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Vážení spoluobčané,

všechny Vás co nejsrdečněji
zdravím a sdělím Vám několik
informací z našeho městyse.
Oplocení - nový sběrný dvůr
V měsíci srpnu dokončila pra-
covní skupina městyse výstavbu
nového betonového oplocení
nového sběrného dvora v ulici
Za Řekou na části pozemku p.č.

2552/2. Celkové finanční náklady na výstavbu toho-
to oplocení činí 255 000 Kč. Nyní se započnou
stavební práce na vybudování osvětlení a na vý-
stavbě manipulační plochy včetně areálové komu-
nikace.
Parkoviště v ulici M. Kudeříkové
V polovině měsíce září zahájila pracovní skupina
městyse stavební práce na výstavbě parkovacích stá-
ní v ulici Marušky Kudeříkové. Vznikne zde celkem
27 parkovacích stání, z toho dvě parkovací stání
budou sloužit pro invalidní občany. Po dokončení
této stavby budou v této části městyse opraveny
a předlážděny chodníky pro pěší.
Dopravní automobil pro hasiče
Ve středu 27. září nám za přítomnosti členů jednotky
sboru dobrovolných hasičů předala firma Techsport
nový dopravní požární automobil zn. Ford. Cena
automobilu je 785 290 Kč, z toho částka ve výši 392
645 Kč bude hrazena z dotace Ministerstva vnitra -
GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, 261 763 Kč
bude hrazeno z rozpočtu Jihomoravského kraje
a městys se podílí finanční částkou 130 881 Kč. Za-

koupením tohoto nového vozidla se zkvalitní vy-
bavení naší jednotky dobrovolných hasičů. 
Posilující vrt pitné vody
Byly zahájeny práce na výstavbě dalšího posilujícího
zdroje pitné vody. Je to jedna z hlavních priorit, aby
byl i do budoucna dostatek pitné vody V rámci hy-
drogeologického průzkumu a na základě biofyzikál-
ního měření byl v měsíci říjnu vyhlouben hydrogeo-
logický průzkumný vrt v projektované hloubce 50 m
na pozemku p.č. 641/1 v ulici Na Bílém potoce u há-
jenky  označen jako HV 102. Vrtné práce provedla
firma Geoservis, spol. s r.o. Vrt HV 102 je vystrojen
plnými a perforovanými zárubnicemi z tlakového
PVC Springle (PROFI) o průměru 200 mm se sílou
stěny 7,5 mm. 
Na nově vybudovaném vrtu HV 102 budou realizo-
vány krátkodobé hydrodynamické zkoušky, jejichž
délka trvání je 21+1 den. Po zahájení čerpací zkou-
šky budou z vrtu odebrány první vzorky podzemní
vody, které budou bezprostředně dopraveny do akre-
ditovaných chemických laboratoří, kde budou analy-
zovány v rozsahu základního fyzikálně-chemického
a bakteriologického rozboru. Stejné vzorky budou
odebrány cca po 10 dnech trvání čerpací zkoušky.
Třetí vzorky podzemní vody budou odebrány z vrtu
HV 102 před ukončením čerpací zkoušky. Ty pak
budou analyzovány v rozsahu Vyhlášky MZ č.
252/2004 Sb., včetně radiologického rozboru.
Nový posilující zdroj pitné vody z vrtu HV 102 bude
napojen do stávajícího vodárenského objektu, který
je na toto napojení již připraven, včetně stávající
technologie. 
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Po městysu  jsme rozmístili 10 ks nových laviček: ve
Slešťůvce, Na Bílém potoce u stavidla, u řeky Svratky
u splavu, na sídlišti Na Bítýškách a v parku mezi
ulicemi Za řekou a Nádražní. V rozmisťování dalších
laviček podél vycházkových tras budeme nadále
průběžně pokračovat. Jedna z laviček, o které roz-
hodl vítěz laviček 2017, je opatřena pamětním štít-
kem.
Oprava komunikace v ulici Na Bílém potoce
V měsíci září byly zahájeny stavební práce na opravě
místní komunikace v ulici Na Bílém potoce na po-
zemku p.č. 538/1, etapa č. 1 a č. 2. Stavební práce
probíhají na základě vydaného stavebního povolení,
které vydal Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim.
Stavbu provádí stavební firma COLAS CZ a.s., Ke
Klíčovu 9, Praha, divize regionu Jižní Morava. Cílem
řešení stavby je oprava stávající nezpevněné cesty.
Opravovaný úsek cesty v délce 169 m a 74 m bude
po obou stranách lemován obrubníky. Povrch komu-
nikace bude asfaltový beton. Stavební firma COLLAS
CZ a.s. byla vybrána ve výběrovém  řízení. Předloži-
la nejvýhodnější nabídku a celková cena za prove-
dené práce činí 2 142 847 Kč.
Umístění nových herních prvků
Zakoupili jsme nové dětské herní prvky, které firma
Bonita Group nainstalovala na sídlišti Na Bítýškách
a v parku mezi ulicemi Nádražní a Za Řekou. Součas-
ně byly osazeny nové odpočinkové lavičky. Nové
dětské herní prvky částečně nahradily původní nevy-
hovující a revizi neodpovídající prolézačky. 

Na dalších pět roků byla prodloužena nájemní
smlouva na provoz peněžního bankomatu České
spořitelny umístěného v budově Základní umělecké
školy.
Tělocvična
Koncem měsíce září  byly do vlastnictví městyse
převedeny pozemky p.č.109/1, 110/3 a pozemek
111/1 k.ú. Veverská Bítýška. Jedná se o pozemky pod
místní tělocvičnou a pozemky v jejím okolí.
Pozemky byly převedeny z majetku České republiky
na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovitým věcem s omezujícími
podmínkami.
O možnosti převodu těchto pozemků bylo jednáno

již v roce 2008. V roce 2010 jsme požádali o převod
těchto pozemků a v září letošního roku  byl převod
pozemků do vlastnictví městyse úspěšně dokončen.
Velice zdlouhavá a náročná jednání jsou za námi
a nyní musíme napnout veškeré síly k záměru vý-
stavby nové tělocvičny. Okamžitě po převodu uve-
dených pozemků do majetku městyse byla zveřejně-
na výzva na veřejnou zakázku městyse: Vypracování
projektové dokumentace na akci Novostavba tělo-
cvičny, Veverská Bítýška.
9. října komise pro posouzení a hodnocení nabídek
vyhodnotila došlé nabídky a vybrala projektanta,
který vyhotoví projektovou dokumentaci. Nyní bude
projednán návrh smlouvy o dílo a po projednání
a schválení smlouvy zastupitelstvem městyse bude
smlouva o dílo na vypracování projektové dokumen-
tace podepsána. Po vypracování projektové doku-
mentace bude zažádáno o stavební povolení. Nová
tělocvična bude vyprojektována na  pozemcích p.č.
110/3,  a na částech pozemků 111/1 a 111/2. O zby-
lou část pozemku p.č. 111/1 bude rozšířena zahrada
mateřské školy.
Závěrem se zmíním o nešvaru, který se v poslední
době rozmáhá na našem katastru. Jedná se o černé
skládky.
V pondělí 14. srpna 2017 likvidovalo 5 zaměstnanců
městyse Veverská Bítýška včetně techniky černou
skládku pneumatik, kterou občan nezodpovědný
vůči svému okolí uložil do lokality významného kra-
jinného prvku Slešťůvka. Ze Slešťůvky bylo vyvezeno
přes 1 tunu starých pneumatik. Uplynulo přesně
čtrnáct dnů a dne 28. srpna 2017 byla objevena nová
černá skládka střešních tašek, přesně na témže místě
jako skládka pneumatik. Namísto toho, aby občan za
poplatek odvezl materiál na místa k tomu určená,
raději založí černou skládku v přírodě. Z jedné strany
se ve Slešťůvce umísťují lavičky, aby tato lokalita byla
využívána jako vycházková, a z druhé strany vznika-
jí v této lokalitě černé skládky.
Přírodu a okolí si musíme ochraňovat. Ne ničit a za-
vážet vším možným.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 21.6.2017

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 9
ZM schvaluje účetní závěrku Mateř-
ské školy, přísp.organizace, Pavla Per-
ky 333, Veverská Bítýška za rok
2016.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje Mateřské škole, přísp.

organizaci, Pavla Perky 333, Veverská
Bítýška ponechání hospodářského
výsledku za rok 2016 v rezervním
fondu ve výši 72 118,53 Kč.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje účetní závěrku Základ-
ní školy, přísp.organizace, náměstí Na

Městečku 51, Veverská Bítýška za rok
2016.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizace, náměstí Na Městečku 51,
Veverská Bítýška ponechání hospo-
dářského výsledku za rok 2016 ve
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výši:
- fond odměn 80% = 15.492,42,- Kč
- fond rezervní 20% = 3.873,10,- Kč
Usnesení č. 13
ZM schvaluje účetní závěrku Výva-
řovny obědů, přísp. organizace, Zábí-
teší 224, Veverská Bítýška za rok
2016.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti financování.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse
Veverská Bítýška za rok 2016 a vyja-
dřuje souhlas s celoročním hospo-
dařením, a to bez výhrad.   
Usnesení č. 18
ZM schvaluje účetní závěrku Městyse
Veverská Bítýška za rok 2016
Usnesení č. 19
ZM schvaluje vyřazení majetku -
Vývařovna obědů, přísp.organizace,
Zábíteší 224, Veverská  Bítýška dle
předloženého inventarizačního pro-
tokolu ze dne 5.6.2017.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje dodatek k článkům č.2
a č.3 Vnitřní směrnice č. 2/2012 pro
vyvařování obědů spočívající v na-
výšení částky o 5,- Kč za dovoz jed-
noho obědu od 1.10.2017.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje vyřazení majetku
Městyse Veverská Bítýška dle předlo-
ženého inventarizačního protokolu
ze dne 6.6.2017.
Usnesení č. 22
ZM Vev.Bítýška bere na vědomí
žádost o prodloužení vodovodního a
kanalizační řadu k pozemku 2425/ 12 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje zpřístupnit pozemek
2425/12 přes pozemek 2425/11 v šíř-
ce budoucí komunikace podél po-
zemku pana N.
Usnesení č. 24
ZM požaduje uvést výstavbu v sou-
ladu s Regulačním plánem. Souhlasí s
bodem 1 po úpravě a nesouhlasí s
bodem 2 a 3, bere na vědomí s Regu-
lačním plánem.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje návrh společnosti ČEPS

a.s. na pořízení změny územního plá-
nu týkající se vedení ZVN 400 kV.
Veškeré náklady a zařízení s tím spo-
jené uhradí společnost ČEPS a.s.
Usnesení č. 26
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1859/1
(trvalý travní porost)v k.ú. Veverská
Bítýška.  
Usnesení č. 27
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1291/1 v k.ú.
Veverská Bítýška  - DVOREK pouze
zadní část korespondující s půdory-
sem stavby na pozemku p.č. 1291/2
za cenu 200,- Kč/m2.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 791 o výměře 91 m2

(ostatní plocha)  v k.ú. Veverská Bítýš-
ka za cenu 300,- Kč/m2. Veškeré po-
platky spojené s prodejem, vč.vyho-
tovení kupní smlouvy uhradí kupující.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. 
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje pověření silničního
správního orgánu vyřešením dopravní
situace v ulici Za Řekou. 
Usnesení č. 32
ZM schvaluje projednat možnost
omezení rychlosti na 30 km/hod od
směru od přístaviště v ulici Za Řekou,
která nahradí zbudování příčného
prahu u firmy Avar Yacht.  
Usnesení č. 33
ZM schvaluje dodávku služby moni-
toring a administrace projektu "Kana-
lizace a ČOV Veverská Bítýška" uza-
vřenou mezi Vodohospodářským
rozvojem a výstavbou a.s., se sídlem
Nábřežní 4/90, Praha 5, 150 65 a
městysem Veverská Bítýška, a to do
1.1.2024 za cenu 20.000,- Kč/rok bez
DPH. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje TECHSPORT, s.r.o., se
sídlem Pekařská 33, 602 00 Brno jako
vítězného uchazeče na zakázku
městyse č. M-VB-2017-2 a schvaluje
kupní smlouvu na  "Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH
Veverská Bítýška" za celkovou cenu
649 000,- Kč bez DPH, uzavřenou
mezi městysem Veverská Bítýška a
spol. TECHSPORT, s.r.o., se sídlem
Pekařská 33, 602 00 Brno a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 35
ZM schvaluje Výzvu, jejíž předmětem
je oprava místní komunikace Na

Bílém potoce, p.č. 538/1 v k.ú. Ve-
verská Bítýška - Etapa I a Etapa II, č.
zakázky M-VB-2017-3 se zahájením
výzvy 11.7.2017. ZM pověřuje staros-
tu městyse schválit vítězného ucha-
zeče, kterého vyhodnotí komise pro
posouzení a hodnocení nabídek a po-
věřuje starostu městyse podpisem
smlouvy s vítězným uchazečem na
akci "Oprava komunikace Na Bílém
potoce".  
Usnesení č. 36
ZM Veverská Bítýška schvaluje po-
výšení městyse Vev.Bítýška na město
a schvaluje podání žádosti parlamen-
tu ČR o schválení městyse Vev.Bítýš-
ka na město.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje za zřizovatele do škol-
ské rady  starostu městyse Josefa
Mifka. 
Usnesení č. 38
ZM schvaluje předloženou projek-
tovou dokumentaci týkající akce "VM
REKOSTAV-obnova DS NN, Veverská
Bítýška, Na Bílém potoce, stavební
úpravy NN".
Usnesení č. 39
ZM schvaluje odkoupení garáže na
pozemku p.č. 2445/3 v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 150.000,- Kč od
soukromého vlastníka a pověřuje
starostu městyse podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje vypracování smlouvy o
zřízení VB týkající se uložení kana-
lizačního a vodovodního potrubí p.č.
1078/1 a p.č. 101 v k. ú Veverská
Bítýška .Věcné břemeno bude zřízeno
na městys a bude zřízeno bezúplatně.
Smlouvu a podpisy zajistí Ateliér Tecl
s.r.o., Grohova 51, Brno. Smlouva o
zřízení VB bude vypracována bezú-
platně.
Usnesení č. 41
ZM neschvaluje proplacení poplatků
ve výši 23.000,- (náklady k územnímu
řízení-výstavba inženýrských sítí a
komunikace) a 10.000,- (náklad ke
stavebnímu povolení-komunikace)
firmě Ateliér Tecl s.r.o., Grohova 51,
Brno.
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Vážení čtenáři, ráda bych se s Vámi, stejně jako před
rokem, podělila o svoje zážitky ze Dnů obce.

Protože  jsme letos neslavili tolik významných výročí jako
vloni, rozhodli jsme se i Dny obce udělat o něco skromnější
a vybrat akce, které se návštěvníkům v minulém roce nejvíce
líbily. Bohužel nejenom my, ale i počasí si řeklo, že nebude
tak moc štědré se slunečními paprsky a že si nás trošku otes-
tuje, jak zvládáme krizové situace. Musím říct, že když jsme
v neděli ráno v 7:30 stáli na Ostrůvku, přes kapuce a deštní-
ky se nám hrnuly proudy vody a museli jsme se rozhodnout,
co přesunout a co zrušit, nebylo to vůbec lehké. Ale pěkně
popořádku.

To, že si příroda vzpomněla a že se rozhodla zrovna o po-
sledním prázdninovém víkendu vynahradit srážkový deficit
z léta, vůbec nevadilo pořadům divadelního spolku Prkno.
V kulturním domě bylo sucho a teplo, nálada výborná a celé
hlavní představení se nad očekávání povedlo. Kdo nebyl,
může opravdu litovat! 

Nevím, proč se traduje, že ženy mají menší smysl pro
humor a situační komedii a neumí si udělat legraci samy ze
sebe.

Kdo zůstal ještě na noční "malou scénu", zjistil, že v
Bítýšce máme nejen šarmantní a krásné, ale i vtipné a vokál-
ně velmi zdatné zpěvačky. Páteční večer byl prostě úžasný!

V sobotu ráno pršet přestalo, ale bohužel cyklisté se asi
obávali, že si zašpiní svoje úžasné barevné dresy, a na
kolařskou výpravu se dostavila pouze jedna skalní přízniv-
kyně. Oproti loňskému roku ale významně narostl počet
pěších turistů, a tak se nakonec obě výpravy sloučily a pěšky
vyrazili všichni. Milan Brychta měl připravenou nejenom
dobrou trasu, ale i spoustu informací z přírody i historie,
a tak vycházka opravdu zaujala. Milanovi a všem turistům
tímto DÍKY za organizaci a účast.

Na kapli Matky Boží na Veveří bylo také rušno. Celkem
se zde díky zajímavému výkladu pana Obůrky a jeho syna
vystřídalo okolo stovky návštěvníků.

Sluníčko se neukázalo ani odpoledne, a tak se počasí
odrazilo i na návštěvě Farní kavárny. Alespoň se ale všichni
dostali dovnitř, do tepla.

O to víc jsme s napětím čekali na Lavičky. Počasí se k ve-
čeru trochu vylepšilo, ale chladno bylo pořád. Jak dopad-
neme?

Musím říct, že příznivci Laviček opět nezklamali. Celkem
jsme měli 11 laviček a počet účastníků byl vyšší než vloni.

Také vynalézavost se opět posunula k vyšším metám. A tak jste si v Bítýšce mohli zajít nejenom na Hawaj,
ale i k Přátelům Michala Tučného, posedět se sportovci, hasiči, naučit se uháčkovat chobotnici a na závěr se
zastavit u První a poslední pomoci. 

Vítěz laviček obhájil loňské prvenství, protože prostě nešlo neocenit úsilí, které do přípravy a nácviku pro-
gramu všichni vložili. A určitě stálo za to vidět večer tancovat celou horní část ulice Pod Horkou. Ale stej-
nou radost máme i ze všech ostatních, hlavně z těch, kteří si opravdu osvojili Lavičky jako místo setkávání
se sousedy, poznávání nových známých a utužení přátelství s těmi, které znají už po mnoho let. Jak řekl

DNY OBCE A LAVIČKY PODRUHÉ
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jeden z účastníků: "Od loňska mě zdraví asi o deset lidí z uli-
ce víc a předtím jsem je ani neznal." A to je ta nejlepší od-
měna všem organizátorům i účastníkům.

Nedělní mše v kostele byla velmi pěkná, stejně jako vý-
stava ze života farnosti, která byla zahájena hned poté.
Mohli jste zhlédnout zdařile zpracovanou historii farnosti

i ukázku historických domácích požehnání
a poutních obrázků, křížů, které zapůjčili
farníci. Jak jsem psala už v úvodu, vzhledem
k počasí jsme se museli hned ráno rozhod-
nout, že část programu, sportovní odpo-
ledne na Ostrůvku, musíme zrušit a odpo-
lední koncerty přesunout do kulturního
domu. Bylo nám to moc líto a snažili jsme se
najít teď v září ještě náhradní termín, ale bo-
hužel, nepovedlo se. Takže děti to mají
u nás "schované" na příští rok. 

Koncerty v kulturním domě byly oprav-
dovým vyvrcholením. Kapela Zwokna nás
pěkně naladila a při první písničce ABBA
WORLD REVIVAL hned tancoval celý sál.
I účinkující to mile překvapilo. Mě zase pře-
kvapilo, že ABBA má pořád co říct i lidem o
generaci mladším…

Sál byl zcela zaplněný, museli jsme
otevřít i galerii.

A tak doufáme, že dobrou náladu z kon-
certu si ponesete dlouho v sobě a že příští
rok se na Dnech obce znovu potkáme. Díky
všem organizátorům, účastníkům a divákům.
Jsme rádi, že žijeme zrovna ve Veverské
Bítýšce !

Jarmila Novotná
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Veverská Bítýška, která leží nedaleko hradu Veveří, k němu měla vždycky nějaké robotní povinnosti. Ty byly
sepsány a uloženy na radnici. Jenomže asi po sto letech se stalo, že někteří panští úředníci začali tyto robo-
ty zneužívat ve svůj vlastní prospěch. Sepsali listinu novou, ve které si robotní požadavky přizpůsobili tak,
aby jim lépe vyhovovali. Co požadovali v nově upravené listině tito úředníci?
1)  Aby bítýšští občané dodávali do panského domu v Brně sloužícího na své náklady.
2)  Aby vozili veškeré potraviny na hrad, do Brna nebo tam, kam jim bylo uloženo.
3)  Aby dodávali své potahy do panských kočárů.
4)  Aby se starali o oboru, opravovali ji nebo rozšiřovali a výlohy s tím spojené byly placeny z obecní po-
kladny.
5)  Aby posílali lidi na výmlat obilí na hrad.
6)  Aby roznášeli obsílky tam, kam jim bude určeno.
7)  Aby posílali lidi na hrad na úklid pokojů a okolí hradu.
Pod těmito body bylo dodáno, že všechny tyto povinnosti bítýšští konali od pradávna a bez odporu. Od roku
1758 ale dochází mezi nimi a vrchností k různým konfliktům. Na listině jsou podepsáni: Karel Eugen
Hausknecht - přísežný zemský účetní, Jan Fr. Bartl - vrchní, Norbert Antonín Richter - důchodenský písař,
Antonín Hornoch - jinačovický revírník, Václav Hornoch - oborní revírník, Antonín Dufek - rychtář
chudčický, Havlín - rychtář sentický, Martin Žabík - rychtář říčanský, Ferdinand Hober - myslivec podko-
morský. Tuto listinu odevzdali advokátovi Sultzbeckovi, aby je zastupoval v soudním řízení. Bítýšští si
24.března 1762 najali advokáta Černého a v tomto roce začal soudní spor. A jaké byly výhrady občanů
bítýšských k těmto sedmi bodům, které vrchnost na listinu sepsala? 
K bodu č. 1: Sloužícího, že do Brna posílají, ale livrej, jídlo a pití, že mu platí vrchnost a ne obec.
K bodu č. 2: Tuto povinnost si sami úředníci vymysleli, nebyla vůbec v robotních povinnostech.
S kroniky uvádím: ,,Když roku 1760 jel M. Vohrabal s pole s vozem, přišel pana vrchního správce písař a na-
řizoval, aby jel do Dolního mlýna pro pšenici a vezl ji do Horního mlýna. Ale on nechtěl, protože řekl že to
není jeho povinnost. A písař ho bil až na jeho dvůr. Tam uviděl Jana Šancu který jel za městečko pro zelí.
Písař šel za ním, aby on jel pro tu pšenici. Ten také nechtěl. Tak ho zase bil až o něj hůlku zlomil."
K bodu č. 3: Výpis z kroniky: ,,Bartoň Rozkošný a Šimon Loukotka přiznávají, že jejich otcové posílali své
koňské potahy do Prahy, Kolína, Karlových Varů, ale dostávali za to plat, deset zlatek za pár koní, obrok
a každý člověk co byl u koní denní plat 15 až 17 krejcarů. Ale dnes po nich vrchnost chce aby dodávali
potahy zdarma." Pavel Šanca dodává, že když vozil pana správce do Brna k panu hraběti musel zastavit v ji-
né ulici, než pan hrabě bydlel, aby neviděl že jede v selském povozu. 
K bodu č. 4: Jan Tišler, mistr tesařský z Bítýšky, písemným vyjádřením ze dne 18. dubna 1762 doznává, že
při stavbě obory bral plat od vrchnosti a vyplácel tovaryše a nádeníky. Dříví bylo dováženo panskými potahy.
Bítýšští dále uvádějí, že pan hrabě stavěl před lety ještě dvě obory. Jednu pro daňky a druhou pro černou
zvěř. Obě na své útraty a nikdo z městečka se na stavbě nepodílel. 
Proti bodu 5 nebylo námitek.
K bodu č. 6: Píše se, že lidé chodili s obsílkami, ale většinou jen do Brna. Dostali za to jídlo, pití a spropit-
né.
Bod č. 7: Pokoje a okolí hradu pomáhali bítýšští uklízet dvakrát do roka.
Vidíme, že v některých bodech bylo od vrchnosti po našich předcích požadováno více, než měli předepsáno
v listině robotních povinností, která pocházela z roku 1651. Proto vzešel tento spor. Najali si advokáta a s
ním chtěli bojovat o svá privilegia. Nebylo to zadarmo a nebylo to hned. Vidíme i dnes, jak dlouho se soud-
ní rozepře táhnou a někdy se i smetou se stolu. První výslechy svědků se konaly 14.,16. a 17. září 1762. Soud
se táhl jedenáct let a 14. srpna 1773 byl vyhlášen rozsudek. Vrchnost nemohla žádnou listinou ani výpověď-
mi svědků dosvědčit ty robotní povinnosti, které po bítýšských žádala. Poddaní z Bítýšky předložili listinu
z roku 1651, kde Rudolf z Teuffenbachu potvrzuje roboty, které mají vykonávat. Soud potvrdil, že bítýšští
jsou povinni konat jen to, co je napsáno v této listině. Je zajímavé, že i když naši předci drželi tuto listinu,
na které bylo vše jasně dáno, trval tento soud jedenáct roků. Z toho je vidět, že někteří soudci se nechtěli
přiklonit k právu poddaných, ale hledali cesty jak vyhovět tehdejší vrchnosti, i když proto neměli žádné
důkazy. Poddaní tedy rozepři vyhráli. Ještě než byl rozsudek vyhlášen, navštívil vrchní konšele městečka
a chtěl se s nimi na něčem smluvit, ale ti se nenechali obelstít. Bítýšští byli i nadále opatrní, aby jim vrchnost
nenařídila nové roboty. Když v roce 1775 voda a kry nad Horním mlýnem protrhly strouhu a nemohlo se
mlít, požádala je vrchnost o pomoc. Horní mlýn patřil vrchnosti. Bítýšští si nechali od nich vystavit
osvědčení, že to udělali dobrovolně, a že jim z toho nevzejde do budoucnosti žádný nový závazek. Za tuto
pomoc dostali od vrchnosti půl sudu piva.                                                                             Hana Mifková

SPOR O ROBOTNÍ POVINNOSTI KE HRADU VEVEŘÍ
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Ani jsem si neuvědomila, že demolice budovy bývalého kina ve mně vyvolá  tak  velké smutno. Ne, že
bych slzela, ale ... byl to smutný pohled na mizející střechu z které začínaly čnět obnažené krovy. Po
zbourání zděných příček jsem zahlédla místa, kde jsem čekávala u otevřených dveří, abych se prokázala za-
koupenou vstupenkou panu Bayerovi.  

Pojednou jsem se vrátila o několik desítek let zpět  byla opět v sále. Vždyť návštěva kina patřila mezi naše
první kulturní zážitky a při promítání filmů se prožilo tolik nového.

Zavzpomínala jsem si, který to byl ...  ten můj první film? Bylo to Stvoření světa. Kreslené postavičky Jeana
Effela byly kouzelné. Poznámka: jedná se o francouzsko-československý animovaný film Eduarda Hoffmana,
který měl premiéru v našich kinech roku 1957. Slovem doprovázel pan Jan Werich (info z internetu).

A potom musím vzpomenout na řadu grotesek s Chaplinem, Laurelem a Hardym. Celý sál se otřásal
smíchem malých i velkých diváků. Bylo to na nedělním odpoledním představení, které jsem navštívila s ro-
diči. V předsálí  tam prodávala paní Ráčková občerstvení.

No a ... Poklad na Stříbrném jezeře, který byl první  Mayovkou. Ta krása barev přírodních scenérií. Hrdi-
nové  Old Schatterhand a Vinnetou nás děvčata rozdělili do dvou klubů fanynek. Při uvádění tohoto filmu
byl takový nával diváků do kina, že organizátoři přidali přístavky (židle navíc). Byly přistaveny po jedné za
sebou do uličky těsně ke zdi. Dokonce se i přinesly nějaké židle z blízkých domů u kina. Skoro bych zapo-
mněla na ... vlastně nultou řadu. Vznikla přenesením sedadel z předsálí, která tam jinak sloužila k posezení
před začátkem promítání. Diváci, kteří se díky tomuto řešení dostali do sálu byli tak šťastni, že jim ani nevadi-
lo dívat se na plátno se zakloněnou hlavou.

Oblíbené byli i krátké filmy před hlavním programem. Na plátně se objevila upoutávka Studia bratří v tri-
ku ... a už to začalo: Pane, pojďte si hrát a další. Potom znělka Filmového týdeníku. Uvedu jen tak jak se mi
některé tituly filmů vybavují, ale bylo jich mnoho: Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo, Vojna a mír, Manžel-
ství po italsku, V pravé poledne, Angelika, Dokonalé manželství, Indický šátek ...

Ještě se vrátím k interiéru a reklamě v prostorách předsálí. Sedadla stejného typu jako ta v sále (dřevěná
sklopná), byla spojena po třech vedle sebe. Nad nimi byly v zasklených skříňkách  aktuální fotografie z při-
pravovaných filmů včetně plakátku, kde byl uveden termín promítání. Stejné skřiňky ve výklencích při vstupu
do budovy kina byly nasvětleny.

Ve střední části vstupních prostor budovy se nacházela pokladna, kde u okénka pan Srnec či jeho paní
prodávali lístky. A  velké podobizny našich známých herců na stěnách. Teď si uvědomuji, že to bylo vlast-
ně moje první setkání s reklamou. Nebyla tak invazívní, jako ty nynější. My jsme se totiž mohli sami rozhod-
nout zda ji chceme či ne. Mohli jsme si ji vyhledat v místech, kde se nalézala. 

Velice důležitý byl pro nás informační panel na náměstí Na Městečku. Stál asi tam, kde je nyní lavička
před prodejnou Steinex. Jeho spodní část (v úrovni očí dospělého člověka) měla rovněž zasklené skříňky.
Jedna z nich obsahovala upoutávku na aktuální film. Velká plocha nad nimi patřila plakátům, které infor-
movaly o akcích v obci. Hody, plesy, nebo když třeba přijel cirkus, právě probíhající výstavu v KD a samozře-
jmě sportovní  akce. Tato kovová konstrukce  sloužila oboustranně a měla plechovou stříšku kvůli nepřízni
počasí.  A nesmím samozřejmě zapomenout na místní rozhlas, který rovněž dával vědět všem občanům co
kino připravuje. 

Sál kina měl 17 řad. Vstupné do řady číslo 1 až 3 bylo za 1Kč. Řada 4 až 10 za 2Kč. Řada číslo 11 až 17
za 3Kč. Když byl film "jó" extra byl příplatek 1Kč. Podlaha se mírně zvedala, aby viděli i ti vzadu. No ... ta
poslední řada patřila hlavně mladým. Dvojicícím vzadu v přítmí kina ... moc nevadilo, že špatně vidí na plát-
no. Měli totiž většinou "jiné zájmy." Skoro bych zapomenula na první řadu. Tam seděli dospělí mladí jedin-
ci mužského rodu, kteří se ještě nerozhodli, kterou vyvolenou pozvou do sedmnácté řady. Před začátkem
představení  měli z této pozice  opravdu "vše" z první ruky. Jak postupně přicházely mladé divačky, dostá-
vali přehled co ... a hlavně, ... jak ... odrostlo dívčím střevíčkům. Občas se ozvalo i uznalé hvízdnutí. Bylo
to vlastně takové místní přehlídkové molo.

Ještě než bylo zbudováno centrální vytápění tak se topilo v kamnech. Byla vpředu na boku pod promítací
plochou a pan Bajer tam musel i během produkce přikládat. V zimě jsme se museli přiobléci, poněvadž pros-
tor sálu byl velký a špatně se dal zmíněným způsobem vytopit. Fakt je, že jsme si ho vlastně i zadýchali.
V druhé polovině představení už bylo tepleji. To v létě se dokonce během promítání  ... až byla tma ... otevře-
ly dvoje dveře. Ty, kterými se na konci filmu odcházelo. Dovnitř začal proudit letní vzduch a vznikl pocit
úplně nový. Když to přeženu ... skoro jak na letním kině. Tyto dvoje dvoukřídlé dveře byly ve stěně směrem
k Ricu (fia. Hartmann). Kvůli tepelné izolaci byly vsazeny jedny ve venkovní zdi a jedny ve vnitřní zdi. Jak
jsem si začala vybavovat interiér již neexistující budovy, tak si uvědomuji, že byla dobře vyprojektována.

MOJE VZPOMÍNKY NA  KINO  VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE



Kino, pro naše městečko včetně blízkého okolí, bylo velkým přínosem. Některé manželské dvojice seděly
vždy ve stejné řadě. Třeba  L.+J.Srncovi, V.+A.Sládkovi,H.+M.Kudláčkovi měli řadu č.13. Nebo re-zervaci
do 9. řady měli M.+V. Jerouškovi, E.+V. Šoukalovi, L.+L.. Hemalovi  a A.+J. Srncovi. A bylo  těch zvyk-
lostí určitě víc. 

Zajímavé je, že si nevzpomenu na můj poslední film. Asi jsem netušila, že je posledním. Nastoupila doba
domácích videí a velkokin. Návštěvnost poklesla a obec musela provoz kina dotovat.. Pojednou nebylo pro
koho promítat.

Došlo k prodeji soukromému subjektu a nějak se nezadařilo. Následovaly změny majitelů ... a ... v součas-
né době je stav takový jaký je.

Vše jednou končí a nové začíná. To je život. Věcí živých i neživých.
Ilona Coufalová, kronikářka
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Vítání našich prvňáčků
V pondělí 4. 9. 2017 proběhlo na školním dvoře slavnostní
přivítání nových prvňáčků. Potom se prvňáčci společně s rodiči
přesunuli do nazdobených tříd, kde se seznámili se svými
učitelkami. První školní den byl krátký, přesto plný nových
zážitků. Přejeme nejen prvňáčkům, ale i všem našim žákům, ať je
tento školní rok úspěšný, pohodový, usměvavý, poučný, plný
nových vědomostí a zážitků.

Mgr. Miroslava Čechová

Výsledky výtvarné soutěže
V květnu 2017 jsme zaslali práce žáků naší školy a zúčastnili se
tak výtvarné soutěže na téma "Dopravní prostředky". Základní
škola a spolek TRANOSCIUS v Havířově, organizátoři meziná-
rodní výtvarné soutěže "Krásná jako kvítka je ta země…" tuto
soutěž vyhodnotili v srpnu. Zúčastnily se děti ze 14 zemí, porota
hodnotila 1496 výtvarných prací. Ve IV. Kategorii /5. -6. roč./ se
umístil na 3. místě Marek Rossi, práce Terezy Helánové a Adély
Šenkýřové byly vybrány a budou vystaveny. Gratulujeme!
Slavnostní zahájení výstavy a vyhlášení výsledků se uskutečnilo 8.
9. 2017 ve Výstavní síni V. Wunscheho v Kulturním domě Leoše
Janáčka v Havířově.

Mgr. Milena Křížanová

Třetí třídy byly v divadle Radost 
Ve středu 20. 10. 2017 obě třetí třídy navštívily divadelní před-
stavení Mach a Šebestová v divadle Radost. Dětem se moc líbilo
herecké ztvárnění Macha a Šebestové, žáků 3. B. Na jevišti
nechyběli ani jejich spolužáci Kropáček, Pažout a Horáček, paní
Kadrnožková se svým psem Jonatánem, paní učitelka a další
postavy. Kouzelné utržené sluchátko provádí dvěma příběhy: Jak
bojovali s Kropáčkovou angínou a Na dobrodružném výletě, kde
byli přepadení piráty. Dětem se nejvíce líbil boj s bacily. Těšíme
se na další vystoupení. 

Mgr. Jana Kosňovská

Září ve školní družině
22. 9. 2017 SEZNAMKA 
Září je pro mnoho dětí měsícem seznamování s novým prostředím a především s novými kamarády. Mnoho
nového je i ve školní družině. Aby se zde cítily děti "jako doma", je třeba se dobře seznámit, navázat vzá-

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
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jemné kontakty. A tak seznamte se, prosím. K zapamatování jmen
nových kamarádů a vzájemnému poznávání jsme opět ve školní
družině využili různé hry - Kdo jsem, kdo jsi?, Co mám rád?, Kdo
nám chybí?, Vyvolávaná, Tleskaná, Setkání v rytmu a mnohé
další. Během jednoho odpoledne jsme se určitě ještě všichni
nepoznali, ale prožili jsme nová setkání a byla legrace. Za snahu
si mnozí odnášeli v družinových sešitech první klíče poznávání. 

15. 9. 2017 JÁ TĚ SLYŠÍM 
První celodružinová akce v letošním školním roce již svým
názvem prozrazuje svůj hlavní cíl. Měli bychom se totiž naučit
zbytečně se nepřekřikovat, nehlučet a také se vzájemně slyšet
a umět si naslouchat. Využili jsme k tomu různé hry. Například
Romeové si zkusili pomocí sluchu najít svou Julii. Naučili jsme se
také hudebně pohybové hry, ve kterých jsme procvičili tělo a zku-
sili zkrotit svůj hlas. Udělali jsme i pokus s měřením decibelů při
různých činnostech. Ještě se budeme muset hodně snažit, aby
hladina hluku měla přiměřenou míru decibelů. Společně jsme si
také vybarvili devět hradních věží, které budeme postupně ode-
mykat a poznávat. 

4. 9. 2017 VÍTÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.
Příjemné prostředí školní družiny už čeká na nové i na "staré" družinové děti. Co asi nového a zajímavého
prožijeme v MODRÉ LAGUNĚ? Co asi vytvoříme v ateliéru U TŘÍ ZAJÍCŮ? Jaká překvapení a kolik kamarádů
bude ve třídě POD PALMOU? Na tyto otázky si budeme postupně odpovídat při každodenní družinové čin-
nosti, ale i při celodružinových akcích a také při pravidelném setkávání v zájmových kroužcích. Máme
připravený celoroční vzdělávací program pro zájmové vzdělávání pod názvem: "Na Veveří devět věží, kdo
nevěří ať tam …" a tak na cestu se dejme a klíče poznávání získávejme. Buďte vítáni a plnou parou vpřed! 

Za školní družinu Miroslava Hemalová

Běh kolem Bítýšky
Školní sportovní klub při ZŠ Veverská Bítýška uspořádal v sobotu
23. 9. 2017 již třetí přespolní běh "Běh kolem Bítýšky". Trať vedla
od fotbalového hřiště po pravém břehu řeky Svratky, pod
chudčickým mostem, kolem "Bažin" a zpět. I přes nepříliš příz-
nivé klimatické podmínky se ke startu dostavilo 188 běžců všech
věkových kategorií. Po celou dobu závodu byla v prostoru startu
a cíle připravena pro naše nejmladší sportovce malá atletika. Děti
si mohly během čekání na start nebo na závěrečné vyhlášení
vítězů vyzkoušet tradiční atletické disciplíny s netradičním
náčiním (hod gumovým oštěpem, běh přes pěnové překážky,
slalom,…). Jako první se dostavili na start starší a mladší žáci a žá-

kyně. Poté nastoupila
přípravka a v nepo-
slední řadě kategorie
dospělých do 40 let
a poté nad 0 let. Tyto
poslední závodníky již
provázel slabý déšť,
ale nikdo se nevzdá-
val. Všichni závodníci
si na prvních třech
místech odnesli me-
daili a ceny od sponzorů akce.  Závěrem bychom chtěli poděko-

vat nejen všem závodníkům, kteří se závodu zúčastnili, ale i sponzorům a pořadatelům, kteří se podíleli na
přípravách a organizaci této soutěže.                                                                      Mgr. Markéta Jůzová
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Výstava ovoce a zeleniny
Dne 2. 10. 2017 navštívili žáci prvního stupně naší školy Výstavu ovoce a zeleniny, kterou uspořádali míst-
ní zahrádkáři. Prohlédli si krásně zbarvené podzimní plody ovoce i zeleniny, květiny a bylinky. Výstava byla
doplněna pěknými obrázky a nápaditými výrobky z přírodnin. Také naši žáci přispěli svými výtvory, které
vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a ve školní družině. Výstava se všem dětem velmi líbila. 

Mgr. Ivana Šťastná

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM, POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Nový školní rok 2017/2018 byl úspěšně zahájen.
Žáci zasedli ke svým hudebním nástrojům, výuka
probíhá individuálně i v kolektivu v průběhu
celého týdne, žáci tanečního oboru se k výuce
setkávají v pondělí a ve středu a žáci výtvarného
oboru mají blok tří vyučovacích hodin v pondělí.
V letošním roce jsme do hudebního oboru mohli
přijmout 25 nových žáků; největší zájem je trvale
o výuku hry na klavír a na kytaru, ale v posled-
ních letech narůstá zájem o výuku hry na
dechové, smyčcové a bicí nástroje. Dokázat
dobře ovládnout hru na hudební nástroj je důle-
žitým předpokladem při zakládání souborů a růz-
ných hudebních seskupení. Na škole se pěstuje
víceruční hra na klavír - čtyřruční i šestiruční,
úspěšně se rozvíjí také flétnový soubor. Dechový
soubor navázal na bohatou tradici a úspěchy,
kterými se škola před roky pyšnila. Pod vedením
učitelů se žáci zúčastňují mnohých vystoupení ve
škole i mimo školu, jsou vítanými hráči při ven-

kovních slavnostech a mimořádných společenských událostech. 
V prostorách budovy školy můžete zhlédnout
výstavu prací žáků výtvarného oboru a můžete
si také prohlédnout fotografie z akcí, které naše
škola v posledních letech pořádala.

Srdečně Vás zveme na následující koncerty a
kulturní akce:
9. listopadu Podzimní koncert, sál ZUŠ,
začátek v 17:00
29. listopadu Advent přichází, sál ZUŠ,
začátek v 17:30
30. listopadu Výchovný koncert pro děti
mateřské školy, sál ZUŠ, začátek v 9:30
2. prosince Mikulášská taneční besídka,
začátek v 16:00 v Kulturním domě
14. prosince Vánoční koncert, sál ZUŠ,
začátek v 17:00

Žáci a učitelé představili program sestavený z fil-
mových melodií Ennia Morriconeho

Taneční oddělení



V letošním roce jsme otevřeli 32 keramických a výtvarných kroužků pro děti, studenty i dospělé. Rozšířili
jsme nabídku o kroužky šití a vaření.

Přehled všech nabízených kroužků a akcí získáte na  www.helceletka.cz
Najdete nás i na facebooku  www.facebook.com/DDMveverka/

Pro děti i dospělé připravujeme:
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Přijďte si užít předvánoční atmosféru do Brna na náměstí Svobody, kde žáci tanečního oddělení vystoupí
v sobotu 9. prosince v 11.30 na hlavním pódiu. 

KULTURA NA POKRAČOVÁNÍ ANEB NÁVŠTĚVY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE
Základní umělecká škola Kuřim, pobočka Veverská Bítýška, zve děti a rodiče na společný zájezd do divadla
na muzikál MARY POPPINS. Pro velký zájem se zájezd uskuteční ve dvou termínech, v sobotu 16. prosince
a ve středu 20. prosince. Bližší informace najdete na nástěnce a na webových stránkách školy. 

Keramická a výtvarná dílna Veverka, DDM Helceletka zahájila nový školní rok.

1.11.2017 
22.11.2017 Pamětní kachel 

Výroba keramického kachle pomocí otisků 
ručiček a nožiček vašich dětí do hlíny.  
Místo konání: Veverka  
9.00 – 11.30 hod. 

4.11.2017 Šití koček a tygrů 
Na kurzu se naučíte nastříhat a ušít kočku nebo 
tygra z ponožek.  
9.00 - 12.00 hod. 

 
10.11.2017 

Svatomartinský 
lampionový 

pochod 

Tradiční světelný průvod zakončený ohňovou 
show. 
Sraz všech účastníků je na sídlišti ve Veverské 
Bítýšce u obchodu s potravinami v  16.30 hod. 
Průvod odchází v  17.00 hod. 
Akci pořádá  MC Oříšek.  

 
11.11.2017 

Skleněné vitráže 
TIFFANY 

Naučíte se řezat a brousit sklo, sestavíte si vitráž 
dle vašich představ velikosti A4.  
Místo konání: Veverka  
13.00 – 19.00 hod. 

13.11.2017 Malovaná trička 

Můžete si vytvořit zcela originální trička.   
Malování je vhodné p ro všechny tvořivce, i pro 
ty, kteří si nejsou při kreslení příliš jistí. K 
malování budeme používat stříkací barvy, šablony 
a razítka.  
17.30 – 20.00 hod. 

25.11.2017 
Rozsviťte si 

Vánoce 

Můžete si vyrobit svíticí kouli nebo anděla 
z předlitých tvarů.  
Místo konání: Veverka  
9.00 -12.00 hod. 

29.11.2017 
Vánoční talíř na 

cukroví 

Vánoční atmosféra, vůně cukroví...  
a k tomu nádherný vánoční talíř.  
Budeme pracovat s keramickou hlínou, razítky, 
barevným sklem.  
Akce je určena i úplným začátečníkům.  
9.00 – 11.30 hod. 

2.12.2017 Vánoční přáníčka 

Na kurzu se naučíte pracovat s Big Shotem, 
ovládat techniku embosování pomocí 
embosovacích kapes, horké embosování, 
razítkování...  
Kurz je vhodný i pro nezkušené výtvarníky.  
Vyrobíte si přáníčka, jmenovky na stůl a na dárky, 
naučíte se nové kreativní techniky.  
15.00 – 17.30 hod. 

 
3.12.2017 

 
Vánoční jarmark 

Tradiční akce spojená s  předváděním řemesel, 
prodejem vánočního zboží a dílničkami pro děti  
Místo konání: sál kulturního domu  
13.00 – 17.00 hod. 

 



Schválen statut fondu pro údržbu hrobů
Na zářijovém jednání zastupitelstva byl návazně na zřízený fond schválen statut fondu pro údržbu hrobů,
který podrobně rozpracovává, na jaké konkrétní objekty a v jakém rozsahu bude aplikován, určuje způsob
shromažďování, účtování a čerpání dobrovolných příspěvků. Finanční prostředky budou sloužit k opravám
a rozsáhlejší údržbě hrobky rodiny Kovářovy, hrobů Bohdana Chlada, Karla Eichlera, Františka Ehrmanna
a dvou hlavních křížů.
Dárci přispívají na  účet  č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321. I Vy se tak můžete zapojit do
péče o tato památná místa. 

Ing. Pavel Králík

VÝZVA
Vážení spoluobčané, 
V příštím roce oslavíme 100 let od založení naší republiky. K tomuto výročí bychom chtěli uspořádat další
výstavu, která propojí toto výročí s historií naší obce. Prosíme vás proto o spolupráci a poskytnutí fotografií,
dokladů, písemností a jiných artefaktů vztahujících se k uplynulému století.
Co nás zajímá? 
Chtěli bychom historii a jednotlivé části výstavy spojit s důležitými okamžiky v lidském životě. Například:
narození dětí, křtiny, první svaté přijímání, první školní den, svatby, hody, náboženské slavnosti, dožínky,
sokolské slety, sportovní utkání, divadla, spolkovou činnost,  pohřby.  Vítané budou i fotografie a připomínky
běžné denní činnosti - práce na poli, v bývalé kaolínce, řemesla, doprava, obchody, budování obce po roce
1945…
Obzvláště  bychom  uvítali věci spojené s osobou T. G. Masaryka. Pokud víme, navštívil hrad Veveří, byly
vydávány různé tisky a upomínkové předměty s jeho podobiznou. 
Zajímají nás i dopady událostí národního nebo světového významu a památky na tyto události (průběh a do-
pady obou světových válek, vyhlášení republiky 1918, osvobození  1945, pětiletky, let do vesmíru…) a další
osobnosti spojené s Bítýškou.
Pomůže nám, když se s námi podělíte nejen o fotografie, ale i staré doklady - vysvědčení, výuční listy, do-
movské listy, pracovní knížky, vojenské knížky, dobové pohledy, dopisy z války nebo pohledy, části oděvů
nebo uniforem.
Veškeré věci budou zapůjčeny na nejkratší možnou dobu.  Pokud to půjde, nebudou vystaveny originály,
ale fotokopie. 
Všem zapůjčeným exponátům bude věnována náležitá péče.
Kontaktní osobou je paní Anežka Dvořáková, matrikářka, která bude předměty přijímat, případně poskytne
podrobnější informace. 
Děkujeme předem za pomoc a podporu při přípravě výstavy.
Kontakt: Anežka Dvořáková, tel. 549 420 397,email: matrika@obecveverskabityska.cz

SENIOR SERVIS KUŘIM - tel: 603 456 043
Zajišťují přepravu s doprovodem  - k lékaři, na nákup, na úřad, do banky.....
Pondělí - pátek od 7.00 - 16.00 hodin nebo dle dohody.
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ZPRÁVY Z MĚSTYSE

Pořadí Strana Počet hlasů 
1 ANO  2011 442 
2 SPD -T.Okamura 211 
3 ODS 183 
4 Česká pirátská strana  154 
5 KDU-ČSL 146 
6 ČSSD 110 
6 KSČM 110 
7 TOP 09 81 
8 Starostové a nezávislí  73 

 

Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR

20. a 21.10.2017

Výsledky pro Veverskou Bítýšku
(kompletní výsledky na www.volby.cz)
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SPRÁVNĚ USPOŘÁDANÉ FINANCE = MÉNĚ STAROSTÍ, VÍCE RADOSTÍ 
 

Potřebujete hypotéku, úvěr, pojištění na 
míru či zhodnotit své peníze? 
 
Nemusíte trávit čas na internetu hledáním 
informací a porovnáváním výhodných 
nabídek, nemusíte obcházet banky a 
pojišťovny. 
 

Stačí, když mě kontaktujete.  
 
 
Jsem odborný poradce v oblasti osobních financí. Své dlouholeté zkušenosti 
aplikuji při řešení životních situací a požadavků. Cílem je, aby moji klienti neplatili 
zbytečně, co nemusí a platili jen to, co je pro ně důležité a potřebné. 
Se svými klienty pracuji na bázi přátelství, zastupuji je při jednání s finančními 
institucemi tak, aby byly výhody pokaždé na „naší“ straně. 
 
 
 
Vladimíra Kudláčová 
Hvozdec 102 
 
Telefon: 733 166 736 
Mail: vladimira.kudlacova@fincentrum.com 

INZERCE
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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, fret-
ky ..)

� 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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HLEDÁME
rodinný dùm s zahradou a

parkováním.
Tel: 722 012 297

SHÁNÍM
byt v dobrém stavu, balkón

výhodou.
Tel: 774 340 338

ZDROJ VAŠICH NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ :
- oficiální www stránky Městyse Veverská Bítýška

- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění

... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz, Obecní knihovna http://okvb.unas.cz



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 11/2017 www.obecveverskabityska.cz

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 prosinci 2017 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Vever-

ská 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


