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Vážení spoluobčané,

všechny Vás srdečně zdravím. 

V tomto čísle Zpravodaje Vám
sdělím několik z mnoha věcí,
které jsme mimo jiné řešili, nebo
kterými se v současné době za-
býváme.

Výsadba stromů
Počátkem letošního roku došlo ke kontrole

porostů v našem městečku a pět stromů bylo vyká-
ceno. Za pokácené stromy byla městysu uložena
náhradní výsadba. V měsíci dubnu bylo zakoupeno
osm vzrostlých stromů javorů (Acer plat. Globosum,
výška 2,5 m) za cenu 23 640 Kč. Tyto stromy byly
vysázeny na sídlišti Na Bítýškách na pozemcích p.č.
515 a 527/1. Ještě vysadíme dva kusy javoru na
zahradu mateřské školy v ulici Pavla Perky a do
parku před kostel sv. Jakuba zasadíme nový stromek
místo toho, který vyvrátila vichřice.

Mateřská škola Zábíteší
Bylo vydáno stavební povolení na stavbu nové

mateřské školy v ulici Zábíteší, na místě původní
kotelny na tuhá paliva. Byla zveřejněna výzva na ve-
řejnou zakázku, ve které bude vybrán zhotovitel
stavby. V měsíci červnu bude zastupitelstvu městyse
předložena smlouva o dílo s vybraným uchazečem
a po podpisu smlouvy budou zahájeny stavební
práce. Předpokládaná doba stavebních prací je zhru-
ba dvanáct měsíců od předání staveniště.

Stavební povolení tělocvična
Dne 16. 5. 2018 bylo vydáno společné stavební

povolení na stavbu Novostavba tělocvičny, Veverská
Bítýška - ulice Pavla Perky č.p. 390. Projektová
kancelář Ateliér Coufal předala dne 23. května měs-
tysu projektovou dokumentaci pro provedení stavby.
Nyní se  připravuje výzva na veřejnou zakázku, ve
které bude vybrán na základě veřejné soutěže zho-
tovitel stavby. Výzvu na veřejnou zakázku musí
schválit zastupitelstvo městyse. Výběr zhotovitele
probíhá podle zákona o veřejných zakázkách. Je to
velice složitý proces, který má pevně stanovené lhů-
ty, termíny a podmínky, zkrátka se nesmí nic opome-
nout. Když vezmu v potaz, že pozemek pod stávající
tělocvičnou nám byl Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových převeden v měsíci srpnu
2017, troufnu si říct, že v nejkratším možném termí-
nu se podařilo docílit vydání stavebního povolení.
Bylo nutné zajistit projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumen-
taci pro provedení stavby. Museli jsme zajistit veš-
kerá závazná stanoviska dotčených orgánů, přede-
vším orgánu územního plánování Městského úřadu
Kuřim, dále jsme museli zajistit a nechat vypracovat
inženýrsko-geologické průzkumy a mnoho dalších
dokumentů. Nová tělocvična vznikne na místě stáva-
jící, již nevyhovující tělocvičny a bude rozměrově
skoro jedenkrát větší. Stávající tělocvična bude zbou-
rána na základě vydaného povolení k demolici. Ještě
nás čeká mnoho úkolů, ale Veverská Bítýška a přede-
vším žáci základní školy si novou tělocvičnu včetně 
nového sociálního zázemí zaslouží.
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Oslavy Dnů obce
Již po třetí rok připravujeme oslavy Dnů obce. Při-

pravujeme výstavu, kulturní program a několik
dalších doprovodných akcí. Zastupitelstvo městyse
schválilo zhotovení bysty T. G. Masaryka. Bysta bude
usazena na pískovcovém podstavci 1200 x 300 x
300 mm a bude umístěna v parčíku na Masarykově
náměstí.  Náměstí bude nově označeno orientačními
cedulemi. Bysta bude do parčíku usazena při příleži-
tosti oslav Dnů obce a při významném výročí 100 let
od aložení Československé republiky. Původně
v parku na Masarykově náměstí bývala  socha T. G.
Masaryka sedícího v křesle. 

Hrobka Kovářovy rodiny
Pokračujeme v opravách památek, zastupitelstvo

městyse schválilo opravu monumentální hrobky Ko-
vářovy rodiny na místním hřbitově. Cena za opravu
je  vyčíslena na 261 965 Kč včetně DPH. 

Opravy budou probíhat následovně: kámen bude
očištěn a zbaven sekundárních nátěrů. Budou slepe-
ny prasklé části a budou provedeny doplňky umělým
kamenem stejného charakteru. Písmo bude opraveno
a znovu vybarveno. Po provedení barevné a výra-
zové retuše bude kámen vyspárován a hydrofobi-
zován. Litinové prvky (socha anděla a ohrádka) bu-
dou očištěny tryskáním, budou provedeny opravy de-
formací a spojových částí. Povrch bude antikorozně
ošetřen nátěrem, vytmelen s následnou povrchovou
úpravou v kovářské barvě - socha anděla v grafitově
stříbrné barvě. Betonové prvky budou rozebrány
a očištěny, praskliny slepeny a vytmeleny. Po zho-
tovení nového vyrovnaného podkladu budou ulože-
ny zpět. Opravy budou hrazeny částkou 145 965 Kč
z rozpočtu městyse, částkou 108 000 Kč (dar od
soukromého dárce) a částkou 8 000 Kč od občanů
městyse,  kteří dobrovolně přispěli svým darem do
fondu pro údržbu hrobů. Všem, kteří přispěli na tuto
opravu, vřele děkuji.

Oprava chodníku
Koncem měsíce května byly započaty stavební

práce na opravě chodníku pro pěší v části ulice Dlou-
há. Chodník  bude opraven a bude položena nová
zámková dlažba, a to od rodinného domu číslo po-
pisné 6, až po rodinný dům číslo popisné 14. Práce
provádí pracovní skupina městyse. Po opravě této
části chodníku provedou pracovníci městyse  opravu
chodníku okolo smuteční síně a před vstupem do
smuteční síně. 

V měsíci červenci a srpnu provede pracovní sku-
pina městyse úpravu prostor mateřské školy v ulici
Zábíteší. Bude obnovena a upravena prostorná le-
hárna a sociální zařízení ve stávající třídě.

Město
Dne 21.6.2017 zastupitelstvo městyse schválilo

návrh podat žádost do parlamentu ČR týkající se po-
výšení městyse Veverská Bítýška na město.

Na základě kritérii pro posuzování žádosti o sta-
novení městem vládou byla vypracována žádost.
Dne 15.2.2018 byla tato žádost  o stanovení městyse
Veverská Bítýška městem odeslána do Parlamentu
České republiky. 12.3.2018 byla žádost postoupena
Ministerstvu vnitra odboru veřejné správy a dozoru.
16.4.2018 bylo provedeno místní šetření Odborem
Ministerstva vnitra týkající se míry plnění jed-
notlivých kritérií stanovených usnesením vlády č.
418 pro posouzení návrhů obcí na stanovení městy
vládou a o vyjádření vlády k žádosti obcí o stanovení
městy. 

Z podkladů poskytnutých městysem, z veřejně do-
stupných zdrojů, jakož i z šetření provedeného na
místě, učinilo Ministerstvo vnitra ČR Odbor veřejné
zprávy, dozoru a kontroly závěr, že městys Veverská
Bítýška splňuje podmínky stanovené zákonem, jakož
i kritéria stanovená v příslušném usnesení vlády.
Nyní vláda ČR rozhodne o tom, zda městys Veverská
Bítýška bude městem.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemné
prázdniny a dovolenou, krásné léto a především
pevné zdraví.

Josef Mifek, starosta městyse

Nová tělocvična, ul. Pavla Perky

Rozšíření mateřské školy, ul. Zabíteší 



Usnesení č. 8
ZM schvaluje VII. Rozpočtové opatře-
ní Městyse Veverská Bítýška v roce
2017 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje VII. Rozpočtové opatře-
ní Městyse Veverská Bítýška v roce
2017 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje VII. Rozpočtové opatře-
ní Městyse Veverská Bítýška v roce
2017 v oblasti financování.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený střednědo-
bý výhled rozpočtu Městyse Veverská
Bítýška na roky 2019-2021.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2018
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků HC Vever-
ská Bítýška, se sídlem Na Bílém
potoce 539, Veverská Bítýška zast.
Břetislavem Skalníkem ve výši 140
000,- Kč. ZM pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 14
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků Římskoka-
tolické farnosti, se sídlem Hvozdecká
125, Veverská Bítýška zast. Mgr.
Markem Hlávkou ve výši 300 000,-
Kč. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 15
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků FC Vever-
ská Bítýška, se sídlem U Hřiště 642,
Veverská Bítýška, zast. Lubomírem
Pelíškem ve výši 250 000,- Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 16
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků na pečova-
telskou službu Diecézní charitě Brno,
oblastní charita Tišnov, se sídlem Rá-
boňova 116, Tišnov, zast.  Ing. Janou

Marečkovou ve výši 100 000,- Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků na odleh-
čovací službu Diecézní charitě Brno,
oblastní charita Tišnov, se sídlem Rá-
boňova 116, Tišnov, zast.  Ing. Janou
Marečkovou ve výši 20 000,- Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků GYNNES
BRNO s r.o., se sídlem Kyselkova
90/2, Ořechov, zast. MUDr. Filipem
Dörrem ve výši 36 000,- Kč. ZM po-
věřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 19
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků SDČR -
pobočný spolek, zast. Magdalenou
Minaříkovou, U Hřiště , Veverská
Bítýška ve výši 55 000,- Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 20
ZM neschvaluje začlenění částky ve
výši 440 000,- Kč do výdajové stránky
rozpočtu  na zakoupení pozemku p.č.
1090 v k.ú. Veverská Bítýška. Jedná se
o koupi pozemku za účelem budoucí
výstavby retardéru v lažáneckém kop-
ci. 
Usnesení č. 21
ZM schvaluje zařazení do výdajové
položky § 3326 (pořizování, zachová-
ní a obnova kulturních památek)
částku ve výši 120 000,- Kč za účelem
zhotovení a umístění bysty T.G. Ma-
saryka do parku na Masarykově
náměstí o firmy Marston.cz. Bysta
bude pořízena k výročí 100 let vzniku
ČR. Částka 120 000,- Kč bude převe-
dena z výdajové stránky rozpočtu §
6409 - rezerva.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2018
v oblasti výdajů vč. schválené úpravy

v § 3326 a v § 6409.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2018
v oblasti financování.
Usnesení 24
ZM schvaluje Dodatek č. 1 Statutu
trvalého peněžního fondu pro údržbu
hrobů
Usnesení 30
ZM schvaluje MŠ přísp. organizaci,
Pavla Perky 333, Veverská Bítýška
kritéria pro přijímání dětí do MŠ a pro
jejich umisťování na jednotlivá pra-
coviště pro školní rok 2018/2019 vč.
termínu zápisu do MŠ pro školní rok
2018/2019 na den 2.5.2018 v budově
MŠ ul. P.Perky 333, Vev. Bítýška v do-
bě od 6.15-16.00 hodin.
Usnesení 31
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31.12.2018 a celková část-
ka činí 157 850,- Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení 32
ZM schvaluje Věru Kuncovou, bytem
Tišnovská 732, Veverská Bítýška do
funkce přísedícího Okresního soudu
Brno - venkov na funkční období let
2018-2022.
Usnesení 33
ZM schvaluje převzetí kotelny u do-
mu č.p. 610 za částku 2000,- Kč/měs.
do nájmu městyse.  Nájemní smlouva
bude uzavřena mezi městysem Vever-
ská Bítýška a SBD Květnice, Mlýnská
666, 666 01 Tišnov, zast. Stanislavem
Mrkosem. 
Usnesení 34
ZM schvaluje ukončení  nájemní
smlouvy na část obecního pozemku
p.č. 794/1 díl "a" o výměře 4 x 4,84 m
a díl "b" o výměře 1,10 x 4,50 m v
k.ú. Veverská Bítýška uzavřené dne
20.3.2017 a to k 1.3.2018.
Usnesení 35
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 1291/1 díl a, o výměře 11
m2, který vznikl oddělením GP č.
1759-402/2017 z pozemku p.č.
1291/1 v k.ú. Veverská Bítýška za
1700,- Kč/m2. Veškeré poplatky uhra-
dí kupující. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. 
Usnesení 36
ZM neschvaluje předložený návrh
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(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 19.2.2018
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Usnesení č.6
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti příjmů.
Usnesení č.7
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti výdajů.
Usnesení č.8
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti financování.
Usnesení č.9
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
investiční dotace mezi městysem Vev-
erská Bítýška a FC Veverská Bítýška
z.s., U Hřiště 642, Veverská Bítýška o
poskytnutí investiční dotace ve výši
244 000,- Kč a pověřuje starostu pod-
pisem uvedené Smlouvy.
Usnesení č.10
ZM schvaluje - hrobka Kovářovy rodi-
ny bude opravena v původní variantě,
tedy socha nebude zlacená. 
Usnesení č.11
ZM neuděluje svůj souhlas, že umístí
na pozemcích ve vlastnictví městyse
Veverská Bítýška p.č. 2425/11, orná
půda, p.č. 2424/1 ostatní plocha, v
kat. úz. Veverská Bítýška, v souladu s
grafickou přílohou č.1 kanalizační
vedení - splaškovou kanalizaci
DN250, vodovodní vedení - vodovo-
du DN100, (rovněž také na pozemku
p.č. 436/1, ostatní plocha) zpevněnou
plochu včetně sjezdu na stávající sil-
nici na pozemku p.č. 2306, v kat. úz.
Veverská Bítýška, protože doposud
není zaručeno, že plochy určené re-
gulačním plánem budou plochami
veřejnými a že bude umožněn další
rozvoj lokality.

Usnesení č.12
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky a zadávací dokumentaci na za-
kázku městyse "Stavební úpravy a do-
stavba MŠ, Zábíteší 224, Vev.Bítýška"
a její zveřejnění na Profilu zadavatele
dne 5.4.2018 s tím, že z předložené
výzvy bude vyňata věta: "Předpoklá-
daná hodnota za celý předmět plnění
veřejné zakázky byla stanovena jako
nejvýše přípustná a nepřekročitelná s
tím, že se jedná o maximální částku,
kterou jsou dodavatelé oprávněni
nabídnout."
Usnesení č.16
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplat-
ném převodu vlastnického práva k ne-
movité věci pozemku p.č. 1872/12 v
k.ú. Veverská Bítýška č. BP-17/250
uzavřenou mezi městysem Veverská
Bítýška a ČR-Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2 a po-
věřuje starostu podpisem této smlou-
vy.
Usnesení č.17
ZM souhlasí s pokládkou sdělovacího
vedení týkající se AKCE: MIMO
4x4_O2_M8_BOYHV_OK, přípojka
elektronických komunikací pro vysí-
lací věž mobilní sítě.
Usnesení č.18
ZM schvaluje Protokol o Předání pro-
dlouženého řadu splaškové kanali-
zace v části ulice 9. května pro veřej-
nou potřebu v délce 39,18 m do sprá-
vy a údržby Vodárenskému svazku
"Bítešsko" a pověřuje starostu městyse
podpisem předávacího protokolu.
Usnesení č.19
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.

1307/1 díl a  o výměře 4 m2 za
celkovou cenu 800,- Kč společnosti
AIR TEAM s.r.o., Masarykovo nám.
354, Vev.Bítýška zastoupená jedna-
telem společnosti Ing. Petrem Polá-
kem a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
uvedeného pozemku uhradí kupující
vč. uhrazení poplatku za vklad do
Katastru nemovitostí.
Usnesení č.20
ZM schvaluje: Veřejnoprávní smlou-
va, týkající se umístění a provedení
stavby skladu surovin 017-
HARTMANN-RICO a.s., Veverská Bí-
týška, bude doplněna o vyjádření
stavebního úřadu k návrhu Veřejno-
právní smlouvy, zda je v souladu s
územním plánem a stavebním
zákonem, projektovou dokumentací,
závaznými stanovisky a vyjádřeními
uvedenými v seznamu dokladů
smlouvy. 
Do smlouvy do seznamu dokladů
bude doplněno vyjádření městyse
Veverská Bítýška ze dne 16.10.2017
č.j. VB/1681/17/POD.
Usnesení č.21
ZM schvaluje Předávací protokol tý-
kající se předání prodlouženého řadu
splaškové kanalizace SO 03 a vo-
dovodu SO 02 - I. a II. etapa v ulici Na
Babkách za celkovou částku 2000,-
Kč do správy a údržby Vodárenskému
svazku "Bítešsko" a pověřuje starostu
městyse podpisem předávacího pro-
tokolu.
Usnesení č.22
ZM schvaluje umístění části vsako-
vacího objektu týkající se stoky
dešťové kanalizace na pozemcích p.č.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 4.4.2018

plánovací smlouvy a smlouvy o zří-
zení věcného břemene, a to včetně
udělení souhlasu s jejich uzavřením
ze strany zastupitelstva městyse, které
podala pí. Ludmila Kiliánová dne
11.12.2017.
Usnesení 39
ZM nesouhlasí se žádnou z variant ry-
chlostních a víceproudých komunika-
cí vedených přes k.ú. Veverská Bítýš-
ka.
Usnesení 40
ZM schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní za účelem
stavby "Výstavba 3 rodinných domů
Veverská Bítýška - vodovod, splaš-

ková a dešťová kanalizace, komunika-
ce" realizovaných na pozemcích
1809/1 a 1809/4 v k.ú. Veverská Bí-
týška" a následné odkoupení zbudo-
vaných IS : SO 031-splašková kanali-
zace, SO 032-dešťová kanalizace, SO
033 - vodovod do majetku městyse za
celkovou cenu 3000,- Kč (1000,-
Kč/SO - stavební objekt). Smlouva se
uzavírá mezi Ing. Davidem Vašíčkem,
bytem Stejskalova 7, 615 00 Brno a
městysem Veverská Bítýška. ZM po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení 41
ZM Veverská Bítýška schvaluje v
souladu s § 47, odst.5 zákona

č.183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, v plném znění
"Zprávu o uplatňování ÚP Veverská
Bítýška", včetně pokynů pro zpracov-
ání návrhu změny č.2 ÚP Veverská
Bítýška, které jsou součástí Zprávy.
ZM Veverská Bítýška schvaluje pana
Josefa Mifka jako zastupitele, urče-
ného pro spolupráci s pořizovatelem
při projednávání návrhu Změny č.2
ÚP Veverská Bítýška.
Usnesení 42
ZM schvaluje OZV č. 1/2018 o noč-
ním klidu ve které jsou zaneseny kul-
turní a soukromé akce dle doručené
žádosti č.j.: VB/301/18/POD.
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2564/1, 1652/52 ve vlastnictví mě-
styse Veverská Bítýška. Budování
přípojky a předání veškerých sítí do
majetku městyse bude řešeno sa-
mostatnou smlouvou.

Usnesení č.23
ZM nemá námitek k výstavbě dočas-
ného ubytovacího zařízení kontej-
nerového typu, které má být umístěno
v areálu firmy HARTMANN-RICO

a.s., Veverská Bítýška na pozemcích
p.č. 1405 a 1406 dle předložené pro-
jektové dokumentace vypracované
dne 21.3.2018.

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

V letošním roce slavíme sté výročí naší státnosti. Připomeňme si osobnost našeho prvního prezidenta.
Masaryk se narodil v Hodoníně 7. 3. 1850. Pocházel z prosté rodiny a v mládí se pohyboval většinou na
Moravě a ve Vídni, kde získal doktorát z filosofie. Během dalšího studia v Lipsku poznal svou budoucí man-
želku, Američanku Charlottu Garrigueovou, jejíž příjmení učinil součástí svého jména. Měli spolu čtyři děti
- Herberta, Alici, Olgu, Jana. Jedno dítě jim zemřelo. V roce 1882 přišel do Prahy a stal se profesorem na uni-
verzitě. Byl to Masaryk, kdo inicioval zápas proti padělaným Rukopisům královédvorskému a zelenohorské-
mu. Svým hluboce morálním postojem si znepřátelil starovlastenecké kruhy, ale spolu s dalšími odvážnými
badateli získal potlesk mladé inteligence. Roku 1900 založil tzv. realistickou stranu, kladoucí důraz na etiku,
vzdělání a systematickou práci. Byl to Masaryk, kdo se v téže době postavil proti vlně antisemitismu a vy-
sloužil si nenávist ,,ulice". Když 6. 7. 1915, ve výroční dne Husovy smrti, zahajoval protirakouskou zahra-
niční akci, nosil již v hlavě obrazy budoucího státu, který měl vzniknout spojením historického celku českých
zemí se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Masaryk se triumfálně vrátil do Prahy 21. 12. 1918. Již dříve, 14.
11. 1918, mu Národní shromáždění svěřilo prezidentský úřad a později se této pocty dočkal ještě třikrát
(roku 1920, 1927 a 1934). Masaryk se stal nejautoritativnější osobností nového státu a zasloužil se o vybu-
dování parlamentní demokracie. Prezidentské funkce se vzdal ze zdravotních důvodů na sklonku roku 1935
ve věku 85 let a svůj čas dožil na zámku v Lánech.  Umírá 14. 9. 1937 a je pochován na lánském hřbitově.

Něco ze soukromí T. G. Masaryka.
Jaké měl rád ženy? Převážně brunety s tmavýma očima, drobného vzrůstu, přirozeně štíhlé a krásné a ne

moc přehnaně módně upravené. Žena musela být osobitá, s chlapeckou inteligencí, sebevědomím, odvahou
a temperamentem. A co ženy nejvíc obdivovaly na Masarykovi? Jeho obdivuhodnou fyzickou svěžest, udržo-
vanou eleganci a krásné mužské vlastnosti, kterým říkáme gentlemanství a dokonalé charisma. Masaryk měl
rád procházky po Praze, hlavně večer. Chodíval rychle, s rukama založenýma vzadu. Nejvíc po Malé Straně,
Hradčanech, ale zašel i do města. Když měl starosti, chodil rychle a ničeho si nevšímal a nemluvil. Jindy ho
všechno zajímalo, lidé, výkladní skříně, domy, uliční ruch, prostě život Prahy. Chodil rád mimo cesty sviž-
ným a pevným krokem, za každého počasí, i v zimě bez rukavic. Jedl třikrát denně. Ke snídani ovoce, to-
pinku s máslem a zavařeninou nebo opékanou slaninou a neslazený čaj. K obědu trochu polévky, kousek
masa, více zeleniny a nakonec moučník a kávu. Káva byla Masarykovou slabůstkou. Měl rád čistou černou
kávu, ale někdy i s mlékem. S lehkostí a požitkem dovedl vychutnat kávu hořkou i slazenou. K večeři měl
nejraději kaši nebo buchtu s mlékem. U postele měl rád na talířku ovoce, které do rána snědl. Co se týče
alkoholu, Masaryk říká: ,,Kořalu jsem nepil vůbec, víno v mládí a pivo až ve městě." Kouřil také v mládí.
O kouření, pití a nestřídmostí říkal, že to nejsou potřeby, ale jen návyky. O Masarykovi víme, že vydal hodně
odborných knih, ale už je méně známo, že psal i prózu a básně. Masaryk měl rád knihy a hodně četl. Další
zálibou byla jízda na koni. Byla to jeho velká vášeň. Jezdil velice rád až do svých 84 let, a z koně neslezl,
nýbrž seskočil i v tak pokročilém věku. Jinou velkou vášní našeho prvního prezidenta byl film, kinemato-
grafie a vše co bylo s tímto novým rozvíjejícím se fenoménem spojené. Měl rád záběry z amerických kovbo-
jských filmů. Rád se také zaposlouchal do děl B. Smetany a L. van Beethovena a navštěvoval divadelní před-
stavení. Z herců obdivoval Z. Štěpánka. Masaryk byl muž vyšší, štíhlé postavy, výrazných, ale jemných rysů.
Nikdy nebyl vyznavačem módních trendů, ale upřednostňoval eleganci, kvalitu a čistotu. Co měl v módě
rád, byly především ozdobné detaily, např. panské sponky do klopy saka, odznaky či drobné pánské brože
a stužky. Co na Masarykovi nebylo vůbec možné vidět, byly zlaté kapesní hodinky. Ty spíše nenosil, protože
je prý někde neustále ztrácel. Dominantu jeho štíhlé levé ruky tvořil zlatý snubní prsten, který nikdy, ani po
smrti manželky, nesundal. Na očích nosil skřipec. Asi tři roky před smrtí nosil na očích úzké drátěné brýle.
Po celý svůj život si T. G. Masaryk zakládal na svém vousu. Zajímavostí je, že se holil sám a tvar vousu byl
výsledkem jeho rukou. Dominantou a zcela jednoznačnou specialitou Masarykova botníku byly vysoké jez-
decké boty. Šlo o boty elegantní, lehce špičaté, naleštěné, které měly k zadní straně podpatku připevněné
ostruhy. Další specialitou byl Masarykův bílý oblek. Nejdříve ho nosil jen v letním období, ale po jedné ze
schůzí mu předseda vlády Švehla řekl, že mu to moc sluší a aby bílý oblek nosil častěji. Bílý oblek měl i jez-
decký a odpočinkový. Tolik k soukromí T. G. Masaryka.
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Myšlenky T. G. Masaryka:

"To, co poznáme, je nepatrné ve srovnání s tím, co nepoznáme."
"Neomylnictví je projevem nevzdělanosti a polovzdělanosti a právě demokracie musí být na stráži proti po-
litickému povýšenectví."
"Teror nevychovává."
"Máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov a Hulvátov."
"Lhostejnost je horší než nevědomost."
"Bojovat pro pravdu znamená pracovat pravdou. Nelze prolhat se k pravdě."

Hana Mifková

LAVIČKY POTŘETÍ

Vážení občané, 

v letošním roce bude městys Veverská Bítýška opět pořádat Dny obce, a to již potřetí. Dny obce se budou
konat  stejně jako v předchozích letech v posledním prázdninovém týdnu od 31. srpna do 2.září 2018.  
Program bude úzce spojen s historickým výročím sta let české státnosti.
Dny obce budou zahájeny odhalením pomníku T.G. Masaryka v místech, kde dříve stával a odkud byl na
počátku druhé světové války odstraněn. Součástí Dnů obce bude pokračování výstavy historických fotografií
zahrnující období vzniku Československé republiky přes připomínku obou světových válek až po 80. léta
minulého století. 
Dny obce budou doprovázet kulturní a společenské akce.  
Sobota 1. září  bude věnována sportu pro malé i velké a již tradičně akci Lavičky.
Můžete se těšit na oblíbené vycházky a vyjížďky a netradiční sporty pro děti i dospělé na hřišti Na Ostrůvku.
Neděle 2. září začne mší za občany a rodáky v místním kostele sv. Jakuba. Nedělní odpoledně bude věno-
váno hudbě různých žánrů. Dny obce uzavře vyhodnocení soutěže Lavičky.
Bližší informace najdete v průběhu prázdnin na webových stránkách obce a na plakátech. Podrobný program
bude rozeslán do každého domu. 
Doufáme, že počasí nás letos trápit nebude a kdyby přece -  máme na neděli opět zajištěný kulturní dům.
Těšíme se na Vaši účast a kreativitu při soutěži Lavičky.

PROHLÍDKY KAPLE MATKY BOŽÍ NA VEVEŘÍ

Jak se stalo již tradicí, Kaple Matky Boží u hradu Veveří bude v rámci letní turistické sezóny otevřena pro
veřejnost a budou probíhat komentované prohlídky této vzácné sakrální památky. Budete si moci prohléd-
nout jak vlastní kapli, založenou na samém počátku třináctého století tak i reprodukci vzácného obrazu
Madony z Veveří v prostředí, ve kterém se nacházela téměř šest set let.

Otevřeno bude od soboty 30.6.2018 do neděle 19.8.2018 každý den s výjimkou pondělí od 10 do 17 hodin.
Zavřeno bude ještě od pátku do neděle 10.-12.8., neboť v pátek a sobotu bude probíhat v těsné blízkosti
kaple hudební festival hrady.cz a na prohlídky by nebyl potřebný klid.

V neděli 12.8. pak bude v Kapli Matky Boží sloužena poutní mše svatá od 9.45 hodin, na kterou Vás všech-
ny srdečně zveme.

Farnost u sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

PITNÁ VODA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Úvahy o vybudování vodovodu počaly v roce 1969. Tato stavba byla důležitá pro všechny občany. Do roku
1976 byly v obci pouze studny, jejichž voda v mnoha případech nesplňovala hygienické normy. Rozvojem
sídliště a stavbou tří výškových panelových domů se stala jeho realizace nezbytná.
Stanovisko krajské hygienické stanice: zajištění nezávadné vody.
Stavba vodovodu se začlenila mezi AKCE  Z a byla provedena díky velkému množství odpracovaných brigád-
nických hodin obyvatelstva.
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Příprava a realizace.
Žádosti o finanční prostředky se předávaly na Okresní
národní výbor (ONV). Rozpočtové náklady vodovodu
byly pokryty pouze ze 70% (z této částky byly hra-
zeny platy odborníků a firem ve výši 30%).
Zbývajících 30% finančních prostředků získat na rea-
lizaci této akce nebylo snadné. Členové bytového
družstva, kteří měli zájem získat byt, byli povinni
odpracovat stanovené brigádnické hodiny.

Rekonstrukce stávajícího prameniště (jižně od obce
Maršova).
Již kolem roku 1934 byly vybudovány zářezy na le-
vém okraji nivy Bílého potoka (mezi Šmelcovnou
a Hálovým mlýnem), které byly zaústěny do dvouko-
morové pramenní jímky.
Tato byla v roce 1972 zrekonstruována.

Obecní vodovod.
V polovině roku 1973 začátek prací na přivaděči a čás-
ti řadu do sídliště délky více než 7km.
Tento přivádí surovou vodu z prameniště do vodojemu
Veverská Bítýška. Řad je zhotoven z litinových trub
o průměru 200 mm. Voda do sídliště byla přivedena
začátkem roku 1976 a tím bylo umožněno předání
k užívání 56 bytových jednotek.

Výstavba vodojemu.
Kapacita 250 m3 zajišťuje stálé zásobování vodou při
vyrovnávání výkyvů přítoku v přívodu z prameniště.
Stavba včetně propojení s přivaděčem byla provedena
k 30.6.1976.
Je situován jihozápadně od Veverské Bítýšky: kóta
terénu 293,6 m.n.m.

V roce 1985 byl uveden do trvalého provozu vodovod
Chudčice. Pro nedostatek vody zažádala obec Chud-
čice Vodárenský svazek Bítešsko o pomoc. Došlo k vy-
budování propojovacího vodovodního řadu a začle-
nění do bítýšského vodovodu.

Byl dokončen v dubnu 1987.

Řad je veden z koncové větve ulice Nádražní Prů-
řezem na stávající vodovodní řad v Chudčicích. Jed-
notlivé stavby byly průběžně po vybudování předá-
vány organizaci: Okresní vodohospodářská správa
Brno-venkov. Tato následně předala vodohospodářský
majetek společnosti : Jihomoravské vodovody a kanali-
zace Brno. Závod Brno-venkov provozoval vodoho-
spodářskou infrastrukturu do roku 1993.

V rámci Velké privatizace, vodovody a kanalizace převzaly obce Veverská Bítýška a Chudčice do svého
majetku (vodovodní řady, prameniště a vodojemy).
Tak vznikl skupinový vodovod Veverská Bítýška - Chudčice, který provozuje V o d á r e n s k ý  s v a z e k
“B í t e š s k o”.



Zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
V současné době  s v a z e k propojuje celkem 26,5 km
vodovodních a 22,4 km  kanalizačních sítí. Roku 2017
bylo zásobeno 3770 trvale bydlících obyvatel obou
lokalit. Podzemní zdroj pitné vody prameniště Šmel-
covna, k.ú. Lažánky.
Bohužel, vlivem rozvoje zemědělské činnosti se do
vodního zdroje dostávají nežádoucí látky dusičnany.
Během posledních patnácti let bývá tento limit pře-
kročen. Většinou na jaře vlivem tání sněhu a dešťových
srážek dochází ke zvednutí spodní vody okolo pra-
meniště, které se nalézá v lesním údolí. V prostoru nad
zdrojem je zemědělsky obdělávaná (hnojená) půda.
Voda z polí přirozeným spádem stéká k prameništi
a následně dochází ke zvýšení obsahu dusičnanů ve
vodě.

Opatření  -  Jímací vrt  HV 101.
Městys Veverská Bítýška jej vybudoval v roce 2008,
aby sloužil jako doplňkový v případě zvýšeného
odběru vody a při výskytu nadlimitního množství du-
sičnanů. Vrt je vyveden do prostoru úpravny vody.
Voda z vrtu pouze posiluje zdroj pitné vody ze Šmel-
covny.

Odvod a čištění odpadních vod.
K odvodu odpadních vod ve Veverské Bítýšce slouží
gravitační kanalizace, která byla budována, jako oddílný stokový systém od roku 1977. Veškeré splaškové
odpadní vody jsou odváděny veřejnou splaškovou kanalizací do nově zbudované komunální čistírny odpad-
ních vod (ČOV) v letech 2011 až 2013. Jedná se o vody z výrobní a podnikatelské, městské vybavenosti
(služeb) a domácností.
Od roku 2014 Vodárenský svazek Bítešsko provozuje gravitační a tlakovou kanalizaci včetně 7 ČSOV, které
jsou ve vlastnictví obce Chudčice. Její stoková síť je přiváděna do přečerpávací stanice č.1 (u Průřezu ) a od-
váděna výtlakem do komunální ČOV ve Vev. Bítýšce.

Zpracovala: Ilona Coufalová, kronikář městyse (květen 2018)

Zdroje:
Ing. Miloslav Šipka, stavbyvedoucí akce Z
Josef Němeček, předseda plánovací komise při MNV
Pavel Novotný, místostarosta městyse - předseda Vodárenského svazku Bítešsko od roku 2007
Návrh na výstavbu vodovodu byl započat studií Ing. Kiliána (rodák z Veverské Bítýšky), který byl zaměst-
nancem Vodohospodářského odboru při Krajském národním výboru v Brně. 
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

První jarní akce školní družiny

16.3.2018 TVOŘENÍ NA VELIKONOCE
Letošní přípravu na Velikonoce jsme začali s předsti-
hem. Vlastnoručně vyrobené dekorace jsme si totiž
chtěli doma co nejdéle užít. Rozděleni do čtyř skupinek
jsme se prostřídali ve čtyřech tvůrčích dílničkách. Lepili
jsme, stříhali, barvili, skládali… Postupně jsme si vyro-
bili pestrého kohoutka, okatého zajíčka na špejli, roz-
tomilou ovečku, do květináče květinový zápich s
motýlem vytvořený z barvené dýhy. S krásnými a pove-
denými dekoracemi se už těšíme na Velikonoce. 
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20.3.2018 SLUNÍČKOVÝ DEN
Kdepak je letos to jaro? Noční mrazíky, ve dne
sluníčko nikde, na první jarní den to vůbec
nevypadá! Tak jsme se rozhodli jaru pomoci.
Vyrobili jsme Morenu s papírovými šatičkami,
hořící jsme ji hodili do Bílého potoka a sle-
dovali, jestli odplave. Sice se zachytila pod
jezem a pak ještě jednou na mělčině na kame-
nech, ale pak přece jen odplavala. Zazpívali
jsme a zatančili písničku "Voláme jaro" a po
návratu do ŠD jsme si ještě vyrobili sluníčko z
papírových proužků. A představte si, hned
druhý den již od rána svítilo sluníčko - opravdu se nám podařilo to jaro přivolat! 

Za školní družinu Miroslava Hemalová

Divadelní představení "S čerty nejsou žerty"
Dne 6. a 7.4.2018 žáci naší školy odehráli čertovskou pohádku "S čerty nejsou žerty". Představení odehrály
obě dvě skupiny v 18h vždy před plným hledištěm kulturního domu. Děti nacvičovaly dvakrát týdně v od-
poledních hodinách cca 4 měsíce a jejich píle a čas a také nadšení bylo odměněno velkým potleskem.
O týden později, jako i minulý rok, předvedli své skoro profesionální umění také v KD v Chudčicích. Odmě-
nou jim byl upřímný dlouhý potlesk a občerstvení.

Mgr. Markéta Jůzová

Proběhl zápis do první třídy a Den otevřených dveří
Dne 9. 4. 2018 proběhly na naší škole dvě důležité události - zápis dětí do první třídy a Den otevřených
dveří. Budoucí prvňáčci přišli za doprovodu rodičů po-
prvé do naší školní budovy. Vyzkoušeli si znalost i ba-
rev a geometrických tvarů, orientaci na obrázku, správ-
nou výslovnost a počítání do deseti. Pochlubili se při-
pravenou básničkou nebo písničkou. Nakonec získali
pamětní list a mohli si vybrat dárky, které jim připravili
žáci z pátých, šestých tříd a také děti ze školní družiny.
Mezi dárky nechybělo ani malé Lego. Na všechny děti
a jejich rodiče se opět těšíme 23. května, kdy proběh-
nou "Dílničky pro budoucí prvňáčky" a informativní
schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Zároveň se
zápisem dětí do prvních tříd se uskutečnil den ote-
vřených dveří. Všichni zájemci si mohli projít za
doprovodu žáků osmého a devátého ročníku celou
budovu školy. Mimo jiné mohli nahlédnout do učebny
cizích jazyků, chemie, informatiky, školní jídelny či víceúčelového sálu. V učebně chemie si mnozí vyz-
koušeli jednoduché chemické pokusy, v učebně přírodopisu zase práci s mikroskopem a prohlédli si přírod-
niny, se kterými se pracuje v hodinách přírodopisu. V další třídě si mohli otestovat své znalosti ze zeměpisu.
Návštěvníci byli spokojeni a Den otevřených dveří se vydařil.
Tak za rok na shledanou! 

Mgr. Zuzana Kudláčková

Den Země
Jako každý rok se naše škola přidala 20. 4. 2018 k mezinárodnímu Dni Země, který se za poslední roky stal
jedním z největších svátků, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Letošní rok se naše škola rozhodla oslavit tento den věnovaný Zemi tak, že si na vlastní kůži uvědomíme
krásu naší planety, že jsme její nedílnou součástí, že je potřeba žít v souladu s přírodou, ne proti ní…Každý
ročník tak na dané téma (př. les, voda, rybník, maloplošné chráněné území v okolí školy, recyklace a třídění
odpadů, ohrožené druhy zvířat na planetě Zemi, problematika dopravy ve Veverské Bítýšce, jaro v přírodě,
…) pomocí jednotlivých stanovišť upevnil a rozšířil znalosti o přírodě, uvědomil si sílu a vliv lidské činnosti
na přírodní základ planety Země. I díky pěknému počasí se tento den vydařil. Na závěr jsme přírodě v okolí
Veverské Bítýšky pomohli také tím, že jsme opět po roce některá místa uklidili. Den Země by měl být
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okamžikem, kdy si máme připomenout to, že
patříme této Zemi, ne ona nám…

Mgr. Hana Krejčová

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se konal na ZŠ v Kuřimi
tradiční fotbalový turnaj McDonald´s Cup. Naši
školu reprezentovalo devítičlenné družstvo ve
složení: Šebek Martin, Daněk Adam, Sojka
Martin, Sova Patrik, Pučálka David, Koubek
Daniel, Sova Jakub, Švaňhal Adam a Malý
Ondřej. Našim hráčům se loňské 3. místo nepo-
dařilo obhájit a po čtyřech prohrách se umístili
na 5. místě. Děkujeme hráčům, za reprezentaci
školy a zároveň věříme, že se příští rok bude
dařit lépe! 

Mgr. Veronika Petrová

Recitační soutěž 1. stupně
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 proběhla na naší škole recitační soutěž 1. stupně. Z každé třídy se zúčastnili dva žáci.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1. a 2. ročník a 3. - 5. ročník. Všichni žáci měli připravené krásné básničky,
a proto měla porota opravdu těžkou práci. Nakonec rozhodla takto:

Ve 2. kategorii udělila porota zvláštní cenu Šimonu Lajcmanovi. Všem soutěžícím a organizátorům děkujeme
za vzornou přípravu! 

Mgr. Kateřina Pátíková

Včelí bzučení ve škole
V týdnu od 23. do 27. 4. 2018 proběhlo
ve škole setkání žáků 4. - 6. ročníku s pa-
nem včelařem, který s sebou přivezl z Ku-
řimi spoustu zajímavostí o životě včel,
o jejich užitečnosti pro přírodu a také při-
nesl jeden prosklený úl, abychom na vlast-
ní oči viděli, jak včely žijí a pilně pracují.
Na fotodokumentaci a videu nám byl
vysvětlen rozdíl v dělbě práce včel, do-
statečně jsme se poučili o životním cyklu
matky, dělnice i trubce a dostali jsme
odpovědi na všetečné otázky, např. jak
dlouho žije včela, k čemu jsou dobří trub-
ci, zda v zimě včely spí, jestli mohou onemocnět, co je to rojení a mnoho dalších. Na závěr si děti vyzkouše-
ly nezbytné pomůcky pro včelaře a odnesly si drobný upomínkový předmět. 

Mgr. Jana Ursacherová

Tablo našich deváťáků
Čas plyne nezadržitelně dál a opět nastala doba, kdy se pomalými krůčky deváťáci loučí se základní školou.
Po měsících psychického utrpení jak se připravit na přijímací zkoušky, nyní čekají na výsledky své aktivity
a všichni věříme, že vynaložené úsilí se jim vyplatilo. Ještě jedna překážka jim stála v cestě, než školu opustí
a rozletí se za dalším studiem vedoucímu k jejich vysněnému povolání. Úkolem bylo se sejít a nechat se
zvěčnit v tak trochu jiném světě. Výsledkem je tablo, které můžete vidět ve výloze U Mičánků vedle školy. 

Mgr. Jana Ursacherová

  1. kategorie 2. kategorie 

1. místo Markéta Mifková – 2. A Aneta Podborská – 5. A 

2. místo Richard Křenovský – 1. A Karolína Vejrostová – 4. B 

3. místo Chantal van der Wal – 2. B Ela Vykoupilová – 5. B 
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Pohár rozhlasu
Dne 3. 5. a 4. 5. 2018 se sportovní reprezentační výběr naší školy účastnil již tradičně atletického klání
družstev "Pohár Rozhlasu". První den závodili sportovci z mladší kategorie a druhý den se pořádaly závody
pro kategorii starších. Naše základní škola měla zastoupení po oba dva dny. Všichni naši reprezentanti se se
ctí vrhli do zápolení a i přes drobné neúspěchy bojovali s obrovským nasazením. Báječnou atmosféru si
vytvořilo hlavně družstvo mladšího žactva, jehož děvčata získala v těžké konkurenci celkové 3. místo a chla-
pci dokonce 2. místo, kterým se probojovali do okresního finále. Všem závodníkům děkujeme a přejeme dal-
ší vavříny na poli sportu. 

Mgr. Veronika Petrová

Duben ve školní družině

27.4.2018 ČARODĚJNICE
Toto páteční odpoledne patřilo ježibabám a ježidědkům. V krásném a nápaditém oblečení s nejrůznějšími
doplňky (košťata, pavouci, netopýři …) jsme se sešli v ŠD, a protože se nám počasí vydařilo, probíhal rej
hlavně na zahradě. Zatančili jsme si v čarodějném kole, zkusili svou obratnost a dovednost na stanovištích
a pak už s velkou chutí a hladem jsme se vrhli na chutná " žabí stehýnka" s krvavou nebo kakánkovou omáč-
kou. Také jsme si smlsli na kozích bobkách a sušených červech a zapili to zeleným lektvarem s žížalkami.
Po vydatné svačince jsme si ještě zarejdili při tanci a zpěvu a rozloučili jsme se s písní na rtech - Pět ježibab… 

16.4. - 20.4.2018 TÝDEN BEZPEČNOSTI
Umět se správně chovat v silničním

provozu není tak jednoduché. Procvičili
jsme správné přecházení přes vozovku,
poznávali jsme dopravní značky, zopako-
vali jsme si správné vybavení jízdního
kola. Na zahradě jsme si vyzkoušeli pro-
jíždění křižovatek s hlavní a vedlejší silnicí.
V úterý jsme se věnovali prevenci úrazů a
první pomoci. Vyzkoušeli jsme si masáž
srdce na resuscitační panně. Ve středu
jsme navštívili místní Sbor dobrovolných
hasičů. Prohlédli jsme si zásahová vozidla,
techniku, přístroje a vyslechli spoustu zají-
mavých informací i zážitků. Týden jsme zakončili stopovanou po fáborkách s plněním úkolů a otázek, kde
jsme si ověřili naše znalosti získané v průběhu TÝDNE BEZPEČNOSTI.

Za školní družinu Miroslava Hemalová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM, POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

1.března se v sále školy uskutečnilo vystoupení žáků hudebního oboru. Hlavní částí programu tvořilo čtení
básní, příběhů a zpěv písní z pohádek a muzikálů. 
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První březnovou středu se v dopoledních hodinách konala Klavírní soutěžní přehlídka. Soutěže se zúčastnili
žáci od přípravných ročníků ve hře na klavír po žáky 4. ročníků. Všichni se na přehlídku pečlivě připravili
a v příjemné atmosféře předvedli velmi pěkné výkony, za které byli odměněni diplomy a drobnými dárky.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích v sólové i čtyřruční hře, provedení skladeb hodnotila porota složená
z učitelů klavírního oddělení naší školy.

Okresní kolo Národní soutěže MŠMT ve hře na bicí nástroje se konalo 19. února v prostorách ZUŠ Tišnov.
Soutěžilo se v šesti kategoriích, odbornou porotu tvořili učitelé brněnské konzervatoře Mgr. Ctibor Bártek
a Mgr. Vladimír Třebický a Petr Hladík (Filharmonie Brno). Naši školu reprezentovala Magdaléna Cardová,
která v silné konkurenci obsadila krásné 2. místo. 

Účinkující školního kola Národní soutěže MŠMT ve hře na dechové
nástroje.

Anežka Cardová, Ludmila Trnavská,
Kamila Konečná
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Platba za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů

Upozorňujeme občany, že na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
21.12.2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů jsou tyto poplatky splatné
nejpozději do 30.6.2018.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse zvýšit až na troj-
násobek.

Poplatek lze uhradit:
- v hotovosti v úřední dny na podatelně městyse,
- bezhotovostním převodem na účet městyse č. ú. : 3527641/0100. Variabilní symbol pro identifikaci platby
sdělí úřad na telefonický dotaz na čísle 549 420 397. 

Vážení spoluobčané, třiďte odpad, šetříte svoji peněženku.

INFORMACE Z MĚSTYSE

Absolventské výkony žáků hudebního
oboru jste si mohli vyslechnout na kon-
certě, který se konal 19. dubna v 17.30
v sále ZUŠ. Se sólovými skladbami se
představily absolventky I. stupně Markéta
Máčková - kytara a Hana Oplatková -
klavír a absolventi II. stupně Adam Roček
- klarinet a Radek Veverka - klavír. Pestrý
program byl zakončen klavírní skladbou
Jaroslava Ježka Bugatti step v podání
Radka Veverky za doprovodu kapely Arit-
mic Band. 
Dárky absolventům věnoval Klub přátel
ZUŠ.

Připravované akce: 

11. června : Výstava prací žáků výtvarného oboru - foyer ZUŠ, začátek 17:00
12. června : Za písničkou trochu jinak - přehlídka (nejen) autorské tvorby žáků
21. června : Závěrečný koncert žáků hudebního oboru - sál ZUŠ, začátek 17:00

23. června : Neckyáda - účinkují žáci tanečního oboru
26. června : Těšíme se na prázdniny - slavnostní závěrečné setkání žáků hudebního oboru

Všem čtenářům, dětem, rodičům a příznivcům naší školy
přejeme příjemnou dovolenou a krásné prázdniny plné nových zážitků!

Učitelé a žáci základní umělecké školy

Peněžní fond pro údržbu hrobů.

Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu hrobů, které nemají svého
stálého pečovatele. Tento fond bude shromažďovat dobrovolné příspěvky od občanů i organizací.

Dárci mohou přispět na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.
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- daňová přiznání
- účetnictví

515 547 333, 602 506 322

včetně odložení do 30.6.

ing.liska@volny.cz, www.ingliska.cz

Tišnovská 715, Veverská Bítýška

Ing. Liška Vladimír

Víte o nìkom, kdo plánuje prodávat
nebo pronajímat nemovitost a chtìl

by poradit nebo pomoci?

Jste to vy sami a chcete prodat Vaši
nemovitost?

Reality dìláme jinak.

Michaela Ha�muková
Zastupující obchodník s nemovitostmi

mob.: +420 775 264 896
michaela.hazmukova@prosperityrk.cz

Prosperity Realitní Kanceláø, s.r.o.
M-Palác, Heršpická 5, 639 00 Brno
http://www.prosperityrk.cz

602 506 322

Internetová revoluce ve 
Veverské Bítýšce 

 
Nejrychlejší internetové připojení a kabelová 

televize dorazily už i do Veverské Bítýšky 
 

! KONEC POMALÉMU INTERNETU ! 
 

! KONEC KOSTIČKOVÁNÍ TELEVIZE ! 
 

Optický kabel Vzduchem 
Rychlost 

 
10 / 10 
50 / 50 

100 / 100 
200 / 200 

Cena 
 

300 Kč 
350 Kč 
390 Kč 
490 Kč 

Rychlost 
 

20 / 20 
50 / 50 
75 / 75 

100 / 100 

Cena 
 

300 Kč 
350 Kč 
390 Kč 
490 Kč 

 

Výhodný balíček 150 / 150 nebo 80 / 80 vč. 83 
televizních programů za 499 Kč vč. DPH 

 

Kabelová televize už od 100 Kč měsíčně 
s funkcí pauza a 7 denním archivem v ceně 

 
- Maximální agregace 1:4 
- Garantováno vždy min. 85% rychlosti 
- Napojeno na optické vlákno do Prahy 

 

Objednávky a informace o 
dostupnosti: 535 555 555 

 

BoxNet – rychlostí světla, připojíme 
Vás HNED! 

BoxNet s.r.o., Janáčkova 1962, Tišnov 

INZERCE

NAVŠTIVTE
Obecní knihovnu Veverská

Bítýška

Provozní doba :
Pondělí 8.30-12.00,

13.00-17.00
Středa 8.30-12.00,

13.00-18.00
Pátek 8.30-12.00,

13.00-17.00 
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CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

VEV. BÍTÝŠKA, DLOUHÁ 48

MVDr. Irena Packová
OZNAMUJE změnu pracovní
doby v ambulanci u kostela

(Dlouhá 48, Veverská Bítýška) :
Pondělí až pátek : 14 – 17 hod.

V ostatní dobu
jen na objednávku.

NOVÉ tel. číslo do ambulance :
541 216 022

v pracovní době (od 8 do 19 hod.) 
na recepci kliniky AXA v Rosicích

tel. 546 410 248
pohotovostní mobil (mimo pra-

covní dobu) : 728 009 613

nabízí
� bezpečné a účinné přípravky proti klíšťatům, ble-

chám a jiným cizopasníkům
� stříhání a koupání psů (na objednávku) od 280,- Kč
� výhodné věrnostní programy na nákup vybraných

značek krmiv
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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 vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v září 2018 �� 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


