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POZNÁVÁME SVŮJ REGION – BEZDĚKOV

Střed vesnice
s kapličkou.

Pohled od státní
silnice.

Horní část vesnice.

Letecký snímek
obce Bezděkova.

Celý článek najdete na str. 12–15.
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ZVEME VÁS
Úterý dne 4. října 2011 v 19 hodin
KONCERT JANA ŠKRDLÍKA (violoncelo) a ŠÁRKY BESPERÁTOVÉ (klavír)
Kulturní dům, Vlkovská 482, organizuje Bítešský hudební půlkruh
Sobota dne 8. října 2011 od 10 do 12 hodin
CVIČTE S ROMANOU
Sportovní hala, organizuje TJ Spartak
Neděle dne 9. října 2011 v 16 hodin
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – na varhany bude hrát MgA. Ondřej Múčka
Kostel sv. Jana Křtitele
Úterý dne 11. října 2011 od 17 hodin
BESEDA „KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI KONTINENTÁLNÍ ČÍNY“
Přednáškou bude provázet Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5
Čtvrtek dne 13. října 2011 v 15 hodin na kopci mezi 1. a 2. mlýnem
DRAKIÁDA – odchod ze školky je v 14.45 hodin, organizuje MŠ U Stadionu
Neděle dne 16. října 2011 v 8 a v 9.30 hodin
MŠE SVATÁ S NOVOKNĚZEM BRNĚNSKÉ DIECÉZE ARCHITEKTEM ING. JIŘÍM
JENIŠEM (Juriš), kostel sv. Jana Křtitele
Neděle dne 16. října 2011 od 14.30 hodin na louce u Chobůtek (na konci města
u propojovací cesty mezi Chobůtkami a PBS)
DRAKIÁDA, organizuje Kolpingova rodina a KDU - ČSL
Úterý dne 18. října 2011 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB, MŠ Masarykovo náměstí
Středa dne 19. října 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB, kulturní dům, Vlkovská 482
Neděle dne 23. října 2011 v 18 hodin
MUZIKÁL ZE ŽIVOTA SV. PAVLA – „Tarzan“, kulturní dům, Vlkovská 482
Úterý dne 25. října 2011 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
MŠ U Stadionu
Neděle dne 30. října 2011 od 17.00 hodin na bítešské faře
PROMÍTÁNÍ FOTEK Z VIETNAMU – o svoje zážitky se podělí Laďa Koubek a Ondra
Machola
Říjen 2011
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SLOVO Z RADNICE
Není možné, aby v prvním Zpravodaji, který vyjde po HODECH,
se nezačalo zmínkou o nich. Ještě že Hody v Bíteši nejsou
záležitostí dvou dní, ale mají týdenní průběh. Protože začátek
Hodů byl poněkud náročný a pesimistický. Poté co se přetrhlo
lano jeřábu a mája skončila zlomená na zemi, klesla nálada
a optimismus na bod mrazu. Naštěstí to nemělo dlouhé trvání
a ukázalo se, že tato nepříjemnost přispěla k semknutí chasy,
která dokázala ještě do půlnoci nachystat novou máju. Ta byla
ve čtvrtek ráno již postavena, a nachystaní žáci učiliště stihli
dostavět pódium i ve zkrácené lhůtě.
Osobně jsem hodně sledoval dění za budovou staré pošty, kde svůj program připravovala
Young zone. Při rozhodování, jaký prostor v rámci hodového programu dostane, panovala
obava, jaké možné problémy můžou akce přinést. Proto mě potěšil velice zodpovědný přístup
pořadatelů a komunikace nejen s vedením města, ale i s lidmi v Hrnčířské ulici, kteří byli
osobně navštíveni s vysvětlením, co Young zóna pořádá. Ráno po akci bylo již poklizeno,
nikde nedošlo k poškození nově opravených omítek a ani jsem (zatím) nezaznamenal výrazně
nespokojené reakce. Stejně tak (dle sdělení správce kulturního domu) proběhla bez vážnějších
problémů sobotní akce Young zóny v kulturním domě, který byl zcela zaplněn mladými.
Doufám, že i do budoucna tady budou mít mladí (ať pod hlavičkou Young zone nebo v rámci
existujících sdružení) prostor pro další činnost. Za pečlivou organizaci mladým ještě jednou
děkuji.
Vše, co se opravuje na náměstí, má jasný termín: „do HODŮ“. Ani letošek nebyl výjimkou.
Do hodů byla opravena radnice. Zároveň byly dokončeny úpravy interiéru druhé budovy, kde
v rámci hledání úspor provozních nákladů úřadu bylo zrekonstruováno topení včetně kotelny.
Došlo k náhradě původního 75kW kotle za 50kW, který již nevyžaduje odbornou obsluhu za
niž město nyní platí.
Opravy radnice se dotkly i uličky u ní, takže již nedochází k zaplavování sklepu první budovy
radnice. Bude zde moci být umístěna serverovna optické sítě, na kterou letos město získalo
dotaci kraje. V rámci této dotace budou propojeny organizace zřizované městem optickou sítí.
Toto propojení a centralizování telefonních linek organizací do jedné ústředny přinese další
snížení nákladů na telekomunikační služby a zjednodušení správy počítačového vybavení
především menších organizací (školky, muzeum, knihovna,…).
Rada města se rozhodla také pro investici do starších bytovek v ulici U Stadionu, kde bude
vypsáno výběrové řízení na výměnu všech dřevěných oken. Bude to více jak milionová
investice. Bereme vážně svůj závazek, že zvýšené nájemné budeme investovat do oprav.
Kromě toho jsme získali dotaci na opravu hradeb, které se propadají v sousedství dětského
hřiště v ulici Tyršova. I ty budou letos opraveny.
Na závěr bych se chtěl vrátit k Hodům a poděkovat všem, kteří se na jejich realizaci podíleli
a obětovali jim často svůj volný čas, ale také všem, kteří byli ochotni snášet omezení, která
s sebou konání Hodů nese.
Tomáš Kučera
místostarosta města
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MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
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 (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
referent/referentka odboru majetkového
Termín odevzdání přihlášky: do 14. 10. 2011 (včetně)
Podrobnosti k výběrovému řízení jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš
a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

RADNICE V NOVÉM
Před hodovým týdnem dostala bítešská radnice nový kabát. Opravena byla nejen fasáda této
pseudorenesanční budovy z roku 1886, ale byla vyměněna také okna a odborně zrestaurovaný
městský znak umístěný nad vchodem do radnice. Na posledně zmíněný úkol byla vybrána
firmou Atika-Lysý s.r.o. z Velkého Meziříčí, která prováděla stavební práce na budově,
restaurátorská dílna Imago s.r.o. z Brna. Restaurátor Petr Krybus, pověřený touto dílnou,
provedl odstranění starých vrstev barev, které na znaku po desetiletí přibývaly. Na pískovcový
materiál, z kterého je znak vyhotoven, pak aplikoval nový nátěr.
Při odstraňování starých vrstev se člověk vydal na cestu časem do minulosti a mohl tak
sledovat vývoj, kterým tento znak prošel. Především polovina s vyobrazením orlice skýtala
nesčetnost změn v kolorování. Od černé přes černo-stříbrnou až po bílo červenou koloraci
správně dokladující příslušnost k moravské orlici. Společně s městským znakem provedl Petr
Krybus i opravu maskaronů (plastický zdobný motiv v podobě lidské nebo zvířecí tváře),
které se nacházejí po stranách radniční věže. Kolorací v béžovém odstínu dodal makaronům
pískovcový nádech.

Nově kolorováno.

Říjen 2011

Maskaron.

Foto: Bc. Ivo Kříž
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Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum
ve Velké Bíteši
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RADNICE ZREALIZUJE VELKÉ OPRAVY
Kompletní výměny starých oken za nová se dočkají obyvatelé
všech starších bytovek postavených v 50. letech v ulici
U Stadionu. Rozhodla o tom Rada města, která odsouhlasila
vypsání výběrového řízení na výměnu zbývajících dřevěných
oken. Radní vnímají velmi vážně starosti nájemníků, kteří
nejsou spokojeni se stavem bytového fondu. Jak potvrzují
samotní nájemníci, v posledních 10 letech se do těchto
starších bytů investovalo velmi omezeně a město tento
stav chce napravit. Následovat bude revize a případné
opravy systémů pro vpouštění návštěvníků do domů. Díky
výměnám oken navíc nájemníci podstatně uspoří za energie.
Na nemovitostech města je skrytý dluh v řádu mnoha
milionů korun. Prioritou vedení města je srovnání cen
nájemného na úroveň, která bude konkurenceschopná, ale
Ladislav Koubek
zároveň umožní realizovat nezbytné opravy. Totéž platí pro
nájemné, které platí podnikatelé v domech na bítešském náměstí: i zde dojde k jeho zvýšení.
Radnice se rozhodla použít stejný přístup pro všechny. I domy na náměstí chceme opravovat
rychleji.
Jsme si vědomi, že někteří občané jsou v tíživé životní situaci a počítají každou korunu. To ale
není důvodem, aby si uměle laciné a městem sponzorované nájemné užívali například právníci
nebo jiní bohatí občané. Město v rámci svých možností má zájem pomáhat lidem v nouzi.
Chceme se zaměřit na budování malometrážních bytů, ve kterých budou nízké náklady na
bydlení, podpořit výměny bytů, pomoci se zprostředkováním dávek, na které mají tito občané
nárok. Žádosti občanů (zejména osamělých důchodců nebo maminek s dětmi) o pomoc bude
město řešit individuálně.
Město navíc začalo řešit nevyhovující způsob vyřizování žádostí občanů o opravy. Od 1. září
byla zprovozněna na webu města služba, kde je možno online hlásit veškeré závady na majetku
města. Každý vyplněný formulář bude zaslán jak na emailovou adresu firmy Encom, tak
i na emaily pracovníků majetkového odboru radnice. Celkový přínos tohoto řešení spatřujeme
v tom, že město bude mít lepší přehled o vašich problémech a závadách s bydlením a bude mít
i větší kontrolu nad jejich vyřešením.

PODĚKOVÁNÍ
V roli hodového písaře jsem měl možnost být s chasou, poznat ze zákulisí fungování Hodů.
V krizové situaci se odhalí pravá podstata lidí: když padla mája, nepočítala chasa hodiny
a opravdu zabojovala. Velké díky patří zaměstnancům klubu kultury, kteří měli na svých
bedrech nejvíce organizačních záležitostí. Bítešské muzeum, naši malíři, Bítešský hudební
půlkruh, Young zone a úsilí dalších našich spolků i spousty jednotlivců vydatně přispěly
k tomu, že se letošní hody opravdu vydařily.
Ladislav Koubek
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ZPRÁVY Z RADNICE
REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE
Rada města navrhuje redakční radu Zpravodaje a jmenuje jejími členy Kateřinu Brychtovou,
Michaelu Hanzelkovou, Zoru Krupičkovou, Bc. Ivo Kříže a Jana Zdubu.

ZAKONČENÍ MOTORKÁŘSKÉ SEZÓNY
Rada města souhlasí s konáním tradičního 4. poděkování za motorkářskou sezónu na
Masarykově náměstí dne 2. 10. 2011 dle žádosti Římskokatolické farnosti Velká Bíteš.

PLÁN ÚKLIDU
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš ukládá
jednateli zveřejňovat od října plán úklidu ve Zpravodaji.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abychom Vám touto cestou mohli poskytnout informace vztahující se k činnostem
spojeným především s úklidem a údržbou města, včetně údržby travnatých ploch. Informace
jsou podány ve formě tabulky s uvedením jednotlivých činností v dané lokalitě – ulici, pro
dané období. Plán je zpracován vždy na jeden měsíc a bude pravidelně aktualizován. Bližší
informace lze taktéž nalézt na www.tsvb.cz. Plán bude pravidelně zveřejňován v období od
1. 4. do 31. 10. daného roku. Průběh údržby v zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3. je dán
plánem zimní údržby, který je odvislý především od klimatických podmínek.
Současně přikládáme tak jako každý rok pro nadcházející období měsíce října harmonogram
přistavování velkoobjemových kontejnerů pro podzimní úklid.
Dále mi dovolte, abych Vám poskytl informace ke změně provozních dob na těchto provozech:
Sběrný dvůr:
S účinností od 1. 9. 2011 je stanovena nová provozní doba a to v tomto rozsahu.
Pondělí: zavřeno
Pátek: 6.00–14.00 hod.
Ostatní dny zůstávají bez změny. Více také na www.tsvb.cz, sekce „Sběrný dvůr„.
Solná jeskyně:
S účinností od 1. 10. 2011 je stanovena provozní doba v tomto rozsahu.
Po- Pá: 9.00–19.00 hod.
So: 9.00–12.00 hod.
Polední přestávka: 12.00–13.00 hod.
Mimo výše uvedenou dobu pronájem solné jeskyně dle dohody. Objednávky nebo bližší
informace o solné jeskyni na tel. čísle: 774 373 053 nebo na www.tsvb.cz.
Ing. Gaizura Pavel
jednatel společnosti
Říjen 2011
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PLÁN ÚDRŽBY
Ulice, místní þást
40
3.10. - 7.10.

Týden
41
10.10. - 14.10.

42
17.10. - 21.10.

43
24.10. - 28.10.

Družstevní
HrnþíĜská
Hybešova
ChobĤtky
Jihl ká
Jihlavská
Karlov
Kostelní
Kozí
Kpt. Jaroše
Lánice
Lipová
Malá Strana
Masarykovo nám.
Návrší
Nová ýtvrĢ
Pod Hradbami
Pod Spravedlností
RĤžová
Sadová
Strmá
Tišnovská
Tyršova
U Stadionu
Valy
Vlkovská
Za Loukama
Za Potokem
Za Školou
Zmola
BezdČkov
BĜezka
Holubí ZhoĜ
Jáchymov
JestĜabí
JindĜichov
Košíkov
Ludvíkov

V pĜípadČ nepĜíznivého poþasí nebo poruchy stroje mĤžou být jednotlivé práce pĜesunuty max. o 2 týdny.
Plochy a místa zde neuvedená mohou být ošetĜena þi jinak upravena v závislosti na požadavcích mČsta,
požadavcích obþanĤ, nebo v závislosti na klimatických podmínkách.
- seþení

- strojní zametání

- chemické ošetĜení

- ruþní zametání

8
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HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA PODZIMNÍ ÚKLID PRO ROK 2011
Datum:
10. 10.–12. 10.

Ulice:
Poznámka - místo stání:
Sadová
G-Team
Za Školou
Stanoviště sběrných nádob
Nová čtvrť
č.p. 362
Tišnovská
Stanoviště sběrných nádob
Vlkovská
Fotbalový stadion
12. 10.–14. 10.
U Stadionu
č.p. 281
U Stadionu
č.p. 574/573/475
U Stadionu
č.p. 431
Družstevní
č.p. 550
Tyršova
Sokolovna
14. 10.–17. 10.
Bezděkov
Náves
Jáchymov
Náves
Holubí Zhoř
Náves
Březka
Náves
Jestřabí
Náves
17. 10.–19. 10.
Tyršova
č.p. 233
Chobůtky
Bývalá prodejna potravin
Pod Spravedlností
Stanoviště sběrných nádob
Pod Hradbami
Vyústění na ulici Lánice
Za Loukama
Stanoviště sběrných nádob
19. 10.–21. 10.
Návrší
Prodejna potravin
Návrší
Bytové domy
Hybešova
Vyústění Malá Strana
Zmola
č.p. 190
Za Potokem
Stanoviště sběrných nádob
21. 10.–24. 10.
Jindřichov
Náves
Košíkov
Náves
Ludvíkov
Náves
Pánov
Náves
24. 10.–26. 10.
Na Valech
Herba Vitalis
Masarykovo nám.
Tržnice
Lánice
Prodejna potravin
Hrnčířská
Pomník (ZUŠ)
Karlov
Stanoviště sběrných nádob
Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo ( tel.: 566 532 007,8).
Do velkoobjemových kontejnerů je povoleno ukládat: listí, stará tráva, větve, uliční smetky, směsný
komunální odpad z domácností, velkoobjemový odpad z domácností.
Do velkoobjemových kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad, tj.: plechovky od barev, barvy,
obaly od nebezpečných látek, akumulátory, televize, lednice, mrazáky, zářivky.

Říjen 2011
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PODĚKOVÁNÍ
Tak jak bylo již napsáno v minulém Zpravodaji, probíhá v tomto období první fáze obměny
svítidel veřejného osvětlení v jednotlivých lokalitách Velké Bíteše. V rámci této obměny či
výměny jsou natírány i sloupy veřejného osvětlení, které svým vzhledem nebudily dobrý
dojem. Do této činnosti se zapojilo po vzájemné dohodě, iniciativě a ochotě tuto činnost
vykonávat několik členů Seniorklubu, kterým bych chtěl touto cestou vyjádřit jménem
svým a jménem společnosti TS Velká Bíteš veliké poděkování za odvedenou práci.
Zároveň bych zde uvedl i jakési pocitové uspokojení nad tím, že se mezi námi najdou
i tací, kteří ve svém volném čase dokáží dát něco víc i pro nás ostatní, naproti těm, kteří
svým jednáním dokáží pouze věci ničit, demolovat a nabídnutou prací tohoto druhu pouze
opovrhují. Toto poděkování bych chtěl učinit jmenovitě a to následujícím členům Seniorklubu
paní Kalinové, Požárové, Osobové, Škodové, Kozové a panu Cahovi.
Ještě jednou děkuji.
Ing. Pavel Gaizura
jednatel společnosti

SOUTĚŽ – ZNÁTE VELKOU BÍTEŠ?
Přinášíme Vám další díl naší soutěže
Znáte svoji Velkou Bíteš? Svoji odpověď
s popiskem kam zařadit zobrazený
detail, nám pošlete buď e-mailem na
adresu program@bitessko.com a do
předmětu uveďte „moje Bíteš“ nebo
odstřihněte tento ústřižek, vyplňte
a doneste do Informačního centra na
Masarykově náměstí. Vylosovaný vítěz
od nás obdrží knižní cenu. Termín pro
odpověd je do 15. dne v měsíci, losování
proběhne do 20. dne v měsíci a vítěz bude
uveřejněn v následujícím Zpravodaji
města Velká Bíteš.
Vaše IC a KK
Správná odpověď z minulého čísla: jeden z vikýřů radnice střechy.
Výhercem se stává Jaroslav Borůvka ze Zbraslavi.
zde odstřihněte

Jméno, adresa ........................................................................................................................................
Správná odpověď ...................................................................................................................................
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION
Vážení čtenáři!
Pokračujeme další částí tohoto seriálu, ve které budou postupně představeny obce mající
statut „místních částí“ města Velké Bíteše: Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí,
Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a Pánov.

BEZDĚKOV
Vesnice leží 4 km směrem západním od Velké Bíteše, v rovinatém, mírně zvlněném a na
severozápadě vyvýšeném terénu, v nadmořské výšce 529 m, asi 300 m na sever od dálnice
D1, těsně u bývalé říšské silnice (nyní II/602) směrem na Velké Meziříčí. Na severovýchodě
je krajina členitější a svažuje se k potoku Bítýška. Katastr obce o výměře 219 ha tvoří ze
dvou třetin zemědělská půda, zbývající třetina je zalesněná.
Kolem roku 1900 je vesnice popisována Tirayem takto: „Tvoří podlouhlou náves, kolem níž
skoro všechny domy jsou řadou se štíty na náves postavenými, majíce před okny zahrádky. Toliko
jeden selský statek (na místě dřívějšího dvora) jest před vesnicí o samotě. Na návsi jest zvonička.“
Kronikář Augustin Malý v r. 1924 dodává: „Domy tvoří obdélníkovou pravidelnou náves, na
jejímž každém konci stojí kříž.“ (Pozn.: Historický půdorys je patrný i z přiloženého leteckého
snímku na „přídeští“).
Obec, patřící k „nejmladším“ v regionu, je místní částí našeho města a v současnosti v ní trvale
žije 62 obyvatel ve 22 domech.
Stručně z dávné historie
Dnešní název vsi je odvozen od zaniklého dvora Bezděkova. Tento vladycký statek prý zde byl
odedávna a sídlila na něm rodina téhož jména–vladykové z Bezděkova, se zvonem ve svém
erbu (viz obrázek na str. 14)
R. 1355 – První písemná zmínka o dvoře - zemanském statku, (pozor -ne o obci!).
v níž je zaznamenán prodej pozemků Mikulášem z Bezděkova Jindřichovi z Louček.
R. 1371–Jindřich z Bezděkova zavazuje polovinu dvorce jako pojistku věna své manželce
Anně.
R. 1378–Jan z Bezděkova prodává zdejší dvůr Václavovi a Janovi z Křenářova (Skřinářova).
R. 1466–Mikuláš ze Zhoře postupuje část dvora Matěji z Březí.
R. 1481–1504 je jako vlastník uváděn pan Jan z Bezděkova a Otěchleb.
Pozn.: Po zániku sousední vesnice Otěchleby, kde žil stejnojmenný zemanský rod,
drželi vladycký dvůr v Bezděkově po dobu 100 let právě tito pánové z Otěchleb.
Po tomto období, kdy Bezděkovský dvůr vlastnila většinou nižší feudální šlechta (vladykové,
zemané), přešel tento majetek do vlastnictví „rodů občanských“, převážně občanů bítešských:
R. 1539–Matěj, syn Jana Ryšavého–v této rodině zůstal dvůr až do počátku třicetileté války.
R. 1604–Pavel a Tobiáš Ryšaví, poslední držitelé.
Během třicetileté války (1618–1648) dvůr zanikl a polností se ujala vrchnost. Tak končí
historické období, kdy vesnice ještě neexistovala, ale od něhož je paradoxně odvozen její
současný název – BEZDĚKOV, úředně schválený a používaný až od roku 1931.

Říjen 2011
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Teprve následující období dalo vzniknout původnímu názvu obce Enkenfurt, používanému
téměř 200 let. K jeho zrušení v roce 1931 vedlo jistě vlastenecké cítění tehdejších radních,
mnohdy legionářů, s cílem nahradit název připomínající panství Habsburků (a německé
šlechty vůbec) v zemích bývalého českého království.
Založení obce
Připomínám, že doposud se hovořilo pouze o vladycké tvrzi nazývané „Bezděkovský dvůr“.
Teprve v roce 1737 založil na jejím místě majitel náměšťského panství, hrabě Václav
Adrian z Enkenvoirtu, ves novou, nazvanou ENKENFURT. Byl to tentýž hrabě, který ve
stejném roce započal výstavbu nákladného, barokního kamenného mostu přes řeku Oslavu
v Náměšti, jenž nahradil původní most, stržený povodní v roce 1706.
Nově založená ves s podlouhlou návsí, zvoničkou a rybníkem, se zemědělskými usedlostmi
stavěnými postupně ve dvou řadách, zažívala velký rozmach, o čemž svědčí i následující údaje:
R. 1880–155 obyvatel v 21 domech
R. 1900–142 obyvatel
R. 1935–115 obyvatel
R. 1999–55 obyvatel v 21 domech
R. 2010–62 obyvatel !!! (Klesající tendence, typická pro většinu malých vysočinských vesnic).
Do roku 1805 chodily děti do školy ve Velké Bíteši a v témže roce byly tehdejším guberniem
přiděleny do Osové Bítýšky, náhradou za vyčlenění Březí a jiných vesnic. Údaje z roku 1900:
„T r a t ě: Záhumenice, Sady, Polouděly, Horky, Díly, U vejhona, Březky, Sády, Zlámanice.
„R o d n é d o m y“, držené téměř od založení, zde mají rodiny: Procházkova, Nováčkova,
Veselých a Dufkova.
Zajímavosti
• Nedaleko obce, na okraji lesa, najdeme smírčí kámen s velkým křížem, nad jehož levým
ramenem (směrem od pozorovatele) je vyhlouben náprstek a pod ním jsou nezřetelné obrysy
nůžek a jehly. Z toho je patrno, že kámen připomíná nějakou smutnou událost, týkající
se příslušníka cechu krejčích. Zasazen byl proto, aby na věky připomínal dobrovolnou
smrt mladého krejčovského tovaryše, který se oběsil na blízké borovici z nešťastné lásky
ke krásné paní mistrové. Ona sice jeho lásku opětovala na tajných schůzkách, nakonec ale
dala přednost rodině – manželovi,
hrubci a opilci, a dvěma dětem.
• „U haltýře“–tak se ještě dnes
říká západnímu okraji obce,
což připomíná existenci tzv.
haltýře, tj. zařízení na uchovávání
potravin (mléka, másla, sýrů
aj.) na principu „ochlazování
protékající studenou vodou“
těsně pod úložištěm těchto
potravin. Zařízení bývalo dřevěné
a voda ze studánky.
(viz obrázek)
Haltýř.
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• Blízkost říšské (císařské) silnice byla vhodnou příležitostí
i pro mnoho dobrodruhů. Dle výpovědi Jana Tomka
(nar. 1844): „ ...byl zde v hospodě č. 15 chycen vůdce 24
lupičů zvaný „Bílý Pavel“, postrach celého okolí. S ním
bylo lapeno 17 jeho tovaryšů. „Bílý Pavel“ byl rytmistr od
kyrysníků zběhlý“.
• Na slavnostně ověnčených vozech a také na koních
se vydali bezděkovští, aby se na svátek mistra Jana
Husa v roce 1925 připojili k manifestaci celého okresu
velkobítešského za stavbu velké dvoukolejné dráhy
Plzeň – Brno, která „měla“ vést přes Velkou Bíteš.
• U potoka Bítýška se nachází skalní útvar, nazývaný podle
pověsti Strašná skála.
Z novější historie i ze současnosti
Zemědělci „různých stavů“ tvořili ještě do nedávna nejpočetnější skupinu obyvatel.
Zaznamenán byl také obchodník s dobytkem, stolař, cestář i trafikant. V současné době má
zemědělskou půdu pronajatou akciová společnost Agro a.s. Záblatí.
R. 1923–starostou obce byl dne 22. října zvolen Pecina František,
byla založena kronika nazvaná „Pamětní kniha obce Enkenfurt“. Kronikářem byl
zvolen rolník Malý Augustin z č. 3, který ji vzorně vedl až do roku 1938, nástupce se
nenašel.
R. 1924–v Brně byl odlit nový zvon do kapličky.
R. 1928–17. 6. projíždí kolem obce prezident T. G. Masaryk srdečně zdraven občany, vůz pouze
zpomaluje, kroniku obce podepisuje pan prezident dodatečně v Brně na ústředí
starostenských sborů, v měsících srpnu a září byla provedena elektrizace obce.
R. 1929–založen sbor dobrovolných hasičů – starosta Pecina František, náčelník Tomek
Vincenc, znovu byl obnoven hostinec v domě č.15.
R. 1930–utvořeno „Družstvo svazu obcí“ pro lesní hospodaření, které v podstatě trvá dodnes
(Níhov, Křoví, Březské, Vlkov, Enkenfurt, Osová Bítýška a Záblatí).
R. 1931–proběhla rekonstrukce státní silnice v úseku Velká Bíteš - Ruda, položením asfaltu.
R. 1932–stavba obecní silnice a vysázení třešňové aleje.
R. 1939–1945, toto válečné období v našem regionu bylo už popsáno u jiných obcí, jenom
doplním: v obci se ukrývali dva partyzání a místní občané podporovali jídlem
a informacemi i partyzány v okolí Svaté hory. Blízká státní silnice byla svědkem
mohutných transportů vojsk poražených německých okupantů a za nimi následující
vítězné Rudé armády.
R. 1948–byl znovu umístěn a slavnostně vysvěcen zvon na kapličce (zvoničce).
R. 1955–1958 - výstavba kulturního domu v akci „Z“.
R. 1960–bylo založeno JZD (předseda Miloš Malý), které se později sloučilo se Záblatím
(za předsedy Rybníčka Antonína).
R. 1971–vybudování bezprašných cest (místních komunikací).
R. 1974–dochází k integraci obcí a obec je přičleněna do Velké Bíteše.
R. 1996–napojení obce na skupinový vodovod, vrácení lesních parcel původním vlastníkům.
R. 1997–Petr Vondrák otevírá prosperující firmu na výrobu svíček a zpracování plastů.
Říjen 2011
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R. 1998–pořízení telefonních přípojek.
R. 1999–zalesnění 3 ha půdy, vyčištění rybníka a opravení hráze a kanalizace.
R. 2000–za pomoci Technických služeb města započalo odbahňování rybníka.
R. 2001–oprava skupinového přivaděče pitné vody z Mostišťské přehrady, oprava kapličky,
pořízení výkonnější aparatury pro obecní rozhlas.
R. 2009–dokončení fotbalového hřiště.
R. 2010–obnova místních komunikací.
R. 2011–rozšíření místního rozhlasu.
Obecní záležitosti řídí nyní „osadní
výbor“ ve složení: Křikava Jiří – předseda
(od r. 2002), Borkovec Zdeněk, Buchta
Jiří (bývalý předseda), Pecina Jiří
a Vondrák Petr – členové. Vedení obce
připravuje instalaci elektrického zvonění
do kapličky, obnovu ovocné aleje z roku
1932, obnovení cesty od západního
konce vesnice k bývalé „státní“ silnici.
Občané provádějí pravidelně úklid
a drobnou údržbu kulturního domu
(z r. 1958), který nutně potřebuje rozsáhlejší
opravu, zejména výměnu střešní krytiny.
Pohled od západu směrem ke kapličce.
Je využíván pouze na oslavy jubileí
občanů, zkouší zde jedna hudební skupina
a mládež zde má k dispozici kulečník, stolní tenis a šipky. Pamětníci si jistě vzpomenou na
dříve pořádané plesy, taneční zábavy, ostatky s maškarádami aj.
Jediným aktivním spolkem v obci je dvanáctičlenný Sbor dobrovolných hasičů, jehož starostou
je Bartůšek Antonín a velitelem Křikava Jiří. Jeho „zásahová jednotka“ se pravidelně zúčastňuje
kondičních hasičských cvičení a samozřejmě i reálných zásahů u skutečných požárů. Členové
sboru stojí v čele kulturního dění v obci, ve snaze obnovit zašlé kulturní tradice.
Pozn.: Záměrně uvádím větší množství dostupných (mnohdy
pracně získaných) údajů, abych umožnil jejich další budoucí
využití např. na internetových stránkách města (obce)
atd. Jsem si vědom jistých „mezer“ v časových údajích, které
ovšem nebude snadné vyplnit.
Závěrem chci poděkovat manželům Vodnrákovým za poskytnutí
kroniky sepsané jejich dědečkem i za další cenné informace
a historické fotografie. Podobné poděkování patří také panu
Křikavovi – předsedovi OV a paní Dočkalové.

Zvonička (kaplička) zasvěcená Panně Marii Lurdské.
Foto v textu: Archiv manželů Vondrákových
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ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
AKCE „PRÁZDNINY KONČÍ“ BYLA NEJEN PRO DĚTI
Děti chodí již měsíc do školy, dovolte
malé ohlédnutí nad posledními
prázdninovými dny.
V pátek 26. srpna 2011 se v Jindřichově
na hřišti uskutečnila akce „Prázdniny
končí“, která proběhla v námořnickém
duchu. Cílem námořních kapitánů
bylo nejen pobavit děti a umožnit
jim prožít na konci prázdnin krásné
soutěžní odpoledne, ale přilákat ke
společnému prožití chvil a následnému
sousedskému setkání i dospělé.
Všichni soutěžící.

Foto: Blanka Malátová

Vše se nad očekávání vydařilo – počasí nám přálo, účast dětí i dospělých z vesnice byla
veliká. Byl připraven program se soutěžemi a hrami. Soutěžní družstva byla složena z dětí
i dospělých. Všichni se aktivně zapojovali, takže nebyla nouze o zábavu a legrační momenty.
Ostatní přihlížející fandili na lavičkách. Vše rozhodla závěrečná soutěž v přetahování lanem.
Každý člen vítězného družstva dostal několik cen, diplom, ale také veliký meloun. Všichni
ostatní soutěžící obdrželi drobné dárky. Všem zúčastněným se soutěžení moc líbilo a velice si
ho užili. Následovalo „přátelské posezení“ s občerstvením, opékáním buřtů a pivkem… Počasí
se vydařilo, takže se „sousedsky klábosilo“ a zpívalo při harmonice až do pozdních nočních
hodin.
Poděkování za sponzorské dary patří p. M. Říhové, p. K. Krupičkové a firmě LABARA. Velký
dík patří také paní H. Sedlákové za organizační vedení akce, všem kapitánům družstev
a harmonikářovi p. J. Sedlákovi.
Věřím, že se tato zdařilá akce stane v Jindřichově tradicí a děti i dospělí se společně zase pobaví.
Blanka Malátová
spoluorganizátor akce

POZVÁNKY
Mateřská škola z Masarykova náměstí, zve všechny děti ve věku od 2 do 6 let (které ještě
nenavštěvují MŠ) a jejich rodiče, aby si přišli pohrát do naší školky, do Baby clubu. Baby club
jsou již tradiční herní odpoledne, pořádaná každé třetí úterý v měsíci od 15 do 17 hodin, ve
třídě Kuřátek (první vchod vedle obuvi). Děti si tu mohou pohrát, namalovat obrázek atd.
Strávit příjemné odpoledne vás zvou všichni zaměstnanci MŠ.

Říjen 2011
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Mateřská škola U Stadionu pořádá
pro všechny děti z našeho města a okolí
ve čtvrtek 13. října 2011

DRAKIÁDU
Začátek v 15 hod.
na kopci mezi 1. a 2. mlýnem.
Odchod ze školky je ve 14.45 hod.
PROGRAM:
• velká draková soutěž – diplomy pro nej…
• dárek, sladkost a čaj pro všechny děti
• opékání špekáčků přinesených z domova
P

Těšíme se na vás a vaše draky.

PORADENSKÉ DNY PRO VEŘEJNOST
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Úterý : 11. 10. 2011, 1. 11. 2011, 29. 11. 2011
8.00 - 16.00 hodin
Poradenství se týká oblasti logopedie:
Co dělat, když dítě ŠPATNĚ VYSLOVUJE.
Jak obohatit SLOVNÍ ZÁSOBU.
Jak na to, KDYŽ DÍTĚ NEMLUVÍ.
ALTERNATIVNÍ (náhradní) zdroj KOMUNIKACE.
Co potřebují DĚTI S AUTISMEM.
Školní dovednosti:
Jak rozvinout GRAFOMOTORIKU (budu psát).
Dovednosti důležité pro ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
(budu počítat a číst).
Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín konzultace
na telefonním čísle: 724 335 923

Mgr. Blanka Gaizurová, Mgr. Irena Batelková
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
Se začátkem nového školního roku informujeme širší veřejnost o činnosti na Základní škole
Velká Bíteš. V minulém vydání byli čtenáři Zpravodaje blíže seznámeni s výukou cizích
jazyků, dnes chceme uvést průřez plánovanými aktivitami na školní rok 2011/2012, které často
nadstandardně doplňují vzdělávání a výchovu na naší škole. Uvádíme stručně výčet, který
zahrnuje ne vše, ale určitě to nejpodstatnější.
Co tedy připravujeme:
• Výuka plavání–3. ročník–podzim 2011, 4. ročník–jaro 2012, bazén Kuřim
• Lyžařské kurzy
– s ubytováním
Skiareál Fajtův kopec–Velké Meziříčí
Na základě zájmu rodičů předpokládáme realizaci kurzů základů lyžování pro děti
z I. stupně pravděpodobně internátní formou.
Skipark Ružomberok–Slovensko
- 7. ročník - 20.–24. února 2012, ubytování v lázeňském areálu Kúpele Lúčky
v případě nenaplnění kapacity se mohou zúčastnit i žáci 8. a 9. ročníku
– s dojížděním
- 7. ročník–leden 2012–Skiareály Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě
• Den Země–20. dubna 2012, celoškolní projekt, součást mezinárodních aktivit
• Basketbalový klub TYGŘI při ŠSK–určeno pro chlapce a dívky 3., 4. a 5. ročníku
- tréninky Út a Čt 15:00–16:00 hod
• Zahraniční výjezdy
- Chorvatsko–13.–22. červen 2012, desetidenní, střední Dalmácie, 5. - 9. ročník
- Vídeň–konec září 2011, jednodenní, 7.–9. roč.
- Rakousko - Slovinsko - květen 2012, čtyřdenní poznávání alpské části obou zemí
• Mezinárodní spolupráce–Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Senci
- společný zájezd–Švýcarsko, květen 2012, 7.–9. ročník, omezený počet míst
- enviromentální projekt–Slovensko, červenec 2012, čtyřdenní, 6.–9. ročník
- Senecká sportovní olympiáda–květen 2012–košíková, atletika
- projekt Socrates
Upozorňujeme zákonné zástupce, aby nezapomněli, že podmínkou účasti na všech
zahraničních výjezdech žáků jsou platné cestovní pasy, jejichž vyřízení trvá asi 1 měsíc!

Říjen 2011
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•
•
•
•

Třídní výlety–květen–červen 2012.
Sběrové akce–kaštany do 15. 10. 2011, pomerančová kůra - celoročně.
Ověřování nově vydané regionální učebnice Bítešsko.
Kroužky–taneční, historický, dyslektický, včelařský, Klub šikovných dětí, Jazyková přípravka.

• Exkurze
- celkem je připravena řada exkurzí pro žáky všech ročníků jak v blízkém okolí, tak
ve vzdálenějších regionech
- 1. ročník: Středisko ekologické výchovy (SEV) Ostrůvek ve Velkém Meziříčí
- 2. ročník: SEV Ostrůvek, Městská knihovna, divadlo Polárka
- 3. ročník: Městské muzeum, Městská knihovna, SEV Ostrůvek, divadlo Radost
- 4. ročník: Brno, SEV Ostrůvek, divadlo Polárka
- 5. ročník: Planetárium, Technické muzeum, Svatá hora u Křižanova
- 6. ročník: Planetárium, Antropos, SEV Ostrůvek, Městské muzeum a archiv
- 7. ročník: NPR Mohelenská hadcová step, Praha, Květnice, Porta Coeli
- 8. ročník: Slavkov
- 9. ročník: JE Dukovany, Oslavany a Zbýšov, Terezín, Osvětim
Během roku se uskuteční desítky exkurzí do místních podniků, provozoven a úřadů.
• Cyklus filmových projekcí–projekt ,,Film a škola“–filmy ze Zlatého fondu
kinematografie–samostatné projekce pro žáky I. stupně a II. stupně.
• Návštěvy divadelních představení brněnských divadel v odpoledních i večerních hodinách.
V průběhu školního roku jsou zařazovány a realizovány další aktivity podporující vzdělávací
a výchovnou činnost školy. Podrobněji a aktualizovaně na www.zsbites.cz

15. května 2009, celkem 45 žáků z bítešské ZŠ se zúčastnilo atletických závodů v rámci „Senecké olympiády“.
Foto: Mgr. Dalibor Kolář

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel školy
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KULTURA
VÝSTAVA „OD KAŽDÉHO NĚCO“

Výstavu „Od každého něco“ přiblížila na vernisáži hostům předsedkyně
kulturní komise Mgr. Marcela Doubková, za instalaci poděkoval
organizátorům místostarosta Ing. Tomáš Kučera.

HODOVÁ VÝSTAVA BONSAJÍ

I zkušení bonsajisté se stále učí a zdokonalují.

Říjen 2011
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FESTIVAL SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Zahájení festivalu. Zleva prof. Ing. Arch. Mojmír Kyselka, CSc., RNDr. Josef
Hájek, Tomáš Jelínek, Mgr. Eva Tomášová, vedoucí krajského pracoviště
Tradiční lidová kultura při Muzeu Vysočina v Třebíči, a Silva Smutná,
pracovnice Muzea Vysočiny.

Poškoláci.
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Májku společně zaplétají
Bíteš a Ostrovačice.
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Březnická chasa.

HODOVÉ OKAMŽIKY
1.

Říjen 2011

2.
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3.

4.

5.

6.

1. Vyřešit tento otazník se povedlo na poslední chvíli. A prý to byla dobrá volba.
2. Poslední vteřiny před okamžikem, který nadělal stárkům pár nových vrásek.
3. Ticho po pádu máje bylo naprosté. O to větší byla chuť ještě hned postavit novou, ve dvě
hodiny v noci už stála. Díky, hoši a další podporovatelé!
4. Při hledání a nalezení starého zvonu, který vtipálkové v noci schovali, se zjistilo, že bude
lepší nový. Paní Poláčková ušila v sobotu dopoledne, MUDr. Lajkep s paní Krupičkovou
zasedli k dílu v pravé sobotní poledne.
5. Dívky z Bítešanu rozdávají u dveří kostela hroznové víno, posvěcené během hodové mše.
6. Před zahájením průvodu u parčíku proti kulturnímu domu. Teploměry měřily kolem 30°.
Koníci hody přežili, vy také?
22
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Vážení spoluobčané,
při psaní tohoto článku je to teprve pár hodin poté co rychtář vrátil „právo“ zpět na radnici
a Tradiční bítešské hody 2011 se staly minulostí. Od komplikovaných začátků až k jejich
úspěšnému vyvrcholení patří poděkování menší armádě lidí. Letos je to zejména chasa, která
všem dokázala, že i prasklá mája pro ni nebyl žádný zásadní problém a dokázala ho vyřešit
s efektivností a elegancí, která je Bítešákům vlastní.
Nemalé poděkování patří Janě Žákové a Lence Plechaté z Klubu kultury, které na sebe
převzaly organizační povinnosti v personálně nestabilním, krátkém a složitém časovém úseku
a dokázaly, nejen programově, zajistit hladký průběh hodů.
Dále tímto patří mé osobní poděkování vedení města, městskému muzeu, všem spolkům,
organizacím, vystavovatelům, účinkujícím, sponzorůma všem lidem, kteří podali pomocnou
ruku, a tím posunuly letošní hody o krok kupředu oproti těm minulým.
Tomáš Jelínek
ředitel IC a KK

HODY
Hody 2011, hody, na které budeme všichni rádi vzpomínat. Letošní rok pro nás byly hody
úžasnou zkušeností. Děkujeme chase, že si vybrali nás jako hlavní pár, aby je vedl. Rádi bychom
poděkovali rychtářskému páru, konšelům, písaři, celé chase, katovi, hodovým policajtům
i cigánům za skvělou partu, díky které byly letošní hody perfektní. Moc bychom chtěli
poděkovat všem, kteří pomohli
při chystání nové máje. Dále
městu Velká Bíteš, Klubu
kultury, Lesům města Velká
Bíteš, Technickým službám, Ing.
Pelánovi, Jeřábkově pekárně,
Slámovu uzenářství, Květinářství
Drlíček, Poexu Velké Meziříčí
a všem, kteří nám pomohli
s přípravou letošních hodů.
Velký dík za nový zvon paní
Poláčkové, Krupičkové a panu
Lajkepovi, kteří nám vyšli vstříc,
když jsme je požádali.
Čí so hode?

Foto: Táňa Horká

Kateřina Urbánková a Michael Kratochvíla
letošní hodová stárka a stárek
Říjen 2011
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych ráda poděkovala panu starostovi Ing. Milanu Vlčkovi, panu místostarostovi
Ing. Tomáši Kučerovi, paní Silvě Smutné a všem členům kulturní komise za pomoc při
organizaci Tradičních bítešských hodů 2011. Dále bych ráda poděkovala všem sponzorům,
kteří letošní hody podpořili a všem, kteří byli jakkoliv nápomocni.
Jana Žáková
účetní IC a KK

DĚKUJEME
slečně Janě Žákové, účetní klubu kultury, za úsilí, které věnovala přípravě letošních Hodů.
Po onemocnění své kolegyně čelila od dubna „ředitelskému vákuu“ a před hody statečně
i s chasou překonávala problémy, které se občas kupily. My se Ti, Jano, můžeme odměnit
jen poděkováním za to, co jsi pro letošní hody udělala. Ty a s Tebou další, pro něž je práce
na tomto úseku také otázkou něčeho jiného než peněz.
Zora Krupičková
členka kulturní komise

MORAVŠTÍ UČITELÉ – SPOLEHLIVĚ DOKONALÍ
Mimořádný koncert Bítešského hudebního
půlkruhu – vystoupení Pěveckého sdružení
moravských učitelů v podvečer hodové soboty
v kostele sv. Jana Křtitele byl příjemným
nadechnutím před hlavní hodovou nocí. V Bíteši
víme, že PSMU s prof. Lubomírem Mátlem nikdy
nezklame, proto si tento sbor vždy najde svoje
Pěvecké sdružení mor. učitelů.
Foto: Otto Hasoň
posluchače. Pro hodový koncert vybrali učitelé
ze svého repertoáru osvědčené skladby. Začínali a končili naprosto tradičně – Smetanovou
Modlitbou a Nešverovou Moravěnkou; bez nich by pravidelným posluchačům určitě něco
chybělo. Ani u ostatních skladeb nešlo o žádné experimenty – Palestrina, Gallus-Handl,
Foerster, Janáček patří do kmenového repertoáru sboru už léta a jejich bezchybné provedení je
poskládalo jako vybroušené diamanty do šperku koncertu.
Prof. Mátl přenechal dirigentské místo v několika skladbách svému žákovi, samozřejmě také
členu PSMU, Jiřímu Šimáčkovi–a sám pozorně sledoval jeho výkon z první řady publika.
Tvářil se velmi spokojeně. Poslední skladbou (před Moravěnkou) koncert vyvrcholil: Orffovo
Sunt lacrimae rerum (Jsou slzy věcí) je velmi sugestivní kompozice 20. století inspirovaná texty
starými pár tisíc let (Vergiliovy Aeneidy i bible). O den později jsem ji slyšel ještě jednou v Porta
Coeli na festivalu duchovní hudby – stejně dokonale provedenou. „Umění je to proto, že nikdy
předem nevíme, jak to dopadne,“ říkává občas vynikající houslista Jan Beránek. U Pěveckého
sdružení moravských učitelů tato definice téměř neplatí, lépe řečeno: jejich standard je tak
vysoký, že si můžeme být jisti skvělým uměleckým zážitkem z každého jejich koncertu.
Otto Hasoň
24
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TÝDEN KNIHOVEN 3.–9. ŘÍJNA 2011
V říjnu se uskuteční již 15. ročník celostátní akce Týden knihoven. K ní se připojí i naše
knihovna, která připravila pro své čtenáře (současné i budoucí) řadu aktivit. Cílem je podpora
knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného času. V tomto týdnu bude možno se
přihlásit do knihovny zdarma a opozdilým čtenářům budou prominuty poplatky za upomínky.
Mimo to připravujeme pro děti pohádkové čtení se soutěžemi a další akce.
Proč věnovat čas čtení?

Cit.: http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/9/rodicum/ (13.09.2011)

V dnešní uspěchané době se často zapomíná na základní pilíře vztahu rodičů a dětí, které jsou
dnes nahrazeny odosobněným světem televize, počítačů a dalších „moderních“ technologií.
Ty však nenahradí každodenní kontakt s rodiči, třeba i formou čtení pohádek, příběhů.
Činností, která nejen prohlubuje vzájemné vazby, určuje řadu morálních hodnot, rozvíjí nejen
jazyk ale i dětskou fantazii, učí myšlení, podílí se na emočním vývoji dítěte.
Uvědomme si, že jde o neocenitelný vklad do malého človíčka, který se nemusí projevit hned,
ani za pár měsíců, ale projeví se a bude kladný!
Předčítání je jeden z nejlidštějších prvků v komunikaci s dětmi, měli bychom usilovat za jeho
obnovu. Snad k tomu přispěje i Týden knihoven u nás v knihovničce.
Všechny zájemce srdečně zveme.
Kateřina Brychtová
Městská knihovna

Říjen 2011
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BHP – ZAHAJUJEME POPATNÁCTÉ
Věřím, že první říjnové úterý má již
v kalendáři zakroužkováno spousta
milovníků hudby. Prvním řádným
koncertem totiž začíná 4. října v 19 hodin
v kulturním domě patnáctá koncertní
sezóna Bítešského hudebního půlkruhu.
Brněnský violocellista Jan Škrdlík nám
spolu s klavíristkou Šárkou Besperátovou
přinesou kromě krásné hudby i něco navíc.
Jan Škrdlík studoval u předních českých
violoncellistů, dále pak v Barceloně.
Obdržel prémii Českého hudebního
fondu za propagaci českých děl v zahraničí
Jan Škrdlík.
Foto: Archiv umělce a jiná ocenění. Jeho CD Bachových suit
bylo vybráno v roce 2003 japonskou firmou Geocities mezi deseti tituly reprezentujícími
českou interpretační tvorbu. Od roku 1997 vyučuje na brněnské konzervatoři. V posledních
20 letech vystoupil na zhruba 1000 koncertech po celém světě. Jeho diskografie zahrnuje
všechna hudební slohová období z tvorby pro violoncello a dočkala se vpravdě mezinárodního
uznání.
Šárka Besperátová spolupracovala s Janem Škrdlíkem nejdříve v rámci souboru Ensemble
Messiaen. V roce 2004 pořídila s tímto violoncellistou live snímek Messiaenova Díkuvzdání
věčnosti Ježíše na koncertě v Zaragoze pro 1500 posluchačů. Tato nahrávka se stala podkladem
druhého klipu na instrumentální klasickou hudbu v dějinách. (Prvním klipem je Debussyho
Sonáta.) Vystudovala klavír na brněnské konzervatoři. Svoje vzdělání si rozšířila dvouletým
studiem v metodickém centru při JAMU. Zabývá se rovněž hrou na cembalo.
Na bítešském koncertu zazní Janáčkova Pohádka a violoncellové sonáty Debussyho a Francka.
Debussyho sonáta bude navíc obohacena promítáním němého filmu. Původní programní
návrh samotného autora, který do Československa přivezl po Druhé světové válce pozdější
děkan Janáčkovy akademie Bohuš Heran, propojili scénáristé s příběhem ukradeného a znovu
navráceného violoncella, kde roli tuláka-violoncellisty bude hrát skutečný aktér událostí – Jan
Škrdlík. Na pozadí reálně zaznívající Debussyho sonáty (díla z roku 1915) se odehraje příběh,
který jistě zaujme přírodními snovými scenériemi a dynamicky rozehranými výstupy hercůtanečníků plnými vtipných nápadů.
Myšlenka filmu je nadčasová: Mezilidské vztahy by měly být nadřazené hrubé matérii a umění
má hodnotu jen potud, pokud slouží člověku. Režisérem filmu je Milan Růžička, známý české
veřejnosti počínaje rokem 1958 a konče současným seriálem Ulice.
Na shledanou v kulturním domě v úterý 4. října v 19 hodin.
Otto Hasoň
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ŘÍJNOVÁ BESEDA V MUZEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši srdečně zve na besedu „Kulturní a přírodní zajímavosti
kontinentální Číny“, která se koná v úterý 11. října 2011 od 17 hodin v hlavním sále muzea
na Masarykově nám. 5.
Přednáškou bude provázet Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., profesor Masarykovy univerzity
v Brně a člen Matematického ústavu Akademie věd ČR.
Přednáška bude doplněna obrazovým materiálem. Přijďte se dozvědět zajímavosti
z kontinentální Číny.
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVÝ FILM, KTERÝ SE BUDE PROMÍTAT
V JIHLAVĚ A V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU
Nemoc je nevítaným tématem v našich životech. Musí to tak však být? Zdraví je přece úplně
přirozený stav těla. Proto zveme všechny zájemce, kteří hledají pomoc, na dokumentární
film „Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného léčitele,” kde je možné seznámit
se s léčením duchovní cestou prostřednictvím učení B. Gröninga.
Ve vyspělých kulturách lidstva se hovoří po tisíciletí o existenci vyšší síly, která může pomáhat
a léčit – to dobře věděl Bruno Gröning, který vzbudil v 50. letech pozornost světové veřejnosti
mimořádnými úspěchy při uzdravování a zanechal vědění o příjmu léčivé energie, kterou
nazýval Heilstrom. Četné lékařsky dokumentované zprávy o úspěchu dokládají aktuální
účinnost jeho učení.
Tento dokumentární film se již promítal na mnohých místech světa, několikrát i v ČR.
Bruno Gröning (1906–1959) byl jednoduchý, prostý muž, známý ve své době tím, že uzdravil
tisíce lidí. Znal zákonitosti života a zdraví a jeho jedinou snahou bylo seznámit i ostatní lidi
s těmito poznatky, starými jako lidstvo samo. Pravdivost jeho slov “Nevyléčitelné neexistuje”
se potvrdila tehdy a potvrzuje se i dnes vyléčením takových nemocí, které jsou označovány
jako nevyléčitelné. Také u pouhého sledování filmu se dějí spontánní uzdravení, což dokládají
zprávy diváků. Tento film by měl vidět každý, neboť se zde společně s ním nabízí jednoduchá,
přirozená a bezplatná cesta ke zdraví, ověřená lékaři.
Místo konání a termín:
Agentura Zera (areál Habitat), V. Nezvala 977, 675 71, Náměšť n/ O.
sobota 22. 10. a 19. 11. 2011 10.00 – 15.30 hodin (2 přestávky) tel.: 606 119 816
Kulturní Dům, Tolstého 2, 586 01 Jihlava
sobota 12. 11. 2011 10.00 – 15.30 hodin (2 přestávky) Tel.: 608 866 040
Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány. Pořadatel: Kruh přátel Bruna Gröninga,
www.bruno-groening-film.org
Iveta Macholánová
Kruh pro duchovní pomoc v životě
Říjen 2011
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VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
Mimo hlavní zaměstnání jsem měl i několik dalších funkcí. Vyučoval jsem na ZOŠ čsl text.
Průmyslu odborným počtům. Byl jsem předsedou ZKM (Závodní komise mládeže). Měl jsem
prakticky na starost Závodní fotbalovou jedenáctku (mimo trenéra). Hráli jsme i na Andrově
stadionu v Olomouci, kde dnes hraje ligové mužstvo. Byl jsem zástupcem závodu v OOR
(Okresní odborová rada). S jejím okresním tajemníkem Janem Šlezingrem jsem byl mj. i jako
delegát v Olomouci a také až v Brně v Besedním domě.
Byl jsem též zvolen za člena Závodní rady, tehdy 12ti členné. Dlouho jsem však v ní nepobyl.
Když jsem viděl, jak se v ní jedná, tak jsem si řekl, proč mám být v očích zaměstnanců špatný.
Prostě jsem nesnášel to, co se tam dělo, jak se vše politizovalo. Proto jsem podal žádost
o zproštění funkce.
Jsem přesvědčen, že toto byl hlavní důvod mého pozdějšího vyhození Akčním výborem,
jehož následky mě provázely celý další život. Kdo tu dobu neprožíval a zvláště v pohraničí,
nepochopí. Politická situace v republice se vyhrocovala (viz. Únor 1948). Komunisté se tehdy
dostali převratem k moci.
Ze dne na den strana vytvořila Akční výbory, ty převzaly veškerou moc a začaly čistky.
Přikládám kopii originálu (je to již kopírováno, jen na stroji je dopsáno jméno postiženého,
proto to není moc čitelné).

Když jsem měl ještě možnost mluvit s podepsanou paní Horákovou Františkou (na třetím
místě), dělnicí, pracovala v soukárně, na můj dotaz co proti mně má, tak mi s pláčem
v očích řekla: „My vás máme všichni rádi, já jsem to musela podepsat“. Soudruh Fuchsa byl
topičem v kotelně. Byl přítomen za akční výbor u všech mých písemných odvoláních, dokonce
i v Olomouci. Mám o tom spoustu dokumentů. Okamžitě byl zakázán vstup do závodu i do
jídelny. Nikdo s námi nesměl mluvit. Vyhozených bylo více, včetně ředitele závodu p. Šlajse.
Podával jsem žádost o zaměstnání v jiném závodě (musel jít přes centrálu v Praze). Dokument
zveřejňuji bez dalšího komentáře.
Akční výbor při Tkalcovnách hedvábí, n.p. závod I. Rýmařov
Rýmařov 27.2. 1948
Pan Tomáš Smutný
Akční výbor při Tkalcovnách hedvábí, n.p. závod I. Rýmařov rozhodl se na své schůzi konané dne
26. t. m. propustiti Vás s okamžitou platností bez veškerých nároků ze služeb našeho závodu. Toto
usnesení stalo se na základě zjištění, že Váš postoj vůči lidovědemokratickému zřízení našeho
státu byl pasivní ba nepřátelský. Vaše činnost podlamovala pracovní morálku našeho osazenstva
a tím poškozovala zájmy celého státu. Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.
Akční výbor: Fuksa, Makyča, Trampota Josef, Horáková Františka.
(pokračování)
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
POKRAČOVÁNÍ
Seriál o domech a jejich
majitelích na náměstí,
v ulicích i na předměstích
Velké Bíteše, zabývající se
dobou před polovinou 19.
století. Nyní KOSTELNÍ
ULICE, DŮM ČP. 68
(ve dvacátých letech
20. st. byl dům nad
pivovarem rozdělen na
dolní – po 2. sv. válce
dosud nedostavěné –
Sedlákovo čp. 68 a horní
Bartoňkovo čp. 242):
Dům čp. 68 nad pivovarem s pekařstvím a hospodou na sklonku 19. století (vlevo).
Foto: Archiv muzea

V roce 1414 držel dům Jan Víšovic. O mnoho let později jej vlastnil Jan Činčura, který jej
roku 1594 prodal za 226 zlatých řezníkovi Jiříku Vrtalovi. Následně roku 1642 prodal dům
zřejmě Vrtalův dědic Kliment Kryštofů, a to „s rolimi, loukami, s připrodáním obilí sutého
žita 20 mír, ovsa 20 mír, svinského plemene tří, stůl, almara koutnici, máz odlévací, poloumázy
odlévací a co hřebíkem přibito“ za 550 moravských zlatých Blažeji Bartoškovi „z dědiny
Křovýho“. Prodávající vzal závdavek 28 zlatých a vymínil si nějaké polnosti, „poněvadž z něho
[z gruntu] 250 zlatých moravských ubráno.“ Avšak tehdy Bartošek „zůstávajíce čas, na který
žádných vejrunků neskládal, nýbrž bez všelijaké opovědi z něho se pryč dal. Takový pak grunt
na půl roku pustý bez hospodáře zůstával. Po mnohém a častém Šimeona Sobotky jak při
vrchnosti i nás ouřadu pohledávání, takže jest k nám do města propuštěný a takový grunt od
nápadníků náležitě u přítomnosti pana purkmistra, pánů koupil i smluvil, jak pro manželku
i budoucím potomkům jeho se vším příslušenstvím, roli, ouvary, louky, stodolu, který předešlý
hospodář užíval, za sumu 550 zlatých moravských, však bez závdavku. Z kteréžto sumy pan Jan
Machotka svého nápadu, totiž 50 zlatých moravských, z tej sumy témuž hospodáři postupuje
a daruje, však aby dobrým hospodářem byl a grunt nespouštěl“.
Roku 1671 koupil dům po Sobotkovi, s připrodáním „jednoho valacha, vůz a co se vornýho
železi najde“, též za 550 moravských zlatých Vít Jarounek. Ten jej pak roku 1682 prodal dále
svému švagrovi Ondřeji Jersenskému; „an i taky jsouc krunt velmi zpustlý, dva tisíce šindele“
Jarounek zanechal Jersenskému. Roku 1692 zdědil dům Ondřejův syn Jakub Jersenský. Následně
roku 1728 Jakub postoupil dům svému synovi Josefu Jersenskému, který jej později roku 1760
postoupil svému synovi Pavlu Jersenskému. Ten pak roku 1781 postoupil svému nastávajícímu
zeti Janu Macháčkovi půl domu, deset mír rolí a polovici luk. Jan Macháček následně v roce
1820 postoupil dům s necelými šesti jitry rolí a s půldruhým jitrem luk, „jakož i taky krávu,
2 vovce, bachnici,“ svému synovi Josefu Macháčkovi. Roku 1831 koupil od Macháčka dům za
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890 zlatých konvenční měny Antonín Ambras, který měl zachovat pro rodiče Josefa Macháčka
výměnek. Ale již následujícího roku 1832 Ambras prodal dům za 1168 zlatých dále, a to Jakubu
Bílkovi. Od Bílka jej koupil již roku 1835 za 1480 zlatých Jan Bömert. Ten jej prodal o dva roky
později za 1420 zlatých Janu Baslerovi. Ale ani Basler si dům neponechal dlouho. Už roku 1838
jej prodal za 1260 zlatých Josefu Dvořákovi. Později roku 1880 se stali vlastníky domu Viktor
a Sofie Dvořákovi. A od roku 1882 jej vlastnila v hodnotě 3500 zlatých Marie Slámová.
Prameny: SOkA ZR, AMVB, kn. č. 11787, fol. 53, 57, 145, 160, kn. č. 11788, fol. 56, 157, 197,
199, 206, 207, 216, 221, 233, 234, 236, 329, 360, kn. č. 11789, fol. 140, kn. č. 11793, fol. 27, 34,
66, 69, kn. č. 11795, fol. 137-140.
Jan Zduba

OCHRANA OBYVATEL
BÍTEŠSTÍ HASIČI NA PYROCARU 2011
Tak jako před třemi roky
na PYROCARu 2008, kdy
o víkendu 2.–4. 9. 2008
byl vystaven tehdy nový
hasičský speciál CAS 20 MAN
TGM 18.330 4x4 BB, tak
i v letošním roce se členové
Sboru dobrovolných hasičů
z Velké Bíteše aktivně
zúčastnili v pořadí již třetího
Nové vozidlo.
Foto: Archiv SDH největšího setkání požárních
automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice PYROCAR 2011 v Přibyslavi na
letišti Hřiště, okr. Havlíčkův Brod, ve dnech 26. - 28. 8. 2011.
Mezi 340 vystavenými požárními vozidly bítešští hasiči poprvé předvedli dva dopravní
automobily. Nově renovovaný historický Robur Lo2002A KdoW/KTW 4x4 r.v. 1976
s historickou dvoukolovou přívěsnou motorovou stříkačkou DS 16 typ MARS III – SMEKAL
36 r.v. 1953 a zásahový automobil na podvozku Renault Trafic 2,5 dCi. V rámci pořadatelské
služby na žádost pořadatelů ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zajišťovali první
pomoc, se svým zdravotnickým stanem a specializovaným vybavením.
V průběhu 48 hodinové služby jsme ošetřili více než dvě desítky drobných zranění, pobodání
od vos a podnapilých jedinců, ale ve dvou případech bylo nutno povolat sanitní vozidlo Rychlé
zdravotnické pomoci k převozu do nemocnice pro vážnější onemocnění ohrožující na životě.
Poděkování patří i našemu generálnímu sponzorovi panu Aleši Kalíkovi a firmě
Moravskoslezská s.r.o., bez jejichž vydatné pomoci bychom se účastnit nemohli. Tímto jsme
úspěšně reprezentovali Město Velkou Bíteš i svůj mateřský sbor na celostátní úrovni.
David Dvořáček, DiS.
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SOUTĚŽ „4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ" 2011
V sobotu 3. 9. 2011 na náměstí ve Velkém
Meziříčí proběhl již 19. ročník tradiční
soutěže 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ
BRÁNĚ, tentokrát tématicky zaměřený
na
140.
výročí
založení
jednoho
z
nejvýznamnějších
spolků,
Sboru
dobrovolných hasičů. Akce začala v 15 hod.
vystoupením amatérské skupiny Na šikmé
ploše a ukázkou hasičské techniky. Od 19.30
probíhala soutěž nástupem družstev. V průběhu
soutěže vystoupil se siláckou produkcí silák
Franta z Brna. Vše zakončil koncert Dalibora
Jandy revival. Soutěž dvou měst a dvou městysů
- Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Křižanov a Měřín.
Soutěže se účastní starostové jednotlivých měst
a smíšené soutěžní týmy složené ze dvou mužů
a žen. Soutěž byla velmi dobře promyšlena
a zorganizována. Obecenstvo tak vidělo družstva
soutěžit v požární ochraně, ale vždycky tak, aby
měla soutěž vtip a nápad. Jednou se tedy koulely
pneumatiky, podruhé házela vajíčka, potřetí
se na vozících transportovaly oběti povodně
a po čtvrté se dokonce stavěl dort z hasičských
hadic. Soutěžilo se o putovní „4 klíče
k Velkomeziříčské bráně" a skončila úspěchem
domácích. Po letech tak prestižní trofej neputuje
za hranice města, suverénní tým vyhrál ve všech
Družstvo Velké Bíteše.
Foto: Archiv SDH
čtyřech dílčích disciplínách. Tato soutěž patří
k oblíbeným kulturně společenským akcím na Velkomeziříčsku a je zaměřena na spolupráci
mezi obcemi regionu.
Velkou Bíteš úspěšně reprezentoval místostarosta Ing. Tomáš Kučera a družstvo dobrovolných
hasičů zastoupené starostou sboru Karlem Daňkem, Irina Daňková, Michaela Daňkova
a Karel Veverka. Ve funkci rozhodčího působil Jan Ventruba.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci Města i sboru.
Pořadí:
1) Velké Meziříčí
2) Křižanov
3) Velká Bíteš
4) Měřín
David Dvořáček, DiS.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 3. září 2011 oslavil významné 65. životní jubileum dlouholetý obětavý funkcionář sboru
bratr František Porupka.
Do Místní jednoty Československého svazu požární ochrany, dnes SDH, byl přijat 1. ledna 1960.
Velmi aktivní člen. Účastnil se jako pořadatel kulturních akcí organizovaných sborem – např.
pouťových zábav. Účastnil se cvičení požárního sboru. Věnoval se údržbě a opravám svěřené
mobilní požární techniky a prováděl její zazimování. Opravoval věcné prostředky požární
ochrany. Zajišťoval opravu požárních stříkaček i pro okolní sbory. Staral se o vozidlo CAS
24 Škoda 706, jako řidič-strojník CAS 16 Praga RN, CAS 25 Škoda 706 RTHP, CAS 32 Tatra
148 vyjížděl k četným požárům lesů kolem železniční trati, sloužil na požární stanici žňové
požární hlídky, prováděl preventivní požární prohlídky soukromých objektů. Po několik let
pravidelně zajišťoval preventivní hlídky při společensko-kulturní činnosti v kulturním domě,
účastnil se námětových a okrskových cvičení. Svědomitě pěkně vedl kroniku ZO SPO. Dne
22. 1. 1985 absolvoval zkoušky na vysílačky – školení spojařů. Delegát za ZO SPO na okresní
konferenci SPO. Při významných příležitostech a životních jubileích navštěvoval dlouholeté
zasloužilé členy našeho sboru. Na poslední cestě doprovázel zemřelé členy sboru a bítešské
spoluobčany. Bratr Porupka vedl dorostenecké družstvo a zajišťoval devítku na okrskové
závody. Brigádnicky pracoval na stavbě nové hasičské zbrojnice, podílí se na její údržbě
a účastní se brigád úklidových. Podílel se na přípravách okrskových konferencí. Podílí se na
aktivitách pořádaných okrskovým výborem – Reprezentační hasičský ples.
Funkce ve výboru SDH:
• Referent mládeže Mj ČSPO 1970 – 1971
• Zástupce velitele Mj ČSPO 1971 – 1972
• II. strojník požárního sboru 1972 – 1974
• Strojník č. 1 Mj ČSPO a ZO SPO 1974 – 1977
• Kronikář od 5. listopadu 1984 – 1994
• Zástupce starosty 1992 – 1993
• Náměstek starosty 1993 – do 2. 6. 2003
• Zástupce velitele 1997 – do 2. 6. 2003
Za práci pro sbor se mu dostalo ocenění:
• 1. 1. 1970 Čestné uznání ZO SPO (SDH)
• 1972 Čestné uznání OV ČSPO Žďár nad Sázavou
• odznak „Vzorný požárník III. stupně“
• odznak „Vzorný požárník II. stupně“
• 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
• 1. 1. 1987 Medaile „Za příkladnou práci“
• 1. 1. 1997 Medaile „Za zásluhy“
• 16. 8. 2002 „Odznak svatého Floriána“
• 1. 1. 1990 Medaile „Za věrnost – 30 let“
• 1. 1. 2000 Stužka „Za věrnost – 40 let“
• 12. 12. 2010 „Za věrnost – 50 let“
K Tvému životnímu jubileu Ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví do budoucích let
a životní spokojenosti.
Výbor SDH Velká Bíteš
32

www.bitessko.com

Zpravodaj Velká Bíteš

SPORT
PROVOZ SAUNY
Od října začíná pravidelný provoz sauny.
Pá ženy 17.30 - 19.30 hodin.
So muži 17.00 – 20.00 hodin.
Po naplnění kapacity bude provoz rozšířen.
Rodinná sauna
Od 5. 11. 2011 každou sobotu od 15 do 17 hodin.
Mimo provoz lze objednat saunu soukromě na tel. 737 743 444.
Hana Holíková

XVII. ROČNÍK STŘELECKÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
NA BATERII O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
Dne 28. srpna 2011 se
konala za účasti 38 střelců
a za krásného počasí
na brokové střelnici
Mysliveckého sdružení
Velká Bíteš o.s. střelecká
soutěž jednotlivců na
baterii o putovní pohár
města Velké Bíteše.
Vítězem se stal pan
Karel Světlík z Vlkova
u Jemnice nástřelem 72b.
z
80,
2.
Zavadil
Libor z Rozseče 71b.
z 80, 3.Vranka David
z Bystřice n.P. 71b.
z 80, 4.Krejčí František
z Velkého Meziříčí 69b.
z 80, 5. Beníšek Jiří
z Hustopečí 52b. z 60.
Vítězové.
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ROZVRH CVIČENÍ V HALE TJ SPARTAK
Pondělí
14.30 – 16.30 hodin Moderní gymnastika – Langová
16.30 – 17.30 hodin Judo žáci
17.30 – 19.00 hodin Judo dorost, sebeobrana
19.00 – 20.00 hodin Zdravotní tělocvik
20.00 – 21.00 hodin Sálová kopaná – Michalec
21.00 – 22.00 hodin Košíková – Nováček
Úterý
16.30 – 17.30 hodin Florbal žáci + dorost
17.30 – 18.30 hodin Florbal muži
18.30 – 20.00 hodin Stolní tenis + přípravka
20.00 – 21.30 hodin Sálová kopaná muži – Šilhan
Středa
16.00 – 18.00 hodin Volejbal přípravka
18.00 – 19.00 hodin Aerobik
19.00 – 21.00 hodin Volejbal – Světlík
21.00 – 22.30 hodin Sálová kopaná muži – Michalec
Čtvrtek
16.30 – 18.00 hodin Judo žáci, dorost
18.00 – 19.00 hodin Judo, sebeobrana
19.00 – 20.00 hodin Zdravotní tělocvik
20.00 – 21.00 hodin Zumba
21.00 – 22.00 hodin Florbal muži – Koubek
Pátek
15.30 – 16.30 hodin Rodiče a děti – Chmelíčková
16.30 – 18.30 hodin Florbal žáci + dorost + muži
18.30 – 20.30 hodin Stolní tenis
20.30 – 22.00 hodin Sálová kopaná muži – Šilhan
Sobota
15.00 – 18.00 hodin Mistrovská utkání – stolní tenis **
Neděle
8.30 – 12.00 hodin Mistrovská utkání stolní tenis **
12.00 – 14.00 hodin Sálová kopaná Hedbávný
15.30 – 17.30 hodin Softenis – Káňová
17.30 – 19.30 hodin Volejbal – Svoboda
19.30 – 21.00 hodin Florbal – Koubek A.
** (dle rozpisu oddílu stolního tenisu mistrovská utkání v sobotních odpoledních a nedělních dopoledních hodinách)
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 21/11
KONANÉ DNE 11. SRPNA 2011
2/21/11/RM – schvaluje návrh řešení komunikací a inženýrských sítí pro výstavbu tří bytových domů
v lokalitě Babinec dle předložené situace, vypracované Ing. Brůžičkou v 08/2011, s požadavkem na rozšíření
místní komunikace k ČOV na 6 m, místo navrhovaných 5,5 m
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
3/21/11/RM – rozhoduje o vypsání výběrového řízení na dodávku měřičů rychlosti ve Velké Bíteši
a v místních částech
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
4/21/11/RM – rozhoduje o vypsání výběrového řízení na dodavatele projektu „Přechod přes silnici I/37 v ulici
Lánice pod výjezdem z ulice Chobůtky ve Velké Bíteši“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
5/21/11/RM – souhlasí s předloženou cenovou nabídkou od firmy NAPA stavby spol. s r. o. za práce na opravě
kanalizace v průchodu radnice u objektu technických služeb
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
6/21/11/RM – rozhoduje objednat provedení hydrogeologického průzkumného vrtu u firmy ENVIREX, spol
s r. o. dle cenové nabídky z 30.07.2011. RM dále rozhoduje provést vrt HG-2 na parcele č. 874/2 v k.ú. Velká
Bíteš o hloubce do 90 m. Akce bude zařazena do rozpočtu města na rok 2012
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.9.2011
7/21/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 20/11 ze dne 1.8.2011
odpovědnost: rada města termín: 11.8.2011
8/21/11/RM – nesouhlasí s umístěním informační tabule na pozemku parc. č. 2211/1 v k.ú. Velká Bíteš
z důvodu omezení výhledu při výjezdu z ul. Pod Spravedlností. RM doporučuje jednat o umístění informační
cedule na kovové konstrukci s baseballovým klubem Orli Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
9/21/11/RM – souhlasí s opravou příjezdové komunikace k areálu firmy Labara s r. o. na pozemcích parc.č.
65/12, 65/6, 65/13 a 65/14 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše. O případné finanční spoluúčasti města na akci bude
dále jednáno
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
10/21/11/RM – souhlasí s vyřazením starých, nepoužívaných nebo nefunkčních předmětů z majetku města
Velká Bíteš, dle předloženého seznamu
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.8.2011
11/21/11/RM – rozhoduje o vystěhování nájemce z bytu č. 1, Masarykovo náměstí 85 dle platné výpovědi
a vymáhání dluhu za soudní výlohy, včetně poplatků z prodlení
odpovědnost: ENCOM termín: 11.8.2011
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12/21/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 2+0 v domě Návrší č.p. 250 ve Velké
Bíteši, Janovice s nájemkyní od 1.9.2011 na dobu jednoho roku s tím, že pokud bude nájemkyně řádně plnit
své povinnosti a řádně platit nájemné, potom je možné smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, výše nájemného
55 Kč/m2/měsíc + stanovená valorizace
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.8.2011
13/21/10/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 o velikosti 2+0 v domě Návrší č.p. 250
ve Velké Bíteši, Janovice s nájemcem od 1.9.2011 na dobu jednoho roku s tím, že pokud bude nájemce řádně
plnit své povinnosti a řádně platit nájemné, potom je možné smlouvu uzavřít na dobu neurčitou. Nájemní
smlouva bude uzavřena po dobu trvání služebního poměru u Policie ČR, obvodní oddělení Velká Bíteš. Výše
nájemného 55 Kč/m2/měsíc + stanovená valorizace
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.8.2011
14/21/10/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v domě Masarykovo náměstí č.p. 14 ve Velké
Bíteši, s nájemcem od 1.9.2011 na dobu jednoho roku s tím, že pokud bude nájemce řádně plnit své povinnosti
a řádně platit nájemné, potom je možné smlouvu uzavřít na dobu neurčitou. Nájemce složí finanční částku na
účet města Velká Bíteš a nájem se bude umořovat z této částky měsíčně ve výši nájemného tj. 55 Kč/m2/měsíc
+ stanovená valorizace
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.8.2011
15/21/10/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, o velikosti 3+1, v domě Masarykovo náměstí
č.p. 84 ve Velké Bíteši, s nájemci od 1.10.2011 na dobu jednoho roku s tím, že pokud bude nájemce řádně plnit
své povinnosti a řádně platit nájemné, potom je možné smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, výše nájemného
55 Kč/m2/měsíc + stanovená valorizace
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.8.2011
16/21/11/RM – souhlasí s pokácením stromu na hranicích pozemků parc. č. 2917/2, 2917/1, 2918/1 a 2918/2
v k.ú. Velká Bíteš na palivo dle žádosti bez náhrady na náklady žadatele
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
17/20/11/RM – doporučuje ZM rozhodnout o úplatném nabytí části pozemku parc. č. 77/2 (dle GP č. 23137/2008 parcela č. 77/5 - zahrada o výměře 79m2) v k.ú. Košíkov do majetku města Velká Bíteš od vlastníka za
kupní cenu 120Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
18/20/11/RM – souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 913- ostatní plocha, hřbitov,
urnový háj v k.ú. Velká Bíteš, pro umístění prodejního automatu na svíčky
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
19/20/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 631 v k.ú. a obci
Velká Bíteš. Doporučuje ZM rozhodnout o zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 631-ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 53m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, protože tento pozemek a trvalý porost
na něm je zahrnut v projektu revitalizace zeleně ve Velké Bíteši v rámci operačního programu životní prostředí
financovaného z fondů EU, kde je podmínkou udržitelnost 10 let. Zároveň RM pověřuje majetkový odbor
zajištěním údržby tohoto pozemku
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.8.2011
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 22/11
KONANÉ DNE 22. SRPNA 2011
2/22/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/11 ze dne 11.8.2011
odpovědnost: rada města termín: 22.8.2011
3/22/11/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 6 o velikosti 3+1 v domě č.p.
239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.10.2011 o jeden rok nájemkyni s podmínkou, že k uvedenému datu
nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.10.2011
4/22/11/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 3 o velikosti 2+kk v domě č.p.
239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.11.2011 o jeden rok nájemkyni s podmínkou, že k uvedenému datu
nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.11.2011
5/22/11/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 1 o velikosti 1+kk v domě č.p. 239
na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.9.2011 o jeden rok nájemkyni s podmínkou, že k uvedenému datu nebude
mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.9.2011
6/22/11/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 7 o velikosti 3+1 v domě č.p. 239
na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.9.2011 o jeden rok nájemci s podmínkou, že k uvedenému datu nebude
mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.9.2011
7/22/11/RM – revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 14/21/11/RM ze dne 11.8.2011
tak, že rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14 v domě Masarykovo náměstí č.p. 14 ve Velké Bíteši,
s nájemcem od 1.9.2011 na dobu neurčitou. Nájemce složí finanční částku na účet města Velká Bíteš a nájemné
se bude umořovat z této částky měsíčně ve výši nájemného tj. 55 Kč/m2/měsíc + stanovená valorizace
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.8.2011
8/22/11/RM – rozhoduje poskytnout peněžitý dar ve výši 2.700 Kč za účelem zakoupení sportovních potřeb
pro občany místní části Březka
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.9.2011
9/22/11/RM – bere na vědomí inspekční zprávu z inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ve Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš čj. ČŠIJ-282/11-J
odpovědnost: ředitelka školy termín: 31.8.2011
10/22/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01
Velké Meziříčí na akci „Hřbitovní zeď Velká Bíteš – 1. část“ za 920.656,00 Kč včetně DPH a uzavřít s ním
smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5.9.2011
11/22/11/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 12/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 22.8.2011
12/22/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o vkladu majetku uzavřené dne 22.1.2003 se
Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice, v předloženém znění
odpovědnost: starosta termín: 31.8.2011
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13/22/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
na akci „Přechod přes silnici I/37 v ulici Lánice pod výjezdem z ulice Chobůtky ve Velké Bíteši“ za 549.941,00
Kč včetně DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5.9.2011
14/22/11/RM – bere na vědomí vyjádření účastníků akce Young Zone No. 1 ze dne 29.6.2011, předané
Kulturní komisi dne 17.8.2011
odpovědnost: rada města termín: 22.8.2011
15/22/11/RM – schvaluje platový výměr Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města
Velké Bíteše, příspěvková organizace, s účinností od 1.9.2011
odpovědnost: rada města termín: 1.9.2011
16/22/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. bere na
vědomí zprávu o plnění úkolů ze dne 13.6.2011 a ukládá jednateli aktualizovat plán tržeb a výdajů TS pro rok
2011 a předložit plnění podnikatelského plánu rekonstrukce Staré pošty
odpovědnost: jednatel termín: 16.9.2011
17/22/11/RM – pověřuje starostu zpracováním vyjádření města Velká Bíteš k projektové dokumentaci na
výstavbu bytových domů v lokalitě Pod Babincem
odpovědnost: starosta termín: 31.8.2011
18/22/11/RM – souhlasí s přijetím daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková
organizace ve výši 50.000 Kč od firmy Vlastimil Zelený – START, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5.9.2011
19/22/11/RM – zřizuje redakční radu Zpravodaje a jmenuje jejími členy Kateřinu Brychtovou, Michaelu
Hanzelkovou, Zoru Krupičkovou, Bc. Ivo Kříže a Jana Zdubu
odpovědnost: rada města termín: 1.9.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 23/11
KONANÉ DNE 5. ZÁŘÍ 2011
2/23/11/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 22/11 ze dne 22.8.2011
odpovědnost: rada města termín: 5.9.2011
3/23/11/RM – souhlasí s konáním tradičního 4. poděkování za motorkářskou sezónu na Masarykově nám.
dne 2.10.2011 dle žádosti Římskokatolické farnosti Velká Bíteš
odpovědnost: rada města termín: 15.9.2011
4/23/11/RM – bere na vědomí oznámení Městského muzea ve Velké Bíteši o vystavení Velkobítešské
monstrance o hodovém víkendu
odpovědnost: rada města termín: 5.9.2011
5/23/11/RM – souhlasí s přijetím věcného daru ve výši 5.000 Kč Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvková organizace od společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o. a bere na vědomí oznámení o umístění
pracovníka na výkon obecně prospěšných prací
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30.9.2011
6/23/11/RM – schvaluje Směrnici k inventarizaci majetku a závazků města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor finanční termín: 5.9.2011
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7/23/11/RM – schvaluje ústřední inventární komisi pro zajištění inventur majetku města Velká Bíteš za rok
2011 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Eva Doležalová, Ing. Ladislav Rada
odpovědnost: odbor finanční termín: 5.9.2011
8/23/11/RM – schvaluje převedení svěřeného majetku Základní škole Velká Bíteš, příspěvková organizace
z účtu dlouhodobého majetku na účet drobného dlouhodobého majetku, a to majetku uvedeného v žádosti
č.j. MÚVB/5066/11
odpovědnost: ředitel školy termín: 30.9.2011
9/23/11/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v domě U Stadionu č.p. 475A ve Velké Bíteši
s nájemkyní od 1.10.2011 na dobu jednoho roku s tím, že pokud bude nájemkyně řádně plnit své povinnosti
a řádně platit nájemné a služby, potom je možné uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, výše nájemného 55 Kč/
m2/měsíc + stanovená valorizace
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 30.9.2011
10/23/11/RM – schvaluje Podmínky pro pořádání kulturních a sportovních akcí na pozemcích ve vlastnictví
města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: průběžně
11/23/11/RM – rozhoduje vypsat výběrové řízení na dodavatele projektu „Optimalizace pevných linek města
a jeho organizací“
odpovědnost: informatik termín: 30.9.2011
12/23/11/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2066/1 v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.9.2011
13/23/11/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I. – VIII. roku 2010 a roku 2011
odpovědnost: rada města termín: 5.9.2011
14/23/11/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 13/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 5.9.2011
15/23/11/RM – ukládá odboru majetkovému předložit radě města aktualizaci pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu ve vztahu k jejich zveřejňování na webových stránkách města a informatikovi ukládá
zasílat informaci o zveřejnění veřejné zakázky na webových stránkách města místním firmám, které o tuto
službu projeví zájem
odpovědnost: odbor majetkový, informatik termín: 3.10.2011
16/23/11/RM – pověřuje odbor majetkový vyřízením změny kultury pozemků, které tvoří přístupovou cestu
na Letnou
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.9.2011
17/23/11/RM – pověřuje odbor majetkový prověřením možnosti čerpat dotaci na lesní cesty na opravu cesty
na Letnou
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19.9.2011
18/23/11/RM – rozhoduje vypsat výběrové řízení na výměnu oken bytových domů č.p. 275, 276, 277, 278,
280, 281, 283 ve Velké Bíteši
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.9.2011
19/23/11/RM – pověřuje místostarostu prověřením možnosti navýšení kapacity mateřských škol ve Velké Bíteši
odpovědnost: místostarosta termín: 30.9.2011
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20/23/11/RM – pověřuje člena rady města p. Jiřího Rauše zpracováním koncepce provozování restaurace
v kulturním domě
odpovědnost: člen rady města termín: 30.9.2011
21/23/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno na
zpracování projektové dokumentace akce „Kulturní dům – stavební úpravy restaurace Velká Bíteš“ za 67.000 Kč
bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19.9.2011
22/23/11/RM – bere na vědomí zprávu Vysokého učení technického v Brně z realizované studie „Posouzení
předpokládaného snížení ceny za dodávku tepla napojením KJ nebo bioplynové stanice do rozvodu centrálního
vytápění Města Velká Bíteš zásobovaného kotelnou U Stadionu č.p.610“ ze dne 11.8.2011
odpovědnost: rada města termín: 5.9.2011
23/23/11/RM – ukládá odboru majetkovému vypsat novou výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou
zakázku „Topení v tělocvičně ZŠ Velká Bíteš“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.9.2011
24/23/11/RM – ukládá tajemnici zasílat členům Zastupitelstva města Velká Bíteš souhrn usnesení Rady města
Velká Bíteš v okamžiku zveřejnění na webových stránkách města ve znění upraveném dle zák. č. 101/2000 Sb
odpovědnost: tajemnice termín: průběžně
25/23/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš ukládá jednateli
zveřejňovat od října plán úklidu ve Zpravodaji
odpovědnost: jednatel termín: 1.10.2011

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 8/11 KONANÉHO DNE 11. SRPNA 2011
1/8/11/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Evu Zavadilovou a Ing. Miloše Zdubu, MBA
3/8/11/ZM: rozhoduje uzavřít s Římskokatolickou farností Velká Bíteš smlouvu o poskytnutí dotace v celkové
výši 560 tis. Kč na opravu fasády kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.8.2011
4.1./8/2011 ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2011, které bylo schváleno RM dne 11.07.2011
a dále bere na vědomí rozpočtové opatření 10/2011, které bylo schváleno RM dne 01.08.2011
odpovědnost: odbor finanční
4.2./8/11/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření č. 11/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 11.8.2011
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ–ŘÍJEN 2011
Neděle 2. října v 17 a ve 20 hodin
HARRY POTER A RELIKVIE
SMRTI – ČÁST 2
Poslední dobrodružství velkolepé
ságy, kde graduje bitva mezi dobrem
a zlem do otevřené války.
Délka 130 minut.
Vhodné od 10 let.
Vstupné 74 Kč.

Neděle 30. října v 17 a v 19.30 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím
si hraješ! V hlavních rolích P. Černocká,
J. Hrušínský, J. Bohdalová, P. Nárožný,
J. Somr, J. Lábus, O. Jirák, M. Hrubešová a další.
Délka 90 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 74 Kč.

Neděle 16. října v 19.30 hodin
STROM ŽIVOTA
Ztracená duše v moderním světě.
Hvězdně oceněný film – Brad Pitt,
Sean Pean… - oceněný Zlatou
Palmou pro nejlepší film na letošním
MFF v Cannes.
Délka 138 minut.
Vhodné od 12 let.
Vstupné 74 Kč.

Neděle 13. listopadu v 15 hodin
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ
Pásmo krátkých filmů: Krtek ve snu - 28 min,
Štaflík a Špagetka sportovci - 7 min,
Procházka pana Pipa - 7 min,
Štaflík a Špagetka stavebnice - 7 min,
Špatně namalovaná slepice - 13 min.
Délka 62 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 39 Kč.

Program kina FLIP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php

JiĜí KošĢál – Jinošov 83
PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDģ ELAN

LYŽAěSKÝ SERVIS
PģJýOVNA
NOVċ PģJýOVNA A PRODEJ BċŽKAěSKÉHO VYBAVENÍ
PRONÁJEM STěEŠNÍCH BOXģ
montáže a seĜízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Pátek 15.00 – 19.00 Sobota 10.00 – 18.00 NedČle 10.00 – 16.00
Zakázky na poþkání nebo dle dohody.
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KOUPIT NEMOVITOST
DO KONCE ROKU SE VYPLATÍ

Připravované navýšení sazby DPH u nových nemovitostí může jejich
nákup prodražit až o statisíce. Proto jestli se chystáte pořídit si v nejbližší
době bydlení, neměli byste otálet.
DAŇOVÉ PŘEMETY
Rok 2011 pořádně zamotal hlavu developerům, realitním specialistům i zájemcům o nové
bydlení. Plán vlády původně počítal s tím, že ke sjednocení daně z přidané hodnoty na dvaceti
procentech dojde ještě v říjnu, což by pro trh s nemovitostmi znamenalo citelný zásah. Vždyť u
super levného bytu za milion byste zaplatili o sto tisíc víc, dům za pět milionů by se podražil o 500
000 Kč. To už jsou pořádné rozdíly. Nakonec však změny nebudou tak drastické. Od ledna 2012
se snížená sazba DPH zvedne z 10% na 14%, v roce 2013 by se pak daň z přidané hodnoty měla
ustálit na jednotné sazbě 17%. Jednoduchá matematika však ukazuje, že ceny nemovitostí se
kvůli vládním reformám v nejbližších letech tak jako tak zvednou o desetitisíce až statisíce.

V KTERÝCH PŘÍPADECH BYSTE SI MĚLI POSPÍŠIT
Dosud platila při nákupu nových nemovitostí snížená, desetiprocentní sazba. Týkalo se to bytů
do 120 a domů do 350 metrů čtverečních. Zatímco nemovitosti s většími výměrami v příštím roce
nepodraží, a v roce 2013 dokonce zlevní, pořizovací cena domů a bytů „standardní" velikosti
vzroste.
V roce 2012 si za každý milion ceny nemovitosti připlatíte 40 tisíc navíc, takže byt za 3 miliony
vás už vyjde o 120 000 Kč dráž. A sjednotí-li se DPH v roce 2013 na hodnotě 17%, pak za
třímilionový byt zaplatíte o rovných 210 000 Kč víc než dnes. Uvedené výpočty jsou samozřejmě
jen hypotetické, předpokládají, že realitní trh na zvýšení DPH nebude nijak reagovat. To sice
není příliš pravděpodobné, na druhou stranu však nelze předpokládat, že by prodejci
nemovitostí vyšší DPH zaplatili ze své kapsy. Ke zdražení nového bydlení zkrátka dojde, a je
proto výhodnější investovat do něj ještě letos.

NÁKUPY I REKONSTRUKCE JEŠTĚ V TOMTO ROCE
Je tu ještě jeden důvod, proč nákup nemovitosti neodkládat. Úroky hypotečních úvěrů jsou na
svém dlouhodobém minimu, a to nebude trvat věčně. V době, kdy se eurozóna i USA potýkají s
novými ekonomickými problémy, lze zdražení úvěrů očekávat každým dnem. Financovat
bydlení formou hypotéky se tedy v tomto roce jeví jako velmi rozumné, ať už chcete koupit
novou, nebo starší nemovitost.
U starších domů či bytů se DPH neplatí, takže by se mohlo zdát, že se jich dopady vládních
reforem netýkají. Není to však tak docela pravda. V případě starší nemovitosti budete muset s
velkou pravděpodobností investovat do její rekonstrukce. A jelikož stavební práce a materiály
(jsou-li dodávány stavební firmou) spadají do nižší sazby DPH, také ony podraží. Levné
hypotéky a vyšší náklady na stavební úpravy v příštím roce tedy velí neotálet ani s nákupem
starší nemovitosti.
S.O.K. stavební, s.r.o.
IČ: 255 48 484
web: bydleni.sok.cz
il b t bit @ k
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V sobotu 22. 10. 2011 zveme malé i velké zahradníky na

Podzimní dýňování
dýňování v Zahradě
Zahradě Matúšů
Matúšů
Podzimní
Připravili jsme pro vás:
dlabání dýní pro děti (10:00 – 15:00) pod vedením instruktorů
si můžou vaše děti připravit halloweenskou výzdobu z malých
i velkých dýní
možnost zakoupení dýní malých i velkých
hrnkové chryzantémy různých velikostí
dušičková vazba a výzdoba
adventní výzdoba
prodej širokého sortimentu ovocných stromků a keřů
rady profesionálního zahradníka v oblasti pěstování ovocných
stromků, ukázky střihu (10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00)

MOŽNOST OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNA
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

EXT141/146

D1
EXT153

VELKÁ BÍTEŠ

Tasov
EXT168

EXT162

Budišov

HORNÍ
LHOTICE
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EXT182

Kralice nad. Osl.

Rosice

Bližší informace na www.zahradamatusu.cz
Prodloužená otevírací doba 8:00 – 17:00!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

BRNO
EXT190
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