ČERVENEC 2 0 0 4

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dotace ve výši 5 mil Kč na povrchový koberec. Podle
mého názoru je příjezd do Veverské Bítýšky velmi
důstojný a dobře slouží obci i celému okolí. Tím, že
jsou napadány osoby, které pozemek prodaly obci,
může dojít k tomu, že vlastník pozemku odstoupí
od smlouvy a nechá nás odstranit zbudovanou kanalizaci. I tato hrozba zde je, neboť kolaudace na uvedené ulice nebyla do dnešního dne provedena. Tedy
v případě, že je vlastník nelichotivě vláčen v různých médiích, k tomu může dojít.
Ceny, za které se pozemky vykupovaly, byly na
OZ veřejně projednány. V minulosti byly pozemky
postupně při různých opravách a výstavbách komunikací vykupovány za ceny různé. Ale v obci se nachází ještě velké množství pozemků v komunikacích, které jsou v soukromých rukou. Zde bych
chtěl upozornit, že i tyto pozemky chceme postupně
vykupovat.
Po zmedializování se soukromí vlastníci ozývají
a chtějí výkupy ihned. Vedu jednání s některými
z nich a ostatní chci vyzvat, aby podali na podatelně do konce letošního roku písemnou žádost se
svými požadavky na výkup. Ostatní sám vyzvu
k jednání, aby výkupy byly řádně projednány. Tyto
výkupy se řeší po době padesáti až šedesáti let, kdy
se nepřikládal vlastnictví půdy žádný význam. Při
výstavbě plošné plynofikace jsem většinu soukromých vlastníků zjistil.
Chtěl jsem pozemky vykupovat v klidu - po
dobu více let - ne najednou. Náklady se mohou vyšplhat až na 8 mil. Kč. Je možné, že obec bude
muset vlastníky vyplácet ve splátkách po dobu něko-

v současné době se v obci hovoří především
o kauze, která nedávno proběhla médii. Jednalo se
o výkup pozemků v lokalitě u hřiště. Vykupovali
jsme pozemek v ulici Dlouhé (naproti smuteční
síni) od pana Fischera. Museli jsme ho vykoupit, protože jsme chtěli zrealizovat výstavbu komunikace
Dlouhá. Před zahájením stavebního řízení nebylo na
závadu, že pozemek je v soukromých rukách a bylo
jej možno bez problému užívat. Jakmile bylo zahájeno územní a stavební řízení, byl to problém.
Nedostali bychom povolení k realizaci právě proto,
že pozemek není v obecním vlastnictví.
Ze strany Správy a údržby silnic Brno bylo jasně
řečeno, že pokud chceme opravovat komunikaci,
musíme si sami zajistit výkup pozemků. Další pozemky jsme vykupovali v ulici U Hřiště, a to na
zaústění splaškové kanalizace z ulice Dlouhé do
přečerpávačky kanalizace v ulici U Hřiště. Vyústění kanalizace bylo vybudováno v letech 1988 a
1989 na soukromém pozemku, my jsme jen zajišťovali zaústění ulice Dlouhá. Při územním řízení
nám bylo opět sděleno, že pozemek musí být obecní, musí na něj být pro obec zřízeno věcné břemeno,
nebo nájemní smlouva. Jednání bylo velmi složité.
Pokud soukromý vlastník vlastní strategický pozemek a vy jej potřebujete na výstavbu, ne vždy se
s ním dohodnete na výkupu za odhadní cenu nebo
cenu podle cenového plánu. Jde o jednání, kde má
výsadní postavení právě vlastník a my se musíme
podřídit jeho požadavkům.
Pokud bychom se na výkupu nedohodli,
nemohla by se budovat kanalizace a propadla by
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(kteří vlastní pouze cca 200 m2) nesouhlasilo s výkupem ani směnou pozemků, nemohlo k výstavbě
dojít. A to i za cenu, že nám již dvakrát propadla
dotace - jednou ve výši 8,5 mil. Kč a podruhé 10 mil.
Kč.

lika let, protože nyní nemá na vyplacení vlastníků
finanční prostředky. Vlastník pozemků v komunikaci se málokdy územnímu plánu podřídí. V obci
není územní plán více než 60 let. Stávající vlastníci
pozemků se budou domáhat soudně o zaplacení
ceny dohodou, nebo může dojít k vyklizení komunikace.
Závěrem chci uvést, že jsem jednal v této věci
s nejlepšími úmysly. Chtěl jsem, aby jedna z hlavních komunikací v obci byla důstojná. Nechtěl jsem,
aby oprava komunikace dopadla jako výstavba lažáneckého retardéru. Retardér měl chránit naše
občany, ale z důvodu, že 9 soukromých vlastníků

Jsou zde opět prázdniny - doba dovolených
a odpočinku, proto Vám přeji, abyste je prožili v klidu a pohodě a načerpali tolik potřebnou energii do
dalších pracovních dní.

František Černý, starosta obce

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 19. května 2004
Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce s c h v a l u j e :
- zařazení bodu č. 22 do programu
(pro 4 hl., zdržel se 3 hl. - (Ráb,
Loutocký, Reimer)
- program, jak byl navržen včetně
doplnění (pro 4 hl., zdrželi se 3 hl.
(Ráb, Loutocký, Reimer)
- návrhovou komisi ve složení p. Mifek (pro 6 hl., zdržel se - 1 hl. (Mifek), p. Černý - (pro 6 hl., zdržel
se - 1 hl. (Černý)
- ověřovatele zápisu p. Loutockého
(pro 6 hl., zdržel se -1 hl. (Loutocký),
p. Brychtu (pro 5 hl., zdrželi se - 2
hl., (Mifek,Brychta)
- záměr obce směnit obecní pozemek
v ulici Na Bílém potoce par.
č.1143(KM) za pozemek p. Babáka
na místním hřbitově (záměr vyvěsit
a připravit směnnou smlouvu)
- prodej horního rybníka + část louky
pí. Kiliánové za cenu dohodou.
Prodej spodního rybníka +
pozemku pod rybárnou MO MRS
Vev. Bítýška za cenu dohodou.
Ostatní pozemky zůstanou v majetku obce. Smlouvy budou předloženy na zasedání zastupitelstva. Do
smluv zakotvit předkupní právo pro
obce za původní cenu
- přestávku v jednání na 5 minut
- místní vyhlášku č. 3/2004 o místních
poplatcích
- odpis škrabky na brambory
- zrušení detašovaného pracoviště MŠ
Vev. Bítýška v Maršově
- kopírování na OÚ zdarma pro členy
zastupitelstva pouze při potřebě
výkonu funkce zastupitele - (pro 6
hl., zdržel se 1 hl. (Ráb)

- rozpočtovou změnu v příjmech (pro
4 hl., zdrželi se 3 hl. - (Ráb,
Loutocký, Reimer)
- rozpočtové změny ve výdajích (pro
4 hl., zdrželi se 3 hl. - (Ráb,
Loutocký, Reimer)
- převedení zůstatku roku 2003 v částce 99.000,- Kč do rozpočtu na rok
2004 pro Základní školu ve Vev.
Bítýšce, předložení čerpání této
částky
- převedení zůstatku z rozpočtu roku
2003 ve výši 95.000,- Kč do rozpočtu roku 2004 pro Mateřskou školu
ve Vev. Bítýšce
- založení mikroregionu Kuřimka a
jeho stanovy
- záměr osazení antén pro bezdrátový
internet na budově pošty a pronájem
cca 8 m2 místnosti s tím, že musí
proběhnout jednání mezi zástupci
České pošty, Telecom, Eurotel, p.
Valášek, p. Houska, p. Ráb, p.
Konečný, p. Hudec, kteří dořeší
detaily smlouvy
- zrušení původní vyhlášky a schválení vyhlášky č. 4/04
- výkup pozemků v lokalitě ulice Nádražní s tím, že cena bude dohodou
(pro 6 hl., zdržel se - 1 hl. (Černý)
- vyvolat jednání se zemědělskou
hospodářskou správou, vodoprávním orgánem z Kuřimi a SÚS Brno
na základě jejich vyjádření zpracovat projekt na odvod vody ze
Slešťůvky - termín do tří týdnů
- aby si okrašlovací spolek požádal o
pronájem pozemku pod dětským
hřištěm (pro 6 hl., zdržel se 1 hl. (Reimer)
- úpravu jednacího řádu na základě
výzvy krajského úřadu a dále
doplňuje:
2

a) §3 uvést - Zastupitelstva obce se
konají v územním obvodu obce
b) §9,odst. 7 -Člen zastupitelstva obce
má právo vystupovat ke každému
bodu programu a předložit k němu
pozměňovací návrhy.
c) §11, odst.3 - V průběhu zasedání je
každé 2 hodiny přestávka 15 minut.
d) §12 - Zasedání zastupitelstva obce
je ukončeno nebo přerušeno nejpozději v 23.30 hodin
- zakoupení řezačky cena 35.000,- Kč
a vibrační desky cena 52.000,- Kč
(pro 4 hl., zdrželi se 3 hl. - (Ráb,
Loutocký, Reimer)
- podpis smlouvy s OSA ohledně veřejných produkcí

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce n e s c h v a l u j e :
- pověření předsedy komise životního
prostředí úpravou vyhlášky o odpadech - ohledně třídění odpadu - (pro
3 hl., proti 1 hl. - (Černý), zdrželi se
-3hl. - (Mifek, Brychta, Novotný)
- souhlas se zastavovací studií v lokalitě Pod Horkou na pozemcích
manželů Cvrkových, včetně výstavby domova důchodců s pečovatelskou službou s podmínkou, že provoz domova důchodců v žádném
případě nezatíží obecní rozpočet pro 2 hl. - (Ráb, Reimer), zdrželi se 5 hl.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce p o v ě ř u j e :
- starostu obce podepsáním smlouvy
IDS ohledně příspěvku na dopravu
jen do termínu 31.12.2004, s tím že
podmínkou je předložení smlouvy
každý rok ke schválení. Obec v
letošním roce zaplatí 50% nákladů

na počet obyvatel - pro 4 hl., zdrželi
se 3 hl. - (Ráb, Loutocký, Reimer)
- předsedu komise územního plánování a životního prostředí, aby
společně vytipovali lokality pro
výsadbu stromů a okrasných keřů
- finanční výbor, aby vyčlenil finanční
příspěvek na výstavbu dětského
hřiště pro Okrašlovací spolek, který

bude garantem výstavby a provozu
dětského hřiště.
Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška
stahuje z programu bod č. 14

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce b e r e na vědomí :

které pracují při obecním úřadě
a dále vyjádření vodárenského svazku
- postup jednání ohledně možnosti
vykoupit pozemky v lokalitě u hřiště
za účelem rozšíření sportovního
areálu

- zprávy z činnosti komisí a výborů,

Z výroční zprávy o činnosti Základní školy Veverská Bítýška za škol. rok 2003-2004
1. Charakteristika školy, personální obsazení
Na ZŠ se vyučuje dle programů:
1. – 5.roč. – Obecná škola, č.j.12035/97-20
6. – 9.roč. – Základní škola, č.j.16847/96-2
Ve školním roce 2003/2004 navštěvovali ZŠ Vev. Bítýška 452 žáci z Veverské Bítýšky, Chudčic, Lažánek, Nových
Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Braníškova, Maršova, Sentic, Tišnova a z Brna.
Školní vyučování probíhalo na třech místech:
Základní škola Na Městečku - 2. - 9. roč.
Základní škola Na Bílém potoce - 1. A, B a 3.B třída
Základní škola Chudčice - 2. - 3. ročník (1 oddělení s 16 žáky).
Předpokládané zrušení odloučeného pracoviště v Chudčicích k 31.8.2003 se nerealizovalo. K této změně dochází s
definitivní platností teprve nyní, kdy k 1.8.2004 byl zřízen samostatný právní subjekt ZŠ a MŠ Chudčice v čele s nově
jmenovanou paní ředitelkou Mgr. Lenkou Truhlářovou z Brna.

Na ZŠ působilo 25 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
- 25.8.2003 přešla z Chudčic z důvodu zrušení jednoho oddělení do Veverské Bítýšky paní Mgr. Marcela Rulíšková
(vyučovala 4.A třídu)
- za paní Ing.Jitku Haláskovou (mateřská dovolená) zastupovala 2.B třídě paní Božena Balabánová
- k 30.6.2004 odešla do důchodu paní Mgr.Libuše Kotilová (působila na zdejší škole od roku 1965)
- k 30.6.2004 odešla do důchodu paní Mgr.Eliška Ráčková (působila na zdejší škole od roku 1970)
- k 31.7.2004 ukončila pracovní poměr na ZŠ paní Mgr.Ilona Vitulová z důvodu organizačních změn v Chudčicích
(zrušení místa učitelky)

Změny ve složení provozních zaměstnanců:
- k 30.4.2004 ukončil pracovní poměr na ZŠ pan Jaroslav Dvořáček (sezónní topič v Chudčicích) z důvodu organizačních změn (nadále zůstává v pracovním poměru v novém právním subjektu v Chudčicích)
- k 30.6.2004 ukončila pracovní poměr na ZŠ paní Radmila Cibulková (uklízečka v Chudčicích) z důvodu organizačních změn (nadále zůstává v pracovním poměru v novém právním subjektu v Chudčicích)
- k 30.6.2004 ukončila pracovní poměr na ZŠ paní Eva Ráčková (uklízečka)

Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 260 dětí a 23 dospělých.
2. Údaje o výsledcích vzdělání za školní rok 2003/2004
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

počet žáků
36
37
51
41
59
51
61
58
58
452

prospělo
s vyznamen.

z toho
jedničky

35*
23
22
14
17
111

samé

1**
4
1
1
7

* hodnoceno od 5.roč., ** hodnoceno od 6.roč.
3

prospělo

neprospělo

36
37
51
41
24
28
39
38
40
334

6
1
7

3. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2003/2004
z 5.roč.

Škola, učiliště

Gymnázium osmileté
Taneční konzervatoř
Celkem
z 9.roč. Gymnázium čtyřleté
SPŠ elektrotechnická
SPŠ strojnická a VOŠ technická
SPŠ textilní a VOŠ textilní
SPŠ textilní a VOŠ textilní
SPŠ Kuřim, s. r. o.
ISŠ automobilní
ISŠ Olomoucká COP
ISŠ Olomoucká COP
ISŠ Purkyňova
SOŠ ochrany osob a majetku
SOŠ a SOU obchodní, Jánská
SOŠ obchodní, Cejl
SOŠ a SOU dopravní a mechan.
SOŠ a SOU dopravní a mechan.
SOU a SOŠ potravinář. a služeb
SOU spojů a SOŠ Čichnova
SOU spojů a SOŠ Čichnova
SOU strojírenské a elektrotechn.
SOŠ Fortika Lomnice
Morava rodinná škola,o.p.s.
SŠ pro knihkupce a nakladatele
Soukromá SCOLA Comeniana
Soukromá SOŠ živnostenská
OA a VOŠ sociální Kotlářská
OA Eldo,o.p.s.
SZŠ Jaselská
z 9.roč. celkem školy
SOU Jílová
SOU Jílová
SOU a SOŠ obchodní, Jánská
SOU a SOŠ obchodní, Jánská
SOU strojíren.a elektrotechnické
SOU zemědělské Tišnov
SOU zemědělské Tišnov
SOU zahradnické Rajhrad
SOU spojů a SOU Čichnova
SOU Kuřim, s.r.o.
SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice
SOU nábytkářské Rosice
SOU tradičních řemesel,s.r.o.
z 9.roč.

Obor
gymnázium ZŠ 5
tanec ZŠ 5
všeobecné
slaboproudá elektrotechnika
technické lyceum
textilní výroba a podnikání
modelářství a návrh. oděvů
mechanik čísl.řízených stroj.
silniční doprava
strojírenství - CNC
informační technologie SOŠ
průmyslová technologie
ochrana osob a majetku
obchodně podnikatel.činnost
obchodník
ekonomika zeměd. a výživy
silniční doprava
kosmetička
zabezpečení a sděl. technika
digitální a telekomun. techn.
mechanik čísl.řízených stroj.
hotelnictví a turismus
rodinná škola-sociální služby
knihkupec.a nakladatel.činn.
obchodní akademie
podnikání,řízení a obchod
obchodní akademie
obchodní akademie
zdravotní asistent
montér suchých staveb
instalatér
prodavač textil.,oděvy,obuv
smíšené zboží
elektrikář - silnoproud
opravář zeměděl.strojů
automechanik
zahradnice
spojový mechanik
elektrikář - silnoproud
kuchař-číšník pro pohostin.
truhlář-výroba nábytku
kuchař-číšník pro pohostin.

Celkem učiliště
Počet absolventů ZŠ-CELKEM

4

chlapci dívky
1
1
1
1
2
1
5
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

celkem
2
1
3
6
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

-

2

2

19

23

42

1
1
1
2
1
1
1
1
1
10
29

2
1
2
1
6
29

1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
16
58

4. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve škole ve šk.r. 2003/2004
- nepovinný předmět - římskokatolické náboženství - 68 zapsaných žáků
- zájmové útvary - anglický jazyk (4 skupiny) - 56 žáků, německý jazyk (1 skupina) - 12 žáků, - informatika (2 skupi-ny)
- 36 žáků, - míčové hry (1 skupina) - 17 žáků, - volejbal (1 skupina) - 15 žáků, - tvořivá estetika (1 skupina) - 13
žáků, výtvarná výchova (1 skupina)- 14 žáků

5.SPONZOŘI ZŠ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA za školní rok 2003/2004
Autocamp Hana, D + H ofsetová tiskárna, Karel Šanca - INTAP, Pekařství Balabán, Pipa Vrzal, Potraviny Carda,
Potraviny Kútnik, Potraviny Mičánek, Restaurace Kulturní dům, Restaurace Na Městěčku, Rytectví - Libor Chrást,
Stafis Slanina, Steinhauser Tišnov, Stolařství Baraš

6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách za škol.r.2003/2004
1. místo - okresní kolo - Konverzace - německý jazyk
8. místo - krajské kolo - Konverzace - německý jazyk
4. místo - okresní kolo - Konverzace - anglický jazyk
4. místo - okresní kolo - Matematická olympiáda 7
5. místo - okresní kolo - Matematická olympiáda 7
6. místo - okresní kolo - Matematická olympiáda 9
6. místo - okresní kolo - Olympiáda - český jazyk
6. místo - okresní kolo - Olympiáda - český jazyk
8. místo - okresní kolo - Pythagoriáda 7
2. místo - okresní kolo - Soutěž hlídek mladých zdravotníků
4. místo - okresní kolo - Soutěž hlídek mladých zdravotníků - postup do 4.kola, školský pohár - Coca Cola - kopaná
3. místo - okrskové kolo - šplh
2. místo - okrskové kolo - Pohár Českého rozhlasu - mladší žáci
2. místo - Kuřimský pohár 2004 - lehká atletika
3 x 3.místo - Kuřimský pohár 2004 - lehká atletika

Jan Pestr - ředitel školy, Vlasta Večeřová - vých.poradce

OLYMPIJSKÝ DEN
Poslední měsíc školního roku začal. První den tohoto měsíce je na
naší škole už pravidelně spojován nejen s Dnem dětí, ale také s Olympijským dnem. Naštěstí nám, jak se stalo zvykem, přálo i počasí. Opět
nepršelo, a tak se na hřišti TJ odehrál již 29. olympijský den.
Žáci soutěžili v hodu na cíl, vytrvalostním běhu, sprintu, skoku do
dálky a ve štafetě. Na závěr se chlapci utkali v kopané a dívky ve vybíjené. V mladší kategorii 1. místo obsadila 3.B a na dalším místě
skončili se stejným počtem bodů třídy 4.A, 5.A. Ze starších žáků příjemně překvapil VI. ročník. O pořadí rozhodla až vybíjená a kopaná.
Na 1. místě se umístila VI.B, na 2. místě VI.A a 3. místo obsadila
VIII.A. Rozhodčími byli žáci devátých tříd.
Zápolení bylo urputné, výsledky velmi těsné. Všichni odcházeli
unaveni ale spokojeni, protože i zde platilo, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Děkujeme všem sponzorům, kteří
ke spokojenosti žáků přispěli

Žáci VI. ročníku

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Dne 30.5.2004 se ve Veverské Bítýšce u příležitosti 125. let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Veverské
Bítýšce uskutečnila soutěž mladých hasičů v požárním útoku a štafetě 4x60 m. Obě disciplíny se započítávají do
Okresní ligy mládeže v rámci okresu Brno-venkov.
Soutěže se v kategorii starších žáků zúčastnilo 19 kolektivů a v mladší kategorii 7 kolektivů. Celá soutěž se nesla ve
sportovním duchu, počasí jako málo víkendů v tomto roce vyšlo nádherně. Všem zúčastněným se ve Veverské Bítýšce
líbilo a tak se soutěž uskuteční i v příštím roce. V závěrečném hodnocení se ve starší kategorii na prvním místě umístilo družstvo z Kuřimi, na druhém místě Syrovice a třetí Čebín. V mladší kategorii bylo pořadí následující: první Kuřim,
druhé Bratčice, třetí Mělčany. Družstvo Veverské Bítýšky se ve starší kategorii umístilo na pěkném sedmém místě. Opět
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se potvrdilo, že je co vylepšovat a je nutné více trénovat. Celá soutěž se konala pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů
Veverská Bítýška.
Na závěr rovněž děkujeme FC Veverská Bítýška za pronájem jejich pěkného areálu, jelikož v naší obci není jiné
místo, kde by se soutěž v takovém rozsahu mohla konat.

Tomáš Vejrosta, velitel JSDH Veverská Bítýška

INFORMACE Z OBCE
RYBÁŘI, POZOR !
Od 1. května 2004 nemohou obecní úřady vydávat rybářské lístky. Tuto pravomoc mají „pověřené
úřady“, pro nás tedy Městský úřad Kuřim. Proto
Obecní úřad Veverská Bítýška oznamuje všem
rybářům, že již nevystavuje rybářské lístky, ale pro
naši obec Městský úřad Kuřim, odbor životního
prostředí (pan Ondra Vlastimil).
K vyřízení rybářského lístku budete potřebovat:
-

původní rybářský lístek
občanský průkaz
vyplněnou žádost
zaplacení správního poplatku

V případě, že žádáte o rybářský lístek poprvé
a tudíž nemáte starý rybářský lístek, musíte předložit
osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního
rybářského lístku (potvrzení o vykonání zkoušky) od
rybářského svazu.
Začátkem příštího roku bude mít obecní úřad
Veverská Bítýška k dispozici žádosti o rybářský
lístek, proto si žadatelé budou moci žádost vyzvednout na Obecním úřadě ve Veverské Bítýšce a již
s vyplněnou žádostí odevzdat na Městském úřadě
v Kuřimi.

VLASTNÍ STUDNA - VÝHODA I RIZIKO
Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z veřejných vodovodů, ale z vlastní domovní studny. Další miliony
využívají vlastní studny na chatách a chalupách během víkendů a dovolených. Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a
nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem
starostí a zdravotního rizika. Víte vůbec, jaká je kvalita vaší vody?

Odpovědnost za kvalitu vody
Používá-li někdo studnu jen k zásobování své domácnosti, žádný předpis mu přímo neukládá nechat dělat rozbory vody.
Neudělá to za něj ale ani nikdo jiný. Je-li však tato studna využívána též ke komerční činnosti, např. pro zásobování restaurace nebo
ubytovacího zařízení, pak jejímu majiteli, resp. provozovateli, ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví určité povinnosti, včetně
pravidelných kontrol kvality vody. Občas si nechat zkontrolovat kvalitu vody by si však měl majitel každé studny, minimálně z důvodu odpovědnosti za své blízké, kteří vodu používají.

Zdroje znečištění a zdravotní rizika
Voda může vypadat i chutnat výborně, a přesto být závadná - člověk svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny
chemických látek prostě nepozná. Netěsnící septiky a žumpy, nesprávné skladování hnoje nebo volný pohyb zvířat v okolí studny
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může velmi pravděpodobně vést ke kontaminaci vody škodlivými bakteriemi a viry, které mohou být příčinou mnoha vážných
infekčních chorob, úplavicí počínaje a virovou žloutenkou typu A konče. I „obyčejné“ průjmové onemocnění může vést u malých
dětí nebo oslabených osob k vážným následkům. Skutečnost, že voda ze studny je dlouho používána bez jakýchkoli pozorovaných
nepříznivých důsledků, ještě neznamená garanci její nezávadnosti. U pravidelných uživatelů takové vody se snad může vyvinout
tolerance k těmto bakteriím, ale onemocnět mohou jak návštěvy a malé děti, tak uživatelé samotní, pokud se v důsledku různých
příčin jejich imunitní systém oslabí.
Nejčastější příčinou chemické kontaminace vody jsou u nás dusičnany. Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné používání
hnojiv a úniky odpadních vod ze žump, septiků a hnojišť. U malých dětí mohou způsobit tzv. methemoglobinémii neboli modrou
nemoc kojenců, u všech věkových kategorií jsou považovány za možné riziko pro vznik některých chronických chorob, včetně
rakoviny.
Vodu však mohou znečistit i stovky různých člověkem vyrobených a používaných toxických látek typu pesticidů, rozpouštědel,
tekutých paliv atd. podle činností provozovaných v blízkém i vzdáleném okolí studní.
Nesmíme zapomenout ani na nežádoucí látky přírodního původu, které se mohou místy do vody dostat z geologického podloží.
Přítomnost některých pozná člověk podle zbarvení keramiky nebo prádla (železo a mangan) nebo usazeniny na stěnách varných
nádob (vápník a hořčík) – obvykle se však nevyskytují ve zdravotně závadném množství, naopak určitá přítomnost vápníku a hořčíku
ve vodě je žádoucí, protože pomáhá chránit před vznikem řady civilizačních chorob. Jiné přírodní látky však člověk nepozná - např.
arzen, fluoridy nebo radon – ani když jsou ve vodě obsaženy ve skutečně nebezpečném množství.

Ochrana před znečištěním
Studny nemají kolem sebe žádné úředně stanovené ochranné pásmo, jako je tomu u vodních zdrojů pro veřejné vodovody,
a proto riziko jejich ohrožení je vysoké.
Nejbližší okolí studny (min. 1 - 2 m) musí mít vodotěsnou dlažbu nebo jinou rovnocennou úpravu povrchu vyspádovanou
směrem od studny tak, aby dešťová voda i voda z pumpy mohla volně odtékat pryč. Do vzdálenosti nejméně 10 m by neměla mít
přístup zvířata, nemělo by se zde hnojit ani skladovat hnůj, používat prostředky proti škůdcům a plevelům, naftu, olej a chemické
čistící prostředky či rozpouštědla, mýt auta a vykonávat jakékoli činnosti, které by mohly ovlivnit jakost podzemní vody. Je nutné
kontrolovat, zda žumpy a septiky jsou skutečně vodotěsné, nikdy do nich nevylévat nebezpečné chemikálie a dbát na jejich včasné
vyvážení.

Péče o studnu
Každá stavba potřebuje pravidelnou údržbu a o studni to platí dvojnásob. 2 - 4 x ročně je nutné zkontrolovat nejen technické
zařízení studny, ale především vodotěsnost krytu. Kryt by měl být uzamčen a bránit vniknutí nejen vody, ale i různých živočichů.
Jednou za několik let je vhodné studnu celou vyčerpat a vyčistit, což je však možné jen u šachtových studní.

Kontrola kvality vody
Ani sebehlubší studna nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná. Ve skalnatém podloží stačí např. jedna puklina, aby se
znečištění dostalo stovky metrů daleko. Odhaduje se, že u více než poloviny studní v ČR voda nevyhovuje hygienickým
požadavkům. Proto je pravidelná kontrola kvality vody nutností.
Minimální rozsah pravidelného rozboru zahrnuje mikrobiologické ukazatele, dusičnany, dusitany, amonné ionty a chemickou
spotřebu kyslíku (organické látky); u nových nebo dlouho nevyužívaných studní musí být rozsah větší. Samozřejmě o nezávadnosti
vody je třeba se přesvědčit i vždy, když se objeví smyslově postižitelná změna její kvality. O podmínkách rozboru a správném odběru
vzorku se předem informujte v místní hygienické nebo vodohospodářské laboratoři, kde vám též pomohou s vyhodnocením výsledků. Výsledky rozborů si schovávejte a ve3te si též jednoduché záznamy o údržbě studny.

Co dělat, když voda není v pořádku
Při nevyhovujícím nálezu je vhodné rozbor opakovat dříve, než se přistoupí k zásadním nápravným opatřením. Ty záleží na
druhu a původu kontaminace.
Šlo-li o dlouho nevyužívanou studnu nebo jednorázové znečištění (nebo podaří-li se odstranit zdroj znečištění), postačí třeba
studnu vyčistit a dezinfikovat. Při vstupu do studny je nutné dbát bezpečnostních požadavků! Je-li znečištění trvalé, nutno pečlivě
zvážit a na více místech se poradit, jaké řešení je z dlouhodobého hlediska nejvhodnější a nejlevnější. Přitom by se měly zvažovat
všechny možné alternativy: úprava vody, kupování balené vody, vybudování nové studny nebo napojení na veřejný vodovod.

Kde sehnat potřebné rady a informace
Státní zdravotní ústav v Praze vydal zdarma podrobnou příručku o studních („Studna jako zdroj pitné vody“), kterou lze nalézt
i na internetu (adresa:www.szu.cz/voda/ ).
Důležité místní informace získáte na hygienických stanicích a zdravotních ústavech v krajských městech s pobočkami ve většině
bývalých okresních měst. Laboratoře zdravotních ústavů nebo jiné laboratoře specializované na rozbory pitné vody vám udělají nejen
rozbor, ale též vyhodnotí výsledky a měly by umět poradit i základní opatření.
Firmy zabývající se úpravou vody najdete ve Zlatých stránkách v rubrice „Voda - úprava, čištění“ (nechte si vždy zpracovat nabídku alespoň od 2 – 3 různých firem!), studnařské firmy najdete v rubrikách „Geologie“ nebo „Studnařské práce“.

Autor : MUDr. František Kožíšek, CSc., Recenze : MUDr. Bohumil Havel, Grafická úprava : Luděk Rohlík,
Odpovědná redaktorka : Mgr. Dana Fragnerová, Vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10,
1. vydání, Praha 2003, © Státní zdravotní ústav
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OBCHODNÍ CENTRUM

REALITNÍ KANCELÁØ



KAREL ŠANCA
DLOUHÁ 5
664 71 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
tel., fax 549 420 500, mobil 777 600 500

- REALITNÍ KANCELÁØ
KOMPLEXNÍ REALITNÍ SLUBY,
PORADENSTVÍ A OCEÒOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
POKUD CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT SVOJI NEMOVITOST, HLEDÁTE
DÙM, BYT, CHALUPU, CHATU, KANCELÁØE, POZEMKY ?
VEŠKEROU AGENDU S PØEVODEM
NEMOVITOSTÍ VYØÍDÍME ZA VÁS !!

OBRATE SE NA NAŠI REALITNÍ
KANCELÁØ

- Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY VYBÍRÁME :
K PRODEJI
-

Chata 3+1 Holasice
Chata 4+1 Heroltice
Chata 3+1 Veverská Bítýška
Chata 1+kk Veverská Bítýška
2
Pozemek Veverská Bítýška - 440 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 1483 m
2
Pozemek Chudèice - 2500 m
2
Pozemek Hvozdec - 1000 m
2
RD Chudèice - novostavba - p. 347 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 1020 m
13ks prefa garáí (mono i jednotlivì)

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

1 250 000,330 000,-

1 100 000,895 000,295 000,440 000,440 000,545 000,1 250 000,400 000,3 500 000,1 224 000,30 000,-/ks

K PRONÁJMU
-

Byt 2+1 Veverská. Bítýška

CENA

-

Byt 3+1 Veverská. Bítýška

CENA

-

Gará Vev. Bítýška

CENA

6000,-/mìs.
vè.. ink.
7000,-/mìs.
vè.. ink.
500,-/mìs.

VÝSTAVBA
33 ks. garáí - sídlištì Na Bítýškách
- Vev. Bítýška

INFORMACE
V RK

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
BYTY ve Vev. Bítýšce, RODINNÉ DOMY, CHATY, POZEMKY VE Vev.
Bitýšce, Tišnovì, Kuøimi A OKOLÍ.
NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Tisková uzávěrka - 1.7.2004  Další číslo vyjde v září 2004  Vydává obec 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@tisnow.cz
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