ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Leden 2017
Vánoční koncert Petra Bende 2016 ve Velké Bíteši.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stojíme společně před dalším novým rokem,
který bude pro koaliční vedení současné radnice,
a osobně doufám, že i s vaší podporou, dozajista rokem
dalších viditelných změn na tváři našeho města.
V tom minulém jsme v oblasti dopravních staveb
úspěšně zvládli rekonstrukci ulice Na Valech a Pod
Hradbami včetně nové okružní křižovatky a část ulice
Lánice. V tom letošním nás čeká dokončení celého
zbývajícího rozsahu Lánic a navazující části Masarykova náměstí po poštu.
Svého dokončení se dočká i Nová Čtvrť, kde
bude rekonstruována zbývající část inženýrských sítí
a komunikace a provedeny chodníky. Zpoždění definitivních úprav části chodníků provizorně zasypaných štěrkodrtí byla zapřičiněna více
jak ročním neúspěšným jednáním s telekomunikační společností Cetin (dříve součást O2)
o rekonstrukci telefonního vedení v Nové Čtvrti. Vzhledem k výsledku jednání město samo
provede v příštím roce systém mikrochrániček v uvedené lokalitě k jednotlivým rodinným domům a vytvoří tak podmínky pro případné využití těchto tras telekomunikačními operátory bez
dalšího rozkopávání zpevněných ploch v Nové Čtvrti.
Dalším úkolem příštího roku bude pro nás příprava omezení parkování v části lokality bytových domů U Stadionu v bezprostřední blízkosti areálu ITW Pronovia. Vzhledem k tomu,
že se dosud nepodařilo zřídit městskou policii, která by zde dohlížela na dodržování pravidel parkování, hodláme řešit neúnosnou situaci na sídlišti regulací parkování. Návrh projektu
úpravy značení bude hotov do Vánoc. Následně musí být schválen odborem dopravy ve Velkém Meziříčí k vydání příslušného povolení. Tento proces bude probíhat v délce cca tří měsíců.
Můžeme tedy počítat se zahájením nového režimu od počátku května. Zřejmě jako na náměstí
– 180 Kč/rok, druhé auto 1 800 Kč/rok. Podmínky parkování navrhujeme totožné s lokalitou
náměstí. Placené parkování ve vyjmenovaných denních intervalech se dvěma prvními hodinami zdarma. Ty bude rovněž nutno vyznačit parkovacími hodinami za předním sklem vozidla.
Pro rezidenty to bude znamenat uhrazení pouze 180 Kč/rok za první případně 1 800 Kč/rok za
druhé auto a zřetelné označení automobilu příslušnou parkovací kartou tak, aby je bylo možno
kontrolovat Policií ČR. Jednání ve věci zapojení Městské policie Velké Meziříčí do kontroly
parkování v našem městě bohužel nesplnila naše očekávání. Velké Meziříčí neuvolní v současnosti strážníky pro kontroly v Bíteši. Bavili jsme se i o variantě, o které bude dále jednat vedení
města s vedením Velkého Meziříčí, že by v Meziříčí přijali další dva strážníky, kteří by byli
určeni pro Bíteš. Souběžně navíc vypisujeme další výběrové řízení na obsazení městské poli-
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cie přímo v Bíteši. Což stále považuji za nejlepší řešení. Zásadní úlevu pro obyvatele sídliště,
však přinese až vybudování parkovacích ploch společností ITW Pronovia na vlastních pozemcích na severním okraji jejich areálu, a dále revitalizace celého sídliště U Stadionu. Tento projekt je již rozpracován městem a počítá se s jeho etapovitou realizací od roku 2018 s případnou
finanční dotací Ministerstva pro místní rozvoj.
Dvanáctého prosince zasedalo zastupitelstvo Velké Bíteše. Hlavním výstupem byl schválený
rozpočet na příští rok. V roce 2017 tak již podruhé, stejně jako letos nebude město hospodařit na
základě rozpočtového provizoria. Schválený rozpočet pomůže například úspěšným žadatelům
o granty města, jejichž vyhlášení bylo rovněž zastupitelstvem schváleno, získat finanční podporu města již ke konci února 2017.
Pro příští rok máme připravenu další velkou řadu větších či menších staveb a stavebních
záměrů, které po svém dobudování přinesou zcela jistě vyšší kvalitu bydlení a podmínek
každodenního života pro celé město a jeho obyvatele. Nejvýraznější v této řadě akcí bude
jistě příprava stavebních parcel na Babinci. Vzhledem k tomu, že je téměř u konce výběrové řízení na zhotovitele dopravní a technické infrastruktury první etapy parcel pro rodinné
domy lokality Babinec a pod základní školou, se s nejvyšší pravděpodobností dočkáme
v únoru 2017 zahájení stavebních prací a následně za 12 měsíců výsledku několikaroční práce
současného vedení v oblasti podpory rodinné bytové výstavby ve Velké Bíteši. Vzhledem
k poměrně vysoké poptávce po stavebních pozemcích a dobré prodejnosti parcel v uvedené lokalitě předpokládáme zahájení druhé etapy výstavby inženýrských sítí a komunikací
v druhé polovině příštího roku. S tím souvisí i naše snaha o zintenzivnění prodeje volných stavebních parcel již od počátku příštího roku. Navíc se nám podle předběžného zájmu stavebníků
potvrdila správnost diferenciace cen pozemků na Babinci, které se liší podle polohy pozemků
v lokalitě. Tím se parcely s nižší cenou staly více dostupnějšími pro mladé rodiny, které radnice
chce tímto způsobem podporovat a motivovat k výstavbě bydlení v našem městě.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za podporu našich kroků
a záměrů v roce minulém a popřál vše nejlepší do nového roku 2017. Zejména pak úspěchy
v osobním i profesním životě a pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Neděle dne 1. ledna 2017 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
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Neděle dne 8. ledna 2017 v 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš. Vstupné dobrovolné
Organizují: Jana a Milan Vlčkovi
Čtvrtek dne 12. ledna 2017 ve 14.30 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Úterý dne 10. ledna 2017 v 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT BHP
Vystoupí mladé umělkyně – kytaristka Eliška Balabánová a cembalistka Ellen Velíšková
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Pátek 13. ledna 2017 od 14.00 do 17.00 a sobota 14. ledna 2017 od 8.00 do 12.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Úterý dne 17. ledna 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice 300
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Středa dne 18. ledna 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Naším hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček
V přísálí Kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Úterý dne 24. ledna 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Čtvrtek dne 26. ledna 2017 v 17.00 hodin
ISLAND – ZEMÍ LEDU A OHNĚ 4X4
Cestopisné promítání o Islandu přednáší Tomáš Oujezdský
V Městské knihovně ve Velké Bíteši
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši
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PLESOVÁ SEZÓNA 2017 OD 20.00 HODIN
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
•

•
•

•
•

•

Sobota dne 21. ledna – Ples Města Velká Bíteš
Moderátor: Karel Hegner, hlavní kapela: The Party Band, CM Broln, hosté: Vendula
Příhodová, Pavel Helan a Heidi Janků, vystoupení mažoretek „Pusinky“ a tanečníků
z taneční školy Starlet.
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Sobota dne 28. ledna – Rybářský ples
K tanci a poslechu bude hrát skupina PIKARDI
Sobota dne 4. února – Farní Ples
Hraje kapela Merllin, vystoupí TomTom band, předtančení La Quadrilla
Předprodej vstupenek v Turistickém infocentru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota dne 11. února – Reprezentační ples PBS – moderuje Petr Štěpán,
hraje Vysočinka z Humpolce, cimbálová muzika Kyničan, host večera: Janek Ledecký,
půloční vystoupení Jany Musilové, bohatý doprovodný program
Sobota dne 18. února – Sportovní ples s vyhlášením „Sportovec města“
Moderují Marcela Doubková a Martin Hrdinka, vítězi ankety zazpívají hvězdy
muzikálu Pomáda, hraje Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy a hlavní host
Standa Hložek. Po půlnoci Retro disco s Martinem Hrdinkou. V I. patře hraje
cimbálová muzika Grajcar.
Předprodej místenek na recepci U Raušů
Neděle dne 26. února – Karneval s Kamarády

Sobota dne 4. února 2017 od 20.00 hodin
XXVI. REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES V KATOVĚ
K tanci a poslechu bude hrát hudba pro všechny generace JÁSALKA BAND
Předtančení - profesionální taneční pár z Brna –Latinsko-americké tance, vstupné 100,-Kč
včetně místenky (kapacita sálu omezená), bohatá tombola, domácí kuchyně
Odjezd autobusu –Velká Bíteš, Masarykovo náměstí v 19.30 hodin
Předprodej vstupenek na požární stanici ve Velké Bíteši od 16. 1. 2017 v době 8.00 –17.00 hodin.
Organizuje: Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, okrskový výbor ve Velké Bíteši

PŘIPRAVUJEME:
Od pondělí 6. února do pátku 10. února 2017 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA STUDENTŮ SOŠ JANA TIRAYE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
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Čtvrtek dne 23. března 2017 v 19.00 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A JOSEFEM ALOISEM NÁHLOVSKÝM
Nová talk show na motivy pořadu Všechnopárty
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro) Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
nebo online v síti webticket.cz.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta města Velká Bíteš vyhlásil dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 553/1991 Sb.) výběrové řízení k obsazení pracovní
pozice strážník Městské policie Velká Bíteš.
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb.:
• státní občanství České republiky
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• věk nad 21 let
• bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.
• spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
• zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.
Nástup: dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 28. 2. 2017 do 10.00 hodin
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Ing. Milan Vlček, starosta města
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ŠKOLY
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Dne 5. 12. 2016 navštívili MŠ Lánice čerti
s Mikulášem a anděly, ovšem to nebylo to jediné, co děti ze třídy Včeliček v tento den čekalo. Pilně si několik týdnů připravovaly písničky a básničky nejen pro Mikuláše s jeho
družinou, ale hlavně i pro babičky a dědečky,
které šly navštívit do Domova důchodců a do
Domu pečovatelské služby. Pásmo na vystoupení se skládalo z několika písniček a básniček o Mikulášovi a čertech, ale také o době
Návštěva v Domově důchodců. | Foto: Archiv MŠ
adventní, a děti neopomenuly ani na Vánoce,
které se kvapem blížily. Při návštěvě Domu pečovatelské služby se děti statečně tváří v tvář
opět setkaly s mikulášovou družinou a své vystoupení předvedly na jedničku. V Domově
důchodců po odzpívání a odrecitování dokonce atmosféra vyvrcholila i ve společný zpěv
s babičkami a dědečky, což celou podstatu a záměr této návštěvy ještě podtrhlo. Děti na
obou návštěvách rozdaly malé ručně vyrobené a upečené výrobky a na oplátku za to dostaly malou drobnost. Obě setkání se vyvedla lépe než na výbornou.
Jiřina Jančíková

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
České přísloví
… známé úsloví, ověřené mnoha zkušenostmi každého z nás. Své první poznatky sbírají již
třetím rokem i děti a rodiče z Veselé školky (MŠ U Stadionu), kterým je poskytnuta nadstandardní aktivita - Edukačně stimulační program pro předškolní děti pod patronací Jiřiny Bednářové, známé autorky mnoha publikací právě pro předškolní děti. A laicky řečeno? Program
napomáhající rozvoji dětí v oblastech potřebných pro úspěšné zahájení školní docházky.
Obsahem 10 lekcí je stimulace grafomotoriky, řeči, sluchového a zrakového vnímání,
paměti, předmatematických dovedností a v neposlední řadě i pozornosti a jemné motoriky.
Úspěšnost celého programu závisí především na ochotě rodičů věnovat se něčemu navíc,
vyčlenit si 2x do měsíce prostor jen pro své dítě a jeho cílenému rozvoji a podpoře. To vše
bez lhostejnosti, předsudků a naopak s láskou, obětavostí a porozuměním pro potřeby
a individualitu svých dětí. Za to jim patří v dnešní uspěchané době velké poděkování!
Lenka Jašková za kolektiv učitelek lektorka ESS
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A JEJÍ AKTIVITY
Před koncem kalendářního
roku se žáci v Základní škole
Velká Bíteš pilně vzdělávali,
ale samozřejmě si našli čas
i na zábavu a vánočně laděné
aktivity.
Naše škola preferuje výuku angličtiny. Jak sdělila
paní učitelka V. Poláchová,
vhodným doplněním výuky
je práce s časopisy. Děti odebírají měsíčníky Jump, R&R
a Gate, které jsou určeny českým studentům angličtiny
„Pythagoriáda“. | Foto: René Křípal
s nižší úrovní pokročilosti,
konkrétně těm na úrovni A1 – A2 (Elementary, Pre-Intermediate). Časopisy se dotýkají
nejrůznějších témat blízkých mladým lidem, a proto je práce s nimi ve škole oblíbená.
V listopadu se ve škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
56 žáků plnilo deset úloh na prostorovou představivost. Všech deset úloh zvládla S. Desová z 6. A, v sedmých třídách patřili k nejlepším řešitelům V. Koráb, J. Chadim, L. Rybníček a A. Ráboňová. Z osmých tříd vyšel vítězně M. Uherka. Vyučující matematiky R. Křípal, M. Pelán a O. Komínková poděkovali všem žákům za účast.
Žáci devátých tříd se koncem listopadu zúčastnili zajímavého výukového programu zaměřeného na pochopení složité situace padesátých let minulého století v Československu.
Paní učitelka J. Cendelínová vyzdvihla skutečnost, že žáci nebyli jen pasivními posluchači, ale stali se sami
aktéry děje a na jejich kreativitě do
jisté míry záleželo, jak se bude celý
příběh vyvíjet.
V prosinci si žáci šestého ročníku
zpříjemnili závěr pracovního týdne
návštěvou brněnského planetária
a Anthroposu. V prvně zmíněné instituci na ně čekala pořádná porce
informací o vesmíru. V Anthroposu
se vrátili o desítky, tisíce a miliony
let zpátky a ponořili se do dávnoNávštěva Anthroposu. | Foto: R. Pelánková
věku, kdy Zemi obývali naši pra-
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předkové. Průvodci děti upozornili na nejdůležitější exponáty, kterými se Anthropos pyšní.
Na závěr se třídy jako obvykle vyfotografovaly ve společnosti mamuta.
E Twinning je aktivita zaměřená na online spolupráci mezi evropskými školami.
Žáci a učitelé mohou vzájemně komunikovat, spolupracovat, sdílet své nápady a zapojovat se do projektů. Děti z 1. A se zapojily do „Christmascardproject“. Prvňáčci vyrobili
20 vánočních přání, které odeslali do různých zemí. Nejen paní učitelku M. Sklenářovou
těší, že děti nyní dostávají přáníčka z různých partnerských škol.
Počátkem prosince se konala exkurze žáků devátých tříd do velkých bítešských podniků – PBS Velká Bíteš a ITW Pronovia. Již po několikáté ji v rámci tématu volby
povolání zorganizovala paní učitelka M. Vlčková, která má tuto problematiku v naší
škole na starosti. Věříme že žákům návštěva obou provozů pomůže v nelehkém rozhodování o jejich vlastní profesní budoucnosti.
Eva Čermáková

KULTURA
POZVÁNKA NA IV. ROČNÍK PLESU MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás tímto osobně co nejsrdečněji pozval na první velkou společenskou
událost našeho města v letošním roce, a to již na IV. ročník akce „PLES MĚSTA VELKÉ
BÍTEŠE“, který se bude konat v sobotu 21. ledna 2017 od 20.00 hodin v kulturním domě
ve Velké Bíteši.
K poslechu i tanci Vám v hlavním sále zahraje pražské hudební těleso The PARTY
BAND se svoji více než širokou nabídkou hitů všech hudebních žánrů z mezinárodních
i českých hitů, nám určitě všem známým. V horním foyer pro příznivce cimbálu vystoupí
známý brněnský orchestr BROLN pod vedením Františka ČERNÉHO. Jako hosté plesu
na Vás budou čekat, Bíteši známý a oblíbený písničkář, zpěvák, kytarista a bavič Pavel
HELAN, populární zpěvačka a rodačka z blízkého Tasova Vendula PŘÍHODOVÁ a samozřejmě zpěvačka, divadelní herečka a televizní moderátorka Heidi JANKŮ. Celým
večerem Vás již jako obvykle, provede známý moderátor Českého rozhlasu a prof. JAMU
Karel HEGNER. V programu se můžete těšit na ukázku tanců brněnské taneční školy
STARLET a vystoupení říčanských mažoretek PUSINKY.
Tak jako tradičně na Vás bude čekat welcome drink, exklusivní tombola, cocktail bar
a vína z vinařství Jan PLAČEK.
Ještě jednou mi dovolte Vás všechny pozvat „nejen“ na taneční parket kulturního domu
a popřát Vám všem skvělou zábavu, ale především prožít příjemný večer se svými rodinnými přáteli nebo se svými blízkými známými.
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury
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PRŮBĚH OSLAV 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOLPINGOVY
RODINY VELKÁ BÍTEŠ, které se konaly v sobotu 19. listopadu 2016
Záznam rozhovoru s našimi hosty
Večer v KD jsem využil také k záznamu rozhovoru s našimi německými přáteli, abych se
o něj mohl s Vámi podělit. Vím, že jsem je i sebe částečně „ošidil“ o příjemnou zábavu,
za což se jim omlouvám. Jenom připomínám, že do Schrobenhausenu bylo na základě Jaltských dohod čtyř vítězných mocností, „přesídleno“ po II. světové válce mnoho občanů
německé národnosti z pohraničních oblastí bývalé ČR, zejména ze Svitavska.
Účastníci:
Franz Mayer F Walter Hiller W
		
Agathe Mayer A Marlene Hiller M

Manželé Agathe a Franz Mayer | Foto: Rodinný archiv

Manželé Marlene a Walter Hiller | Foto: Rodinný archiv

Pozn.: Manželé Hillerovi a maminka Agathe Mayer se narodili rodičům německé národnosti
v tzv. Sudetech, pohraničních oblastech bývalé ČSR.

Franzi, jak vidíš budoucnost našeho partnerství a jeho význam pro vzájemné soužití
obou našich národů?
F: Toto partnerství bylo založeno jako partnerství Kolpingových rodin, partnerství dvou
společenství, dvou rodin, na základě stejného smýšlení, s cíli a úkoly v duchu, který měl
Adolf Kolping, a s kterými se tato obě společenství identifikovala, a my jsme si od samého
počátku velice dobře rozuměli. Jsou to dvě společenství dvou rozdílných zemí. Ale ono to
má ještě jeden rozměr ve vztahu k Evropě, k EU. To není rovina politická, ale ta občanská, lidská, ne ta oficiální, ale zezdola, jak se dnes říká - občanská společnost. Takováto
partnerství jsou jen jedním malým stavebním kamenem, jen malým příspěvkem k tomu,
aby se jednou ta Evropa, tou skutečně jednotnou a bezpečnou Evropou stala.
Jaký byl důvod k navázání partnerství s Kolpingovou rodinou právě z ČR?
F: My jsme chtěli navázat partnerství s Kolpingovou rodinou (KR) z východní Evropy – to
zaprvé. Za druhé: Chtěli jsme – jako diecéze Augsburg - navázat partnerství s KR v Maďar-
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sku. Do Maďarska je to poměrně daleko, dále než do Velké Bíteše, a my jsme chtěli partnerství založené na častých oboustranných návštěvách. To byl jeden z pragmatických důvodů
a druhý - mnozí členové KR Schrobenhausen jsou z rodin, které mají kořeny v tehdejším
Československu, například matka mojí ženy Agathy pochází z bývalého Československa.
Franzi, jak budou ty naše vztahy pokračovat a jaká jsou tvoje přání a očekávání do
budoucna?
F: Moje přání do budoucna - snad jedna věc. Jak na to navázat? ...Když jsme toto partnerství
s vámi začínali, setkávali jsme se ve Schrobenhausenu s veskrze kritickými hlasy, s ohledem
na minulost – to za prve. Mnozí však projevili také porozumění a jsou zde společně s námi,
jako Walter a Marlene Hiller, kteří mají také svoji „historii“ spojenou s bývalým Československem – byla to jejich původní vlast, ale nyní tady sedí s námi za jedním stolem. Ale jsou dva
takové pohledy: Co očekávám? Když se podívám dolů (seděli jsme v KD nahoře), tak tam
sedí mladí Češi a Němci za jedním stolem a tito mladí Češi a Němci společně tančí a baví se.
A když si ti mladí spolu rozumí je to jen dobře. Jedna mladá dívka ze Schrobenhausenu mně
řekla: „Já jsem v ČR našla novou kamarádku, je to dívka z Thajska, která je v ČR ve Velké
Bíteši na výměnném pobytu“. A na tomto základě musíme stavět tu naši společnou budoucnost,
tvořit ten budoucí svět. A když se toto bude dít ve smyslu a duchu Adolfa Kolpinga a bude se to
dít ve stejné křesťanské víře i ve víře ve společné hodnoty, pak se to může podařit.
A: Já bych chtěla také něco dodat. Já jsem první generace, jejíž rodiče byli „vyhnáni“
z Československa. Ale já mám pozitivní dojmy, když přijíždím do České republiky.
Naše rodina nemá žádné majetkové požadavky. Moje matka zde sice zanechala dům,
ale už nechce nic vracet.
F: Proč také!
A: Vůbec nic. To byla minulost, to se jednou stalo...
Výborně, to jsou velice moudrá slova...
A: Ale chci ještě něco dodat. V tom domě žila také sestra mojí matky, která byla o deset roků starší než ona. Měla 22 roků, když byla naše rodina vyhnána, a ta se pokoušela
nakazit nás všechny myšlenkou nenávisti, že už nechce mít nikdy nic s ČR („Tschechien“)
společného, ale to není náš názor – vůbec ne, my se na to díváme velice pozitivně a jsme
za jedno s myšlenkou „smíření“, jsme pro navazování kontaktů s ČR, setkávání se a to se
nyní děje, protože přichází nové generace, které se vzájemně poznávají, mohou se z toho
poučit a to je důležité pro Evropu a v tom má od nás Kolpingova rodina Schrobenhausen
masivní podporu.
Pěkně se to poslouchá. A nyní se Vás zeptám, jak se Vám líbí v ČR?
F: Já bych chtěl za sebe říci - znám mnoho zemí, navštívil jsem jich asi dvacet a mohu říci,
že se mi v podstatě líbilo v každé zemi. Když člověk nemá zavřené oči, najde téměř v každé
z nich něco pozitivního. Bez patosu - to partnerství, ty vztahy trvají více jak deset let, vlastně 14
roků a já to nechci hodnotit nějak politicky, ale spíše po té lidské stránce, po stránce vztahů mezi
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lidmi. Zdá se nám, že zde lidé dělají mnoho pro pocit zdraví a pohody, pro pocit osobního štěstí.
Ale není to jenom v Česku, to je v Maďarsku, v Indii nebo v Číně. (Doslovně, trošku básnicky,
řekl:) Když přijíždíme - jsme plni radosti, když odjíždíme - jsme plni žalosti.
A: Od našeho prvního příjezdu do ČR jsme pociťovali upřímné sympatie. Překvapily
nás také pěkné vztahy mezi staršími a mladými, mezi všemi generacemi, všichni dokáží
společně slavit a společně se bavit.
F: Když jsme přicházeli do KD a začala hrát hudba, tak jsme tam viděli malé děvčátko
(od Aleše) a nejen ono, byly tam ještě menší. Ty děti byly také v kostele a nikomu nevadilo,
že ruší, že hlasitě mluví, pláčí. A to je krásné – to je rodina!
Ještě k té politice, já říkám, že EU je pro mírovou budoucnost Evropy důležitá.
F: Velice důležitá! Bezpodmínečně důležitá.
Vraťme se k těm hrozným válkám v minulém století. Když se budeme takto společně
setkávat a spolu hovořit, je to určitý předpoklad pro budoucnost, pro mír.
(Všeobecný souhlas)
M: A z té hrozné války potom vyplynula Jaltská konference se všemi těmi pro nás negativními důsledky. Tak, jak jsme o tom hovořili, museli jsme prostě z Československa
pryč!
W: Já jsem měl tehdy 14 roků a manželka byla školačka.
M: Na svátek svatých Petra a Pavla v roce 1945 jsme uslyšeli: „Za 2 hodiny budete všichni
na návsi, ale nic si s sebou neberte! Za několik dní budete zase zpátky.“ Pochodovali jsme
z Janova do 6 km vzdálené Litomyšle na nádraží. Museli jsme stát v otevřených dobytčích
vagónech. Nevěděli jsme kam jedem. Byla to trasa přes Drážďany, Gottbus a asi Sagan
v Polsku. Dědečka jsme museli nechat v lese, protože už nemohl dále. Od té doby jsme
o něm neslyšeli. Trmáceli jsme se pěšky někde z jihu od Berlína až do Arternu a potom
do Bretlebenu. Můj otec pracoval v hutích v Arternu a já jsem tam chodila do měšťanky.
V roce 1954 jsme požádali o návštěvu naší babičky v Landsbergu. Pro 84-letou babičku to
byla velká radost, když mohla znovu obejmout své 3 syny.
Můj otec byl od roku 1939 ve válce v Rusku. Bitva u Stalingradu skončila a můj otec
si chtěl trochu odpočinout. Najednou uslyšel kroky. Předstíral mrtvého. Dva Rusové mu
odebrali fotografii rodiny a růženec. S tím jedním Rusem se dal otec do rozhovoru a prosil
jej, aby mu růženec a rodinné foto vrátil. Ten se zeptal svého velitele: „Co s ním uděláme?“
Ten odpověděl: „Bude pro nás pracovat.“ První mu odpověděl: „Ne, měli bychom jej tam
někde vpředu zastřelit.“ Na poloviční cestě došlo mezi nimi k prudké hádce. Velitel potom
poklepal mému otci na rameno a řekl mu, že nebude usmrcen. Jaký zázrak!
Jako děti jsme se za otce každý den modlili, aby se opět vrátil v pořádku domů.
Maminka byla přesvědčena: „Dětská modlitba bude vyslyšena!“ S rodiči a bratrem jsme
potom žili v Bretlebenu, okres Artern a potom v Thannhausenu u Günzburgu.
Při jedné návštěvě rodiny Hillerových ve Schrobenhausenu jsem se seznámila s jejich
synem Walterem. V roce 1961 jsme měli svatbu a přestěhovali se do Schrobenhausenu.
Jsme spolu už 55 roků, máme 4 dcery, 4 zetě a 4 vnuky.
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Můj otec byl velice sečtělý, v Praze složil tesařskou mistrovskou zkoušku. Bohužel se
nedožil společenský změny v roce 1989. Zemřel 30. 12. 1989, ale pro nás zůstane navždy
velkým příkladem.
(Marlene Hiller, narozená 17.07.1938 v Janově, okres Svitavy).
F: Rozhodně souhlasím s tím, co jsi před tím řekl! Ale člověk si musí nechat ty dějiny projít
hlavou a pokusit se najít východisko pro budoucnost. Konečně, přemýšlel jsem o tom, jaké
důvody vedly k těm hrozným válkám. Totiž různí mocipáni spřádají neustále různé komploty a do té velké politické hry zapojují také svoje někdy podivné názory a přání. Ale když
si mezi sebou vybudujeme určité vztahy, tak nebude tak snadno docházet k těmto střetům
a nebude tak snadné vyvolat konflikt, jako v případě, kdybychom se neznali. Není tak snadné
napadnout protivníka, kterého znám a vidím před sebou jeho tvář. Řekl jsem, že udržujeme
partnerství s Indií. Před 10 ti lety jsem letěl do Ameriky, a když jsem uviděl v letadle Indy,
tak jsem měl špatný pocit a byl jsem plný předsudků. Byli hluční, a já chtěl mít svůj klid.
Ale skrze naše partnerství s indickou KR, které trvá už deset let, jsem si o nich vytvořil zcela
jiný obrázek, protože znám ty obličeje ...dovedu si k tomu „obecnému“ Indovi přiřadit určitý
obličej, určitého člověka a najednou to všechno vnímám úplně jinak. Už to nejsou „jenom“
„Indové“, ale jsou to především lidé. Já je už znám, ne jednoho, znám jich dvacet.
Pozn.: Na úplný závěr přichází jedna z nejaktivnějších členek KR Schrobenhausen, rozveselená a se
zvonivým smíchem, Brigite - hledala nás, tak jsem se jí také zeptal:

Brigite, jaký máš názor na naše vzájemné vztahy, na vztahy obou našich KR?
Je velice dobré, že takové vztahy vůbec jsou, je dobré, že jsme se poznali, že je zde
taková příjemná nálada, že jsme založili takové pěkné společenství, a že zde společně
prožíváme takové pěkné chvíle.
Jak se Ti líbí v ČR?
Zde je v lidech cítit určitá lehkost, krajina se mi líbí, to společenství lidí, líbí se mi lidé,
kteří se na tom všem podílí... (smích)...
Jak dlouho působíš u KR Schrobenhausen?
Od roku 1990.
Vy jste celá rodina členy KR?
Ano. Já, muž a oba synové.
Tvůj vztah ke křesťanství - ty jsi přesvědčená věřící?
Ano, kdybych nevěřila, tak bych tak snadno životem neprocházela. Víš, víra je pro mne
velice důležitá, to evangelium mně dává určitý směr...
Děkuji vám všem za rozhovor!
Alois Koukola
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JARMARK PATNÁCTILETÝ
V sobotu 26. listopadu se konal v kulturním domě ve Velké Bíteši jubilejní XV. ročník folklorního pořadu „Na bítešském jarmarku“. Oslovili jsme organizátorku paní Silvu
Smutnou z Muzejního spolku Velkobítešska a zeptali se jí na pár otázek týkajících se právě
tohoto folklorního pořadu.
Jak byste ohlédnutím zpět připomenula ten úplně první ročník?
Poprvé se pořad konal v sobotu 12. října 2002 v Kulturním domě Velká Bíteš na závěr rozsáhlejšího mezinárodního kulturního projektu Vivat musica. V tomto scénickém
komponovaném pořadu tehdy vystoupily lidové taneční soubory a muziky z Velkobítešska a Náměšťska. Celkem to bylo kolem sto padesáti účinkujících: děti, mládež a dospělí
Národopisného souboru Bítešan, dále Bítešánek, schola bítešské farnosti, mládež a ženy
z Březníka, chasa z Kralic, mládež a cimbálová muzika Rathan z Náměště nad Oslavou.

Cimbálová muzika L. Bikára a schola bítešské farnosti. | Foto: Silva Smutná, 2002

Pořad začínal v 17.00 hodin. Předškoláci a školáci předvedli vlastní samostatná pásma,
která byla úvodem k hlavnímu jarmarečnímu vystoupení, v němž společně účinkovaly
všechny věkové kategorie Bítešanu. Hlavní hudební doprovod provedla cimbálová muzika
Rathan a sborový zpěv osmnáctičlenná schola bítešské farnosti. Několik písní v doprovodu houslí a fléten zaznělo v podání mládenců a dívek Bítešanu pod hudebním vedením Eduarda Rovenského - byl to základ následně vytvořené houslové muziky souboru.
Na scéně se v pestrém sledu střídaly výjevy z jarmarečního trhu obsahující písně, tance,
říkanky a krátké scénky podané formou lidového divadla. Jarmareční ruch zpestřil harmo-
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nikář a zpěvák s kramářskou písní o jedenácti slokách „Úmrlčí svatba aneb Devět křížů
v lese bytešském“ interpretující místní pověst. Píseň dokreslovala divadelní scénka,
kterou předvedla mládež scholy.
Závěrečná část programu byla věnovaná hostům. Název vystoupení chasy z nedalekých
Kralic byl "Přišli jsme k vám na besedu". Dále se prezentovala skupina z Náměště nad
Oslavou a pásmem horáckých tanců a soubor mládeže z Březníka. Vyvrcholením programu
hostů bylo vystoupení březnických žen, jejichž elán obecenstvo nadchl k závěrečnému
neutuchajícímu potlesku. Když představení skončilo, začala lidová veselice. K tanci a poslechu hrála Bítešská kapela vedená Vlastimilem Božkem a cimbálová muzika Rathan
s primášem Ludovítem Bikárem. Veselá nálada vydržela až do pozdních hodin.
Národopisný soubor Bítešan úspěšný folklorní pořad téhož roku ještě jednou opakoval
v upravené formě jako představení pro místní školy. Stalo se tak na sklonku listopadu
a tento předadventní termín se v realizaci následných ročníků pořadu udržel. Činnost jednotlivých skupin Bítešanu a předškoláků se rozvinula natolik, že se program této akce
postupně soustředil pouze na prezentaci místního folklorního hnutí. Hosté mají dostatečný
prostor v rámci zdejšího folklorního festivalu v čase hodů.

Bítešané ve společném pásmu o devíti křížích. | Foto: Tomáš Škoda, 2016

V programu letošního „jarmarku“ se opět objevila pověst o devíti křížích. Byla to
repríza?
Letošní folklorní pořad byl rozvržen do dvou částí. V té první vystoupily jako obvykle
všechny místní skupiny s vlastními krátkými pásmy. Druhá část byla věnována většímu
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společnému pásmu "Devět křížů". Avšak nejednalo se o reprízu po patnácti letech. Dřívější provedení bylo věrným ztvárněním jarmareční písně – to současné vycházelo pouze
z motivů uvedeného příběhu. Děj byl zpěvem, tancem i promluvou rozveden do výpravného téměř hodinového pásma o čtyřech obrazech, kdy společně účinkovala mládež,
dospělí i malé děti. Zazněla řada písní, z nichž většinu obsahuje též nový hudební disk
vydaný několik dní před představením. Má název „Lidové písně z Podhorácka – výběr
z trojdílné knižní sbírky zpívají zpěváci, zpěvačky z Velkobítešska“. V průběhu společného pásma účinkoval v živé produkci pěvecký sbor Bítešanu za hudebního doprovodu
akordeonu Jaroslava Coufala, avšak některé písně zvukař vkládal přímo ze zmíněného CD.
Těmito reprodukovanými ukázkami jsme chtěli nový disk bítešskému publiku představit.
Zvolili jsme tuto neobvyklou formu prezentace disku - oficiální uvedení vydavatel stanovil
na pozdější termín a v jiném místě.
O čem pověst o devíti křížích pojednává?
Paměť o devíti křížích se udržuje na Velkobítešsku po několik staletí. Tradovala se
ústním podáním v různých variantách a obměnách. Městské muzeum ve Velké Bíteši
uchovává malý tisk vydaný jako jarmareční píseň kolem roku 1800. Jindy byl příběh zpracován pro divadelní ztvárnění. O tzv. krvavé svatbě vyšly zmínky v novinách
i časopisech. Jaromír Kotík zahrnul paměť o devíti křížích do Bítešských historek
a pověstí. Naposledy se tématem zabýval dokumentární pořad ČT. Všechny tyto zdroje
mají společnou osu příběhu: Mladík prochází naším krajem v bítešském černém lese
zmožen únavou se zhroutí. Najde ho pantáta z Hlubokého, vezme ho do svého domu.
Pečuje o něho jeho dcera. Mladý pár se do sebe zamiluje. Rodiče dívky ale lásce nepřejí. Mladík odchází s tím, že se vrátí, aby na něj dívka počkala. Milenci si přísahají
věrnost. Léta plynou o dceru se ucházejí mládenci z místa a okolí, ona však každého odmítá - čeká na svého chlapce. Ten se však stále nevrací. Nakonec podlehne přání rodičů
a svolí ke svatbě s dobře situovaným mužem. Svatba se koná v bítešském farním kostele.
Zrovna ve stejný den se její milý vrací zpět do vsi. Když se dozví, co se právě stalo,
....příběh vyvrcholí do tragického konce. Na paměť této smutné události bylo při brněnské silnici nedaleko Hlubokého postaveno devět křížů.
Avšak nutno dodat, že nejstarší zmínkou o tragické události je německý zápis v městské
kronice z roku 1728, který po prozkoumání může přinést velmi zajímavé poznatky.
V čem spatřujete základní význam tohoto celo odpoledního folklorního pořadu?
Především se jedná o připomenutí naší tradiční lidové kultury, kultury oblasti, kam náležíme. To znamená opět si poslechnout lidové písně a nejen ty všeobecné národní písně,
ale též písně vlastního regionu, které zaznívaly v dobách našich prarodičů nebo praprarodičů. Mají krásné melodie a texty. Je v nich obsaženo mnoho moudrosti. Lidé je zapomněli.
Ale dnes s nimi opět přicházíme a doufáme, že se ujmou.
Děkujeme Vám za rozhovor.
Redakce Zpravodaje
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SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ NOVÉHO HUDEBNÍHO DISKU
Ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17.30 hodin se uskutečnilo v Kamenném sále třebíčského zámku slavnostní uvedení nového hudebního nosiče „Lidové písně z Podhorácka, výběr z trojdílné knižní sbírky zpívají zpěváci a zpěvačky z Velkobítešska“.
V programu zaznělo několik ukázek písní z nového CD doplněné vystoupením Národopisného souboru Bítešan. Pořad uváděla vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina Mgr. Eva Tomášová. O zpěvácích, muzikantech
a vytvoření nového CD promluvila Silva Smutná.
Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického
ústavu Akademie věd České republiky realizovalo v letech 2011-2015 vydavatelský projekt, jehož záměrem bylo zpřístupnit veřejnosti co nejširší výběr lidových
písní, které zaznamenali sběratelé od počátku minulého století v oblasti Podhorácka.
S finanční podporou Ministerstva kultury České republiky byla vydána zcela mimořádná trojdílná publikace zahrnující sběrné podoblasti Náměšťsko, Velkobítešsko,
Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko, Jemnicko, Tišnovsko a část Bystřicka.
Celkem obsahuje 934 písní, zaznamenaných 77 sběrateli, které jim při zápisu předzpívalo 248 zpěváků ze 121 lokalit.
Ve snaze ulehčit přístup k lidovým písním pro běžného zájemce, který není zběhlý
v notaci, se v roce 2016 uskutečnilo vydání hudebního kompaktního disku. Audio nosič
obsahuje výběr 68 písní z uvedené knižní sbírky, délka zvukového záznamu činí 73
minut, zapojilo se 24 zpěváků a muzikantů. Snahou sestavovatele bylo ukázat různoro-

Závěrečná koleda v kamenném sále třebíčského zámku. | Foto: Josef Prodělal, 2016
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dost tvarů, šíři písňových druhů i rozmanitou uměleckou úroveň či technickou náročnost
písní pro reprodukci. Pro realizaci této hudební nahrávky se sešli zpěváci, zpěvačky
a muzikanti z Velkobítešska, jejich příbuzní, přátelé a rodáci. V hlavním hudebním doprovodu zaznívá akordeon a v několika písních housle a flétna.
Ve Velké Bíteši bylo CD představeno veřejnosti v rámci folklorního pořadu „Na bítešském jarmarku“ v Kulturním domě Velká Bíteš, který se konal v poslední předadventní sobotu 26. listopadu. Zájemci si mohou nové CD zakoupit v ICaKK na Masarykově náměstí
čp. 5 ve Velké Bíteši.
RPTLK Muzeum Vysočiny Třebíč

MIKULÁŠ VE VELKÉ BÍTEŠI
V pondělí 5. prosince chodil už od rána
po Velké Bíteši opět Mikuláš, anděl a čert.
Pro letošní rok to byla pětice dvou andělů,
dvou čertů v čele s Mikulášem. Tato pětice jako první navštívila Mateřskou školu
na Masarykově náměstí, Mateřskou školu
v Lánicích a Mateřskou školu U Stadionu.
Děti byly statečné, zazpívaly Mikulášovi
písničky nebo řekly básničku. Zlobivé děti
slíbily, že se polepší. Nakonec všechny děti
dostaly malou sladkou odměnu.
Mikuláš nezapomněl však ani na starší
Mikuláš ve Velké Bíteši. | Foto: Silvie Kotačková
obyvatele a jako každý rok zavítaly na Domov důchodců a Dům pečovatelské služby ve Velké Bíteši. Tam ho doprovodily i děti
z Mateřské školy z Lánic. Mikuláš s andělem přítomným rozdal malé balíčky a senioři si
společně s dětmi za doprovodu učitelek paní Tesařové a Jančíkové na kytaru zazpívali pár
písní a určitě tak zpříjemnili den obyvatelům domova svojí návštěvou. Nakonec děti seniorům rozdaly keramické podkovičky a perníčky, které samy vytvořily.
Odpoledne svou mikulášskou nadílku dostaly také děti z družiny základní školy.
Touto cestou moc děkujeme letošnímu Mikuláši, andělům i čertům za jejich trpělivost
a skvělý výkon.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

PŘEDVÁNOČNÍ MEDITACE V KULTURÁKU
Pokud to není zcela zřejmé z nadpisu článku, uvádím milého čtenáře v obraz a sděluji,
že se skutečně jedná o ohlédnutí za prosincovým koncertem BHP. Věřím, že mnohým
účastníkům našeho zájezdu do vídeňské opery ještě nedozněly všechny zážitky a už jsme
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Schola gregoriana pragensis. | Foto: Otto Hasoň

tu měli dalšího ducha obohacující zážitek v podobě vystoupení souboru Schola gregoriana
pragensis. Hned na úvod musím říci, že jsem byl velmi mile překvapen počtem posluchačů
tohoto koncertu. Mít plný sál vždycky potěší. Pochvala všem zúčastněným a doufám, že se
příště sejdeme v podobném počtu. Ačkoliv by koncert asi lépe vyzněl v kostele, nebylo to
špatné, posluchačům alespoň nebyla zima a zpěvákům nešla pára od pusy.
Soubor jsem již stručně představil v pozvánce v minulém čísle zpravodaje. Program koncertu nesl název Vánoce Karla IV. a my jsme se díky němu mohli přenést do druhé poloviny
14. století a zažít ducha vánočních obřadů pražské katedrály. V různorodém programu se střídaly prosté recitativní zpěvy s bohatými melodiemi, květnatými ornamenty a zazněly i vícehlasé
kompozice. Program byl opravdu velmi pěkně postaven a nepůsobil ani trochu nudně. Průběh
koncertu nebyl na popud vedoucího souboru rušen potleskem mezi skladbami, což osobně
velmi oceňuji. Potlesk mezi skladbami, nedej bože mezi větami, narušuje mnohdy delikátní
atmosféru a určitě není nutný. I díky tomu, že nebyla přestávka, jsme si tak mohli koncert užít
jako jeden nerušený proud hudby. Mně osobně se podařilo do koncertu zcela vnořit a plně si jej
vychutnat. Díky obsahu i provedení byl opravdu jistou meditací, jak jsem již ostatně předeslal
v nadpisu. Doufám, že vás soubor nezklamal a užili jste si jej podobným způsobem.
Jako kytarista si nemohu odpustit Vás pozvat na další koncert sezóny, na který jsme připravili vystoupení Elišky Balabánové na kytaru a Ellen Velíškové na cembalo. Vřele doporučuji!
Elišku jsem měl tu čest poznat jako spolužačku na JAMU, Ellen je výborná cembalistka,
určitě bych si jejích vystoupení nenechal ujít. Budu se těšit v úterý 10. ledna 2017.
Ondřej Sedlák
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BETLÉMY JOSEFA KEJDY

aneb portrét lidového řezbáře

Navštívil jsem jej ve Skřinářově, vesničce schoulené pod Kuní horou, abych si s ním
v tomto zadumaném adventním čase popovídal, získal některé zajímavé informace o jeho
zálibě i o něm samotném, a o všechno se s Vámi podělil. Bude to jeho volné vyprávění,
rozhovor, i reportáž z náhodné návštěvy. Snad to bude vhodným doplňkem jeho vánoční
výstavy v našem bítešském muzeu.
(Pozn.: Jako vždy mi nabízí dobrou slivovičku, ale bohužel, nepřijel jsem na koni, jak dávní kronikáři...)

Uvedení
Když v devadesátých letech ukradli zloději ve farním kostele sv. Jakuba Většího v Osové
Bítýšce sousoší „Křest Páně“, požádal pan farář jednoho amatérského řezbáře, aby zhotovil kopii. Když tam kopii umístili, mysleli si farníci, že policisté sousoší našli. Od původního bylo k nerozeznání – vytvořil je pan Josef Kejda z nedalekého Skřinářova...
Aby nebyl tázaný svázán rámcem připravených otázek, nechal jsem jej nejprve
rozvykládat:
Už ve škole mě bavilo něco vytvářet,
nejprve ze dřeva. Když jsme chodili do
školy, tak tam byl pan učitel Pavlíček,
který nás učil, a vyřezávali jsme takové
loutky, a to mě velice bavilo. Potom
jsem začal malovat obrazy, ale znovu
jsem se vrátil ke dřevu, začal jsem vyřezávat, dělat intarzie, opracovávat samorosty, vytvářet nástěnnou plastiku
a strašně jsem toužil vytvořit alespoň
maličký betlém. A tak jsem se do toho
dal, do těch oveček a tím pádem jsem
začal dělat tady to, co vidíš.
Celý život jsem dělal na soustruhu
„vo železe“ ve vývojové dílně. Tam se
všechno vytvářelo na koleně, protože to
byly první kusy, na které ještě nebyly
přípravky a tak jsme si je vymýšleli
sami a měl jsem na ty práce podáno
mnoho zlepšováků. Jednu dobu jsem
byl také jako zlepšovatel vyhodnocen,
protože mě to velice bavilo. No a poJosef Kejda se sousoším „Křest Páně“. | Foto: Rodinný archiv
tom, když už jsem odešel do důchodu,
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tak jsem úplně propadl dřevu. Bez tohoto koníčka si už člověk nedovede představit svůj
„odpočinkový“ pracovní život.
Tady k té figurální tvorbě, nedělám jen betlémy, dělám také politickou satiru, která
měla úspěch na výstavách, a mysliveckou latinu. Po tom devětaosmdesátým jsem dělal
12 let starosty obce. Dlátko jsem položil a vůbec jsem je nevzal celých 12 let do ruky. Když
jsem s funkcí skončil, tak jsem hned druhý den začal opět vyřezávat.
A skutečně jsi těch 12 let na to nemákl?
Nemákl, protože nebyl čas. Vůbec nic jsem nedělal. Až jednou přišla moje spolužačka kamarádka, že by chtěla vyřezat ovečku, tak povídám zkusím to. No, a když jsem vyřezal
jednu ovečku, tak jsem potom vyřezal celé stádo. Betlémy dělám už čtrnáct let.
Takže tvoje první figurální práce byla na požadavek spolužačky, která chtěla vyřezat
ovečku?
Ano, a před tím jsem vyřezával plastiky na stěny, ale ne figurální tvorbu.
Kdy se v tobě projevilo výtvarné nadání?
Já nevím, jestli je to výtvarné nadání, ale už jako kluk jsem začal vyřezávat loutky,
ale co se týče tady toho, tak tu hlavní náplň jsem začal dělat, až jsem položil starostování
– to už jsem se věnoval jenom tomu.
Kdo nebo co tě v životě nejvíc ovlivnilo?
To je těžký, co k tomu říct? Vyučoval nás v Osové Bítýšce učitel Nedoma, který byl
přísný a díky němu taky vím, že třicetiletá válka trvala třicet let...(smích).
Ty ses také angažoval společensky. Byl jsi pracovitým starostou a dříve také aktivním
členem fotbalového oddílu Sokola Osová Bítýška...
Asi od osmnácti let žiji fotbalem v Osové Bítýšce – tehdy to byl Sokol, dneska je to jen sportovní klub SK. Šest let jsem dělal rozhodčího, čtyři leta jsem vedl dorost. Získali jsme 2. místo
v okresním přeboru, což bylo naše nejúspěšnější počínání. Vzpomínám také, že jsem jedno
období trénoval muže s L. Ošmerou. Tehdy bylo málo hráčů, přesto jsme toto těžké období
překonali a mužstvo pokračovalo dál. Byl jsem rozhodčím, trenérem i funkcionářem.
Ještě bychom se mohli vrátit k tomu tvému starostování...
Za celou tu dobu, dělal jsem to 12 let, tak jsme vybudovali inženýrské sítě, po všechna
ta léta byla dědina rozvrtaná...Vybudovali jsme vodovod, plynovod, zavedly se telefony,
mobily ještě nebyly tak rozšířené, vybudovala se čekárna, obnovily se veškeré elektrické sítě.
Celý svůj profesní život jsi strávil v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši?
Ano, 46 roků od vyučení. Pracoval jsem na „vývoji“ (vývojové dílně), ale když vývoj
ještě nebyl, tak jsem pracoval v lehké obrobně jako soustružník.
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Pamatuji se, že jsi býval členem výtvarného kroužku!
Byl jsem ve dvou výtvarných kroužcích – ve Velké Bíteši, který vedl dr. Dačev spolu
s Blažejem Němcem z Křoví a Zorkou Krupičkovou. Potom jsem přešel do Velkého Meziříčí, kde nás vedli zkušení instruktoři jako Jindřich Zezula z Dolních Heřmanic a pan
Magni. A ve všech těch kroužcích jsem se kromě obecné teorie výtvarné tvorby věnoval
hlavně dřevu. Samozřejmě jsme také malovali, ale většinou doma a potom jsme si to vzájemně hodnotili. To bylo za minulého režimu a bylo to i podporované, to už dneska není.
Jinak v tom Meziříčí, tam nás také vedl akademický malíř František Rauš, známý bítešský
rodák.
Vím, že jsi také hrál amatérské divadlo?
To jsem tenkrát secvičil se skřinářovskými mládežníky, napsal jsem celý scénář.
Představení se jmenovalo „Hokus pokus“. Předvedli jsme to v hospodě a mělo to velký
úspěch. Bylo to v šedesátých letech. Byla to taková satira o združstevňování. (To tam
nepiš!) Já jsem tam třeba zazpíval „...vychrtlá formanská kobyla, vychrtlý družstevní
kůň, kolikrát musí málo žrát a tahat jak vůl...“. Ne všem se to však líbilo. Když jsem
potom přišel za jedním družstevníkem, který měl doma koně, aby mně jednoho půjčil na
provorávání brambor, tak mně řekl: „Ty, Josefe, já bych Ti jednoho půjčil, ale on je tak
vychrtlé...“.
Betlém je symbolem křesťanské víry. Mohl by jsi se zmínit o tvém vztahu k víře?
Jistě. Od mládí jsem věřící křesťan a po všechna léta se angažuji výrobou betlémů pro
bítýšské farní plesy, jako první cenu do tomboly. Teď už jej mám také nachystaný.
Kde všude byly Tvoje betlémy vystavené?
Dříve jsem to dělal pouze pro sebe, až mně potom lidé řekli, abych se zúčastnil
výstav. Už jsem vystavoval ve Žďáře, ve Velkém Meziříčí, na Rudě, v Osové Bítýšce,
v Milešíně, v Heřmanově, tady ve Skřinářově při výročí 650 let obce, v Bíteši a největší četnost byla v Předklášteří u Tišnova. Tam je každoroční výstava betlémů téměř
z celé Moravy.
A neměl jsi také něco v zahraničí?
V zahraničí? No, teď jsem ve čtvrtek přijel, byl jsem v Rakousku. Osová Bítýška tam
má družbu, a tak mě požádali, jestli bych tam neukázal své betlémy, a tak jsem se s celou
svou plejádou betlémů zúčastnil. Jeli jsme tam s dodávkou, měl jsem tam asi 18 „kousků“.
To byly jenom ty, které mám doma, tak jak to vidíš zde, v těch poloprázdných vitrínách.
Samozřejmě, mnoho jich je ještě po lidech.
Tys také hovořil při posledních rozloučeních?
Ano, to jsem také dělal. Poslední rozloučení s místními občany jsem na požádání dělal
mnoho let, také ve V. Meziříčí v obřadní síni, jednou i v Brně.
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Ty betlémy nejsou tvým jediným koníčkem?
Ne, veškerý sport. To je můj hlavní koníček – veškerý sport. Tady to „dřevo“, to je můj
druhý koníček. Když bude hrát Bítýška fotbal třeba ve 30-ti stupňovém mrazu, tak tam
musím být. Sám jsem moc nehrál, ale funkcionařil jsem, dělal rozhodčího i trenéra... (zvoní
telefon)... Promiň, za chvíli za mnou přijdou prohlédnout si betlémy.
Zkus ještě něco z dětství, co tě nejvíc ovlivnilo nebo, kde ses vyučil?
Vyučil jsem se soustružníkem v První brněnské strojírně v Brně a přešel jsem v roce
1953 do PBS ve Velké Bíteši, kde jsem strávil celý pracovní život... Jé, už jsou tady – (Přichází návštěva prohlédnout si betlémy).
Pozn.: Možná vám záznam nestrojeného rozhovoru z této krátké návštěvy vypoví o panu Kejdovi
víc než připravené interview...

Tak pojďte dál...já mám všechno v Bíteši, mám tam asi 17 betlémů.
Jé černoušek, komu ho dáš?
Jednoho mám v Bíteši, jednoho na Rudě... pojďte sem, tady to mám normálně všechno plný.
Tady..., poznáte toho pána? „...Jé to je ten – Zeman, né ...,abych neřekla nějakou blbost ...jé to
je krásný“, no a zde to mívám plné betlémů. Teď jsem si tady nechal tři, jeden dám do kostela do Bítýšky, jeden dá manželka za okno a jeden - pohádkový betlém, dám k naší kapličce.
Jak dlouho to trvá, když takový betlém uděláte?
Hodně dlouho. Takový maličký betlém – dárkový, vezme tak čtyři dny a jinak, tady toto
– tak tři neděle a ten veliký betlém, který je teď v Bíteši, tak ten jsem dělal celou zimu.
Tak, kde je ten Zeman?
Tady je Klaus s Mečiarem jak rozdělili republiku. „Tak ti tomu dali!“, dodává pán.
To když takhle vyřežete, tak to ještě něčím natíráte?
Někdy ano, někdy to nechám přírodní. Protože přírodní je lepší, prostě když necháte dřevo
přírodní, tak je to dřevo.
A to na té zdi, to jste také vyřezával?
To je plastika - moje manželka, když jí bylo 40 roků. Nejprve jsem dělal plastiku a teprve
potom jsem přešel na figurální tvorbu. Tady mám třeba autoportrét.
„Ježíš, vy ste dobrej“, pronesla příjemná mladá návštěvnice. „To ste samouk nebo vás to
někdo učil?“, no, nikdo to v rodině nedělal. „Právem budete v novinách!“
Ještě, že jste přišli, protože Josef se tak pěkně rozvykládal a já to z něho nemusím
páčit. Teď o tom tak krásně vypráví...dodávám.
„No krásný, máte to tady moc hezký, jsem ráda, že jsem to viděla“.
Co je to platný, když tady vidíte jenom takovou trošku.
„Ale dyť do tý Bíteše to není zas tak daleko a můžeme se tam podívat“, dodává druhá
návštěvnice. Tady toto je taková satira – myslivecká latina - vožralí myslivci jsou u vatry.
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„To je pěknej nábytek, to ste taky dělal?“, ptá se další z přítomných žen.
Všechen ten nábytek jsem si dělal sám. „Tak vy ste vyučenej truhlářem?“, ne, soustružníkem kovů, celý život jsem dělal „vo železe“. „To je skok“, to není skok, z tvrdýho do
měkkýho se skáče dobře.
„To byla dobrá návštěva, a tu garnýž ste taky dělal?“ Taky, to po mně tenkrát chtěli chataři
na chatu. „Voni by Vám ruce utrhali.“
„Je to tady moc pěkný“, dodává žena závěrem.
No mrzí mě to, že tady nemám všechno.
„Tak vás nebudeme rušit.“
Nás nerušíte, pro mě jste byli přínosem...dodávám.
„Tak vám přejem pěkný svátky a na shledanou...“
Co dodat? Také mě mrzí, že rozsah článku nedovoluje pokračovat v tomto zajímavém
předvánočním povídání, snad příště...
Alois Koukola

NOVOROČNÍ KONCERT BHP
Rok 2017 přivítáme v Bítešském hudebním půlkruhu 10. ledna koncertem dvou mladých umělkyň – kytaristky Elišky Balabánové a cembalistky Ellen Velíškové. Obě se
věnují jak sólové, tak komorní hře.
Eliška Balabánová začala hrát na kytaru už ve čtyřech letech. Studovala na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, poté na Pražské konzervatoři a v roce 2014 získala magisterský titul na JAMU v Brně pod vedením profesora Martina Myslivečka. Stala se laureátkou a vítězkou mnoha českých i mezinárodních soutěží. Kromě koncertních aktivit
se věnuje i pedagogické činnosti. V roce 2015 byla přijata na Listinu mladých umělců
a společně s kytaristou Tomášem Hoňkem založili Českou asociaci komorní kytary.
Ellen Velíšková studovala hru na cembalo na brněnské JAMU ve třídě profesorky
Barbary Marie Willi. Koncertuje v České republice i v zahraničí a působí také jako
pedagog. S oblibou se zaměřuje na cembalovou tvorbu 20. a 21. století.
Ve Velké Bíteši se obě interpretky představí poprvé. Repertoár, který si pro nás
přichystaly, se skládá nejen z děl psaných pro toto duo, ale též ze skladeb pro sólovou kytaru a sólové cembalo. Uslyšíme charakteristické barokní kompozice z pera
A. Vivaldiho a J. P. Rameaua. Neméně zajímavá bude i Sonáta pro kytaru a cembalo
M. M. Ponceho, slavného mexického skladatele, klavíristy a varhaníka 20. století. Potěší nás i skladby pro sólovou kytaru Mallorca a Sevilla z díla španělského skladatele
I. Albénize. Současný vynikající kytarista a skladatel M. Pasieczny napsal pro kytaru
a cembalo skladbu Bangerang, která bude zajisté zajímavým vrcholem večera.
Jak vidíte, je na co se těšit, a já doufám, že netradiční spojení kytary a cembala nám
přinese nevšední zážitek. Přeji všem návštěvníkům Bíteškého hudebního půlkruhu,
ať je rok 2017 naplněn jen tou nejlepší hudbou, a nám pořadatelům, abychom jí naslou-
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chali vždy ve zcela zaplněném sále. Těšíme se na Vás 10. ledna 2017 v 19.00 hodin
v sále KD.
Marika Kašparová

ISLAND – ZEMÍ LEDU A OHNĚ 4X4
Městská knihovna Velká Bíteš Vás srdečně
zve na cestopisné promítání a besedu o Islandu. Přednášející host Tomáš Oujezdský
Island projel vlastním autem. Dozvíme se
o nejznámnějších místech, která na okružní
silnici můžeme navštívit a poslechneme si
i o přírodních krásách a úkazech, které nabízí
islandské vnitrozemí.
Těšíme se na Vás 26. ledna od 17.00 hodin
v Městské knihovně Velká Bíteš.

„Island – země ledu a ohně“. | Foto: Tomáš Oujezdský

Hana Vokřínková

FARNÍ PLES
Irští tanečníci La Quadrilla poprvé. Multižánrová kapela Merllin podruhé. Uchvacující
bubenický TomTom band potřetí. Pokolikáté skútr? Přípitek na uvítanou? Čokoládové penízky? Cocktail bar? Těžko říct... Jisté je, že ples vyzrál do 12. ročníku, čísla symbolizujícího úplnost, čísla posvátného.
Radujeme se, že vás můžeme podvanácté pozvat na taneční parket. Přejeme si,
abyste si užili nejen skvělé hudby, dobrého vínka, zábavy či napětí při slosování tomboly,
ale i dobrého pocitu z toho, že výtěžek z plesu poputuje potřebným.
Na viděnou v sobotu 4. února 2017 ve 20 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši.
Michaela Hanzelková za organizační tým

VÁNOČNÍ TURNÉ PETRA BENDE
Úžasný a skvělý vánoční koncert Petra Bende ve Velké Bíteši je za námi. Kulturní dům
se v úterý 20. prosince zaplnil diváky, kteří se opět po roce těšili na letošní 20. vánoční
turné.
Letošní rok a „jubilejní“ turné Petr pojal jako akustické. S nezměněnou sestavou své kapely Petr Bende Band přijel a celý tým se představil již tradičně jako zavedená, osvědčená
a oblíbená „firma“. Na své vánoční koncerty v letošním roce pozval skvělé seskupení Shadow Quartet, které nabízí divákům a posluchačům atraktivní propojení vážné a populární
hudby. Slyšet toto dech beroucí kvarteto při tradičních vánočních koledách je opravdový
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zážitek. Hlavním hostem vystoupil písničkář Jaroslav Samson Lenk a jeho osobitý humor
a styl ve svých písní byl milým zpestřením pro všechny posluchače. Po zahrání pár svých
„kousků“ si nakonec s Petrem „střihli“ společný duet.
Jsme rádi, že se Petrovi podařilo „přemluvit“ dětský pěvecký sbor „Poupata“ z místní
Základní umělecké školy pod vedením Aleny Borkové, aby jej společně „u nás doma
v Bíteši“ na koncertu doprovodil. Společně s „Poupaty“ vystoupil také dětský pěvecký
sbor „Špunt band“ ze Zbraslavi u Brna pod vedením Luďka Strašáka a Marie Šimečkové.
Současně pak doprovodili celý pěvecký tým a po skončení sklidili velký aplaus ve stoje.
Součástí koncertu byla velká scéna profesionálně propracované projekce. Ta dokreslovala jednotlivé písně a skvěle se snoubila jak se zvukem, tak se světly, které mistrně ovládal dvorní zvukař celého turné.
Na závěr zazněla za doprovodu zmíněných pěveckých sborů a Shadow Quartet již známá
píseň „Nad horú svítá“ a závěrečná tradiční koleda „Štědrej večer nastal“ v podání, tak jak
už u Petra známe. V osobitém stylu, jen tak, jak Petr umí.
Bítešskému publiku se nechtělo domů a Petra s kapelou nechtěli „pustit“. Na konci,
po tříhodinovém koncertu aplaudovali návštěvníci ve stoje ještě dlouho po skončení.
„Standing“ byl celkem třikrát.
Na svém koncertu Petr Bende představil i písně ze své nové autorské desky s názvem
„reSTART“. Toto CD bylo možno koupit také po skončení koncertu, kdy se uskutečnila již
tradiční autogramiáda, a kdo chtěl, mohl získat Petrův podpis na plakát, do památníku nebo
CD, DVD, zakoupeném přímo na místě. Nebo se s Petrem vyfotit a mít pěknou vzpomínku
na něj i na báječný koncert.
Petrovi a celému pěveckému týmu patří velký dík za skvělý kulturní zážitek a zpříjemnění předvánočního shonu.
Petře, těšíme se opět za rok.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše, zabývající se dobou (nyní již) před polovinou 20. století. Nyní RŮŽOVÁ ULICE,
DŮM ČP. 149:
Roku 1597 byl dům po kováři Vavřinci Kovandovi „se všemi nábytky i což k řemeslu náleží“ připsán v ceně 110 zlatých Martinu Veselskému, který se sem přiženil.
V roce 1602 patrně dědic Jan Bednář z Náměště prodal pozůstalý dům za 130 zl. mlynáři
Janu Veselskému. Zároveň Kovandovi dědici prodali kovářské vybavení za 30 zl. Jakubu
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Dům čp. 149 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

Němcovi. Mlynář Jan tu byl zmíněn ještě k roku 1606. Později roku 1611 již Mikuláš Dřín
prodal dům „ve Psí ulici“ v téže ceně 130 zl. Martinu Borůvkovi. Ten pak v roce 1621
prodal zahradu, nacházející se asi Za Kostelem, za 19 moravských zlatých.
Dům po Borůvkovi zakoupil roku 1628 ve stejné ceně Ondřej Havlů. Po něm
jej zdědil asi syn Pavel Ondrák, zmiňovaný k letům 1682 až 1690, a v roce 1707
František Ondrák. Roku 1733 František Ondrák postoupil dům „tak, jakž jej sám
po svých předcích užíval,“ svému synovi Augustýnu Ondrákovi. „A poněvadž se ještě
jeden bratr nejmladší vynachází, který až dosaváte mladý jest, tehdy dnes neb zejtra jemu Jakubu, čím mocti bude, nápomocen býti má“. Ale ještě téhož dne, kdy byl
tento zápis pořízen a přeškrtnut, postoupil Augustýn Ondrák dům stále v ceně 130
mor. zl. Šimonu Truskovi. Celá částka přitom náležela podle odúmrtního práva obci.
Později roku 1768 zdědil dům syn švec Martin Truska. Tomu zbývalo doplácet obci
ještě 126 mor. zl. (tj. 147 rýnských zlatých) vejrunků. Tyto téhož roku skoupil za
15 r. zl. hotově, a tak měl dům zcela splacen. Roku 1784 zdědil dům, role u Nových
Sadů, Za Kostelem a „Za Beranovy“ o celkové rozloze přibližně pěti mír a louku
„pod Křovským mlejnem Mlejnsko nazvaná“ po své manželce Anně, dříve ovdovělé
Truskové, pekař Kilián Šmíd. Ten prodal dům roku 1813 za 2600 zl. německy mlu-
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vícímu pekařovi Filipu Kellnerovi ze vsi Moravany. Kellner pak roku 1821 směnil
s pekařem Františkem Kočentem tento dům za dům čp. 103 v dnešní Peroutkově ulici.
Přitom mu Kočent doplatil 700 zl.
Později roku 1844 koupila dům za 1100 zl. Veronika Valová. Pak v roce 1846 jej
koupil za 800 zlatých Bernard Dreiseitel, od kterého jej roku 1855 koupili Jan a Marie Čechovští. Následně roku 1894 byl převeden na novomanžele Františka a Josefu
Čechovské, načež od roku 1929 František Čechovský vlastnil dům celý. V roce 1954
získala dům Marie Filová. Roku 1958 byl dům připsán Josefu Čechovskému, od kterého jej ještě v témže roce koupil Jan Žaloudek.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 48, 161,
226, 239, kn. č. 11788, fol. 120, kn. č. 11789, fol. 82, kn. č. 11792, fol. 27, kn. č. 11797, fol. 67. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová
ulice, číslo knihovní vložky 87.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI - KAŠE

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Dnes si jen stěží dokážeme představit, že kaše bývaly po několik tisíciletí snad nejhojnějším pokrmem. V pravěku bývaly oblíbené kaše hodně mastné a pokud možno slané,
kdy se mouka vařila společně s masem či rybami nebo morkem. Slané kaše bývaly základem stravy též řeckých a římských vojáků v době před naším letopočtem. Marcus Gavius
Apicius (26 př. n. l. – 37 n. l.) ve své knize kuchařských předpisů pro labužníky uvedl
na 15 kaší, které byly téměř výhradně slané a kořeněné, s masem nebo medem, s ořechy,
mnohdy s vínem. Obliba kaší bývala značná i v českých zemích 15. a 16. století. Český
rukopisný receptář z 15. století uvádí 46 druhů kaší - z masa, mléka, smetany, vajec,
sušených ryb, vepřových žaludků, jazyka, sýru, máku či konopných semínek. Podobně
kuchařka alchymisty Bavora Rodovského z Hustiřan z roku 1591 uvádí na 80 druhů
kaší a 20 varmuží (tj. kaší z ovoce, případně doplněného medem a kořením). Tyto kaše
někdy byly kořeněny a slazeny zároveň, zvykem bývalo i přidávání medu do slaných
a silně kořeněných jídel. V pozdějších kuchařských knihách počet receptů na kaše ubýval.
Bylo tomu patrně proto, že kaše v jakékoli podobě byla považována postupně čím dál
více za pouhý prostý pokrm.
Běžně se kaše vařila do zásoby na studeno a brala se na cesty nebo na pole jako svačina. Taková studená kaše se obvykle zalévala sladkým nebo kyselým mlékem, běžně byla
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vydatně maštěna máslem, škvarky či slaninou anebo se sladila medem či povidly, apod.
Poměrně běžné bývalo též po smíchání s různými přísadami zapékání kaší. Slavnostní kaše
bývala obvykle sladká s mlékem nebo smetanou, rozkvedlanými vejci a ovocem. Dbalo
se i na její vzhled včetně její barevnosti. Černá kaše se vařila ze sušeného chleba, vína,
švestek, koření a medu, červená kaše z malin, vína a suchého bílého chleba, zelené barvy
se docílilo zelenou petrželkou, žluté šafránem.
Bítešský městský úřad ve 2. polovině 17. století běžně nakupoval hotovou kaši. Její druh
zpravidla uváděn nebyl, i když soudě podle výjimek bývala nejčastější kaše prosná v ceně
2 či 3 krejcarů za máz nebo dražší jáhelná v ceně 4 krejcarů za máz. Méně častá byla kaše
pohanková nebo přemílaná (tj. z hladké mouky). Tyto kaše byly určené zpravidla jako součást
občerstvení při fyzické práci, jakou bylo kupříkladu vaření piva. Tak 9. a 10. ledna 1691 obec
zaplatila pracovníkům při várce kaši spolu s hrachem, kroupami a zelím. Dalšími položkami
byly chléb, ocet, sejr (tj. tvaroh) a tvarůžky (tj. uleželý sejr), křen a cibule, máslo, mouka, smetana a mléko, sůl, koření, vinná nebo šrotová pálenka, méně pivo a víno. Zdá se tak, že sládek
se svými „pomahači“ pojedli kromě jiného slanou kaši z hrubé mouky, hrachu, krup, mléka,
másla a koření a s kvašeným zelím. Jindy 5. až 8. ledna 1700 rovněž při vaření piva pojedli spíše
zapékanou kaši podobného složení, obohacenou o sejr, tvarůžky, hrušky a vejce.
Kaše maková podle Bavora Rodovského z Hustiřan (1591)
V hmoždíři ztluč mák (nebo jej pomel), povař s vodou, okořeň šafránem, oslaď cukrem
(třtinovým) a přidej hrozinky a řezané mandle. Kaši namaž na topinky z bílého pečiva
a můžeš ji posypat, čím uznáš za vhodné.
Zdroje: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava
XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 193–194 a 209–211. Magdalena BERANOVÁ, Jídlo a pití v pravěku
a ve středověku, Praha 2012 (dotisk 2. vydání), s. 63–71. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 247.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OSLAVA 70 LET JANA KLÍMY
V sobotu 3. 12. 2016 oslavil s přáteli na Obecním úřadě v Nových Sadech své kulaté
životní jubileum Jan Klíma. Jmenovaný se narodil ve čtvrtek 28. 11. 1946. Po odtržení
obce Nové Sady od Velké Bíteše zastával v letech 1992 – 2006 funkci prvního starosty
znovu samostatné obce. K dobrovolným hasičům v Nových Sadech vstoupil v 18 letech
roku 1964, tj. slouží u hasičů 52 let. Slavnostní projev za hasiče pronesl okrskový starosta
Ludvík Zavřel, který mu společně s okrskovým velitelem Petrem Fousem předal medaili
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Společné foto s oslavencem. | Foto: Archiv SDH

„Za příkladnou práci“ v požární ochraně. Medaili uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska členům-hasičům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS.
Jménem mysliveckého spolku Lišák Bezděkov pogratuloval Jiří Liška a oslavenci předal
gratulační glejt. Připomenul 50tileté členství v mysliveckém sdružení. Od Klubu chovatelů
českých fousků, obdržel bronzový Houskův vůdcovský odznak. Klub chovatelů českých
fousků uděluje tento odznak, aby vyjádřil uznání vůdcům, kteří cvičí a předvádějí české
fousky a tím reprezentují naše národní plemeno.
Jménem okrskového výboru, SDH Nové Sady Ti mnohokrát děkujeme za vykonanou
práci pro dobrovolné hasiče a přejeme Tobě a Tvé rodině hodně lásky, štěstí, životní pohodu a hlavně pevné zdraví.
Výbor okrsku Velká Bíteš

OSTATNÍ
ROK 2016 V SENIORKLUBU
To nám ten čas letí. Další rok v Seniorklubu je za námi. Zahájili jsme ho již tradičně lednovou besedou se starostou města Ing.Milanem Vlčkem. Pak každou třetí středu
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v měsíci máme v přísálí kulturního domu schůzky, na kterých si povídáme o tom, co nás
těší nebo trápí, co nás zajímá. Také míváme hosty, s kterými cestujeme po celém světě.
Loni jsme byli s Libuší Dražanovou v Japonsku, s Evou Gothardovou ve Vietnamu,
v Jižní Americe s Honzou Smolíkem a lodí jsme se s paní Boženou Porupkovou plavili
Francouzkou Polynésií. Se spisovatelem Hynkem Jurmanem jsme si povídali o ženách
Vysočiny, David Prešer nám poradil, jak se dlouhodobě starat o svoje zdraví. S myslivci
jsme na jejich chatě opékali špekáčky a povídali si o přírodě. V září jsme měli kvízové
odpoledne a v říjnu jsme si povídali s Karlem Velebou o válečné historii Kutin. Závěr
roku nám zpestřili odpoledne žáci ZUŠ Velká Bíteš. Byli jsme na oslavě Dětského dne
v Základní škole na Tišnovské. A také jsme navštěvovali terapeutickou dílnu v Domově
bez zámku na Jihlavské ulici.
Několikrát jsme byli plavat v bazénu v Kuřimi, pravidelně chodíme na vycházky
a jezdíme na výlety na kole. Byli jsme na několika zájezdech. V Kroměříži na Křivoklátě
a Koněpruských jeskyních, na exkurzi na letišti v Náměšti nad Oslavou a naposled jsme
navštívili předvánoční Brno.
Děkujeme všem, kdo jste nám věnovali svůj čas, a také Městskému úřadu Velká Bíteš,
BDS Velká Bíteš a pracovníkům Klubu kultury za jejich pomoc a podporu.
Senioři neseďte doma a přijďte mezi nás. Zveme Vás na besedu se starostou města,
která bude 18. ledna 2017 ve 14.00 hodin v přísálí kulturního domu.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v nastávajícím roce.
Jana Požárová

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Františku Kratochvílovi, všem žákům a učitelům bítešské ZUŠ za pěkné vystoupení při vánočním setkání seniorů.
Přejeme hodně úspěchů v další činnosti a těšíme se na setkání v roce 2017.
Seniorklub

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EKO-KOM, A.S.
Společnost EKO-KOM, a.s. a Kraj Vysočina předaly ocenění městům a obcím za
účast v soutěži „My třídíme nejlépe“
Jihlava (1. prosince 2016) – na slavnostním vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe“ se
dnes sešli zástupci obcí a měst Kraje Vysočina, aby převzali ceny a finanční odměny za
nejlepší třídění odpadu.
Soutěž „My třídíme nejlépe“ pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
ve spolupráci s Krajem Vysočina a je součástí dlouhodobé spolupráce společnosti a kraje
na projektu podpory rozvoje systému tříděného sběru odpadů v regionu.
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Na prvních místech se ve svých kategoriích umístila města Velké Meziříčí, Velká Bíteš,
dále městys Sněžné a obec Sedlatice. V samotné soutěži byly obce a města rozděleny
do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, a to kvůli spravedlivějšímu hodnocení. Zásadním
kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc také hustota
sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.
„Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů, poskytovaných obcemi do
systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období.
Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří
hlavních a pěti doplňkových. Podle výsledného počtu bodů se stanovuje finální pořadí obcí,“ popsala princip soutěže regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s.
Jana Úšelová.
Velké Meziříčí zvítězilo v kategorii měst nad 10 000 obyvatel s celkovým bodovým
ziskem 66,1 bodu a obhájilo tak své loňské prvenství. Na druhém místě se umístilo
Nové Město na Moravě s 59,05 body, následované městem Havlíčkův Brod se ziskem
54,9 bodů.
Ve druhé kategorii jsou obce s počtem obyvatel od 2 001 do 10 000. Zde zvítězilo město
Velká Bíteš. Prvenství si zajistilo celkovým ziskem 89,65 bodů. Za ním se umístil loňský
vítěz této kategorie Žďírec nad Doubravou, následovaný městem Pacov. Bodový rozdíl byl
v těchto případech patrný. Druhý Žďírec nad Doubravou získal 80,5 a třetí Pacov 68,69 bodů.
Z obcí s počtem obyvatel od 501 do 2 000 získal první místo městys Sněžné, který patří
mezi tradiční šampiony. Zvítězil i letos s 82,77 body. Pomyslnou stříbrnou medaili dostali
obyvatelé obce Obrataň se 78,74 body a na třetí příčce se umístil městys Nové Veselí se 75,86
body.
Ve čtvrté kategorii se hodnotí obce do 500 obyvatel. Ta má letos nového favorita,
jímž jsou loni druhé Sedlatice. Místní obyvatelé tentokrát přispěli svým poctivým tříděním k bodovému zisku 158,85 bodů. Za Sedlaticemi se umístil loňský vítěz své
kategorie, obec Lány, s pěknými 143,72 body, třetí místo pak obsadila obec Tři Studně
se 131,77 body.
Třídění odpadu se v Kraji Vysočina dlouhodobě velmi daří. „Kraj Vysočina dlouhodobě
patří mezi regiony, kde jsou občané ve sběru tříděného odpadu velmi dobří. Každý obyvatel kraje tu ročně vytřídí kolem 45 kilogramů plastů, skla, papíru a nápojových kartonů.
Přitom celorepublikový průměr se pohybuje o téměř tři kilogramy méně. Mimo jiné,
za tím stojí nejen neustálé rozšiřování sběrné sítě, ale i ochota obyvatel jednotlivých obcí
a měst třídit své odpady,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
Ing. Bc. Martin Hyský. Oproti roku 2014 se průměrná výtěžnost uvedených druhů odpadů
zvýšila o téměř 1,5 kilogramu.

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Leden 2017 | 33

Ke stále lepším výsledkům jistě přispívá i rozšiřování sběrné sítě barevných kontejnerů. Ke konci loňského roku se na území kraje nacházelo 18 833 barevných kontejnerů. Díky tomu má Kraj Vysočina nejhustší sběrnou síť mezi ostatními kraji.
Na jedno průměrné sběrné hnízdo totiž připadá jen 98 obyvatel. K zahušťování kontejnerové sítě přispívá společnost EKO-KOM, a.s., která v letošním roce poskytla městům a obcím Kraje Vysočina bezplatně z vlastních zdrojů dalších 120 nových barevných kontejnerů.
O společnosti EKO-KOM, a.s.
Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků,
měst a obcí i společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých
obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Do systému EKO-KOM,
který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí. Třídění odpadů je tak umožněno téměř
všem lidem v kraji.
Má to smysl – třiďte odpad
72 % obyvatel České republiky pravidelně třídí své odpady - a je to znát. Tři čtvrtiny veškerých použitých obalů, uvedených v roce 2015 na trh, byly vytříděny a zrecyklovány. Je prokázáno, že třídění a recyklace odpadů má pozitivní vliv na životní
prostředí. Dokazují to také odborné studie LCA, které zkoumají životní cyklus a dopad obalů z různých materiálů na přírodu. Tříděním a recyklací obalových odpadů se
podařilo v roce 2015 snížit produkci skleníkových plynů o více než jeden milion tun
CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru za rok spotřebují všechny domácnosti jednoho kraje v ČR. Ročně se například díky třídění a recyklaci papíru podaří
ušetřit více než 1 900 000 stromů. Tříděním odpadů se také podařilo zachránit přes
25 km2 přírody. Těch pozitivních vlivů je skutečně mnoho, proto má smysl odpady třídit,
je to také sociální odpovědnost každého z nás.
Více o soutěži a odměnách pro oceněné obce a města se dozvíte také na
http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/uvod-k-soutezi/
http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/ceny-pro-viteze/.
Kontakt: EKO-KOM, a. s.,
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
tisková mluvčí: Lucie Müllerová,
e-mail: mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205,
www.ekokom.cz
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SPORT
„KUDY Z NUDY ANEB ČERTOVINY V PEKLÍČKU“
V úterý 6. prosince se kulturní dům zaplnil dětmi z mateřských škol a prvních tříd základních škol nejen místních, ale i okolních, které byly pozvány na představení „Kudy
z nudy aneb Čertoviny v peklíčku“. Pod tímto názvem TJ Spartak oddíl moderní gymnastiky Baver Třebíč připravil scénky plné čertovin, soutěžení a zpívání. Pořadem provázel čertík Knoflík (trenérka oddílu MG Michael Křenková) a čertice Veruna (Veronika

Společné foto účinkujících. | Foto: Silvie Kotačková

Křenková). Gymnastky se proměnily v čertíky, anděly, čarodějnice, mochomůrky a další
postavy. Z lenošného čertíka Knoflíka se nakonec stal „sportovec“, kterému se cvičení zalíbilo. Na konci pořadu byla předána malá pozornost jako poděkování trenérkám. Zvláštní
poděkování patří trenérce Míše, která měla celou režii představení ve svých rukou. Při
odchodu z kulturního domu čertík Knoflík a čertice Veruna předali všem dětem malou
sladkou pozornost.
Hana Holíková za TJ Spartak

TURNAJ VE FLORBALU
Prosincové sobotní dopoledne se neslo v duchu mladých talentovaných florbalistů,
kteří tento den netrpělivě očekávali. Do Velké Bíteše dorazilo celkem osm družstev.
Florbalisté z Měřína poskládali celkem tři družstva. Dvojité zastoupení měly i Ivančice,
dále se zúčastnila mužstva z Velkého Meziříčí, Dolních Kounic a Velké Bíteše. Turnaj se
hrál systémem dvou skupin po čtyřech týmech. Po odehrání skupin se setkaly první dva
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Společný nástup účinkujících. | Foto: Otto Hasoň

týmy z každé skupiny v semifinálových bojích, následně ve finálovém souboji a v zápase
o třetí místo.
S počtem přibývajících zápasů vzrůstalo napětí a byla cítit jistá nervozita ze strany hráčů
i diváků. Vždyť každý hráč by si chtěl odnést tu nejcennější medaili. Krátce po poledni
bylo rozhodnuto. První místo obsadil tým chlapců z Ivančic A, který prošel celým turnajem
beze ztráty jediného bodu a nastřílel mnoho branek! Po bojovném finále proti Velké Bíteši,
které skončilo 2:0, mohli borci z Ivančic slavit titul. Velká Bíteš se umístila na skvělém
druhém místě. Bronzovou medaili si odvezl tým z Velkého Meziříčí, jenž v boji o bronz
rozhodl pouze sekundu před koncem.
Každým zápasem narůstá zapálení pro sport, radost z pohybu a dobrý pocit z odvedeného výkonu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za umožnění turnaje
a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli mladé florbalisty podpořit.
Tomáš Rozmahel, trenér přípravky florbalu

VÁNOČNÍ AKADEMIE TJ SPARTAK
V době předvánočního shonu žil i TJ Spartak svými akcemi. Tentokrát to byla příprava Vánoční akademie. Jednotlivé oddíly si připravovaly vystoupení, aby se předvedly
svým rodičům, prarodičům a veřejnosti, co se se svými trenéry naučily. A tak přišel
9. prosinec, kdy se sportovní hala zaplnila sportovci. V 17.00 hodin nastoupili všichni
účinkující - mažoretky z Lažánek, cvičenky z DDM Náměšť n. Oslavou, MŠ U Stadionu
a oddíly TJ - florbal, judo, moderní gymnastika, sportovní gymnastika, stolní tenis,
volejbal přípravka, volejbal žákyně. Přítomné přivítal předseda TJ Spartak Ing. Petr Světlík.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulé dlouholeté trenérky volejbalu Hanky Vaverkové,
která z našeho týmu nečekaně odešla. V našich srdcích však stále zůstává. Radostnější
zprávou bylo předání vyznamenání dlouholeté cvičitelce zdravotního tělocviku a člence
výboru Evě Svobodové, která převzala toto uznání při příležitosti svého významného ži-
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Společný nástup účinkujících. | Foto: Otto Hasoň

votního jubilea. Ocenění bylo uděleno zasloužilé člence a bývalé cvičitelce Zdislavě Ondrákové, která však z důvodu nemoci se nedostavila. Za paní Ondrákovou převzala ocenění
Milena Janštová. Oběma vyznamenaným byla jako poděkování předána kytice. Ing. Petr
Světlík popřál divákům příjemné zážitky během vystoupení a tím akademie byla zahájena.
Střídala se jednotlivá vystoupení, novinkou bylo vystoupení oddílu moderní gymnastiky,
kdy od letošního roku tento oddíl rozšířil stávající moderní gymnastiku o estetickou skupinovou gymnastiku. Všichni účinkující se snažili předvést co nejlepší výkony, za což byli
odměněni bouřlivým potleskem. Akci slovem provázela Milena Janštová, o ozvučení vystoupení se postaral osvědčený profesionál Alois Špaček. Patří mu za to velký dík. Odměnou
pro účinkující byl dárkový balíček, do něhož přispěl i sponzor Radim Blažek. I jemu velmi
děkujeme. Posledním vystoupením byl oddíl juda, kde se předvedli judisti všech věkových
kategorií - od těch, kteří jsou nováčci, až po vyzrálé závodníky - medailisty. Svoje vystoupení
zakončili humornou scénkou, která pobavila diváky a byla odměněna velkolepým potleskem.
Celou akademii zdokumentoval Otto Hasoň, kterému tímto děkujeme.
S přáním příjemně strávených vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů se rozloučil Ing. Petr Světlík a pak se přítomní odebrali do
svých domovů.
Hana Holíková za TJ Spartak

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 60/2016 KONANÉ DNE 21. LISTOPADU 2016
2/60/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 59/2016 ze dne 7. 11. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 21.11.2016
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3/60/16/RM – doporučuje ZM schválit Grantové programy na rok 2017 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní zájmová činnost v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 12.12.2016
4/60/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o narovnání s firmou EnviTec Biogas Central Europe
s. r. o., v předloženém znění a dále vystavit opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 3780
z roku 2014 v souladu s touto dohodou.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20.12.2016
5/60/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j.
8056/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13.2.2017
6/60/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 11/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30.11.2016
7/60/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8250/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30.11.2016
8/60/16/RM – bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkové organizace doručenou dne 08.11.2016 pod č.j. MÚVB/8268/16.
9/60/16/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016.
10/60/16/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká
Bíteš ve dnech 23.12.2016 - 30.12.2016.
odpovědnost: Bc. Hana Vokřínková termín: 23.12.2016
11/60/16/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 30.12.2016.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23.12.2016
12/60/16/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření
města č. 12/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 12.12.2016
13/60/16/RM – rozhoduje pokácet poškozenu břízu na pozemku parc.č. 847/3 v k.ú. Velká Bíteš ve
vlastnictví města Velká Bíteš v prostoru naproti zadní bráně MŠ U Stadionu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30.12.2016
14/60/16/RM – rozhoduje souhlasit se změnou stavby před dokončením akce „Bytové domy Velká Bíteš“, kterou předložil Ing. Jan Štěpán. Změna spočívá v osazení balkónů na uliční fasádu bytových domů.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 21.12.2016
15/60/16/RM – bere na vědomí návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš a doporučuje ZM schválit návrh zadání s úpravami, které případně vyplynou z vyhodnocení uplatněných
připomínek, požadavků a podnětů pořizovatelem.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 12.12.2016
16/60/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy
Jan Mikulaštík, Štefánikova 23, 602 00 Brno na akci „I/37 Velká Bíteš akce č. 1 – Kanalizace
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a úprava sjezdu od RD čp. 592 a z polní cesty na silnici I/37“, ve výši 32.000,- Kč včetně DPH.
Současně RM Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy Jan Mikulaštík, Štefánikova 23, 602 00 Brno na akci „I/37 Velká Bíteš akce č. 8 - Chodník
a HTÚ na ZÚ vpravo km0,025 – 0,165“ za 37.000,- Kč včetně DPH
RM Velká Bíteš dále rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30.11.2016
17/60/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Ncorp s.r.o, Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 27721043, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky,
sjezdy a zpevněné plochy“, kterým se navyšuje cena díla o 67.667 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 05.12.2016
18/60/16/RM – rozhoduje prominout nájemné za pronájem pozemku p. č. 1136 - vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené v k. ú. Březka u Velké Bíteše za rok 2016 ve výši 1.112 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30.11.2016
19/60/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 1.2017 do 31.12.2017 za nájemné 43,88 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.12.2016
20/60/16/RM – bere na vědomí žádost o přidělení a pronájem bytu.
21/60/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká
Bíteš ke dni 30.11.2016.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká Bíteš,
a to od 1.12.2016 do doby trvání pracovního poměru u PBS a za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30.11.2016
22/60/16/RM – bere na vědomí o neplnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu
bytu ze strany nájemce a rozhoduje neuzavírat smlouvu o nájmu předmětného bytu na další rok mezi
tímto nájemcem a městem.
Rada města rozhoduje předat dluh na nájemném za užívání bytu k vymáhání soudní cestou za předpokladu, že uvedený nájemce neuhradí tento dluh do doby ukončení nájmu ani nebude mezi ním
a městem uzavřena dohoda o uznání dluhu a jeho splácení.
Rada města rozhoduje prostřednictvím právního zástupce podat žalobu na vyklizení bytu v případě,
že uvedený nájemce ke dni skončení nájmu ani ke dni stanoveném v případné výzvě k předání vyklizeného bytu předmětný byt městu vyklizený nepředá.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jan Švecová termín: 31.03.2017
23/60/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako
předávajícím investorství a Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako přebírajícím investorství týkající se realizace staveb
dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu včetně jejich přípojek na pozemku p.č. 4062/1 v k.ú.
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.1.2017
24/60/16/RM – rozhoduje zamítnout žádost o pronájem nebytového prostoru č. 107 o výměře
36,3 m2 v budově č.p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem provozování zastavárny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.12.2016
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25/60/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 877/4 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 133 m2 v k.ú. Velká Bíteš uzavřenou 17.12.2007 mezi městem Velká Bíteš
jako pronajímatelem a TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 155 44 389, se sídlem Tyršova 617, 595
01 Velká Bíteš jako nájemcem a současně rozhoduje prominout nájemci nájemné za rok 2016 ve
výši 931,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.12.2016
26/60/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 42/3 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č.
541/14 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- id. 1/4 části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č.
541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- id. ¾ části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č.
541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 37 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/10
zahrada o výměře 217 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- části pozemku p.č. 36/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č.
541/9 ovocný sad o výměře 227 m2 a p.č. 541/22 ovocný sad o výměře 44 m2 a části pozemku
p.č. 542/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/31 orná půda
o výměře 86 m2 a p.č. 541/21 orná půda o výměře 18 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně
všech součástí a příslušenství,
- části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8
orná půda výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda výměře 42 m2 v v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš
včetně všech součástí a příslušenství,
- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná
půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově
označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech
součástí a příslušenství,
- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná
půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově
označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech
součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 86 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/11
ovocný sad výměře 140 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 84 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č.
541/12 ovocný sad výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 79/1 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č.
541/16 ovocný sad výměře 85 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č.
541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
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- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené
p.č. 541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 44 oddělenou geometrickým plánem č. 231-37/2008 a nově označenou p.č. 44/2
zahrada výměře 79 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství
za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12.12.2016
27/60/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1352/1 zahrada o výměře
cca 20 m2 a části pozemku p.č. 1354 zahrada o výměře cca 20 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.12.2016
28/60/16/RM – rozhoduje schválit Ceník úhrad za zřízení věcného břemene na majetku města Velká
Bíteš s účinností od 01.12.2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30.11.2016
29/60/16/RM – rozhoduje uzavřít s firmou GasNet, s.r.o., IČ 27295567, předloženou smlouvu
o zajištění přeložky plynárenského zařízení úhradě nákladů s ní souvisejících, č. smlouvy 2000163340.
V této souvislosti RM rozhoduje s výše uvedenou firmou uzavřít předloženou smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s jednorázovou úhradou ve výši 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 31.12.2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 61/2016 KONANÉ DNE 28. LISTOPADU 2016
2/61/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 60/2016 ze dne 21.11.2016.
odpovědnost: rada města termín: 28.11.2016
3/61/16/RM – doporučuje ZM přesunout nevyčerpanou částku ze závazného ukazatele rozpočtu
na rok 2016 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Městskou knihovnu Velká Bíteš do provozních
prostředků této organizační složky města pro tento rok.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 12.12.2016
4/61/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.12.2015 uzavřené mezi
Městem Velká Bíteš a , a to tak, že nájem se uzavírá na dobu určitou od 01.12.2016 do 31.12.2016
a za nájemné 54,– Kč/m2/měsíc.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13, Sadová 579, Velká
Bíteš na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2017 za nájemné 65,– Kč/m 2/měsíc mínus
10% sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského
soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.12.2016
5/61/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 16, U Stadionu 475,
Velká Bíteš ke dni 31.12.2016.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, U Stadionu 475, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 1.2017 do 31.12.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu
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(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.12.2016
6/61/16/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 30.12.2016.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23.12.2016
7/61/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu – „Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.12.2016
9/61/16/RM – rozhoduje
a) uzavřít dohodu o ukončení nájmu pozemků p.č. 877/1 a p.č. 877/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
pronajatých na základě nájemní smlouvy ze dne 25.09.2008 uzavřené mezi městem Velká Bíteš
jako pronajímatelem a FC Spartak Velká Bíteš, IČ: 433 83 955, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem,
b) uzavřít dohodu o ukončení výpůjčky pozemků p.č. 877/1, 877/2, 877/3 a 878 v k.ú. a obci Velká
Bíteš vypůjčených na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 21.10.2005 uzavřené mezi původním
půjčitelem Tělovýchovnou jednotou Spartak Velká Bíteš, IČ: 155 44 389, 595 01 Velká Bíteš
a FC Spartak Velká Bíteš, IČ: 433 83 955, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem, neboť do práv
a povinností půjčitele vstoupilo město Velká Bíteš nabytím výše uvedených nemovitostí do svého
vlastnictví,
c) uzavřít smlouvu o výpůjčce následujících nemovitostí:
- pozemek p.č. 877/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, jehož součástí je budova bez čp/
če , obč. vyb.,
- pozemek p.č. 878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2, jehož součástí je budova bez čp/
če, obč. vyb.,
- pozemek p.č. 877/1 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 6326 m2,
- pozemek p.č. 877/2 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 4528 m2,
- pozemek p.č. 877/3 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 5557 m2,
- pozemek p.č. 874/2 zahrada o výměře 441 m2,
- pozemek p.č. 875/2 zahrada o výměře 278 m2,
- pozemek p.č. 876/4 zahrada o výměře 93 m2,
- pozemek p.č. 876/5 zahrada o výměře 495 m2,
- část pozemku p.č. 876/2 ovocný sad o výměře cca 500 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ:
433 83 955, se sídlem Na Výsluní 654, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem na dobu 10 let s možností
podnájmu vypůjčených nemovitostí třetím subjektům po předchozím souhlasu vlastníka nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.12.2016
10/61/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1198/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2
v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to
- id. 1/4,
- id. 1/4,
- id. 1/2,
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b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1064/16 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 22 m2
v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to
- id. 1/4,
- id. 1/4
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12.12.2016
11/61/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na nákup licencí softwaru kancelářského balíku
v celkové výši 85.378,00 Kč s DPH od firmy AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15.12.2016
12/61/16/RM – bere na vědomí grantový titul vypisovaný Ministerstvem kultury a pověřuje vedoucího
odboru správního k podání žádosti o grantovou podporu projektu městské knihovny z titulu VISK3.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 10.12.2016
13/61/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2,
602 00 Brno, IČ 60725681 na zpracování projektové dokumentace na „Venkovní úpravy dvorní části
a parkoviště s vazbou na park u KD Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 298.000 Kč bez DPH v rozsahu
cenové nabídky ze dne 11. 8. 2016. Současně RM rozhoduje předmětné práce u této firmy objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 31.12.2016
14/61/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí kopírovacích služeb s firmou COPY PLUS,
s.r.o., IČO: 27756904, Merhautova 64, 613 00 Brno.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15.12.2016
15/61/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379 Velká Bíteš
– ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989,
675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se rozšiřuje předmět plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 9.12.2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 62/2016 KONANÉ DNE 5. PROSINCE 2016
2/62/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 61/2016 ze dne 28.11.2016.
odpovědnost: rada města termín: 5.12.2016
3/62/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o řešení vad stavby „II/379 Velká Bíteš – ul.
Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989,
675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterou se poskytuje sleva z ceny díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 19.12.2016
4/62/16/RM – rozhoduje neudělit předběžný souhlas se záměrem realizace projektu Sociální bydlení v objektu č.p. 70 v ul. Kostelní ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30.12.2016
5/62/16/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu č. O01885.0014 s Krajem Vysočina, se sídlem
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
45.000,- Kč v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20.12.2016
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VZPOMÍNÁME
V lednu a červnu 2017 je tomu dvacet let, co nás krátce po sobě opustili rodiče
Josef a Štěpánka Hladíkovi. Kdo jste je znali, vzpomeňte společně s námi.
Děkujeme, dcery Ivana a Jana s rodinami.

Dne 31. ledna 2017 uplyne dva roky od úmrtí naší milované maminky,
paní Heleny Hlaváčkové. Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou
vzpomínku.
Stanislav a Helena – děti s rodinami

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Suché palivové dřevo, tel: 608 065 337.
Prodám garáž u drubežárny. Garáž je v osobním vlastnictví, zkolaudovaná na vlastním
pozemku, opravená s novou střechou. Ihned k dispozici. Cena 90 000 Kč. Tel: 777 070 092.
Koupíme RD ve Velké Bíteši, rekonstrukce nám nevadí. Děkujeme za nabídku.
Tel.: 603 222 210
ZZN Hospodářské potřeby a.s.,provozovna Velká Bíteš, přijme prodavače hutního
materiálu. Info na tlf. 777 250 059 příp.email:zelnickova@zzn-hp.cz.
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro únor 2017: 17. ledna 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Helan spol. s r.o.
Přijme do hlavního pracovního poměru
-prodavačku do kantýny a výdej obědů
na provoz ITW Pronovia, Velká Bíteš
Nabízíme:
-práci ve stabilní rodinné firmě s dlouholetou tradicí
-po zapracování změna smlouvy na dobu neurčitou
-možnost profesního a finančního růstu
-mimořádné odměny
-firemní stravování
podrobné informace na tel: 727 913 189
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„Náročné tříkrálové období si užívám,“ říká hlavní koordinátorka sbírky
Díky věrným koledníkům a štědrým dárcům má koledování tří králů na území nejen okresu
Žďár nad Sázavou, ale i po celé České republice již dlouholetou tradici. Jedna z největších
sbírkových kampaní u nás podporuje nemocné, umírající, osoby s postižením, seniory, matky
s dětmi v tísni a ostatní sociálně slabé obyvatele našeho žďárského, velkomeziříčského,
novoměstského a bystřického regionu včetně přilehlých obcí. Jejím hlavním smyslem je
nejen podpořit potřebné v regionu, ale i potěšit zpěvem a radostnou zprávou o narození
malého Ježíše.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky roku 2016 se podařilo podpořit terénní služby žďárské Charity
nákupem automobilu, konkrétně pro Charitní ošetřovatelskou službu, Charitní
pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Domácí hospicovou péči. Tyto služby poskytují
péči v domácnostech svých uživatelů, proto je automobil každodenním společníkem
pracovníků, kteří dojíždějí přímo do domovů svých uživatelů a pacientů. Dále byl z výtěžku
sbírky podpořen krizový fond Charity, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to
vybavením pro práci s uživateli, dobrovolnické centrum Kambala a vybavení šicí dílny
centra pro rodiče s dětmi Kopretina.
Uživatelé Klubu v 9 – centra pro podporu duševního zdraví mohli letos díky finanční
prostředkům z Tříkrálové sbírky vyjet na rekondiční a pobytovou akci do Pasohlávek. Pobyt je
dle slov sociální pracovnice Klubu v 9 Michaely Beranové, DiS., neodmyslitelnou součástí
každoročního plánu uživatelů. „Mimo odpočinek a relaxaci je velice důležitý pro rozvoj
samostatnosti a také pro změnu prostředí. Pobyt je také výbornou příležitostí pro upevnění a
prohloubení vztahů jak mezi uživateli navzájem, tak i ve vztahu s pracovníky,“ vysvětluje
Michaela Beranová. Kromě pomoci lidem v nouzi žďárského okresu podporuje Tříkrálová
sbírka zdravotně-sociální centrum Hippokrates v Moldavsku.
A jak vnímá pomoc lidem z tříkrálového výtěžku sama koordinátorka sbírky Veronika
Dobrovolná?
„Jsem ráda, že mohu průběžně sledovat, kde vybrané peníze pomáhají, a podporovat tak
reálné projekty v našem okolí. Smysluplnost sbírky a její následné využití finančních
prostředků je to, co mě žene kupředu a motivuje zvládnout toto náročné tříkrálové období.
Vlastně si to užívám,“ popisuje s nadšením koordinátorka sbírky Veronika Dobrovolná.
Další podpořené projekty je možné sledovat na webových stránkách Charity
www.zdar.charita.cz
Autorka tiskové zprávy:
Lenka Šustrová

Dne 8. 12. 2016
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