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Vážení spoluobčané,

v tomto prvním čísle letošní-
ho Zpravodaje Vás všechny
zdravím a přeji Vám, aby nastá-
vající rok byl pro Vás šťastný
a úspěšný.

Je připraven návrh rozpočtu
městyse na  rok 2017, který bude
předložen zastupitelstvu městyse
k projednání a ke schválení. 

Oprava komunikace v ulici  Krátká
Byla podepsána smlouva o dílo, jejímž před-

mětem je  oprava  komunikace v ulici Krátká. Před-
pokládaný termín zahájení prací je stanoven na
konec měsíce března a termín dokončení prací na
14. května 2017. Vše je odvislé od povětrnostních
podmínek potřebných pro řádné provedení díla.
Zhotovitelem díla bude firma PORR a.s., odštěpný
závod - Morava, která byla vybrána na základě veře-
jné soutěže a  předložila nejvýhodnější nabídku.
Cena je stanovena na částku 2 555 035 Kč včetně
DPH.
Oprava komunikace Na Bílém potoce

Na stavební úřad byla podána žádost o vydání
územního rozhodnutí na akci ,,Oprava místní komu-
nikace v ulici Na Bílém potoce" v části nad garáže-
mi. Po vydání územního rozhodnutí bude na Odbo-
ru dopravy v Kuřimi zažádáno o vydání stavebního
povolení. 
Komunikace v ulici U Hřiště

Po mnoha letech spějeme ke zdárnému konci
s vypořádáním  pozemků v uvedené části městyse.

Městys pozemky pod budoucí komunikací vykoupil
od soukromých vlastníků. Zbývají  dokončit dvě
směny pozemků, které jsou schváleny v záměru.
Jakmile bude směna pozemků smluvně provedena
a pozemky přepsány v katastru nemovitostí na měs-
tys, okamžitě zadáme vypracování  projektové  do-
kumentace.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů - nákup nové-
ho automobilu

V rámci programu Dotace pro jednotky Sboru
dobrovolných hasičů pro poskytování účelových
investičních dotací obcím byla našemu městysi mini-
sterstvem vnitra schválena investiční dotace na rok
2017 ve výši 450 000 Kč na zakoupení nového do-
pravního automobilu pro naše hasiče. Na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje máme podanou žádost
o dofinancování nákupu dopravního automobilu ve
výši 300 000 Kč. Částka 150 000 Kč bude hrazena
z rozpočtu městyse. Celková hodnota nového do-
pravního vozidla by měla být 900 000 Kč. Podmín-
kou dotace je, že vozidlo musí být zakoupeno a do-
tace vyúčtována do konce roku 2017.
Parkoviště na sídlišti a v ulici Marušky Kudeříkové.

V průběhu měsíce března započne pracovní sku-
pina městyse  s výstavbou a úpravou parkovacích
ploch a výstavbou nového chodníku o šířce 1, 5 m
na sídlišti Na Bítýškách mezi bytovými domy č. p.
610  a  č. p. 611. 

Ve druhé polovině letošního roku hodláme zbu-
dovat 27 parkovacích míst na pozemku p. č. 1446/1,
u bytových domů v ulici Marušky Kudeříkové. Na
stavebním úřadě probíhá územní řízení.
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Na přelomu měsíce února a března budou v bu-
dově základní a mateřské školy v ulici Zábíteší ve
všech prostorách školní družiny vyměněna původní
osvětlovací tělesa za nová zářivková osvětlovací těle-
sa.
Odpady, sběrný dvůr

V loňském roce jsme přešli na efektivnější způsob
nakládání s tříděným odpadem a na přehlednější
způsob ukládání odpadu ve sběrném dvoře. Od
počátku letošního roku již není možné ukládat ve
sběrném dvoře odpad na kartičku z roku 2016. Má-li
někdo potřebu uložit věci na sběrném dvoře, je nut-
né zaplatit včas poplatek za odpad a ve sběrném
dvoře se prokázat kartou platnou na rok 2017.  K to-
muto kroku jsme přistoupili, abychom zamezili pří-
padnému zneužívání kartiček.

Bez kartičky je možné ve sběrném dvoře uložit
televizory, pračky, sporáky, ledničky, mikrovlnné
trouby a další případné elektrozařízení.

Správce sběrného dvora bude  bedlivě dohlížet na
množství odpadu uloženého návštěvníky sběrného
dvora. Ukládání odpadu ve sběrném dvoře je pro
občany, kteří mají v našem městysi uhrazen poplatek
za svoz komunálního odpadu, zdarma, a to na zákla-
dě karty na příslušný kalendářní rok  obdržené při
úhradě uvedeného poplatku.

Občas se stane, že je ve sběrném dvoře od ně-
kterých jednotlivců likvidováno nepřiměřené množ-
ství odpadu, které jednorázově okamžitě zaplní
připravené kontejnery. Pokud někdo likviduje zaří-
zení z nemovitosti nebo pozůstalosti, je třeba si
objednat kontejner zvlášť.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok

2017 nebyl navýšen a zůstává ve stávající výši 350
Kč na osobu a rok. O výši tohoto poplatku si  rozho-
dujete především Vy, občané. V této věci klademe
velký důraz na třídění odpadu. Pokud budeme řádně
třídit odpad, a tím náklady na svoz komunálního
odpadu snižovat, poplatek zůstane nadále ve stáva-
jící výši.

Uvedu příklad: Za každou tunu nevytříděného
odpadu odvezeného na skládku zaplatíme za jeho
uložení 1 121 Kč. Za každou tunu vytříděného
odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elek-
trozařízení a jiné) získáváme do příjmové stránky
rozpočtu finanční zdroje a ještě ušetříme oněch
1 121 Kč, které bychom zaplatili za uložení na sklád-
ce, plus pohonné hmoty. 

Vážení občané, třiďte odpad, šetříte svoji peně-
ženku.

Ani ostatní poplatky na rok 2017 nebyly zvýšeny
a zůstávají nadále ve stávající výši.

To platí i o poplatku z daně z nemovitých věcí.
Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí tzv. míst-
ního koeficientu využilo 599 obcí a měst z cel-
kového počtu zhruba 6 250 obcí. Místní koeficient si
mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva,
tři, čtyři nebo pět. Tímto způsobem lze zvýšit sazbu
daně z nemovitých věcí. Tato daň je potom stopro-
centním příjmem dané obce. Náš městys od uve-
deného roku místní koeficient nestanovil, a tudíž ani
tato daň není zvyšována. Pro náš městys platí koefi-
cient 1,4 stanovený zákonem.

Josef Mifek, starosta městyse

období Příjem za 
popelnice 

Příjem od 
podnikatelů  

Příjem za 
tříděný 
odpad 

Odměna 
od 

Ekonomu 
za tříděný  

odpad 

Celkový 
příjem 

 

Výdaje 
celkem 

Celkový 
rozdíl 
příjem 
výdaje 

Množství 
odpadu 
za rok 

v tunách 
popelnice 

Množství 
odpadu za rok  

v tunách 
kontejnery  
 Eko - dvůr 

Celkové 
množství  

odpadu za rok  
v tunách 

Celkové množství  
vytříděného 

odpadu 
za rok v tunách  

Z toho celkové 
náklady 

za naftu / za rok  
Kuka – vůz 

kontejnerové 
vozidlo 

             
2014 1 096 726,- 129 048,- 143 698,- 238 134,- 1 607 606,- 2 064 398,- - 456 792,- 779,68 t  159,84 t  939,52 t  134,71 t  295 532,- 
2015 1 069 851,- 143 242,- 180 970,- 342 959,- 1 737 022,- 2 076 820,- - 339 798,- 799,18 t  165,50 t  964,68 t  129,50 t  248 851,- 
2016 1 084 424,- 146 586,- 183 553,- 288 325,- 1 702 888,- 1 991 426,- - 288 538,- 827,14 t  176,90 t  1 004,04 t  193,09 t  226 244,- 

 
V tabulce za uplynulé tři roky jsou uvedeny náklady a celkové množství  komunálního a tříděného odpadu v našem

městysu.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 19.12.2016

Usnesení č. 9
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti výdajů s následným doplně-
ním:
- § 4359 bude navýšen o 110 000 Kč
na zakoupení el. sporáku do výva-

řovny obědů,  
- § 6409 bude snížen o částku 110
000 Kč. 
Usnesení č. 11
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti financování. 
Usnesení č. 12
ZM uděluje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění staros-

tovi městyse pravomoc provádět
rozpočtová opatření a pravomoc
podepisovat smlouvy o přijetí dotací v
období od posledního jednání za-
stupitelstva konaného v roce 2016 do
31. 12. 2016. Tato rozpočtová
opatření budou schválena na nej-
bližším zasedání zastupitelstva měs-
tyse.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje Rozpočtové provizori-

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)



um pro rok 2017, které se bude  pro
rok 2017 řídit těmito pokyny: nein-
vestiční výdaje budou čerpány od
1.1.2017 až do schválení rozpočtu
roku 2017 maximálně do výše 1/12
celkového objemu výdajů schválené-
ho rozpočtu r. 2016 čtvrtletně. 
Investiční akce budou do schválení
rozpočtu zastaveny s výjimkou:
- proplacení finančních částek na vý-

stavbu parkovacích ploch na sídlišti
Na Bítýškách mezi rodinnými domy
č. p. 610-611 a parkovací plochy na
ul. M. Kudeříkové,

- proplacení výdajů  týkajících se vý-
stavby místní komunikace na ul.
Krátká,

- proplacení výdajů na již započatou
akci - technické zhodnocení sociál-
ního zařízení v prostorách Autokem-
pu Hana,

- proplacení výdajů souvisejících s te-
chnickým zhodnocením ZŠ Zábíteší
- venkovní WC,

- oplocení sběrného dvora,
- prodloužení vodovodu na ul. Tiš-

novská,
- proplacení výdajů za zhotovení pro-

jektové dokumentace ZŠ Zábíteší a
tělocvičny na ul. Pavla Perky,

- proplacení zaměření a vyhotovení
geom. plánu týkající se směny po-
zemků v ulici U Hřiště (směna
pozemku městys - Ing. T.),

- proplacení faktury za dodání elek-
trického sporáku, který bude umí-
stěn ve vývařovně obědů, Zábíteší
224, Vev. Bítýška.

Usnesení č. 14
ZM schvaluje výstavbu  parkovací
plochy na ul. M. Kudeříkové pracovní
skupinou městyse.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje zajištění stavebního a
technického dozoru na výstavbě
parkovací plochy na ulici M. Kude-
říkové Ing. J. R., Brno.  
Usnesení č. 16
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizo-
vací listině Základní školy, Veverská
Bítýška, okres Brno-venkov, příspěv-
ková organizace.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vyřazení majetku
městyse dle předloženého vyřazo-
vacího protokolu ze dne 5. 12. 2016.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, I.
rozpočtové opatření v roce 2016.

Usnesení č. 19
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, II. roz-
počtové opatření v roce 2016.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, před-
ložený odpisový plán pro rok 2016-
dodatek.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, před-
ložený vyřazovací protokol k 30. 11.
2016.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, pone-
chání sponzorského daru v r. 2016
účelově určeného na účtu ZŠ Vev.
Bítýška.  
Usnesení č. 23
ZM schvaluje provedení opravy ko-
munikace ulice Krátká, Veverská Bítý-
ška firmou PORR, a.s., závod Morava,
se sídlem Tlumačov, Skály 870.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje předloženou smlouvu o
dílo č. 9-1909A16 uzavřenou mezi
Městysem Veverská Bítýška a zhoto-
vitelem Porr, a.s., se sídlem
Tlumačov, Skály 870, a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje zajištění stavebního
dozoru na stavbě "Veverská Bítýška,
oprava místní komunikace ulice Krát-
ká" Ing. J. R., Brno. 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje Smlouvu o  bezúplat-
ném převodu vlastnického práva k ne-
movitým věcem s omezujícími pod-
mínkami č. BP-16/202 uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Českou republikou - Úřadem pro zas-
tupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, a
pověřuje podpisem smlouvy.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje Smlouvu o vzájemné
propagaci mezi městysem Veverská
Bítýška a Kometou Group, a.s.,
Křídlovická34,603 00 Brno, a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplat-
ném převodu vlastnictví k movité věci
spočívající ve 2 ks informačních ta-
bulí intravilánu v ceně 30 306 Kč za 1
ks, které jsou umístěny na pozemku

p. č. 436/1 a 1291/1 v k. ú. Veverská
Bítýška, a 3 ks stojanů - drátěný pro-
gram v ceně 3 490 Kč za 1 ks, uzavře-
nou mezi převádějícím Mikroregio-
nem Kuřimka, svazek obcí, se sídlem
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim a
přejímacím Městysem Veverská Bítýš-
ka. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu na pozemcích městyse
p. č. 970 (ostatní plocha), 1130/2,
1073/2, 1074/2, 1076/2 (orná půda)
spočívající ve výstavbě přístupové
účelové  komunikace s úpravami:
- v bodě č. 3, odst. a) bude doplněno

- stavebník provede výstavbu komu-
nikace na své náklady,

- v bodě č. 3, odst.b) bude doplněno -
stavba komunikace bude smluvně
předána stavebníkem do majetku
Městyse Veverská Bítýška za cenu
2000 Kč, a to nejpozději do 30 dnů
od nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí.

Smlouva se uzavírá mezi stavebníkem
Ing. arch. L. T., Šlapanice, a Měs-
tysem Veverská Bítýška. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje, že stavebník Ing. arch.
L. T., bytem Šlapanice, provede
stavbu kanalizačního a vodovodního
řadu na své náklady. Poté smluvně
převede kanalizační řád za cenu 1000
Kč do majetku městyse Veverská
Bítýška a vodovodní řad za cenu
1000 Kč do majetku Městyse Vever-
ská Bítýška, a to nejpozději do 30 dnů
od nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí. Poté bude kanalizace
předána do správy a údržby Vodáren-
skému svazku Bítešsko. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 31
ZM schvaluje vynětí pozemků p. č.
1076/2, 1076/3, 1074/2, 1073/2,
1078/2 a 1130/2  (orná půda) v k. ú.
Veverská Bítýška včetně vyhodnocení
důsledku na zemědělský půdní fond.
Poplatky za vypracování vyhodnocení
důsledků navrhovaného umístění
stavby na ZPF ve výši 1800 Kč, včet-
ně výpočtu na akci "Splašková kanali-
zace, vodovod, komunikace" v k. ú.
Veverská Bítýška ve výši 3 308 Kč
uhradí Městys Veverská Bítýška.
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Usnesení č. 38
ZM schvaluje pronájem části obec-
ního pozemku p. č. 934/1 o výměře 3
m2 za cenu 100 Kč/m2/rok. 
Pozemek bude využíván k uskladnění
palivového dříví a smlouva bude uza-
vřena na dobu 3 let od podpisu
nájemní smlouvy. Veškeré poplatky
spojené s pronájmem uhradí nájem-
ce. 
Usnesení č. 39
ZM schvaluje záměr pronájmu obec-
ního pozemku p. č 794/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace),  díl a o
výměře 4 x 4, 84 m a díl b o výměře
1, 10 x 4, 50 m v k. ú. Veverská Bítýš-
ka za cenu 100 Kč/rok na dobu 3 let
od podpisu smlouvy. Záměr prodeje
bude zveřejněn na úřední tabuli a
web. stránkách městyse. 
Usnesení č. 40
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p. č. 5421 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 46 m2 pt
v k. ú. Bystrc za cenu 500 Kč/m2. Veš-
keré poplatky spojené s prodejem
uhradí kupující. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. 
Usnesení č. 41
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p. č. 5440/2 (trvalý travní
porost) o výměře 82 m2 v k. ú. Bystrc
za cenu 200 Kč/m2. Veškeré poplatky
spojené s prodejem uhradí kupující.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. 
Usnesení č. 42
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p. č.  2527/1 (zastavěná plo-
cha a nádvoří) o výměře 38 m2 v k. ú.
Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m2

TC Veverská Bítýška, zast. Ing. R. R.,
Veverská Bítýška, a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující. 
Usnesení č. 43
ZM schvaluje Mateřské škole, přísp.
organizaci, Pavla Perky 333, Veverská
Bítýška, předložený vyřazovací proto-
kol ze dne 29. 11. 2016.
Usnesení č. 44
ZM schvaluje záměr pronájmu
zemědělských pozemků - orná půda
p. č. : 2341/36 o výměře 174 m2,
2341/37 o výměře 1687 m2, 2341/38
o výměře 71 m2, 2407/3 o výměře
100 m2, 2407/4 o výměře 245 m2,
p. č. 2407/5 o výměře 50 m2,
p. č.  2407/6 o výměře 913 m2,

p. č. 2405/7 o výměře 189 m2,
p. č. 2405/8 o výměře 503 m2,
p. č.  2405/9 o výměře 1093 m2,
p. č. 2400/2 o výměře 562 m2,
p. č. 2400/3 o výměře 3654 m2,
p. č. 2313/62 o výměře 1100 m2 v k.
ú. Veverská Bítýška o celkové výměře
1,0341 ha za cenu 2 068 Kč/rok, na
dobu 10 let od podpisu smlouvy.
Záměr pronájmu bude zveřejněn na
úřední tabuli a web. stránkách měs-
tyse. 
Usnesení č. 45
ZM schvaluje dofinancování akce na
pořízení nového dopravního zásaho-
vého vozidla pro JSDH Veverská
Bítýška, jehož celková výše je 450
000 Kč. Částka ve výši 450 000 Kč
bude zahrnuta do rozpočtu na rok
2017 ve výdajové částce.
Usnesení č. 46
ZM schvaluje změnu Směrnice
Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014
pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu v bodě č. 1 - veřejná
zakázka na dodávky a služby z částky
200 000 Kč bez DPH na částku 300
000 Kč bez DPH a v bodě č. 2 - veřej-
nou zakázku na dodávku a služby z
částky 200 001 Kč bez DPH na částku
od 300 001 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 47
ZM pověřuje místostarostu p. Pavla
Novotného projednáním podmínek
při pořádání akcí ZŠ Veverská Bítýška
v sále KD ve dnech 21.1.-28. 1. 2017,
a to za přítomnosti ředitele základní
školy a nájemce V. K..
Usnesení č. 48
P. Novotný předloží na příštím jed-
nání zastupitelstva zprávu o průběhu
jednání s nájemcem KD V. K. ohled-
ně zajištění podmínek při pořádání
akcí v KD.
Usnesení č. 49
ZM pověřuje starostu projednáním s
JUDr. Janou Ryšavou možnosti změ-
ny nájemní smlouvy kulturního do-
mu, vč. předložení návrhu provoz-
ního řádu. Zprávu starosta předloží
zastupitelům na příštím jednání. 
Usnesení č. 50
ZM schvaluje zařazení bodu na pro-
gram jednání - Doplnění usnesení č.
33, ze dne 22. 2. 2016, týkající se
odměn neuvolněných členů zastupi-
telstva.
Usnesení č. 51
ZM stanovuje od 1. 3. 2016 měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolně-
ného člena zastupitelstva, neuvolně-

ného člena výboru kontrolního, finan-
čního a územního, neuvolněného
člena - předseda kontrolního, finan-
čního a územního výboru v maximál-
ní částce dle přílohy č. 1, zák. č.
37/2003 Sb., v platném znění, a to i v
případě budoucí změny nařízení vlá-
dy č. 37/2003 Sb., včetně příloh v
platném znění. Za jednotlivé funkce
se odměny nesčítají. 
Usnesení č. 52
ZM schvaluje zařazení bodu na pro-
gram jednání - Směna pozemků mezi
městysem Veverská Bítýška a p. L.
Usnesení č. 53
ZM schvaluje směnu části pozemku v
majetku městyse p. č. 2444/102 (orná
půda) o výměře 900 m2 v k. ú. Ve-
verská Bítýška za pozemek v sou-
kromém vlastnictví p. 218/2, který
vznikl z pozemku p. č.  218, oddělen
geometrickým plánem č. 1580-
80/2014  o výměře 61 m2 v k. ú. Ve-
verská Bítýška. Pozemek v majetku
městyse bude oddělen GP a část od
smuteční síně zůstane i nadále v ma-
jetku městyse.  Záměr směny bude
zveřejněn na úřední desce a web.
stránkách městyse a poté předložen
ZM. Poplatky za vyhotovení GP týka-
jící se oddělení pozemku p. č.
2444/102 uhradí městys Veverská
Bítýška. 
Usnesení č. 54
ZM schvaluje zařazení bodu na pro-
gram jednání - Doručené sdělení Mgr.
B., č. j.: VB/2287/16/POD týkající se
předložení ceny na možnost od-
koupení pozemku p. č.  2425/10 v k.
ú. Veverská Bítýška do vlastnictví
městyse za předloženou cenu.
ZM bere předložené sdělení na
vědomí, ale v současné době ZM
nemá zájem o odkoupení pozemku p.
č.  2425/10 v k. ú. Veverská Bítýška
do vlastnictví městyse.
ZM bere na vědomí předloženou
kalkulaci ceny vodného a stočného
pro rok 2017.
ZM nemá zájem o převod komuni-
kace na pozemku  p. č. 2568 do
majetku městyse. 
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ŽELEZNICE VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Roku 1909 byl c.k. ministerstvu železnic ve Vídni předložen projekt na stavbu místní dráhy z Kuřimi do
Veverské Bítýšky, která se stala centrem těžby kaolinu. Zpracování vytěženého kaolinu měla zajistit plavír-
na, která byla později vybudována v prostorách papírny ve Veverské Bítýšce. A jakmile Česká průmyslová
banka v Praze získala kutací právo a mohla volně disponovat zásobami bítýšského kaolinu, rozjely se naplno
přípravy k zahájení těžby. Banka výhodně využila úpadku, který postihl v roce 1906 papírnu ve Veverské
Bítýšce, a od pětičlenné správní rady majetkové podstaty konkursu odkoupila tovární budovy, aby je dala
upravit pro své účely.

Během roku 1910 byl závod prakticky dokončen a důl zahájil zkušební provoz. Strojní zařízení, na svou
dobu velmi moderní, zaručovalo vysokou efektivnost výroby. Zbývalo jen rozřešit ještě jednu otázku: jak
odvážet vytěžený a přeplavený kaolin. A tak došlo k realizaci projektu místní dráhy z Kuřimi do Veverské
Bítýšky.

Provozovatelem se stal dr. Cyril Seifert, známý podnikatel, který vlastnil řadu železničních koncesí
moravských místních drah a také byl členem správní rady, která spravovala zkrachovalou bítýšskou papírnu.
V letech 1907-1908 prováděl dr. Seifert spolu s dr. Samojedem, majitelem stavební kanceláře v Brně, podrob-
ný průzkum plánované trasy a výpočty, takže provedení stavby spolu s projektem předložili ministerstvu
železnic dne 26. dubna 1909. Přes dosti složité jednání ohledně podmínek provozu a různých formalit u dal-
ších úřadů a přes různé úpravy projektu došlo konečně ke schválení stavby trati. Ministerstvo železnic výno-
sem z 25. května 1910 tak vyzvalo brněnské místodržitelství, aby provedlo ve věci projektu politickou
pochůzku a zahájilo vyvlastňovací řízení. Nastalo ještě jednání s tišnovským okresním hejtmanstvím, edikt
byl uveřejněn v Brněnských novinách v obou zemských jazycích. Ke komisionelnímu jednání byli pozváni
i správy silnic a velkostatkáři, aby podali včasné námitky vůči schválené stavbě tratě.

Konečně v prvních červencových dnech roku 1910 došlo k započetí stavebních prací. Technické poměry
místní dráhy Kuřim - Veverská Bítýška byly vskutku velmi obtížné, neboť jen samotný výškový rozdíl mezi
počáteční a koncovou stanicí činil 55, 8 metru. Rovněž oblouky byly velmi ostré a nedovolovaly do budouc-
na vyšší rychlost než 30 km/hod. Ani vybavení stanic nebylo nikterak přepychové. První průjezdnou stanicí
nové místní dráhy byly Moravské Knínice. Zastávka měla užitečnou délku 180 m a pozůstávala z jedné kole-
je hlavní a jedné koleje vedlejší o délce 96 m. Kolem této koleje bylo vybudováno nákladiště a čekárna pro
cestující. Druhou zastávkou byly Chudčice. Tato stanice byla rovněž vybavena jednou vedlejší kolejí o uži-
tečné délce 56 m a jednoduchým nákladištěm. Nechyběl ani přístřešek pro cestující. Poslední stanicí byla
Veverská Bítýška. Zdejší nádraží bylo vybaveno vším potřebným k tomu, aby odtud mohly být vypravovány
vlaky. Kromě dvou hlavních kolejí zde byly dvě koleje odstavné a kolej vedoucí do výtopny. Všechny budo-
vy, a to nejen ve Veverské Bítýšce, ale i v Moravských Knínicích a Chudčicích, byly postaveny podle norem
státní správy. Totéž platí i o železničním svršku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

V našem městysi proběhla dne 14. ledna 2017 tradiční Tříkrálová sbírka. 
Vybráno bylo celkem 85 003 Kč a 5 EUR.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2017 bude použit v našem regionu na projekty, které přispějí k udržení, zkva-
litnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

Například: 
- ošetřovatelská, pečovatelská a odlehčovací služba 

- poradenství 
- Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace ve Skryjích
- půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek

Část těchto služeb můžete využít i v našem městysi:
Oblastní Charita Tišnov, pracoviště Veverská Bítýška, ulice Boční.

Provozní doby: pondělí 16.00 - 17.00 hodin, středa 6.30 - 8.00 hodin
Zajišťují půjčení kompenzačních pomůcek a základní informace o poskytování pečovatelské a odlehčovací

služby.  Lze dohodnout i  poradenství.

Děkujeme všem dárcům.
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S prací spojenou se stavbou trati bylo
k 31. prosinci 1910 zaměstnáno devadesát
jedna  dělníků. Hodně práce měli s ko-
páním, nakládáním, rozvážením hlíny,
jakož i s překonáváním značných obtíží
spojených s překonáváním nerovného te-
rénu, zvláště u chudčického, asi 25 m
hlubokého průkopu ve skále k Veverské
Bítýšce, a s navážením vysokých náspů po
obou stranách příkopu. Na východní stra-
ně průkopu k Chudčicím byl na polních
pozemcích postaven dřevěný barák pro
byt a kancelář stavbyvedoucího Václava
Kelbla, který měl dohled nad dělníky a
vydáváním náčiní. Mimo bytu a kanceláře
nalézala se v baráku kantýna s licencí
o povolení prodeje lihových nápojů a podávání pokrmů dělníkům. Dělníci se stravovali buď u majitele kan-
týny Václava Kelbla, nebo u Antonína Machatky, hostinského v Chudčicích číslo 22, a spávali hromadně
v bytech po osadě a také ve stodolách. Třicet šest dělníků pocházelo z Čech, 48 dělníků z Moravy a Sloven-
ska, 4 z Polska, 2 byli Chorvati a 1 Němec. Chování dělnictva bylo dosti slušné, neboť po celou dobu stav-
by se nevyskytly větší policejní přestupky.

Zahájení pravidelného provozu na místní dráze Kuřim - Veverská Bítýška se uskutečnilo dne 16. února
dopoledne roku 1911. Toho dne slavila Veverská Bítýška vpravdě místní svátek. Dle záznamu v obecní kro-
nice se slavnosti účastnili četní oficiální hosté, zástupci obce i místního občanstva a školní mládež. Místní
farář lokomotivu posvětil, následoval proslov o významu dráhy a vlak s ověnčenou lokomotivou jel první
jízdu do Kuřimi a zpět. Na to se pořádala hostina v hospodě ,,U Císařů". Prvním personálem dráhy byl:
Ladislav Sedláček - správce provozu, Jan Pospíchal - přednosta stanice, Antonín Peroutka - vlakvedoucí, Jan
Pantůček - úředník, František Dvořák - strojvůdce, Josef Mlčoch - výměnař, Josef Kochmanovič - staniční děl-
ník, Richard Klouda - pochůzkář, Josef Havlíček - pochůzkář, Tomáš Krk - topič. Stavitelé dráhy počítali s ce-
loroční tržbou za přepravu osob z uvedených stanic včetně brněnských výletníků a hostů letních bytů s obno-
sem 16 137,- K. Jízdenka II. třídy stála 8 hal, jízdenka III. třídy 5 hal. První třída neexistovala. Hlavní příjmy
však měla obstarávat nákladní doprava. Z ní mělo být ročně odváženo 1 000 vagónů dřeva, 200 vagónů obilí,
400 vagónů cihel a šamotu, 100 vagónů řepy a 2 500 vagónů kaolinu.

V roce 1930 zastavila Montánní akciová společnost těžbu kaolinu a dráha se přestala rentovat. 9. května
1936 byl zastaven provoz na této dráze, jelikož Česká průmyslová banka, jako hlavní akcionář, odepřela
další finanční podporu. Starostové obcí kolem dráhy se snažili o udržení této tratě posláním žádosti o pod-
poru na vojenské traťové velitelství v Brně, ale žádosti nebylo vyhověno s tím, že na místo vlaku byla na této
trase zavedena autobusová doprava.

6. března 1937 si Tomáš Baťa svezl lokomotivy a vagóny z Veverské Bítýšky do Zlína. Koupil tuto trať za
500 tisíc Kč. Tímto skončila tato místní dráha. Za války a okupace byla používána ke stavbě Hitlerovy dál-
nice u Knínic, potom jako vlečka do výrobní haly u hřbitova, kde se vyráběly díly na letadla, až byla úplně
zrušena při stavbě kuřimského nádraží.

Každoročně v měsíci květnu si můžeme  tuto železniční trať připomenout a projít turistickým pochodem,
pod názvem ,,Pochod po zrušené železnici Kuřim - Veverská Bítýška".

Hana Mifková

NEDĚLNÍ VYCHÁZKA NA ŘECE

Tak jsem ji fakt zvládla.

Co? No, nedělní vycházku přece!
Musím říci, že jsem se na ni v duchu připravovala několik dní. Ta touha ji vykonat byla opravdu silná.
Letošní lednová zima je tuhá. Skoro jak za mého dětství.
Řeka zamrzla... tekoucí voda se objevuje až nad "štokáčem". Kačeny se zdržují u mostu. Jsou jich tam...
desítky... čekají na pečivo...
Díky mému zlomenému kotníku jsem musela jít až pod Celbrovo. Tam totiž při stavbě přehrady (kromě
ochranných hrází) postavili i sjezd pro povozy, tudíž dojdu až k vodě. 
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Nasypaly jsme s dcerou nakrájené pečivo kačenám a vracely se
po břehu těsně kolem zamrzlé řeky k našemu domu.
Mohla jsem vstoupit na led již u Kotoučků. Tam to bylo pozvol-
na.
Hurrá! Jsem na řece! Těch vzpomínek.
Od dětských let... dospívání... rodičovství... babičkovství...
A nyní jsem tu opět. Zvuky jsou stejné... ne to ne... jsou nějak
slabší... já totiž nedoslýchám.
Teď... s hůlkou a v pohorkách si to mířím... svojí rychlostí...
celá šťastná, že jsem a mohu.
Mám cíl... a mám se kam a s kým vrátit. 
Dnes je dnes... a já jsem tu... a teď!
Život je krásný... přes všechny ztráty, bolesti... jsme tu... 
Nevím, co bude za rok... za měsíc... za hodinu... a jsem ráda,
že to nevím... a je mi fajn!

Řeka v zimě má svoje jedinečné kouzlo.
Než napadl sníh, byli malí i velcí bruslaři vidět po celé délce
toku. Po sněhové nadílce se muselo odhrnovat. Na řece vzniklo
několik kluzišť a mezi nimi i kousek menší rychlodráhy.
Dospělí jsou vidět se sáňkami, ve kterých mají zachumlané
v ohrádce i ty nejmenší. Kolem pobíhají a pokoušejí se bruslit
caparti... a v povzdálí krasobruslí malé slečny. No a kluci, ti si
samozřejmě s hokejkami pronásledují puk...
Já se na tu naši řeku dívám denně z okna... odmalička. Mám ji moc ráda v každém ročním období, ale to
zimní kouzlo... nemá chybu. 
Když jste totiž dole na ledě... jste vlastně na široké silnici, kterou vytvořil pan stavitel Mráz.
Je obklopena z obou stran olšemi a vrbami. A směrem ke splavu... vzadu na obzoru jsou vidět zasněžené
kopce Skal. Je tu krásně, vážně. Jsme doma.

... právě jsem v úrovni hřiště, když kolem mne projel cyklista...
Sportovní oděv včetně vybavení. Vše vyladěné v barvách. Zimní obutí i pro kolo.
Nevím... asi se vydal až z brněnské přehrady... inu... moderní doba.
Za mého dětství také kluci jezdili na ledě na kole. Předváděli svá umění, ale to měli jen obyčejná... mnohdy
doma z dílů poskládaná... žádné zimní úpravy.
Úspěch ale měli velký. Všimly jsme si jich. Všechny, co jsme tam byly.

Joó... a ti odrostlejší kluci, abyste věděli... si odhrnutá kluziště dokonce polévali vodou.
Nabírali ji z díry v ledu, kterou u břehu vysekali rybáři kvůli rybám, aby měly kyslík. V otvoru byl kus větve,
aby upozornil bruslaře na vodu. Byla pokryta jen  tenkým ledem a bylo to nebezpečné.
Hrací plochu dokonce vyznačili modrými čarami. Asi to dělali modřidlem, nevím... budu se muset zeptat.
Nás mladší nechali jezdit na tom krásném ledě jen před zápasem... jinak jsme mohli pouze fandit mimo hrací
plochu.

Milí čtenáři, budu končit. Já totiž vůbec nechtěla psát takovýto traktát o Veverské Bítýšce a Svratce v zimě.
Vůbec ne, ale přišla jsem domů a... navečer mne napadlo, že bych měla poslat e-mail jedné babičce, která
sdílí se mnou stejnou slabost pro naši řeku.

Tehdy... před lety... tam u hřiště... krasobruslila, oslňovala skoky... a... nějak ten čas utekl...
Ano, pošlu jí mé vyznání. Třeba jí bude lépe a přijede se na tu zimní krásu podívat.
Bydlí v Brně, sem dojíždí jen na letní byt... 
A..."v zádech již má bdělou stráž," jak zpívá v písni Standa Zmožek.
Raduje se z každého dne, když jí to dobře šlape... 
Bude se sice radovat již jen z hráze, když půjde vycházkou okolo řeky... Úplně to vidím.
Manžel ji bude jistit, aby tu exkurzi zvládla bez úrazu. Budou oba vzpomínat.
Nevím, třeba přijedou... třeba ne. 



Vím, že jí udělám radost touto zimní vycházkou... třeba jen tak, na papíře. 
Třeba udělám radost i jiným, kteří to tu u nás znají a znali...

Musím přiznat, že mi ten kotník ale pěkně dává zabrat. Dokonce chodím i po domě s hůlkou.
V neděli jsem to v tom sněhu přehnala. Ale stálo TO za TO. 

Další generace pokračují v tradičních zimních sportech našeho městečka.
Život jde stále dál a to je dobře.

Mějte se hezky. Vaše Ilona Coufalová, roz. Šancová, leden 2017, Veverská Bítýška
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Anthropos aneb šesťáci u mamuta
Dne 6. 12. 2016 se naši šesťáci vypravili po stopách mamuta přímo do pavilónu Anthropos v Brně Pisárkách,
aby si doplnili a oživili své znalosti z období pravěku, se kterým se letos seznámili v dějepisu. Díky skvělé
paní lektorce se naši žáci dozvěděli řadu zajímavostí z tohoto dějinného období, vyslechli detaily ze života
našich předků (zejména o životě člověka neandrtálského), nahlédli do světa mamutího života a viděli řadu
nálezů zejména z našich významných archeologických lokalit.

Mgr. Hana Krejčová

Předvánoční zastavení
V adventním čase jsme se sešli na vá-
nočně vyzdobeném školním dvoře,
kde 9. 12. 2016 proběhlo "Předvánoč-
ní zastavení" v podání žáků naší školy.
Na pódiu se v krátkých vystoupeních
postupně vystřídali žáci jednotlivých
tříd. Všichni se snažili a za jejich vy-
stoupeními byl vidět velký kus práce
(nejen dětí, ale i paní učitelek). Za což
jim patří velký dík. Na závěr zazpíval
jako host s krátkým hudebním vystou-
pením pan Jiří Helán, který se vždy
velmi ochotně zúčastňuje školních
kulturních akcí. Děkujeme Vám, pane
Heláne! Samozřejmě nechyběl ani
prodej výrobků z naší keramické díly

a z hodin pracovních činností a taky občerstvení v podobě teplých nápojů jak pro děti, tak i dospělé. Děku-
jeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří se přišli na vystoupení podívat.

Mgr. Zuzana Kudláčková

Vánoční Vídeň
Jeden den, 8. 12. 2016, strávili žáci 8. a 9.
ročníku ve Vídni, hlavním městě Rakouska.
Cílem bylo seznámit se s památkami a místy,
o kterých se učíme ve škole, tj. Schönbrunn
a park, Hofburg, Rathaus, Stephansdom,
Hundertwasserhaus, orloj atd. 
Průvodce žáky informoval i o dalších mís-
tech, kde by bylo možno užitečně strávit čas
v tomto městě. Dětem se poznávací výlet
líbil, byli spokojeni i s tím, že si mohli sami
projít centrum Vídně, koupit maličkost
a ochutnat některou z typických sladkostí na
vánočních trzích.        Mgr. Milena Křížanová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
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Klapzubova jedenáctka aneb třeťáci v
Polárce

Listopad je, co se učení týká, velmi nároč-
ný a dlouhý měsíc. Aby jej třeťáčkům ale-
spoň trochu zpříjemnily a odlehčily, roz-
hodly se paní učitelky jeden den věnovat
návštěvě velmi povedeného divadelního
představení Klapzubova jedenáctka
v brněnském divadle Polárka. Pohádka
o fotbalovém mančaftu složeném z bratrů
Klapzubových se odehrávala v jednoduše
srozumitelném duchu a byla doplněna
o spoustu vtipných momentů odkazujících
k současné situaci ve sportovním světě.
Děti byly hned v úvodu vtaženy do děje
a napjatě sledovaly příběh rodiny, která na
své cestě za světovým prvenstvím v kopa-

né, prožívá nejrozličnější dobrodružství a setkává se se spoustou zajímavých postav včetně anglického krále
či divochů. Dětem se pohádka moc líbila, ovšem největší úspěch zaznamenala ústřední klapzubácká hymna,
kterou si děti zpívaly nejen cestou domů v autobuse, ale zpestřují si jí pravidelně i hodiny hudební výchovy.

Mgr. Lucie Polanská

Osmáci a Velká francouzská revoluce - brněnské centrum Legato
19. 12. 2016 se žáci 8. A zúčastnili výukového programu Velká francouzská revoluce (Brno - centrum Lega-
to), který měl jejich znalosti o této významné dějinné události nejen doplnit (seznámení s významnými
postavami revoluce a s jejich tragickými osudy), program vedl k zamyšlení nad významem a odkazem fran-
couzské revoluce), ale měl je také seznámit s jinými metodami, než s jakými se setkávají u nás na škole.
Během dopoledního programu řešili převážně skupinové úkoly, učili se skupinové spolupráci, vyzkoušeli si
metodu dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky.

Mgr. Hana Krejčová

Celoškolní projekt - Vítání zimy
V době předvánočního shonu a nastupující únavy ze školních lavic se 21. 12. 2016 celá škola zapojila do
projektu Vítání zimy. Vyzbrojeni špekáčky a dobrou náladou se žáci naší školy, po třídách, vydali po různých
trasách uvítat nádherně sněhem vymalovanou krajinu nad Veverskou Bítýškou, aby se opět sešli na návrší
v obci Lažánky, zde se ohřáli u ohně, opekli svůj masitý klenot, popili teplý čaj a podělili se o zážitky ze
sněhového dovádění.

Mgr. Hana Krejčová
Vánoční laťka - tradiční soutěž ve skoku vysokém

19. 12. 2016 se uskutečnila tradiční soutěž ve skoku vysokém "Vánoční laťka", kterou pořádá Gymnázium
Tišnov. Naši školu reprezentovali v kategorii mladší žáci David Nečas, Tomáš Sattler. Mladší žákyně Marké-
ta Homoláčová a Veronika Sattlerová, ve star-
ších žákyních Eliška Jurdáková a Nikol Novotná
a starší žáci Vladimír Kozina a Lukáš Zounek.
Ve velmi vyrovnaném souboji jsme obsadili,
společně s tišnovským gymnáziem, krásné 3.
místo. V soutěži jednotlivců se umístila na 3.
místě Eliška Jurdáková výkonem 135 cm, 3. mís-
to obsadil i Lukáš Zounek (155 cm) a na 2. mís-
tě skončil Vladimír Kozina, který výšku 155 cm
překonal na první pokus. Závody proběhly
v klidné a pohodové atmosféře a tak jsme
kromě cen přivezli i trochu předvánoční atmos-
féry. Všem závodníkům gratulujeme k osobním
výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

Mgr. Veronika Petrová



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 02/2017 www.obecveverskabityska.cz

10

Druháci v divadle Radost
6. 1. 2017 žáci 2. A a 2. B navštívili Divadlo Radost a velmi povedené dětské představení Baba Jaga, které
je na motivy ruské pohádky Mrazík. Pohádka je ale trošku jiná.Začíná svatbou Ivánka a Mášenky a přímo ze
svatby unese baba Jaga Ivánka. Mášence se podaří pomocí obživlého skřítka Ivánka najít, ale v ten okamžik
je Mášenka unesena čarodějem Kostějem. Naštěstí Ivánek pomocí baby Jagy a skřítka zničí zlého čaroděje
Kostěje a Mášenku osvobodí. Pohádka končí opět velkou svatbou. Celou pohádku doprovází živá hudba, pís-
ničky, tanečky a samozřejmě nádherné kostýmy a masky herců a loutky. Toto představení bylo pro děti
velkým zážitkem.

Mgr. Jana Kosňovská

Maškarní karneval
I v letošním roce uspořádala naše ZŠ dne 22. 1. 2017 Maškarní
karneval v sále KD. V doprovodu rodičů přišlo mnoho dětí
v různých maskách. Mohli jsme vidět princezny, čarodějnice,
mušketýra, hasiče, indiána, Sněhurku i jiné zajímavé masky.
Během karnevalu děti tančily, zpívaly různé písně a soutěžily
v různých disciplínách. Poděkování si zaslouží žáci 9. tříd, kteří
svými vystoupeními zapojili mladší spolužáky do tance. Sou-
částí karnevalu byla i bohatá tombola, ve které děti vyhrávaly
různé ceny. První cena byla nádherný dort, který si odnesla
maska kašpárka. Celým karnevalem provázel maskot naší školy
- veverka. I letos se karneval vydařil a dětem se vůbec nechtělo
odcházet domů.

Mgr. Ivana Sedláčková

Proběhl 3. ročník Školního plesu
V sobotu 21. 1. 2017 proběhl v sále Kulturního domu již 3.
ročník Školního plesu. Velkolepým zahájením plesu bylo téměř
profesionální předtančení žáků naši školy v choreografii p. uči-
telky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové. Na polonézu navázala
pasáž s moderní hudbou a aktéři byli odměněni velkým potles-
kem. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helá-
na se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvoře-
na bývalými žáky naší školy. Součástí
plesu byla i letos hra o ceny, která byla
opět pestrá. Všem sponzorům a rodi-
čům za příspěvky děkujeme!! Výtěžek
ze školního plesu bude výhradně použit
pro žáky školy na celoškolní akci. Na
závěr chci poděkovat všem, kdo se
podíleli na zajištění plesu, ale i těm,
kdo přispěli do bohaté tomboly, a také
Vám všem, kteří jste se přišli pobavit
a podpořit školu. 3. školní ples skončil,
a na shledanou na příštím školním
plese!

Mgr. Zuzana Kudláčková

Minimuzikál "Na Veveří straší…"
V pátek 28. 1. a v sobotu 29. 1. 2017 uvedla ZŠ Veverská Bítýška pohádkový muzikál plný písniček, kouzel
a zpívajících i tancujících "herců" - žáků této školy. Diváci shlédli starý známý příběh v novém kabátě. Příběh
dětí, které se snaží mít svou klubovnu na hradě, byl zasazen do oblasti naší krásné Veverské Bítýšky a hradu
Veveří, kde straší starý rytíř Veverka se svou dcerou Leontýnkou. Dětem se pomocí skřítků a duchů hrad
opravit podaří. V muzikálu zazněla spousta písniček jako je Hajný je lesa pán, V naší ruině straší, Skřítkové
tesaři a mnohé další v podání dětí ZŠ VB. Celé divadelní představení se začalo nacvičovat v polovině září
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a děti do celé akce byly tak ponořeny, že jim nevadilo nacvičovat v brzkých ranních a také v pozdějších
večerních hodinách necelého půl roku. Výsledkem byl krásný zážitek pro rodiče, prarodiče a také širokou
veřejnost. Odměnou pro děti byl dlouhý potlesk obecenstva a pocit dobře odvedené práce.

Mgr. Markéta Jůzová

INZERCE
Mladí man�elé

KOUPÍ RODINNÝ DÙM
ve Veverské Bítýšce èi nejbli�ším okolí.

MÙ�E BÝT I STAVBA K DEMOLICI, STAVEBNÍ
PROLUKA ÈI MENŠÍ ST. POZEMEK.

Cenu nabídnìte. Nejsme realitní kanceláø.
Dìkujeme.

Kontakt mailem: popelin@post.cz
nebo tel. 604 410 370

Hledám chatu ke koupi.
Tel.: 722 012 297

Byt v dobrém stavu - HLEDÁM.
Tel.: 774 340 338

Hledám dům nebo pozemek.
Tel.: 607 127 906

NABÍZÍM PRÁCI Z DOMOVA NA PC/NET,
NA VÈ 7-10 TIS MÌS,NA HÈ-OD 25 TIS MÌS.

VÍCE INFO NA
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

 

Plaťte méně  
za povinné  
ručení! 
 

do 1 000 ccm  ...................................  980 Kč za rok 
1 000 – 1350 ccm  ....................... .. 1 491 Kč za rok 
1 351 – 1 850 ccm  ........................  1 903 Kč za rok 
1851 a výše ………………………………… 2111 Kč za rok 
 

Limit plnění  50 000 000 Kč + asistenční služby. 
Kalkulaci ovlivňuje bonus, věk, výkon, objem,  PSČ, 
atd. Zeptejte se na svoji konkrétní cenu. 
 

Úraz bez příplatků! 
Přizpůsobíme na míru konkrétním potřebám.             
Př: bolestné 300Kč/den, trvalé následky do 
2 400 000, hospitalizace 500Kč/den i v nemoci. 
Student, sportovec ………………………203Kč 
Řemeslník …………………………………….300Kč 
 

 Pojištění majetku 
 

POJIŠTĚNÍ  RODINNÉHO DOMU 
v hodnotě  3 000 000Kč za 1829Kč za rok 

 

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 
v hodnotě 300 000Kč za 562Kč za rok 

 

Pojistná nebezpečí: Požár, výbuch, úder blesku, pád 
letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů 
a stožárů, tíha sněhu nebo námrazy, vodovodní 
škoda, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, 
náraz vozidla, zkrat a přepětí, zničení skel, asistenční 
služby + krádež, vandalismus, povodeň a záplava 
 

Dále nabízíme: 
Finanční plánování, investice, hypotéky, penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, stavební spoření, 
servis a ukončování smluv. 
 

SPOLUPRACUJI SE VŠEMI POJIŠŤOVNAMI! 

POJIŠTĚNÍ A FINANCE VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 
Robert Válek tč: 608 700 442 E-mail: rob.valek@gmail.com www.ROBERTVALEK.eu 

pondělí 9 - 17:00, středa 13:00 -17:00, žlutý domeček Na Městečku 
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR

Zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku Veverská Bítýška 02/2017, vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje
nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v červnu 2017

�� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379
�� Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.

Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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POSILOVNA
SQUASH

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00
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Pracovní doba:
Po-Pá: 14.30-17.30 hod.

So: 8.00-10.00 hod.
v ostatní dobu na telefonu

728 009 613

CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

VEV. BÍTÝŠKA, DLOUHÁ 48

MVDr. Irena Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška

telefon: 546 410 248
(recepce Rosice)

mobil: 728 009 613

Nabízí chovatelské potřeby
a krmiva pro domácí mazlíčky

� nově rozšířený sortiment pro odpočinek a spánek
� pelechy, polštáře, matrace, deky (pro psy a kočky),

domečky, pelíšky, hamaky a spací pytle, bavlněné
měkké výstelky (pro křečky, morčata, králíky,
fretky ..)

� výběr podestýlek a WC, nácvikové savé podložky
� škrabadla pro kočky, svetry pro psy
� přeprava zvířat - přepravní boxy - i na kolo,

přepravky, tašky, cestovní láhve a misky
� pro bezpečnost psů - svítící obojky, reflexní vesty,

šátky, postroje, vodítka, ultrazvukové píšťalky
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PROFESIONÁLNÍ 
NEZÁVISLÉ 
FINANČNÍ 

PORADENSTVÍ

FINANČNÍ PLÁN • HYPOTÉKY A ÚVĚRY • INVESTOVÁNÍ A SPOŘENÍ 

KONSOLIDACE A ÚSPORY • PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ • POJIŠTĚNÍ OSOB A MAJETKU 

POVINNÉ RUČENÍ • STAVEBNÍ SPOŘENÍ

www.fi ncentrum.com

ZKONZULTUJTE SVÉ FINANČNÍ MOŽNOSTI S ODBORNÍKEM. 

ANALÝZA FINANČNÍCH POTŘEB ZDARMA!

VLADIMÍRA KUDLÁ OVÁ
tel. 733 166 736, www.fincentrum.com/cz/vladimira-kudlacova-1/

Hvozdec 102, 664 71 Veverská Bítýška, p ijedu za Vámi.


