pole za 35 zlatých. Obec
mu chtěla polovinu vzít, ale krajský úřad ve Znojmě to zakázal.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Jestřabí minulé – pozůstatek svobodného dvora.

Jestřabí současné.

Foto: Alois Koukola

1759 – Potvrzuje se, že Josef Holík, syn svobodníka z Jestřebí, byl neprávem postaven za
rekruta, a proto musí být propuštěn.
1764 – Jan Adrián s manželkou Annou prodali jestřebským dvořákům – Václavu Holíkovi,
Kristiánu Holíkovi, Václavu Raušovi, Janu Jašovi a Pavlu Dvořákovi 10 měřic pole
na trati zvané „Sekera“ a pod Jestřabcem, za 250 zlatých (1 zlatý po 60 krejcarech).
Císařské daně budou platit do Bíteše a budou zbaveni přípřeže.
1771 – Podle testamentu (závěti) zdědil dvůr po Václavu Holíkovi jeho syn Josef. Druhý
syn Jan dostal 265 zlatých a třetí syn Jiří chaloupku se sedmi měřicemi pole.
Dědictví dcer Alžběty a Kateřiny bylo vyřízeno již dříve.
1773 – Bratři Holíkové – Josef, Jan a Jiřík koupili od Jana Ignáce Adriána, purkmistra ve
Velké Bíteši, 8 měřic svobodného pole u hráze malého Jestřabce za 156 zlatých.
Kontribuci (zvláštní pozemkovou daň) budou platit v Bíteši. Zapsáno v knihách
gruntovních pod f. 165.
1773 – V archívu je také uložen „Koncept smlouvy mezi syny Václava Holíka, po smrti
otcově dne 16. července 1773 učiněné“:
Bělochovský Josef dle testamentu otcova zdědí celý dvůr s příslušenstvím, Jan
dostane mimo 265 zlatých dle testamentu ještě dle ústního přání otcova kus lesa.
Nesmí jej prodati cizímu. Jiří dostane dle testamentu nově vystavěnou chaloupku
a mimo to kus zahrady na Hlavatici, půl párníka v horní stodole a také půl chléva.
Za to však doplatí bratru Josefovi 20 zlatých. Nesmí nic prodat cizímu. (Ad r. 1771
testament).
1779 – Hrabě Karel Vilém I. Haugwitz prodal Jiříku Holíkovi, tkalcovskému mistru
v Jestřebí, kus kameny ohrazené louky zvané Bartušek, za 40 zlatých. Ročně bude
platit 45 krejcarů na zámek a v případě pozdějšího prodeje je kupující povinen
zaplatit tzv. „laudemium“ (dávka placená pachtýřem vlastníkovi nemovitosti za
souhlas při směně držby).
1779 – Hrabě Karel Vilém I. Haugwitz prodal čtyřem svobodníkům: Josefu Holíkovi,
Jakubu Jašovi, Václavu Raušovi a Kristiánu Holíkovi 14 měřic pole za 283 zlatých
a roční činži 7 zlatých a za rybník 1 zlatý. Bez roboty, pouze laudemium s právem
předkupním.
Pozn.: Karel Vilém I. Haugwitz (1736 - 1819) byl v roce 1779 dědičně povýšen do hraběcího stavu. Byl synem Jindřicha Viléma II. a stejně jako on nebyl právě oblíbencem zůsta28
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Jestřabí – pohled z návrší.

Foto: Alois Koukola

vitele náměšťského panství a v závěti se neobjevil, stejně jako nikdo jiný z jeho rodu. To,
že Náměšť zůstala i nadále v majetku Haugwitzů, umožnila zvláštní shoda okolností - jeho
sňatek s náměšťskou dědičkou Marií Josefou Frankenbergovou. V roce 1780 založil Karel
Vilém I. sousední osadu Jindřichov, která se posléze stala „zásobárnou“ pracovních sil, pro
náměšťskou továrnu na jemná sukna, založenou v roce 1795 jeho synem Jindřichem Vilémem III. Ten v roce 1797 rozšířil haugwitzovský majetek koupí panství Osová.
1783 – Hrabě Karel Vilém I. Haugwitz prodal Josefu Holíkovi pustý rybníček u Jestřabí
za 40 zlatých, který je využívaný jako louka, ohraničená kameny až po cestu. Stromy
musí zaplatit zvlášť. „Na věčné časy“ bude ročně platit hraběti 2 rýnské a při
pozdějším prodeji zaplatí laudemium.
1792 – Josef Holík koupil od Jana Adriána z Bíteše 1 joch (plošná míra v nářečním tvaru, tj.
spisovně „1 jitro“ ´= 57,55 aru) a 800 kvadrátních sáhů („1 sáh staročeský“ ´= 1,793
metru) pole za 108 zlatých v trati 19 (top. č. 21/4).
1810 – Dle testamentu z r. 1810 dědil po Josefu Holíkovi celý dvůr i s přikoupenými
polnostmi z Bíteše a od hraběte jeho syn Václav Holík. Dcera Eleonora, provdaná
do Březí, dostane ještě 500 zlatých.
Alois Koukola, pokračování příště

SPORT
SOUSTŘEDĚNÍ ODDÍLU MODERNÍ GYMNASTIKY

Poslední týden v srpnu pořádal oddíl Moderní gymnastiky TJ Spartak soustředění
ve sportovní hale TJ. Trénink absolvovaly gymnastky, které mají rok cvičení za sebou,
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

29

Ze soustředění.

Foto: Silvie Kotačková

ale i 3 gymnastky, jež v moderní gymnastice již něco dokázaly a reprezentovaly TJ Spartak
na závodech jak v republice, tak i v zahraničí.
K radosti všech, hlavně jejich trenérek Jiřině Langové a Míši Křenkové (profesionální trenérce
z Třebíče) udělala děvčata velký pokrok kupředu v pohybu zaměřeném na moderní gymnastiku.
Po dopoledním tréninku v polední přestávce jsme si pochutnávali na obědě v restauraci
„Naše bítešská“. Poděkování za vstřícnost při sestavování menu pro děti patří vedoucímu této
restaurace Zdeňku Balášovi. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek, že byly v restauraci.
Po obědě již pokračovala zábava na dětském hřišti u sportovní haly. Po 14 hodině následovalo radostné shledání s rodiči, kteří přišli vyzvednout své ratolesti. Držte nám palce,
aby i nastávající sezónu jsme měli, tak úspěšnou jako předešlou.
Rodiče, kteří mají zájem dát dítě k nám do oddílu Moderní gymnastiky, mohou přijít
každé pondělí od 14.00 hodin do 16.30 hodin, v pátek od 14.00 hodin do 15.00 hodin. Cvičební úbor – legíny a tričko.
Oddíl Moderní gymnastiky

SAUNA – SPOJENEC PROTI NACHLAZENÍ A CHŘIPKÁM
Nachlazení, chřipka – jak proti tomu bojovat? Skvělým pomocníkem je třeba i saunování. Pravidelná návštěva sauny – 1x týdně se posílí obranyschopnost těla, která pak snáze odolává virózám
a nachlazení. Sauna je procedura, při níž se vzájemně střídají fáze, ve kterých dochází k přehřátí
organismu, a fáze, v nichž se ochlazuje. Tento populární způsob posílení imunity pochází z Finska.
Finové mají přísloví: „Kdo k sauně dokáže dojít, může do ní i vejít“. Saunování je velmi příjemné
– mimo otužení organismu a relaxace je zde prostor i pro popovídání. Prohřátí celého těla pomáhá
proti bolestem zad. Uvolnit svaly a zklidnit mysl je to nejlepší, co pro sebe v dnešní uspěchané,
30
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stresové době můžeme udělat. Nejen dospělí,
ale i děti od 3 let si mohou saunu užít. Ovšem
za předpokladu, že nás netrápí známky
závažného onemocnění.
Přijďte si vyzkoušet blahodárné účinky
saunování na vlastní kůži, budete srdečně
vítáni. Provoz sauny: pátek 17.30 – 19.30
hodin – ženy, sobota 17.00 – 20.00 hodin
– muži, od listopadu sobota 15.00 – 17.00
hodin rodinná sauna v plavkách. Nabídka
Sauna v TJ Spartak.
Foto: Archiv TJ
pro uzavřenou společnost i mimo běžnou
provozní dobu je stále, pokud bude zájem, volejte tel. 737 743 444.
Za TJ Spartak Hana Holíková
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** DLE ROZPISU ODDÍLU STOLNÍHO TENISU MISTROVSKÁ UTKÁNÍ V SOBOTNÍCH ODPOLEDNÍCH A NEDĚLNÍCH DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

MAMINKY, TATÍNCI, PRARODIČE – PŘIJĎTE SI ZAHRÁT
A ZACVIČIT...
Rád bych touto cestou pozval všechny rodiče s dětmi i prarodiče s vnoučaty na cvičení
do sportovní haly TJ Spartak, které se koná každý pátek od 15:30 do 16:30 hodin. Těšit se
můžete na základy gymnastiky, říkadla a básničky s prvky cvičení, míčové hry, opičí dráhu
a především zábavu.
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Těšit se na Vás bude Marek Heinisch s dcerou Zoinkou.
Čerstvou novinkou určenou oddílu rodičů a dětí jsou postavičky šašků pro nácvik házení. Jejich
výrobu zajistil TJ Spartak a o výtvarné provedení požádal paní učitelky z MŠ Masarykovo náměstí
– Lenku Klimešovou a Janu Krejčovou, které věnovaly celé odpoledne ze svého volného času
a postavičky dotvořily do konečné podoby. Nabízenou odměnu odmítly s tím, že to přece dělaly
pro děti… A že se jim to povedlo! Tak tedy ještě jednou: Lenko a Jano, díky!
Závěrem mi dovolte, abych jménem výkonného výboru TJ Spartak poděkovala Olze
Kupské za dosavadní vedení oddílu rodičů a dětí. Markovi, který převzal vedení tohoto
oddílu přeji hodně úspěchů.
Hana Holíková

OSTATNÍ
XIX. ROČNÍK STŘELECKÉ SOUTĚŽE

Zleva: Bělík, Vala, Zavadil.

Foto: Archiv MS.

V neděli 25. srpna 2013 se konal za účasti
21 střelců na brokové střelnici Mysliveckého
sdružení Velká Bíteš o.s. již XIX. ročník střelecké
soutěže jednotlivců na baterii o putovní pohár
města Velké Bíteše. Vítězem se stal Vala Jiří z Bystřice n/P. nástřelem 74b. z 80, druhý Bělík Michal
z Bystřice n/P. 74b. z 80, třetí Zavadil Libor
z Rozseče 72b. z 80, čtvrtý Pavlásek Josef 71b.
z 80 a na pátém místě Vranka David z Bystřice
n/P. 54b. z 60.
Josef Klapal, správce střelnice

VE VELKÉ BÍTEŠI SE VYPROŠŤOVALO, NEJLEPŠÍ BYLI
PACOVŠTÍ HASIČI
Pět soutěžních týmů z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina poměřilo v pátek
13. září 2013 na náměstí ve Velké Bíteši své síly na Krajské soutěži Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Kromě soutěžních
týmů se mimo soutěž představilo také družstvo z HZS Jihomoravského kraje a družstvo
dobrovolných hasičů z Nového Města na Moravě.
Soutěžní družstvo tvořili čtyři příslušníci (velitel zásahu + tři hasiči), jejich úkolem bylo
rychlé, bezpečné a efektivní vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a poskytnutí
předlékařské první pomoci. Soutěžící jednotlivých družstev do poslední chvíle neznali druh
dopravní nehody. Připraveno pro ně bylo hned několik modelových situací. Soutěžní družstva
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předem znala pouze skutečnost, že se ve
vozidle nachází zaklíněný řidič, který je při
vědomí, stěžuje si na bolest mezi lopatkami,
má dýchací obtíže a necítí dolní polovinu
těla. Počínání soutěžících během simulovaného zásahu bedlivě sledovali rozhodčí
z řad Hasičského záchranného sboru ČR
a Zdravotnické záchranné služby. Hodnoceny byly tři oblasti – taktika provedení
zásahu, technika provedení zásahu a poskytZe soutěže.
Foto: Archiv HZS Kraje Vysočina
nutí předlékařské první pomoci.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo ze stanice Pacov. Stříbrnou příčku obsadili žďárští profesionální hasiči a bronz patří soutěžnímu družstvu ze stanice Ledeč nad Sázavou.
Čtvrtí skončili hasiči ze stanice Jihlava a páté místo patří hasičům z Jemnice.
ppor. Bc. Miroslav Volf, velitel stanice profesionálních hasičů ve Velké Bíteši

HOUBAŘSKÁ SEZÓNA NEJEN VE VELKÉ BÍTEŠI
Tak jako každý rok i té pravé
letošní houbařské sezóny se
zapřísáhlí houbaři již nemohli
dočkat. Po dlouhém období
sucha konečně zapršelo a první
houby vykoukly ze země. Okraje
lesů se zaplnily automobily
a celé rodiny i jednotlivci vyrazili s košíky na lov hub. A ejhle,
po chvíli se na nás dívá z mechu
první pravák, druhý..., O kousek
dále jsou vidět suchohřiby, modHoubař Jiří Blecha (vlevo) a Jan Barák (vpravo).
Foto: Silvie Kotačková
ráci, bedly, holubinky, růžovky
a další. Pod břízkou se usmívají kozáci, janci. Pěkné prostředí dál dokreslují i červené mochomůrky s krásně zdobenými klobouky, avšak tyto nedoporučujeme k jídlu, neboť jsou jedovaté.
Všichni doufáme, že tato letošní houbařská sezóna vydrží co nejdéle a budeme se moci kochat
krásou nejen hub, ale také krásou přírody.
Osobně ukázat a pochlubit se se svými úlovky k nám také přišli houbaři Jiří Blecha a Jan
Barák z Velké Bíteše.
Přejeme všem bohatý a pestrý úlovek a hlavně plné košíky hub.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 20/13 KONANÉ DNE 26. SRPNA 2013
• 2/20/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 19/13 ze dne 5. 8. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 26. 8. 2013
• 3/20/13/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním informační cedule VODOINSTALATÉRSTVÍ
DAVID spol. s. r.o. na budově Masarykovo nám. č.p. 84. Cedule bude instalována na kovový nosník
jako náhrada za stávající, s provozní dobou kadeřnictví, se kterou bude mít shodné rozměry.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2013
• 4/20/13/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 7. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 26. 8. 2013
• 5/20/13/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření města
č. 10/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 8. 2013
• 6/20/13/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu města roku 2013 dle rozpočtového opatření
města č. 11/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 9. 2013
• 7/20/13/RM – pověřuje odbor majetkový přípravou investičního záměru rekonstrukce ulice Lánice
v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku s komunikací I/37.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 8/20/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemků v k. ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města
Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1649 – zahrada o výměře 12 m2
- parc. č. 1650 – zahrada o výměře 13 m2
- parc. č. 1655 – zahrada o výměře 36 m2
- parc. č. 1656 – zahrada o výměře 29 m2
- parc. č. 1657 – zahrada o výměře 56 m2.
za min. cenu 120 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 9. 2013
• 9/20/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc.č. 1058/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2013
• 10/20/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele Jiřího Dofka, Kerendov 487,
664 44 Ořechov, IČ: 628 76 635 a uzavřít s ním dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na rozšíření předmětu
díla „Výměna krytiny na SOŠ Jana Tiraye Tyršova 239, Velká Bíteš“, čímž dojde k navýšení ceny dílo
o 63.654 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 9. 2013
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• 11/20/13/RM – rozhoduje provést energetický úsporná opatření na otopné soustavě budovy
základní školy na Tišnovské ul. 115 a přijmout cenovou nabídku Antonína Vondrušky, instalatérství
a topenářství, Hybešova 160, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 756 69 617 v rozsahu dle doporučení majetkového
odboru ve výši 85.070 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 12/20/12/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina předloženou smlouvu o poskytnutí dotace na
akci „Dynamický zpomalovací semafor v ulici Lánice ve Velké Bíteši“ s výší dotace 250.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2013
• 13/20/13/RM – rozhoduje objednat projektovou dokumentaci na osvětlení přechodu I/37 (Oranžový
přechod) u firmy ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava – Vítkovice za
cenu 25.700 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 14/20/13/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy s firmou AG Motor, spol.
s.r.o., Kaštanová 617/141b, 617 00 Brno ke dni 30. 9. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 15/20/13/RM – rozhoduje přemístit fotbalovou bránu na sportovním hřišti na Návrší ve směru od
stávající obytné zástavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2013
• 16/20/13/RM – rozhoduje poskytnout finanční příspěvek osadnímu výboru Březka na společenskou
akci setkání rodáků dne 14. 9. 2013 ve výši 15.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 9. 2013
• 17/20/13/RM – rozhoduje 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 „Přechod pro chodce přes silnici I/37
v ulici Lánice u domu č.p. 42 ve Velké Bíteši“ za cenu 1.085.581 Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 9. 2013
• 18/20/13/RM – rozhoduje vyloučit z hodnocení nabídku uchazeče TCS net s.r.o., Košínova 801/78,
612 00 Brno (IČ: 188 27 594) a CRACK s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 (IČ: 251 59 402).
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AXEC, s.r.o., Palackého
tř. 93/238, 612 00 Brno, IČ: 607 42 577 na realizaci veřejné zakázky „Velká Bíteš
– Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ v prostoru parkoviště pod ulicí Kpt. Jaroše
a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 313.995 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 9. 2013
• 19/20/13/RM – rozhoduje vyloučit z hodnocení nabídku uchazeče TCS net s.r.o., Košínova 801/78,
612 00 Brno (IČ: 188 27 594) a CRACK s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 (IČ: 251 59 402).
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AXEC, s.r.o., Palackého
tř. 93/238, 612 00 Brno, IČ: 607 42 577 na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření MKDS města na ulici
Lánice a ulici Tyršova“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 211.624 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 9. 2013
• 20/20/13/RM – bere na vědomí žádost Za Moravu, o.s., Stržanov 3, 591 02 Žďár nad Sázavou
o informaci ohledně vyvěšovaných symbolů.
odpovědnost: starosta termín: 12. 9. 2013
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• 21/20/13/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 04/2012 na vyhotovení ÚPD pro
Změnu č. 6 ÚP města Velká Bíteš s Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční
kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno dle návrhu dodatku č.1 ve znění s navrženými úpravami.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30. 8. 2013
• 22/20/13/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce „Svatováclavský farmářský trh s Davídkovým
kořením“ dne 28. 9. 2013 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 28. 9. 2013
• 23/20/13/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 5/2013.
odpovědnost: rada města termín: 26. 8. 2013
• 24/20/13/RM – rozhoduje souhlasit se změnou užívání stavby „Provozovna ke sběru,
výkupu, úpravě a zpracování odpadu“, parcela č. 206, 207, 210 v k.ú. Košíkov dle žádosti firmy Reproces
s.r.o., sídlo Prokofjevova 285/4, 623 00 Brno, místo podnikání Košíkov 14, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 15. 9. 2013
• 25/20/13/RM – rozhoduje uzavřít s dlužníkem „Uznání dluhu a dohodu o jeho splacení“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013
• 26/20/13/RM – rozhoduje uzavřít s dlužníkem „Uznání dluhu a dohodu o jeho splacení“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2013
• 27/20/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s dlužníkem „Uznání dluhu a dohodu o jeho
splacení“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013
• 28/20/13/RM – doporučuje ZM souhlasit s navrženými pozemkovými úpravami v k.ú. Březka
u Velké Bíteše dle žádosti Státního pozemkového úřadu o stanovisko doručené dne 20.08.2013 pod
č.j. MÚVB/5289/13.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 29/20/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 3+1 v bytovém domě
č.p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši o jeden rok od 01.10.2013.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 30. 9. 2013
• 30/20/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 3 o velikosti 2+kk
v bytovém domě č.p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši o jeden rok od 1.11.2013.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 10. 2013
• 31/20/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 3+1 v bytovém domě
č.p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši o jeden rok od 01.09.2013 a uzavřít „Uznání dluhu a dohodu
o jeho splacení“.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 8. 2013
• 32/20/13/RM – bere na vědomí stížnosti týkající se lokality Letná a pověřuje ředitele Informačního
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace předložením finanční analýzy
pronájmu chaty na Letné pro rok 2013 a návrhu variant řešení dalšího využívání chaty na Letné pro
rok 2014, vyplývající z této analýzy a z podnětů, obsažených v projednávaných stížnostech.
odpovědnost: ředitel termín: 13. 9. 2013
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• 33/20/13/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se společností Vegacom a.s., Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, IČ: 25788680 na akci MAN města – dílčí etapa I., II., IV.
odpovědnost: informatik termín: 16. 9. 2013
• 34/20/13/RM – pověřuje informatika předložením vyčíslení úspor MěÚ a organizací města na
telefonních službách.
odpovědnost: informatik termín: 31. 12. 2013
• 35/20/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:
- část parc. č. 2538/7 – trvalý travní porost o výměře cca100 m2
- část parc. č. 2538/3 – trvalý travní porost o výměře cca 190 m2
- část parc. č. 2538/11 – trvalý travní porost o výměře cca 30m2
za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a
vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013
• 36/20/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 2538/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2
- část parc. č. 2538/30 – trvalý travní porost o výměře cca 70 m2
za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS
do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013
• 37/20/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na
pozemku parc. č. 2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc. č. 2538/27 – trvalý
travní porost o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, dále rada města
doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č.
2538/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost
o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, dále rada města doporučuje
ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře
cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a dále rada města doporučuje ZM
rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemku parc.č. 2538/12 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 a části parc.č. 2538/27 – trvalý travní porost o výměře cca 130
m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013
• 38/20/13/RM – rozhoduje uzavřít s firmou Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 277 21 043,
„dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 05/2013 na stavbu „Regenerace objektu Masarykovo náměstí 85, Velká
Bíteš“ v předloženém znění, jehož obsahem je změna věcnosti a snížení ceny díla o 122.329,- Kč vč. DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2013
• 39/20/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt nemovitosti v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
1. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 307 m2
2. - část pozemku parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní kom. o výměře 247 m2
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- část pozemku parc. č. 1332 – orná půda o výměře 760 m2
- část pozemku parc. č. 1331 – orná půda o výměře 108 m2
3. - část pozemku parc. č. 1335/1 – orná půda o výměře 73 m2
- část pozemku parc. č. 1336/2 –ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2
4. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1334 - orná půda o výměře 342 m2
5. - část pozemku parc. č. 1333 – ovocný sad o výměře 939m2
6. - část pozemku parc. č. 1335/3 – orná půda o výměře 14 m2
7. - část pozemku parc. č.1338/1 – orná půda o výměře 13 m2
8. spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½
- na části pozemku parc. č. 1330 – orná půda o výměře 176 m2
9. - část pozemku parc. č. 1329 – orná půda o výměře 265 m2
- část pozemku parc. č. 1328/1 – trvalý travní porost o výměře 470 m2
vše za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem
KS do KN hradí kupující.
Současně RM doporučuje Zastupitelstvu města Velká Bíteš rozhodnout uzavřít předloženou
kupní smlouvu na předmětné pozemky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013
• 40/20/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout revokovat usnesení č. 17/26/13/ZM ze dne 10. 6. 2013
spočívající v tom, že se původní znění: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt
pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 1326/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 523 m2
- parc. č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2
- část parc. č. 2539/94 – orná půda o výměře cca 500 m2
do vlastnictví města Velká Bíteš za požadovanou cenu 300 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým
oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující. Zastupitelstvo města Velká
Bíteš pověřuje starostu města k vypracování kupní smlouvy a předložení návrhu této kupní smlouvy
zastupitelstvu města k odsouhlasení.“ nahrazuje novým zněním: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš
rozhoduje úplatně nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- část parc. č. 1326/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 277 m2 za požadovanou cenu 300 Kč/m2
- parc. č. 2538/6 –– trvalý travní porost o výměře 831 m2 za požadovanou cenu 120 Kč/m2 do vlastnictví
města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením předmětných pozemků a vkladem KS do
KN hradí kupující. ZM rozhoduje uzavřít předloženou kupní smlouvu na předmětné pozemky.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013
• 41/20/13/RM – pověřuje odbor majetkový zpracováním investičního záměru zasíťování lokality
„Babinec“ včetně finančního propočtu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013
• 42/20/RM – po seznámení s aktuálním materiálem k trase VRT rozhoduje nesouhlasit
s posunutím trasy VRT mezi dálnici a město Velká Bíteš a pověřuje p. místostarostu, aby seznámil
s tímto stanoviskem Ministerstvo dopravy ČR, Správu železniční dopravní (SŽDC) a Kraj Vysočina.
odpovědnost: místostarosta termín: 17. 9. 2013
38

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Říjen 2013

• 43/20/13/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí informaci p. místostarosty o aktuálním materiálu
k trase VRT a nesouhlasit s posunutím trasy VRT mezi dálnici a město Velká Bíteš.
odpovědnost: místostarosta termín: 16. 9. 2013
• 44/20/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:
- část pozemku parc. č. 320 o výměře 30 m2 a část pozemku parc. č. 326/2 o výměře 93 m2 v
k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše (podíl 48/339), (podíl 61/339), (podíl 9/339), (podíl 62/339), (podíl
15/339), (podíl 33/339), (podíl 34/339), (podíl 61/339) a (podíl 16/339), - část pozemku parc. č. 323/5
o výměře 49 m2 v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše (podíl 1/2) a (podíl 1/2),
- část pozemku parc. č. 323/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše, vše za navrženou cenu 80
Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým zaměřením a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 9. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 21/13 KONANÉ DNE 2. ZÁŘÍ 2013
• 2/21/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 120/13 ze dne 26. 8. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 2. 9. 2013
• 3/21/13/RM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
výjimku z nejvyššího počtu žáků dle § 23 odst. 5 školského zákona, a to navýšení o jednoho žáka ve
třídě I. určené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 2. 9. 2013
• 4/21/13/RM – bere na vědomí žádost Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116 o změnu účelu
použití investiční dotace.
odpovědnost: rada města termín: 2. 9. 2013
• 5/21/13/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o pronájmu silnice I. třídy č. I/37 s pronajímatelem ŘSD
ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, s celkovou výší nájemného 4.800,00 Kč bez DPH v souvislosti
s realizací stavby „Přechod pro chodce přes silnici I/37 v ulici Lánice u domu č.p. 42 ve Velké Bíteši.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 9. 2013
• 6/21/13/RM – rozhoduje uzavřít se společností GREMIS, s r.o., Jihlavská 230, 59401
Velké Meziříčí, IČ: 15544451 smlouvu o dílo na akci na akci „Velká Bíteš – ul. Na Spálených Valech
– rekonstrukce kanalizace za cenu 96.473 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2013
• 7/21/13/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za 1.-8. měsíc roků 2010-2013.
odpovědnost: rada města termín: 2. 9. 2013
• 8/21/13/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření č. 11/2013 poskytnutí dotace
ve výši 400.000 Kč HC Spartak Velká Bíteš na úhradu ledové plochy.
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 9. 2013
• 9/21/13/RM – pověřuje tajemnici přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš,
která bude řešit zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských
činností včetně stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 9. 2013
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• 10/21/13/RM – rozhoduje poskytovat bezúplatně sportoviště v Základní škole Velká Bíteš,
příspěvková organizace mládežnickým oddílům sportovních organizací ve Velké Bíteši.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 3. 9. 2013
• 11/21/13/RM – stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš
v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.10.2013 na 24 zaměstnanců.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 10. 2013

ŘÁDKOVÁ INZERCE
BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST hledá řidiče nákladní dopravy (C, C+E), mezinárodní i vnitrostátní doprava. Dlouhodobá práce ve stabilní firmě, motivační finanční ohodnocení. V případě zájmu pište na martin.jasko@bds-vb.cz, nebo 606 733 522.
Prodám garáž u drůbežárny, udržovaná a zapsaná do katastru nemovitostí. Cena 78 000 Kč,
po dohodě sleva možná. Tel. č. 777 871 841.
Prodej topných briket z Biomasy, 1 kg 4 Kč. Tel. č. 605 978 519.
Prodám FORD FOCUS Karoseri hatback, rok výroby 2001, palivo nafta, 66 kw, stav km: 135tis.
STK do r. 2015, zelená metalíza, rádio s CD, el. okna. Cena 45000 Kč. Kontakt: 730142856.

Masážní STUDIO LINIE
v Přibyslavicích u Velké Bíteše
- Ultrazvuková lipolýza
- Vacupress
- Lymfodrenáže
nejúčinnějším přístrojem ve své kategorii
- Elektrická myostimulace za nejlepší cenu
- Masáže klasické a lávovými kameny
- Pedikúra klasická i přístrojová profesionální bruskou
Vše za velmi příznivé ceny.
www.studiolinie.wbs.cz
Jana Tomková
Tel.:607/550 878
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. bitessko.com
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 listopad 2013: 18. října 2013. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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Můžete je donést do
Areálu Českého svazu chovatelů, Lánice 55

v pátek 18.října od 16:00 do 19:00 hod
a v sobotu 19.října od 7:00 do 10:00 hod
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7”
1.790,-Kč

Zdeněk Mazánek
Masarykovo nám. 84
595 01 Velká Bíteš
tel. 739 123 111
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Velkomeziříčsko-Bítešsko

MUDr. Tomáš Lajkep PhD.
Primář Dětské psychiatrické nemocnice Velká Bíteš

Ing. František Bradáč

Bývalý dlouholetý starosta Velkého Meziříčí

Bítešsko a Velkomeziříčsko si zaslouží hlas v parlamentu!

Díky preferenčním hlasům mají Bítešsko i Velkomeziříčsko krajské zastupitele.
Abychom měli zástupce i v parlamentu, stačí málo: spojit síly. Když to uděláme,
je reálné, aby jak Velká Bíteš, tak Velké Meziříčí měly svého poslance.
Ve volbách máte čtyři preferenční hlasy. KDU-ČSL Vám nabízí možnost využít je
plně ve prospěch našeho regionu. Využijte je, zakroužkujte lídra kandidátky
Josefa Herbrycha a také oba dva naše kandidáty na 11. a 16. místě.

Podporují nás: STAROSTOVÉ Březejce, Březského, Hlubokého,

¨
Jabloňova,
Jasenice, Křižanova, Křoví, Milešína, Nových Sadů,
Nové Vsi, Osové Bítýšky, Rozseče, Rudy, Vidonína • Milan Macholán,
generální ředitel PBS • Milan Vlček, starosta Velké Bíteše • Jiří Rauš,
restauratér • Tomáš Kučera a Josef Mach, krajští zastupitelé •
Alois Koukola, kronikář Velké Bíteše, LÉKAŘI Jana Ráboňová,
Eva Brázdilová a Svatopluk Horek • Jiří Blaha, Aleš Koubek,
Ladislav Koubek - radní Velké Bíteše a mnozí další

velkemezirici.kdu.cz

velkabites.kdu.cz
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kupon 3+1

litr

ZDARMA

Při zakoupení tří litrů vína obdržíte jeden litr
vína ZDARMA po předložení tohoto kuponu.
Najdete nás:
Kuřim
Kuřim
Nám.1.května 1305 Bezručova 839
Tel.: 739 201 870
Tel.: 734 259 984

Velká Bíteš
Lánice 59
Tel.: 739 057 526

platnost kuponu do 31. prosince 2013, nelze kombinovat s ostatními slevami
Vážení a milí přátelé ve víně,
jmenuji se Zuzana Vaněrková a vlastníme společně se svým mužem Romanem Vinotéku SPIRIT v Lánicích 59.
Od říjnového čísla Zpravodaje se budeme pravidelně setkávat a já vám nabídnu něco z vinného listu informací, receptů
a povídání o krásné moravské surovině – VITIS VINIFERA – révě vinné.
Vinné pranostiky na říjen:
Září víno vaří, říjen mačká hrozen. Remigius hrozny sbírá a Viktorín presem svírá.
Hody, hody doprovody…
Děkujeme všem návštěvníkům našeho Hodového sklípku za úžasně pohodové večery s CM Fjertůšek a TONY Žákem
s TOMEM Večeřou.
A co burčák? Na trhu se od srpna objevily první burčáky, větším či menším písmem doplněno „částečně zkvašený hroznový mošt“, protože jde většinou o surovinu z Maďarska či Slovenska. Čekat na náš ryze moravský burčák musíme nejméně
do poloviny září a ten nej bude až v říjnu. Vyplatí se počkat? Potom tedy musíte vážení, jak přísloví praví, vypít všech
sedm litrů naráz.
V naší Vinotéce SPIRIT najdete jako každým rokem kvalitní burčák či částečně zkvašený hroznový mošt od Zborovských
z Velkých Pavlovic. Přijďte ochutnávat, každým dnem má jinou konzistenci i chuť. Jeden den je ve stádiu moštu, druhý
ve stadiu mírného a třetí den už bouřlivého kvašení. Kdo miluje burčák, jako já, užije si ho do sytosti ve všech stádií.
Takže kdo nakonec získal titul Vinař roku 2013?
Já jsem s výběrem zcela spokojena.
Ocenění za tradiční a ekologické postupy ve vinařství si odnesl, s komentářem „Když nás bude méně bolet hlava, bude nám
všem líp“, Petr Nejedlík z Dobré vinice. Vzhledem k charakteru produkce bude mít trochu problém nominovat se do běžné
části soutěže, ale to je taky fajn.
Nejlepší bílé bylo od Tanzbergu, nejlepší červené připravil Jožka Valihrach. Třetí místo Proqin Velké Němčice, druhé
místo Mikrosvín Mikulov a na prvním… fanfáry… již potřetí pan vinař Jožka Valihrach. Gratulujeme!!!
Opravdu mne letos pobavila reklama prodejce vinařských potřeb Lipera, který vinařům nabízí neomezené odběry cukru
krystal. S bezva sloganem „Každý vinař Čipera, sladí cukrem Lipera.“ Čipera se v češtině dá brát i jako vykuk či filuta,
takže celkem výmluvné.
Tak vás prosím, vážení a milí přátelé ve víně, dejte pozor na vykuky a filuty. Víno je krásná a voňavá záležitost, zaslouží si
nejen výrobu, ale i prodej s láskou a porozuměním.
Ten kdo víno nepije, jen ztěžka může být dobrým vinařem či vinárníkem.
								
Vínu zdar Vaše Zuzana Vaněrková
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INFORMACE KRAJE VYSOČINA
PŘES SYSTÉM „PŘÁTEL“ NA FACEBOOKU MŮŽETE PŘIJÍT O PENÍZE
Sociální sítě mohou pachatelé snadno zneužít k podvodnímu získání osobních
údajů
Kriminalisté z odboru analytiky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují od začátku
letošního roku již čtyřicet případů podvodného jednání při získání a poté zneužití osobních údajů
pomocí sociální sítě facebook. Všechny zadokumentované případy prověřují pro podezření se
spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
V případě zadržení pachatele a prokázání viny by za tento skutek hrozil trest odnětí svobody až na
tři roky.
Ve všech prověřovaných případech jednal pachatel s úmyslem a cílem obohatit se, neboť po získání
potřebných osobních údajů přišel poškozený o finanční prostředky, které pachatel získal
prostřednictvím elektronické platby uskutečněné přes mobilní telefon. Většinou se jednalo
v jednotlivých případech vždy o částku ve výši kolem 1 400 korun.
Celé podvodné jednání pachatele většinou začíná tím, že se na facebookovém profilu od některého
z přátel, tedy od osoby, kterou majitel účtu na sociální síti zná a nemá tedy důvod být nedůvěřivý,
objeví vzkaz se žádostí o zpřístupnění osobních údajů, včetně mobilního telefonního čísla. Důvody
pro tuto žádost bývají velice různorodé, ale vždy poměrně věrohodné.
Poté probíhá další komunikace na facebooku, kterou ale nevede nikdo ze skutečných „přátel“,
ale kterou vede pachatel s jasným cílem tyto údaje získat. Když se dostane až k číslu mobilního
telefonu, zneužije tento telefon k provedení podvodné elektronické platby. Pro její uskutečnění
ale znovu potřebuje spolupráci majitele mobilního telefonu, který musí platbu SMS zprávou sám
potvrdit. I tato komunikace probíhá nejprve přes facebook, kdy pachatel se snaží pod časovým
tlakem donutit poškozeného k rychlému jednání, což má za následek, že si majitel mobilního
telefonu vůbec nepřečte obsah SMS zprávy, ve které je jasně a zřetelně uvedeno, že příslušná platba
proběhne. Až ale tuto zprávu potvrdí, následně z další SMS zprávy zjistí, že mu byla z jeho
paušálního účtu odečtena neoprávněně finanční částka, kterou už ale podvodně získal pachatel.
Kriminalisté tedy znovu upozorňují majitele účtů na sociálních sítích, aby nezveřejňovali
a nezpřístupňovali svoje osobní údaje, hesla a mobilní telefonní čísla, a to ani na žádosti, které se
mohou na první pohled tvářit jako věrohodné. Často se stává, že o tyto osobní údaje je majitel také
požádán v odkazech na různé výhry například elektronických přístrojů. V praxi se uživateli počítače
objeví na monitoru okno s informací, že uživatel byl vylosován jako výherce nějaké hodnotné ceny.
Podmínkou bývá zodpovězení jednoduché anketní otázky s tím, že uživatel se má na výherní
stránku přihlásit přes svůj facebookový profil. Zadané přihlašovací údaje jsou automaticky odeslány
pachateli, který je následně může zneužít.
Po přihlášení k napadenému účtu pachatel pošle přátelům majitele facebookového profilu,
které najde na jeho účtu, zprávu s informací, že ztratil jejich telefonní kontakty. Ve zprávě je
požádá o jejich zaslání. Po získání telefonických kontaktů pak již sleduje aktivitu přihlášených
přátel na facebooku.
Pokud je někdo z nich on-line a pachatel zná jeho telefonní číslo, pak zadá na internetu platební
příkaz pomocí m-platby. Toto je služba, která umožňuje provádět platby na internetu pomocí
mobilních telefonů, kdy zaplacená částka za zboží nebo služby se objeví ve vyúčtování za
poskytnuté telefonické služby. Jako telefonní číslo, ze kterého má platba proběhnout, uvede
telefonní kontakt získaný od právě aktivního přítele na facebooku.
Majiteli telefonu poté přijde SMS zpráva o m-platbě. V tuto chvíli s ním již pachatel komunikuje
pomocí facebooku a v časové tísni pod různými smyšlenými legendami se z něj snaží vylákat
potvrzující kód platby, který je součástí SMS zprávy. Pachatel například uvádí, že zkouší nějakou
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novou počítačovou hru a do tří minut musí napsat kód, který si nechal poslat v SMS zprávě na jeho
telefon, neboť jeho vlastní telefon je rozbitý a podobně. V okamžiku, kdy pachatel získá potřebný
kód, přijde již poškozenému pouze SMS zpráva, že platba proběhla v pořádku a peníze byly
odečteny z jeho účtu za telefon.
V rámci předcházení této trestné činnosti musí uživatelé facebooku a jiných sociálních sítí
dodržovat několik základních bezpečnostních zásad:
V žádném případě nepište své uživatelské jméno a heslo někam jinam než při přihlášení na svůj
facebookový profil. Totéž platí i pro přihlašování na ostatní sociální sítě.
Nikomu neposkytujte svoje osobní údaje. Na svém facebookovém profilu těchto osobních informací
zveřejňujte co nejméně. Jsou velmi snadno zneužitelné. V tomto případě se to týká i telefonních
čísel.
Mějte na paměti, že v prostředí sociálních sítí netušíte, zda ten, s kým komunikujete je skutečně tím,
za koho se vydává.
Pozorně si přečtěte každou SMS zprávu, která vám přijde a týká se plateb přes mobilní telefon.
Jakékoliv autorizační kódy k platbám nesdělujte žádné třetí osobě.
Vždy mějte na zřeteli, že osoba, která s vámi komunikuje pomocí internetu, se může za vašeho
přítele pouze vydávat.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin
Dušek, koordinátor prevence

Jiří Košťál – Jinošov 83
PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ ELAN

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA
NOVĚ PŮJČOVNA A PRODEJ BĚŽKAŘSKÉHO VYBAVENÍ
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek 15.00 – 19.00 Sobota 10.00 – 18.00 Neděle 10.00 – 16.00
Zakázky na počkání nebo dle dohody.

Tel.: 604 989 095

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

www.skikostal.cz
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V sobotu 19. 10. 2013 zveme malé i velké zahradníky na

Podzimní dýňování
Připravili jsme pro vás:
dlabání dýní pro děti (9.00 – 15.00) - pod
vedením instruktorů si můžou vaše děti připravit
halloweenskou výzdobu z malých i velkých dýní,
malování na obličej – masky vítány!!!
Nástroje na dlabání (nůž a lžíce) a případně ﬁxy na malování
dýní si prosím přineste s sebou. Dýně jsou pro děti
za zvýhodněné ceny.

možnost zakoupení dýní malých i velkých
hrnkové chryzantémy různých velikostí
dušičková vazba a výzdoba
podzimní a adventní dekorace
a pokojové rostliny pro vaše domácnosti
prodej širokého sortimentu ovocných
stromků a keřů: švestky odolné vůči šárce, rezistentní
jabloně, sloupovité a vřetenové jabloně, hrušně, třešně,
višně, meruňky, moruše, mišpule, maliny, ostružiny,
ostružinomaliny, borůvky- kanadské i kamčatské, brusinky,
klikvy, rybízy, angrešty, muchovník, goji, klanopraška čínská,
minikiwi, velkoplodé rakytníky, lísky, aronie

poradenství v oblasti vhodných odrůd ovoce,
výsadby a střihu
možnost občerstvení zajištěna – ochutnávka
dýňových specialit
EXT141/146

D1
EXT153

V

Tasov

EXT168

EXT162

v

HORNÍ
LHOTICE

Kralice nad. Osl.

42

EXT182

Rosice

BRNO
EXT190

V sobotu 19. 10. prodloužená otvírací doba 8.00 – 17.00!
Těšíme se na vaši návštěvu.

999923614_dynovani_advent.indd 1

Kde nás najdete:
Horní Lhotice
Kralice nad Oslavou
GPS: 49°12‘28.661“N, 16°13‘11.738“E
tel.: 728 015 574
e-mail: info@zahradamatusu.cz

Bližší informace na:

www.zahradamatusu.cz

21.8.2013 8:48:15

Agentura PETR BENDE
uvádí
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13. PROSINCE 2013 V 19 HODIN
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Předprodej vstupenek zahájen od 15. října 2013 v Turistickém
informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Srdečně Vás zve Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

