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Vážení spoluobčané,

v lokalitě pod kravínem sou-
kromý investor dokončuje řado-
vou výstavbu rodinných domů.
Zastupitelstvo městyse schválilo
odkoupení inženýrských sítí
(splašková kanalizace, dešťová
kanalizace, vodovodní řad)
v uvedené lokalitě do majetku
městyse. Splaškový a vodovodní

řad byl následně převeden do správy a údržby vodá-
renskému svazku. Dále městys odkoupil do majetku
stavbu veřejného osvětlení, jehož správu, údržbu
a provoz bude zajišťovat. Zastupitelstvo městyse pro-
jednalo a schválilo název nové ulice v této lokalitě,
ulice ponese název Pod Stráží. V měsíci říjnu probě-
hla kolaudace stavby komunikace, na jejímž základě
investor dokončil propojovací chodník směrem
k benzínové čerpací stanici. 

Zastupitelstvo městyse schválilo a vydalo na ve-
řejném zasedání v měsíci listopadu Regulační plán
II., lokalita "U Slešťůvky", který nabyl účinnosti dne
11. 12. 2015.

Na městském úřadu v Kuřimi proběhlo první jed-
nání o změně č. 1 územního plánu městyse Veverská
Bítýška.

20. listopadu byl vydán kolaudační souhlas na
stavbu splašková kanalizace a vodovodní řad v ulici
Na Babkách.

Byla dokončena výstavba splaškové kanalizace
v části ulici Dlouhá. Osmého prosince provedl odbor
stavební a vodoprávní Městského úřadu Kuřim závě-
rečnou kontrolní prohlídku stavby a dne 11. prosince

byl na uvedenou stavbu vydán kolaudační souhlas
s užíváním stavby.

Taktéž proběhlo kolaudační řízení stavby pře-
chodu pro chodce před budovou úřadu městyse.
U této stavby nebyl ze strany dodavatele dodržen ter-
mín dokončení stavby dle smlouvy o dílo a při zá-
věrečné kontrolní prohlídce stavby byly zjištěny dro-
bné závady a nedodělky, které byly postupně odstra-
ňovány na vrub dodavatele. Uvedený úrovňový pře-
chod pro pěší je řešen bezbariérově, je osvětlený
a středový ostrůvek umožňuje bezpečnější pře-
cházení přes státní silnici III/3865. Byl zbudován zej-
ména s ohledem na bezpečnost dětí a spoluobčanů,
a to z důvodu, že v daném úseku docházelo k neří-
zenému a nebezpečnému přecházení uvedené státní
silnice.

Postupně připravujeme stavební akce na následu-
jící rok. Bylo vydáno stavební povolení na zateplení
budovy a opravu fasády na budově mateřské školy
v ulici Pavla Perky. 

Je zažádáno o stavební povolení na výměnu
oken, zateplení budovy a opravu fasády na budovu
základní a mateřské školy v ulici Zábíteší.

Byla upravena projektová dokumentace ke stavbě
opravy komunikace v ulici Krátká, ke které vydalo
souhlasné stanovisko Krajské ředitelství policie Jiho-
moravského kraje. Byly dořešeny majetkoprávní
vztahy k pozemkům dle upraveného projektu a na
stavebním úřadu je zažádáno o pokračování řízení
o vydání územního rozhodnutí na stavbu opravy
komunikace, ulice Krátká.
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Usnesení č. 7
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Veverská
Bítýška ve výši 70 000 Kč, uzavřenou
v souladu s § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů a podle
§10, písm. a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších práv-
ních předpisů, uzavřenou mezi Měs-
tysem Veverská Bítýška a HC Vever-
ská Bítýška se sídlem Na Bílém
potoce 539, Veverská Bítýška, zast.
Břetislavem Skalníkem, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská

Bítýška ve výši 70 000 Kč, uzavřenou
v souladu s § 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů a podle
§10, písm. a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů, uzavřenou mezi
Městysem Veverská Bítýška a FC Ve-
verská Bítýška se sídlem Na Bílém
potoce 667, Veverská Bítýška, zast.
Lubomírem Pelíškem, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření

Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti financování.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje Základní škole Vever-
ská Bítýška, přísp. organizaci:
- II. rozpočtové opatření v roce 2015,
- předložené vyřazovací protokoly ze

dne 15. 10. 2015,
- přijetí sponzorského daru účelově

určeného ve výši 15 000Kč.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku
městyse dle předloženého vyřazo-
vacího protokolu ze dne 23. 10. 2015
a dodatku (rozhlasová ústředna) ze
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V měsíci prosinci proběhla veřejná soutěž na za-
koupení kontejnerového vozidla na svoz odpadu
a bioodpadu ze sběrného dvora. Stávající vozidlo
Liaz na lanové kontejnery již dosloužilo, a protože
hodláme nadále zajišťovat svoz komunálního odpa-
du vlastními prostředky, potřebujeme zakoupit vo-
zidlo nové. V uvedené věci však musíme postupovat
dle určitých podmínek a směrnice o zadávání veřej-
ných zakázek, a tak zakoupení nového vozidla do
majetku městyse není v dnešní době vůbec
jednoduché.

V přiložené tabulce vám předkládám vývoj svozu
komunálního odpadu v našem městečku. Z tabulky
lze vyčíst, jak občané našeho městečka například
třídí odpad, kolik finančních prostředků jsme za
třídění odpadů získali do příjmové části rozpočtu
nebo jaké množství odpadů vyvážíme ze sběrného

dvora a další.
Možná jste v poslední době zaslechli nebo se

dočetli v tisku o tom, jak některé obce chtěly ušetřit
za elektřinu a plyn a staly se cílem společnosti, která
poté údajně neodváděla poplatky obcí dodavateli
energií. V důsledku toho mnoha obcím na jižní
Moravě hrozí nemalé problémy s dodávkami těchto
energií. Náš městys mezi tyto obce nepatří. Tímto
příkladem bych vás chtěl upozornit na to, abyste byli
při výběru čehokoli velice obezřetní. 

Vážení spoluobčané, rok 2015 utekl jako voda a

máme před sebou rok nový. Přeji vám všem, aby ten

nastávající rok byl pro vás šťastný, klidný a hlavně

vám přeji mnoho zdraví a spokojenosti ve vašich

rodinách.

Josef Mifek, starosta městyse

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

TABULKA CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBDOBÍ 2001 - 2015
včetně odpadu tříděného
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 5.11.2015

Rok 2015 - v tabulce  jsou uvedené údaje pouze do 30.11.2015, není započítán měsíc prosinec.



dne 3. 11. 2015.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2015 mezi Městy-
sem Veverská Bítýška a Jihomo-
ravským krajem se sídlem Žerotínovo
náměstí 449/3, Brno a celková částka
činí 155 500 Kč. ZM pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse schvaluje ná-
vrh rozhodnutí o námitkách podle
§172 odst. 5), zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, uplatněných k
návrhu Regulačního plánu Veverská
Bítýška II, lokalita "U Slešťůvky", a
souhlasí s vypořádáním připomínek
uplatněných k návrhu Regulačního
plánu Veverská Bítýška II, lokalita "U
Slešťůvky", tak jak je uvedeno v části
Odůvodnění. Ověřilo tímto, že RP
Veverská Bítýška II, lokalita "U
Slešťůvky" není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR, s územně
plánovací dokumentací vydanou kra-
jem, ÚP Veverská Bítýška a se
stanovisky dotčených orgánů a Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje.
ZM městyse příslušné podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, za použití
ustanovení § 69 odst. 2 stavebního
zákona, § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění,
§ 13 a přílohy č. 11 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, vydává Regulační
plán Veverská Bítýška II, lokalita "U
Slešťůvky" formou opatření obecné
povahy podle správního řádu.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje Smlouvu č. BP-15/126
za účelem bezúplatného převodu po-
zemku p.č. 520/1, druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace v k.ú. Veverská Bítýška v
účetní hodnotě 286 258 Kč do
majetku Městyse Veverská Bítýška od
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 -
Nové Město. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje odkoupení řadu
splaškové kanalizace v délce

246,07m z PVC DN 200, uložené v
pozemku p.č. 1847 v k.ú. Veverská
Bítýška, do majetku městyse od
soukromého vlastníka za cenu 1000
Kč. Veškeré poplatky spojené s prode-
jem uhradí kupující. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje odkoupení vodovod-
ního řadu v délce 232,8 m z PE DN
90, uloženého v pozemku p.č. 1847 v
k.ú. Veverská Bítýška, do majetku
městyse od soukromého vlastníka za
cenu 1000 Kč. Veškeré poplatky spo-
jené s prodejem uhradí kupující. ZM
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků p.č. 934/3 o výměře 5 m2,
934/4 o výměře 10 m2, 934/5 o vý-
měře 5 m2 a 934/6 o výměře 5 m2

(pozemky odděleny geom. plánem z
p.č.934/1) v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku p.č. 327/1 o vý-
měře cca 130 m2 v k.ú.Veverská
Bítýška na dobu 3 let od podpisu
smlouvy, za cenu 1000 Kč/rok. Poze-
mek bude zaměřen a oddělen geo-
metrickým plánem vč. budovy přís-
tavby pošty, která ještě není zanesena
v KN. Po tomto zaměření bude záměr
zveřejněn na web. stránkách a úřední
desce městyse.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje odkoupení části pozem-
ku p.č. 611/3 o výměře cca 31 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 100
Kč/m2 do majetku městyse. Uvedená
část pozemku bude oddělena geomet-
rickým plánem. Veškeré poplatky
spojené s prodejem, vč. zaměření po-
zemku, uhradí městys Veverská Bítýš-
ka. ZM pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje odkoupení pozemků
p.č. 209/2 o výměře 2 m2 (ostatní
plocha), který byl oddělen geomet-
rickým plánem č.1580-80/2014 ze
dne 8.4.2015 od pozemku p.č. 209 v
k.ú. Veverská Bítýška a p.č. 211 o vý-
měře 30 m2 v k.ú. Veverská Bítýška,
za cenu 400 Kč/m2 do majetku
Městyse Veverská Bítýška. Veškeré

poplatky s prodejem pozemku uhradí
Městys Veverská Bítýška. Pozemek se
vykupuje do majetku městyse za
účelem výstavby budoucí komunika-
ce v ulici U Hřiště. ZM pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 226/2 o výměře 79 m2 (zahrada),
který byl oddělen geometrickým
plánem č.1580-80/2014 ze dne 8. 4.
2015 od pozemku p.č. 226 v k.ú.
Veverská Bítýška cenu 400 Kč/m2 do
majetku Městyse Veverská Bítýška.
Veškeré poplatky s prodejem pozem-
ku uhradí Městys Veverská Bítýška.
Pozemek se vykupuje do majetku
městyse za účelem výstavby budoucí
komunikace v ulici U Hřiště. ZM po-
věřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 181/2 o výměře 70 m2 (orná
půda), který byl oddělen geometric-
kým plánem č.1580-80/2014 ze dne
8.4.2015 od pozemku p.č. 181 v k.ú.
Veverská Bítýška, za cenu 500 Kč/m2

do majetku Městyse Veverská Bítýška.
Veškeré poplatky s prodejem pozem-
ku uhradí Městys Veverská Bítýška.
Pozemek se vykupuje do majetku
městyse za účelem výstavby budoucí
komunikace v ulici U Hřiště. ZM
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje směnu pozemků:
- p.č. 778/2 (oddělen z p.č. 778 a

464/2) o výměře 51 m2 v k.ú. Ve-
verská Bítýška,

- p.č. 786/3 (oddělen z p.č. 786/2) o
výměře 2 m2 v k.ú. Veverská Bítýš-
ka, v majetku soukromých vlastníků
za stavbu STS (ocelokolny), která je
v majetku Městyse Veverská Bítýška.
ZM pověřuje starostu podpisem
směnné smlouvy. Náklady spojené
se směnou budou hrazeny ideální
polovinou účastníků. Vklad do KN
uhradí Městys Veverská Bítýška. 

Usnesení č. 26
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 602/1 v šíři
3,5 a v délce sousedního pozemku
p.č. 602/3 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 800 Kč/m2. Pozemek bude od-
dělen geometrickým plánem, který
uhradí budoucí kupující. Po zaměření
bude záměr prodeje zveřejněn na
web. stránkách a úřední desce
městyse.

Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 1/2016 www.obecveverskabityska.cz

3



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 1/2016 www.obecveverskabityska.cz

4

Usnesení č. 27
ZM schvaluje prodej obecních po-
zemků p.č. 666/2 (vzniklý z p.č.666)
o výměře 786 m2 (pastviny, louka) a
p.č. 670 o výměře 1903 m2 (pastviny,
louka) v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
200 Kč/m2. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 666/1, díl b o výměře 72 m2

(oddělen GP z pozemku 671) do
vlastnictví Městyse Veverská Bítýška
za cenu 200 Kč. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující. 
Usnesení č. 29
ZM neschvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1700 o výměře 35
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
500 Kč/m2.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1700 o výměře 35
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
800 Kč/m2. Záměr prodej bude zve-
řejněn na web. stránkách a na úřední
desce městyse. 
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje záměr pronájmu
části obecního pozemku p.č. 515 v
k.ú. Veverská Bítýška za účelem
umístění mobilní garáže. 

Usnesení č. 32
ZM schvaluje zaměření obecního
pozemku p.č. 1988 (školní zahrada) a
nechá vyhotovit geometrický plán.
Pozemek rozpůlit podélným směrem
podél řeky Svratky a příčným směrem
vytvořit parcely v šíři 6 m. Tyto
pozemky budou poté nabídnuty k
prodeji. 
Usnesení č. 33
ZM schvaluje příspěvek na posky-
tování pečovatelských služeb na rok
2016, a to ve výši 90 000 Kč na pečo-
vatelskou službu oblastní charitě
Tišnov a příspěvek ve výši 10 000 Kč
na rok 2016 oblastní charitě Tišnov
na odlehčovací službu.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje podle zákona o obcích
č. 128/2000, § 28, odst. 1 v platném
znění název nově vzniklé ulice v lo-
kalitě pod kravínem. Nová ulice
ponese název "Pod Stráží".
Usnesení č. 35
ZM schvaluje Smlouvu č.
1030027229/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, Dlouhá, DPNNk, Blažek,
p.č. 58/1", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a opráv-
něným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy. Podmínkou pod-
pisu smlouvy je úprava výše ceny v čl.
III, odst. 2 smlouvy na částku 5000
Kč.

Usnesení č. 36
ZM schvaluje odkoupení SO - veřejné
osvětlení na pozemcích p.č. 2396/32,
p.č.2396/66 a p.č.2424/1 v k.ú. Vev-
erská Bítýška do majetku Městyse
Veverská Bítýška od společnosti Nad
Bílým potokem, s.r.o., se sídlem Fran-
couzká 418/82, Brno, zast. Ing. M. P.,
za cenu 1000 Kč. ZM schvaluje před-
loženou kupní smlouvu týkající se
odkoupení SO - veřejné osvětlení na
pozemcích p.č. 2396/32, p.č.
2396/66 a p.č. 2424/1 v k.ú. Veverská
Bítýška do majetku Městyse Veverská
Bítýška od společnosti Nad Bílým
potokem, s.r.o., se sídlem Francouzká
418/82, Brno, zast. Ing. M. P. za cenu
1000 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky uhradí kupující.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky, doplněnou o připomínky zas-
tupitelů, na zakázku malého rozsahu
Městyse Veverská Bítýška na za-
koupení svozového kontejnerového
vozidla, vybaveného teleskopickým
nosičem kontejnerů a kontejnerem s
hydraulickým jeřábem.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce na rok
2015 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 21.12.2015

Usnesení č. 9
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti financování. 
Usnesení č. 12
ZM uděluje v souladu s § 102 odst.2
písma) a odst.4 zákona č.128/2000
Sb., o obcích, v platném znění staros-
tovi městyse pravomoc provádět
rozpočtová opatření a  pravomoc
podepisovat smlouvy o přijetí dotací v
období od posledního jednání zas-
tupitelstva konaného v roce 2015 do
31.12. 2015. Tato rozpočtová

opatření budou schválena na nej-
bližším zasedání zastupitelstva měs-
tyse.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje - Rozpočtové provizori-
um se bude pro rok 2016 řídit těmito
pokyny: neinvestiční výdaje budou
čerpány od 1.1.2016 až do schválení
rozpočtu roku 2016 maximálně do
výše 1/12 celkového objemu výdajů
schváleného rozpočtu r. 2015 čtvrtlet-
ně. Investiční akce budou do schvá-
lení rozpočtu zastaveny s výjimkou
proplacení finančních částek za
vypracování projektových dokumen-
tací na výstavbu parkovacích ploch na
sídlišti Na Bítýškách č.p.649 a mezi
rodinnými domy č.p.610-611, a par-
kovací plochy na ul. M. Kudeříkové.
Proplacení výdajů týkajících se tech-
nického zhodnocení budovy Kul-
turního domu (modernizace elektro-

rozvaděčů a přívodní elektroinstalace)
a provedení stavebních prací ve sklep-
ních prostorách klubovny divadla
Prkno v Kulturním domě. Proplacení
výdajů na již započatou akci - splaš-
ková kanalizace ul. Dlouhá, přechod
pro chodce před budovou městyse
včetně výdajů za technický dozor
investora uvedených staveb. Propla-
cení finanční částky za nákup svo-
zového kontejnerového vozidla,
vybaveného teleskopickým nosičem
kontejnerů a kontejnerem s hydrau-
lickým jeřábem. Výdaje spojené s vý-
stavbou místní komunikace ul. Krátká
a ul. Na Bílém potoce (za garážemi).
Výdaje spojené s technickým zhodno-
cením soc. zařízení v prostorách
autokempu. Proplacení faktury za za-
měření pozemku p.č. 1988 (školní
zahrada) včetně vyhotovení geome-
trického plánu. Vybavení a zabez-
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pečení nové spisovny úřadu městyse.
Vyplacení finančních částek o zápůj-
čce ze sociálního fondu, a to na zá-
kladě smluv o zápůjčce. Rozpočet na
rok 2016 bude předložen zastupitel-
stvu městyse ke schválení nejpozději
do 31. března 2016.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Směrnici č. 2/2015 o
reálné hodnotě majetku určeného k
prodeji.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje OZV č. 1/2015 o míst-
ním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu s účinností od 1.1.
2016.
Usnesení č. 16
ZM revokuje usnesení č. 37 ze dne
23.6. 2015
Usnesení č. 17
ZM schvaluje na základě Statutu
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška  předloženou smlouvu o zá-
půjčce č. 1/2015 ve výši 20 000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o zápůjčce. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje na základě Statutu
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška předloženou smlouvu o zá-
půjčce č. 2/2015 ve výši 20 000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o zápůjčce.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje na základě Statutu
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška předloženou smlouvu o zá-
půjčce č. 3/2015 ve výši 20 000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o zápůjčce.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje na základě Statutu
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška předloženou smlouvu o zá-
půjčce č. 4/2015 ve výši 20 000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o zápůjčce.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje Mateřské škole,
přísp.organizaci Veverská Bítýška
vyřazení starých nefunkčních a nepo-
třebných věcí dle předložených vyřa-
zovacích protokolů ze dne
30.11.2015
Usnesení č. 22
ZM schvaluje smlouvu č.
1030026948/001o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V.Bítýška,Na Bítýškách, NNk,
Garáže, p.č.505" spočívající v umí-

stění kabelového vedení NN,rozpojo-
vací skříně a zemnícího pásku, mezi
povinným Městysem Veverská Bítýš-
ka a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice  a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje smlouvu č.NM-
014330034958/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu  "V.Bítýška,
Královky, lok.RD, TS+NN,1843,4,5"
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice a po-
věřuje starostu podpisem této smlou-
vy.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1700 o výměře 35 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 800,-
Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Veškeré poplatky s
prodejem uhradí kupující.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. . 85/8 (vzniklá z p.č.
85/1) o výměře 14 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 800,- Kč/m2 a pověřu-
je starostu podpisem kupní smlouvy.
Veškeré poplatky s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje pronájem části prostor v
budově Úřadu městyse, č.p. 72,
náměstí Na Městečku 72 o celkové
výměře 21,43 m2 (umývárna 5,77 m2,
soc. zařízení 4,66 m2, sklad 11,05
m2) za cenu 18 480,- Kč/rok. Smlouva
o nájmu se uzavírá na dobu 4 let od
podpisu smlouvy. ZM pověřuje sta-
rostu podpisem nájemní smlouvy.
Veškeré poplatky uhradí nájemce.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje předání vodovodního
řadu "V" v celkové hodnotě 457
896,43,- Kč a splaškové kanalizace
Stoky S3 v ulici Na Babkách v celkové
hodnotě 687 074,12,- Kč umístěné v
pozemcích p.č.972/1, 970,969,
1143/1 v k.ú. Veverská Bítýška do
správy a údržby VS Bítešsko a pověřu-
je starostu podpisem předávacího pro-
tokolu.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje předání přípojky kana-
lizace, areálové kanalizace a vodo-
vodního potrubí v celkové hodnotě
26 552,- Kč umístěných v pozemcích
2568,1652/61, 1652/68, 1652/69,

1652/62 a 1652/70 v k.ú. Veverská
Bítýška do správy a údržby VS
Bítešsko a pověřuje starostu podpisem
předávacího protokolu.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 182/2 (oddělen GP č. 1580-
80/2014 z pozemku p.č.182) o
výměře 73 m2 (zahrada) v k.ú.Vever-
ská Bítýška za cenu 500,- Kč/m2 do
majetku městyse a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Pozemek
se vykupuje za účelem výstavby
budoucí komunikace v ulici U Hřiště.
Veškeré poplatky s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 222/2 (oddělen GP č. 1580-
80/2014 z pozemku p.č.222) o
výměře 50 m2 (ostatní plocha) v
k.ú.Veveská Bítška za cenu 300,-
Kč/m2 do majetku městyse a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Pozemek se vykupuje za účelem vý-
stavby budoucí komunikace v ulici U
Hřiště. Veškeré poplatky s prodejem
uhradí kupující.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje nabídku směny
pozemku soukromého vlastníka  p.č.
213 o výměře 45 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za pozemky p.č. 2425/7 o
výměře 19 m2 a část pozemku
p.č.2424/1 v majetku městyse. Jedná
se o směnu pozemků o stejné výměře.
Městys nechá pozemek p.č. 2424/1
zaměřit a po vyhotovení GP bude
záměr směny zveřejněn. Zaměření a
vypracování GP uhradí městys a
soukromý vlastník ideální polovinou.
Vklad do KN uhradí městys. 
Usnesení č. 32
ZM neschvaluje odkoupení pozemku
p.č.199/6 o výměře 54 m2 (ostatní
plocha) do majetku městyse Veverská
Bítýška za cenu 3000,- Kč/m2.
Usnesení č. 33
ZM má zájem odkoupit pozemek p.č.
199/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Vever-
ská Bítýška do majetku městyse z dů-
vodu výstavby komunikace v ulici U
Hřiště. Bude vyvoláno další jednání
se soukromým vlastníkem pozemku o
možnost úpravy ceny za nabízený
pozemek, kde budou zohledněny
vynaložené náklady městyse za zamě-
ření a vyhotovení GP, vyhotovení
kupní smlouvy, poplatku za vklad do
KN. Výsledek jednání bude předložen
na příštím jednání ZM.
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Usnesení č. 34
ZM schvaluje výzvu JMK a vyjadřuje
svůj nesouhlas s vedením rychlostní
komunikace R43 v úseku Kuřim-
Svitávka v tzv."Optimalizované trase"
a současně vyjadřuje podporu pro ve-
dení R43 v úseku v tzv."Německé
trase".
Usnesení č. 35
ZM nesouhlasí s trasováním rychlost-
ní komunikace přes k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje zadání vypracování
projektové dokumentace na výstavbu
nového sběrného dvora za cenu 255
000,- Kč bez DPH. Vypracování
zajistí SMV projekt, s.r.o., zast.Ing.M.
M., se sídlem Štolcova 41, 615 00,
Brno.
Usnesení č. 37
ZM neschvaluje souhlas s členstvím
městyse v Honebním společenstvu
Veveří Veverská Bítýška s honebními
pozemky ležícími v k.ú. Veverská Bí-
týška a Bystrc uvedených v příloze a
pověřuje starostu podpisem souhlasu.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje změnový list č. 1 a 2 ke

Smlouvě č. 10-2015/A mezi městy-
sem Veverská Bítýška a společností
Mertastav s.r.o., se sídlem Před-
klášteří, spočívající v provedení více-
prací a méněprací v rámci realizace
akce "Městys Veverská Bítýška - ulice
Dlouhá- splašková kanalizace" v hod-
notě 237 872,42,- Kč vč. DPH a
schvaluje proplacení uvedené částky.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje na základě zprávy
komise pro hodnocení a posouzení
nabídek  ze dne 17.12.2015 jako eko-
nomicky nejvýhodnější nabídku na
dodání svozového  kontejnerového
vozidla ISUZU s hákovým nosičem
kontejnerů: TECHNOCAR TNH 8,
kontejnerový valníkový lož.3200x
3200x 1400 mm osazen hydraulickou
rukou HYVA HB E1 za cenu
1,918,000,- Kč bez DPH, firmu Tech-
nocar, s.r.o., se sídlem Na Sádkách
1935/1, Kroměříž..
Usnesení č. 40
ZM schvaluje předloženou kupní
smlouvu týkající se zakoupení svozo-
vého  kontejnerového vozidla ISUZU
s hákovým nosičem kontejnerů:
TECHNOCAR TNH 8, kontejnerový

valníkový lož.3200x 3200x 1400 mm
osazen hydraulickou rukou HYVA HB
E1 za cenu 1,918,000,- Kč bez DPH,
uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a firmou Technocar,s.r.o., se
sídlem Na Sádkách 1935/1, Kroměříž
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy.
Usnesení č. 41
ZM schvaluje úpravu nájmu neby-
tových prostor o celkové výměře cca
50 m2 v budově č.p.319, ul.9.května,
Veverská Bítýška na částku 6000,-
Kč/měs. Záměr pronájmu bude zve-
řejněn na úřední tabuli a web.
stránkách městyse. 
Usnesení č. 42
ZM schvaluje využití prostoru (přední
místnosti) v budově ulice Boční 555,
v přízemí jako umístění spisovny pro
Úřad městyse. 
Usnesení č. 43
ZM schvaluje využití prostor budovy
městyse v I.poschodí , ul.Boční 555,
Veverská Bítýška za účelem kultur-
ních akcí (výstavy, přednášky) za
částku 500,- Kč/den s využitím do
22.00 hod.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Dne 29. prosince 2015 podepsali zástupci Městyse Veverská Bítýška a Oblastní charity Tišnov smlouvu o náj-
mu prostor v ulici Boční (dříve bývalá drobná provozovna). Dveře budou označeny logem oblastní charity.
Po vzájemné dohodě vám představuje zástupce oblastní charity dohodnuté služby pro občany.

Přejeme Oblastní Charitě Tišnov mnoho pracovních úspěchů 

Pavla Krystková, předsedkyně sociální komise

Vážení občané, 

již několik let se ve Veverské Bítýšce a přilehlých obcích můžete setkávat s červenými auty Oblastní cha-
rity Tišnov a s našimi pečovatelkami. Někteří naše služby již znají, někteří dosud ne. Veškeré zázemí měla
Oblastní charita Tišnov prozatím pouze v Tišnově. Víme však, že pro některé z vás může být velmi pro-
blematické jezdit za námi až do Tišnova. Proto proběhla jednání s Městysem Veverská Bítýška. Na základě
těchto jednání se vám můžeme přiblížit a nabídnout vám některé z našich služeb přímo ve Veverské Bítýšce.
Od pondělí 18. ledna 2016 nás budete moci nalézt v nově rekonstruovaných prostorách za obecním úřadem
v ulici Boční. Prostory se nacházejí v přízemí a je do nich bezbariérový příchod. Budete mít možnost zajis-
tit si zde zapůjčení kompenzačních pomůcek a také získat informace o poskytování Pečovatelské a Od-lehčo-
vací služby.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Prozatím bude fungovat dvakrát týdně, v pondělí odpoledne a ve středu v ranních hodinách. Zpočátku

počítáme s provozem vždy hodinu každý z těchto dnů. V půjčovně kompenzačních pomůcek vám bude
k dispozici paní Markéta Havránková, která vám poskytne informace, které pomůcky můžeme nabídnout
k zapůjčení, zda jsou momentálně k dispozici nebo je třeba si je zarezervovat. Také vás seznámí s pod-
mínkami zapůjčení konkrétních pomůcek a s výší měsíční úhrady. Následně s vámi projedná sepsání
smlouvy o zapůjčení a termín vyzvednutí pomůcky. 
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Zapůjčit je možné chodítka, invalidní vozíky, polohovací lůžka mechanická i elektrická, antidekubitní
matrace, nástavce na wc, toaletní křesla, berle, aj.

Pečovatelská a odlehčovací služba
Obě služby poskytujeme občanům, kteří nejsou z důvodu věku či zdravotního stavu schopni zajistit si

péči o svoji osobu a svoji domácnost. Služby jsou terénní, tzn. poskytované přímo v domácnostech klientů.
Cílem je poskytovat kvalitní, finančně, časově i místně dostupnou službu, která podpoří samostatnost uži-
vatele, v maximální míře zachová jeho dosavadní způsob života a umožní tak uživateli co nejdelší setrvání
v jeho přirozeném prostředí; současně usilujeme o podporu přirozených sociálních kontaktů uživatele. Paní
Havránková je připravena vám po-
skytnout bližší informace o tom, ja-
ké úkony můžeme v rámci našich
služeb provádět. V případě vašeho
zájmu o poskytnutí služby pro vás
nebo vaše blízké, vám zprostředku-
je kontakt se sociální pracovnicí,
která s vámi projedená již konkrét-
ní požadavky. Od února plánujeme
zajistit přítomnost sociální pracov-
nice přímo ve Veverské Bítýšce kaž-
dý první čtvrtek v měsíci, v dopo-
ledních hodinách.

Mimo otevírací dobu nás můžete
kontaktovat telefonicky. Pokud si
nebudete jistí, zda vám můžeme
pomoci nebo ne, nebojte se zavolat
a zeptat se. Rádi se vám budeme
věnovat a projednáme s vámi
situaci, kterou řešíte. Buď telefo-
nicky nebo dohodneme termín osobního jednání. Samozřejmou součástí našich služeb je bezplatné základ-
ní sociální poradenství.

Věříme, že tímto krokem budou naše služby pro vás jako obyvatele Veverské Bítýšky dostupnější než
dosud. Závěrem mi dovolte popřát vám do roku 2016 pevné zdraví a radostné dny. 

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.
vedoucí Pečovatelské a Odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov a sociální pracovnice

mobil.: 739 389 132
email: pecovatelky@tisnov.charita.cz web: http://www.tisnov.charita.cz

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ A MORAVANKY JANA SLABÁKA

Proč o koncertě píšu? Byl to velmi silný zážitek, o který se chci podělit i s těmi, kteří třeba nemohli kon-
cert osobně navštívit. Za vynikající nápad pokládám spojení vánočního koncertu ZUŠ s koncertem Mora-
vanky. První část koncertu byla určena pro žáky ZUŠ, vystřídali se žáci z Kuřimi a Veverské Bítýšky. Zahráli
nám úpravu koled v různých nástrojových uskupeních s výrazným využitím zpěvu. Ukázali, zahráli a zazpí-
vali s velkým talentem a nezbytnou pílí.

Velké díky patří nejen pedagogům, kteří žáky připravili, ale i rodičům, kteří své děti k hudbě vedou.
Moravanka Jana Slabáka ukázala, proč je stále jedničkou dechovek Čech a Moravy. Potvrdilo se, že žádná

televize, CD ani rádio nemůže nahradit přímý poslech. Vynikající úpravy našich nádherných koled
doplněných i několika úpravami známých písní zahraničních (Rolničky, Tichá noc apod.) ve skvělém prove-
dení celé kapely ale i zpěváků (Megálová, Slabáková a Osička). Hodně si zadirigoval pan kapelník, který nám
ukázal, že i ve svých téměř 75 letech hraje na trumpetu stále skvěle. Nádherné chvíle při poslechu koled  zpí-
vaných dětmi ZUŠ doprovázené celou Moravankou byly vyvrcholením koncertu. 

Velký dík těm, kteří se o tento velmi zdařilý večer zasloužili. 
MgA. Lubomír Mach



Jazykově - vzdělávací pobyt ve Velké Británii
Ve dnech 11. - 17.10.2015
se 50 žáků naší školy zúčast-
nilo jazykově - poznávacího
zájezdu do Anglie. Cílem
naší cesty bylo městečko
Ilfracombe, které se nachází
na severním pobřeží hrabství
Devon. Finanční prostředky
byly získány z grantu OP VK
- Výzva č. 56.
Součástí zájezdu byla výuka
anglického jazyka v jazyko-
vé škole Channel School of
English. Konverzace s rodi-
lým mluvčím o tématech z
každodenního života obo-
hatila žákům jejich slovní
zásobu a pomohla také od-
bourat strach a stud mluvit v
cizím jazyce. Díky ubytování v hostitelských rodinách se také seznámili s tradičními anglickými jídly a zvyk-
lostmi.
Zároveň žáci navštívili zajímavá místa této části Anglie - národní park Exmoor, rybářskou vesničku Clovelly,
Barnstaple. Poslední den v Anglii jsme strávili celodenní pěší prohlídkou hlavního města Londýn a poznali
nejznámější památky - Houses of Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly. Krás-
ný výhled jsme si užili z London Eye.

Mgr. Zuzana Kudláčková

Postřehy našich žáků z jazykově-poznávacího zájezdu:
V neděli dopoledne jsme plni očekávání vyrazili z Veverské Bítýšky do Anglie. Cílem naší cesty bylo
městečko Ilfracombe. Naše cesta vedla přes Německo, Holandsko, Belgii a Francii, kde jsme se přepravili tra-
jektem na trase Calais-Dover. I když cesta byla příliš dlouhá a všichni jsme byli unaveni, tak jsme se zároveň
těšili do cíle naši cesty.

A.Musilová, M.Perková, T.Helánová

Snídaně jsou větší a mnohem pestřejší než v České republice. Od Mrs.Goldring máme obědové balíčky, které
v sobě skrývají svačinu a oběd. Ve čtvrtek jsme byli naposledy ve škole, kde jsme dostali certifikáty. Pak jsme
se vydali k autobusu, který nás zavezl do rybářské vesničky Clowelly. Zde se podařilo zachovat atmosféru
konce 19.století, pro které byly typické strmé uličky s bílými domky……………

D.Lajcmanová, M.Hirschová, A.Kurzerová, D.Haklová

I přes varování našich maminek, bylo celý týden krásně. Ani jsme si nemohli přát lepší počasí. Celý týden
svítilo sluníčko, které ochlazoval jen všudypřítomný vítr. Naši učitelé byli rodilí mluvčí a mluvili na nás
pořád anglicky. Naštěstí jsme vždycky pochopili, co po nás chtějí, protože mluvili pomalu a srozumitelně.
Je pravda, když řeknu, že jsem se něco naučila…….

M.Konečná + M.Máčková

Ve středu jsme po škole jeli na výlet do městečka Barnstaple, kde jsme měli možnost nákupů. Asi většina z
nás šla do Primarku. Poté nám paní průvodkyně s učiteli udělali velké překvapení. Vzali nás na nejkrásnější
pláž ve Velké Británii a pátou na světě. Bylo to nezapomenutelné. Počkali jsme si na západ slunce.

V.Sovová, V.Krejčí, E.Zounková

V Lyntonu jsme poprvé ochutnali anglickou pochoutku Cream tea. Je to dezert se speciální anglickou našle-
hanou smetanou a jahodovým džemem.

V.Kozina, T.Semerád, A. Říčánek, M.Havlík
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Poslední den jsme zakončili Londýnem. Prošli jsme si typické dominanty: Houses of Parliament, Big Ben,
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Trafalger Square. Jako vrchol nás čekal "let" v London Eye. Bylo úžas-
né vše vidět z výšky. Děkujeme!!!!!!!

D.Lajcmanová, M.Hirschová, A.Kurzerová, D.Haklová

Soutěž ve skoku přes švihadlo 1. - 2. ročník
V pátek 6.11.2015 proběhla na prvním stupni soutěž v přeskocích přes švihadlo. Soutěže se zúčastnili 1.
a 2. ročníky. Žáci skákali libovolnou technikou půl minuty.

Vyhodnocení:

Mgr. Marcela Rulíšková

Soutěž ve šplhu na tyči "Podzimní bidlo"
Tak jako každý rok,  i v letošním školním roce proběhla 16. 11. 2015 tradiční soutěž ve šplhu na 4,5m tyči
"Podzimní bidlo". Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 1. a 2. stupně. Vítězové z druhého stupně (chlapci i
dívky) postoupili do okrskového kola, které se pořádalo na ZŠ v Tišnově. Naši reprezentanti zde vybojovali
4. místo. V kategorii jednotlivců dokonce zvítězili dva naši žáci, a to Vladimír Kozina (kategorie chlapci 8.
ročník) a Ondřej Jahoda (kategorie chlapci 9. ročník).
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za jejich účast.

Mgr. Veronika Petrová

Žáci 2.A ve výtvarné dílně
Žáci 2.A navštívili dne 18.11.2015 výtvarnou dílnu ve ŚD, kde
vyráběli vánoční dárek pro rodiče. 
Zdobili jej různými motivy a různými technikami (tupování,
tisk, stříkání). Výrobek se dětem velmi podařil a jistě udělá
rodičům radost.

PaedDr. Ivana Sedláčková

 1. ročník  2. ročník  

1. místo Jáchym Šťastný  52 přeskoků Anna Mičánková 72 přeskoků 

2. místo Laura Křížová 41 přeskoků Hannah Šocová 64 přeskoků 

3. místo Stazie Titzová 40 přeskoků Lucie Novotná 63 přeskoků 
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Výchovný koncert pro 1. stupeň 
Žáci 1. stupně ZŠ se dne 19. 11. 2015 zúčastnili koncertu cimbálové kapely Réva ze Zlína. Děti si zazpívaly
lidové a folkové písně. Slyšely úryvek symfonické básně B. Smetany Vltava, úvodní melodii k filmu Vinnetou
a píseň skupiny Beatles. Na závěr si děti zatančily při písni skupiny Kabát. Koncert se dětem velmi líbil.

PaedDr. Ivana Sedláčková

Plavecký výcvik v Kuřimi
Žáci 2. A a 3. A absolvovali v měsíci říjen - prosinec 10 lekcí plaveckého výcviku v Kuřimi. Byli rozděleni
do 5 skupin. V prvních 3 skupinách se učili plaveckému stylu znak a prsa. Ve 4. a 5. skupině byl přidán
i kraul. Zdokonalovali se i ve splývání a potápění, soutěžili v různých disciplínách. Každá hodina končila vol-
nou chvilkou, ve které si děti hrály s různými pomůckami a dováděly ve vodě. Na závěr plaveckého výcviku
si děti odnesly mokré vysvědčení. Plavání se dětem moc líbilo, většina si zdokonalila svůj styl a naučily se
i něco nového. Vzhledem k poloze naší školy v blízkosti Brněnské přehrady je důležité, aby děti uměly
plavat a mohly se bezpečně oddávat vodním sportům a radovánkám.

PaedDr. Ivana Sedláčková

Pěvecká soutěž Superstar - 25.11.2015
Ve středu 25. 11. 2015 odpoledne se konala ke 105. výročí založení
naší školy pěvecká soutěž Superstar (z Veverské Bítýšky). Začátkem
listopadu proběhla v každé třídě třídní kola Superstar, z nichž bylo
vybráno 20 soutěžících z 1. - 5. ročníku. Celou Superstar uváděl náš
bývalý žák Petr Tichoň a moc se mu to povedlo. Po celou soutěž
byla příjemná, uvolněná atmosféra. Na zahájení připravila paní
učitelka Bartoníková se 3.A písničku "Hajný je lesa pán", odcházeli
s  velkým potleskem. Po hlavní pěvecké soutěži, kdy porota musela
vybrat 5 nejlepších do finále, celá tělocvična tančila a zpívala pís-
ničku "Jak dupou králíci" pod vedením paní Cardové. A jak dopadli
naši zpěváčci? Letos měla porota opravdu velmi těžký úkol vybrat
nejlepšího, protože úplně všichni zpívali moc hezky. Je to ale Super-
star, a ta má své vítěze.
3. místo získal Jáchym Šťastný z 1.B s písničkou "Když se zamiluje
kůň".
2. místo získala Jana Palečková z 5.A s písničkou "V tom našem
mlejně".
1. místo patří Nele Šenkýřové ze 3.A s vítěznou písní "Pátá".
V divácké soutěži vyhrála také Nela Šenkýřová.
Celá Superstar se letos podařila a těšíme se na příští. Pokud se Vám soutěž také líbila, napište nám, budeme
moc rádi.

Mgr. Jana Kosňovská 

Blended learning
Naše škola získala z evropských fondů z Výzvy 57 pro 80 žáků 2. stupně a 8 učitelů výuku blended lear-
ning. Blended learning (b-learning) je označení pro kombinovanou výuku, tedy pro kombinaci standardní
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výuky (prezenční, prezentační, face-to-face) s e-
learningem. Žáci formou počítačové komunikace
procvičují anglický jazyk s rodilým mluvčím. K tomu-
to účelu škola zakoupila každému žákovi audio
sluchátka.

za Aj Mgr. Markéta Jůzová

3.A ve výtvarné dílně
Třída 3.A navštívila dne 26. 11. 2015 výtvarnou dílnu
při ZŠ Veverská Bítýška. Žáci si vytvořili pěkné dárky
pro rodiče z textilie a použili barvy na textil. Vyz-
koušeli si tak novou výtvarnou techniku tupování. Ve
chvilce volného času se mohli i pokochat prvním
sněhem. Proběhla koulovačka!

Mgr. Pavlína Bartoníková
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Paraple ve školní družině
Nás ze školní družiny je vidět i slyšet. Chodíme ven, malujeme, zpíváme, sportujeme, z kostek a stavebnic
stavíme i bouráme, proháníme se na měsíčních vozidlech, hrajeme hry. Při každodenních činnostech a tvo-
ření nemyslíme jen na sebe, ale i na druhé. Již několik let v celodružinovém projektu PARAPLE pomáháme
obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple lidem s poškozením míchy následkem onemocnění nebo
úrazu. Celým projektem chceme upozornit na skutečnost, jak těžké to mají lidé pohybující se na vozíku. Dě-
kujeme všem, kteří zakoupením krásně namalovaného deštníku od dětí a společnou účastí na akci Běh pro
paraple, nám pomohli získat finanční prostředky. Děti ze školní družiny tak letos poslaly na konto Paraple
2015,- Kč.          

Vychovatelky ŠD
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CECHY VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Důležitým článkem pro podnikání v 18. století byly cechy. První cechy ve Veverské Bítýšce byly ustanove-
ny v roce 1741. Mezi prvními to byl cech řeznický, založen 1. 6. 1741 a cech mlynářsko-stolařsko-pekařský,
založen 14. 9. 1741. Členové cechů si slibovali vzájemnou ochranu, podporu v nouzi či nemoci. Dbali na
to, aby nikdo jiný kromě nich určité řemeslo neprovozoval, aby výrobky, které dělali, byly kvalitní a podíleli
se i na rozhodování a stanovení cen za ně.

V čele cechu stál volený starší cechmistr a k ruce měl dva mladší cechmistry. Měl značnou pravomoc. Při
zjištění nepřístojnosti, například při vyrobení nekvalitního výrobku, mohl viníkovi zakázat provozování
řemesla, potrestat ho pokutou nebo dokonce vězením. Cechmistr byl správcem cechovní pokladnice, do
které platili ostatní mistři poplatky, anebo sem byly dávány i pokuty. Z těchto peněz se vyplácely podpory
příslušníkům cechu v nemoci či v nouzi. Dále sem byly ukládány různé důležité listiny. Každý cech měl svoji
korouhev, dnes bychom řekli prapor, a podstavník - obojí se nosilo v průvodech. Podstavníky byly dva, byla
to žerď ze dřeva s hlavicí, na níž stál anděl a držel roh na nastrčení svíce. Podstavníky byly ozdobně propra-
covány, namalovány a částečně pozlaceny, na hlavicích měly znaky řemesel. V průběhu let byly obno-
vovány. Bohužel se do dnešních dnů žádné korouhve nezachovaly, ale podstavníky můžeme vidět třeba
u příležitosti Noci kostelů, kdy bývají i v našem kostele vystaveny. Některé jsou přes dvě stě let staré. 

Jednotliví mistři cechu si k sobě brali učedníky. U pekařů, tesařů, provazníků, perníkářů a hrnčířů trvalo
učení dva roky, u kožešníků, zlatníků, kameníků, jirchářů a hodinářů čtyři roky a u ostatních tři roky. Učeň
musel za učení mistrovi platit a byly stanoveny i sankce, pokud by učení zanechal. Po vyučení se stal pomoc-
níkem, a pokud vyrobil předepsaný tovaryšský výrobek, následovalo prohlášení za tovaryše. Poté mu byl
předepsán vandr, byl povinný a trval obvykle tři roky. Když tovaryš nevandroval, musel pracovat u daného
mistra jednou tak dlouho, co trval vandr. Tovaryš navštívil na vandru cechmistra ve svém oboru s žádostí
o přidělení práce. Pokud práci neměli, byl pohoštěn na útraty cechu a byl poslán do jiného místa. Řád van-
drovních tovaryšů byl velmi přísný. Tovaryš se nesměl v létě po 22. hodině a v zimě po 21. hodině zdržo-
vat mimo dům, nesměl se prát, hádat nebo hrát o peníze. Členové cechů byli tedy dost zcestovalí, díky
povinným vandrům si nosili ze světa různé zkušenosti a také zprávy o životě v jiných krajích a zemích.
Pokud se chtěl stát tovaryš po povinném vandru mistrem svého řemesla, musel do cechu zaplatit určený
obnos a včelí vosk. Svoji mistrovskou způsobilost pak musel prokázat vyrobením mistrovského výrobku. 

Nyní se zastavme u jednotlivých cechů. 
V cechu řeznickém nebyli jen řezníci z Bítýšky, ale i mistři z okolí (z Javůrku, Ostrovačic, Komína,

Moravských Knínic), kteří do cechu vstoupili. Staršími cechmistry z Bítýšky byli například Josef Vencelides,
Jan Šanca, Antonín Charvát, Jan Vohrabal, Ferdinand Císař. V minulém století byl řezníkem v obci pan
Doležal v domě číslo 5, který činnost ukončil v třicátých letech, v domě číslo 50 byl pan Chlubný, ten v tři-
cátých letech prodal dům Mičánkům, kteří řeznictví provozovali do padesátých let. V místech dnešní lékárny
byly dva řeznické krámky - Jubánkův a Rozkošného. Krámky zanikly po druhé světové válce. Pan Rozkošný
koupil dům číslo 78, kam přemístil i řeznictví, bylo tam do roku 1974. Všichni místní řezníci obstarávali
domácí zabíjačky. A dobrou zabíjačku dokázali zvládnout i nevyučení řezníci, jako byl například rolník pan
Němeček nebo pan Kříž zvaný Fárovský.

Rovněž v bítýšském cechu mlynářsko-stolařsko-pekařském byli mistři z okolí, např. z Kuřimi, Domašova,
Maršova. Z Bítýšáků byli staršími cechmistry např. Václav Procházka, Martin Tkaný, František Strachoň, Josef
Kuchynka, Jan Špinar, Jan Zicha. Nejdéle byl v provozu mlýn Jarošův, a to do padesátých let. Nejstarší
pekařství bylo v obci v domku číslo 76. Dům byl v majetku rodiny Zichovy, která pekařství začala provozo-
vat. Do rodiny se přiženil Josef Balabán, který pokračoval v řemesle, a jeho potomci jdou v jeho šlépějích
dodnes. Další pekařství bylo v domě u Bešterů, naproti restauraci Omega, dnes tento dům již zde nestojí.
Třetí pekařství bylo na Dlouhé ulici u Jeroušků.
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O stolařích se moc informaci nedochovalo. V roce 1753 byl mladším cechmistrem Tomáš Baraš. Stolařství
provozované rodinou Barašovou trvalo v Bítýšce nepřetržitě přes dvě stě padesát let. Další stolařské rodiny
v obci byli Juranovi a Mytýzkovi.

V cechu zedníků, tesařů, hrnčířů a sklenářů rovněž najdeme mistry z Říčan, Předklášteří, Náměště a Rosic.
Jelikož mistři zedničtí a tesařští zaměstnávali mnoho tovaryšů a učedníků, požívali velké vážnosti. Zde jsou
některá jména: František Hakula, Eduard Svoboda, Jan Krejčí, Mikuláš Tischler, Ondřej Kovář.

Hrnčíři zhotovovali na hrnčířském kruhu různé nádoby, hrnky, džbány, ale i výrobky z cihlářské hlíny -
kachle na kamna. Poslední hrnčíř v Bítýšce byl pan Jan Bešter, který žil ještě před první světovou válkou.
V roce 1805 byla v obci založena obecní cihelna. Byla to patrně cihelna pro výrobu nepálených cihel a byla
zvána jako cihelna Peprlova, později Králíkova. Cihle se nazývaly vepřovice nebo truple. Druhá cihelna byla
cihelna Vrzalova, datum jejího vzniku není znám. Ruční práce v cihelnách byla velice namáhavá a nepříliš
dobře placená.

Z kovářů - kolářů - bednářů - zámečníků jmenuji několik jmen starších cechmistrů, kteří pocházeli z Bí-
týšky: František Dundáček, František Císař, Tomáš Peprla, Josef Kejda. I zde jsou mistři z okolních obcí např.
z Říčan, Moravských Knínic, Maršova. Zmíním se zde o jedné zajímavosti. Když byl zvolen mistrem někdo
z Bítýšáků, dával takzvanou "svačinu" - to znamenalo, že při různých sezeních, dnes bychom řekli schůzích,
zaplatili všem pohoštění. V kronice se píše: svačina při plném shromáždění byla jednoduchá - sýr, pivo,
kořalka. Když pak odešli přespolní mistři, jali se domácí na účet svačiny teprve řádně hodovati. Také je zde
zmíněno, že bítýšští mistři patřili mezi elitu mezi ostatními mistry. Poslední kovárna v Bítýšce byla na ulici
Tišnovské a byla v majetku rodiny Dundáčkovy. Potom přešla do majetku rodiny Benešovy a dalšími kováři
zde byli pan Dvořák a pan Ostrý. Druhá kovárna byla na Masarykově náměstí, kde měl kovárnu pan Jelínek.
Posledním kovářem v Bítýšce byl pan Dundáček. Zámečnictví pana Karla Patočky bylo v dnešní ulici Sady
Komenského a další na ulici Nábřežní. Z bývalých klempířů jmenuji - pan Fišer, pan Kovář, pan Smutný, pan
Strachoň. Jedním z posledních klempířů v Bítýšce byl pan Volánek. Nejstarší kolář v obci byl v roce 1839
pan Josef Kejda, bydlel v dnešní ulici 9. května. Další byl v ulici Dlouhé, pan Špicera, a na Zábíteší pan
Hvižď. V roce 1774 byl cechmistrem za řemeslo bednářské pan Jakub Horáček z Bítýšky. Posledními bed-
náři byli pan Melkes a pan Smolík.

Cech krejčovský a tkalcovský byl jedním z nejsilnějších. Příjmy měli dosti velké. V roce 1808 krejčí zůstali
v cechu sami a tkalci si vytvořili svůj vlastní. Někteří cechmistři: Jakub Paleček, Matouš Juran, Václav
Němeček, Václav Koryčan. Píše se v kronice: Dne 15. 11. 1843 sesazen starší cechmistr Ondřej Klimeš, pro-
tože jmění cechovní špatně spravoval. Skoro celé je hostinami promrhal. Nemysleme si však, že po něm
zvolený Jan Janke ze Hvozdce hostin strojiti nebude. 

Cech krejčovský měl k hostinám i svoje stolní náčiní. V inventáři se uvádí: 2 cínové konve, 28 bílých
hliněných talířů, 28 lžic plechových, 25 vidliček a 21 dlouhých nožů. Nejmladší mistr při hostinách obsluho-
val.

Řemeslo tkalcovské se do minulého století nedochovalo, ale krejčovské ano. Krejčími byli například Do-
koupil, Koštoval, Mareček, Juran, Menšík.

Obuvníci, punčocháři, kožešníci, sedláři, řemenáři - i tento cech byl dosti silný. Nejstaršími cechmistry
byli Jan Hermann, Václav Vohrabal, Ondřej Králík. Před první světovou válkou bydlel v ulici Na Bílém
potoce švec pan Mareček. Jedním z posledních ševců byl pan Poul. 

V roce 1896 bylo dle záznamu v naší obci pět mistrů punčochářů a pět mistrů kožešnických. Jedním
z posledních řemenářů byl pan Dundáček v ulici V Brance. A vůbec posledním byl pan Silvestr Kotoulek,
který bydlel v ulici 9. května.

Tím jsme si prošli všechna řemesla, která v Bítýšce byla. Nebylo jich málo, a vzhledem k tomu, že se do
nich hlásili i mistři z okolí, byly tyto cechy dosti silné. Už jenom naši dříve narození občané si vzpomenou
na některé mistry svých řemesel. Myslím, že odváděli dobrou práci a svému řemeslu nedělali ostudu.

Hana Mifková

ZAHRÁDKÁŘI SE PŘEDSTAVUJÍ

Rok 2015 byl pro zahrádkářskou organizaci ve Veverské Bítýšce úspěšný. Připomeňme si několik akcí pro
zahrádkáře i širokou veřejnost. V květnu jsme pořádali zájezd do Sema Smržice spojený s návštěvou Flory
Olomouc a výrobny olomouckých tvarůžků v Lošticích. Menší ohlas měla květnová výměnná burza výpěstků
a sazenic. Možnost rozšířit si sortiment výpěstků výměnou přebytků sazenic považujeme za výhodnou, a pro-
to budeme burzu v polovině května opakovat.

Po ukončení činnosti dodavatele jahodníků společnosti Fragaria Moravany považujeme za úspěch i hro-
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madnou objednávku a dodávku jahodníků z Jahodárny ve Vraňanech. Sazenice byly zdravé a dobře vyvinu-
té. Příští rok tuto akci zopakujeme.

Jednoznačně nejhezčí akcí byla výstava ovoce a zeleniny 19. až 21. září. Přes poměrně nepříznivý průběh
letošního počasí se na výstavě sešlo množství kvalitního ovoce i zeleniny. Díky velkému počtu aktivních
zahrádkářů i jejich příznivců se vše podařilo i pěkně zaranžovat. Výstava byla jednou z nejúspěšnějších
v rámci celého územního sdružení ČZS Brno-venkov.

Mimořádně úspěšné bylo i moštování ovoce. Vylisovali jsme přes 10 tisíc litrů moštu, což předčilo něko-
lik předchozích let. Z výtěžku moštování zajistíme opravu lisu a některé menší opravy zahrádkářského objek-
tu. Na sterilaci vylisovaného moštu jsme zakoupili sterilizační kotlík. Chceme v něm připravovat především
speciální mošty: jablka s vinnou révou, mrkví, celerem i dalšími zahrádkářskými produkty, abyste si na nich
třeba na Vánoce mohli doma pochutnat.

Závěrem děkujeme aktivním zahrádkářům za jejich práci a přejeme všem zahrádkářům úspěšný rok 2016. 

Za ZO ČZS Veverská Bítýška - Ing. Bohumil Jakubec, předseda ZO

BYL LETOŠNÍ PODZIM VÝJIMEČNÝ ?

Astronomický podzim začal 23. září v 10 hodin
20 minut, kdy Slunce vstoupilo do znamení váh a na-
stala podzimní rovnodennost. To se neděje každým
rokem ve stejnou dobu. Obvykle to je 22. nebo
23.9., jen výjimečně 21.9. To se stane v roce 2092.
Ale ani to není konečná informace. Rovnodennost
může připadnout i na 24. září, ovšem toho se dočka-
jí naši potomci až v roce 2303. Podívejme se, do
jaké míry byl letošní podzim výjimečný z hlediska
počasí. V úvodu je třeba upřesnit, že hodnoceno je
období do redakční uzávěrky Zpravodaje (1.12.) 

První záporná teplota vzduchu (nebo chcete-li
první mrazík) byla na stanici Veverská Bítýška zazna-
menána ve středu 30.9., a to -2,1°C. Jde o teplotu
naměřenou tzv. minimálním teploměrem umístěným
v meteorologické budce, zajišťující dobrou ventilaci
a trvalý stín ve výšce 2 metry nad zemí. Ve dnech
1.11. – 5.11. byly teploty pod nulou každé ráno. To
by nebylo nějak neobvyklé, nebýt náhlé změny: už
8.11. byly zaznamenány nadprůměrné teploty. V Bí-
týšce, podobně jako na většině stanic v jižní a zá-
padní části Moravy, padaly teplotní rekordy. Rtuť
teploměru u nás vystoupila na neuvěřitelných
20,3°C. Na sedmi meteostanicích v ČR však namě-
řili ještě víc - až 20,7°C! O dva dny později se situ-
ace opakovala s ještě větší intenzitou. V Bítýšce
dosáhla maximální teplota dokonce 20,6°C. Pokud
vezmeme v úvahu Jihomoravský kraj, kde byly te-
ploty shodné nebo o nějakou desetinu vyšší, jde
prokazatelně o překonání více než čtyřicetiletého
rekordu pro tento den. Za sledované období se-
stoupila teplota vzduchu pod nulu celkem 21krát s
minimem dne 25.11., kdy bylo naměřeno -7,9°C.

Druhou výjimečností byla doba slunečního svitu
za sledované období. Slunce svítilo 222 hodin, tedy
o 11% déle, než je dlouholetý průměr.

Nejsilnější vítr nejen za uplynulý podzim, nýbrž
za poslední čtyři roky byl dne 18.11. Trval 9,5 hodin,
foukal ze západu až jihozápadu a v nárazech dosa-
hoval rychlosti 97 km/hod., což podle Beaufortovy
stupnice představuje devátý stupeň – vichřici.

Další, avšak nejzávažnější údaj se týká úhrnu srá-
žek. Poslední týden v září nepršelo vůbec, v říjnu
spadlo 57 mm (57 litrů na m2). To je o málo víc než
celorepublikový průměr. Za listopad napršelo jen
27,2 mm. Dlouhodobý průměr za listopad je 43 mm.
Důvod letošního sucha (deficitu srážek) je třeba hle-
dat už ve dvou minulých zimách. Vyznačovaly se
velmi nízkou sněhovou pokrývkou a jejím krátkým
trváním. Tím, že na konci obou posledních zim a za-
čátkem jara již téměř na většině území Česka žádný
sníh nebyl, nemělo co roztát a započal vláhový defi-
cit, který postupem jara a léta ještě narůstal. Podle
informací hydrologů zůstávají hladiny podzemních
vod podprůměrné a k jejich vyrovnání bude zapo-
třebí ještě dalších dešťů, ale zejména pak vydařené
zimy, tedy zimy bohaté na sníh. 

I letos se potvrdilo, že první sněžení je v Bítýšce
prakticky vždy listopadovou záležitostí: první sníh
padal 23.11. Co se týká nastávající zimy, přesněji
řečeno jejího průběhu a intenzity, jsou klimatology
sestaveny dva modely, které si naprosto odporují.
Nechme se tedy překvapit.

Radoslav Patočka

OHLÉDNUTÍ ZA HOUBAŘSKOU SEZÓNOU

Letošní nezvykle suché léto houbám příliš nepřálo. Nebylo tomu však po celou sezónu a všude. Podívej-
me se, jaká byla situace v lesích v katastru našeho městyse a jeho okolí. 

Praktičtí houbaři mají samozřejmě největší zájem o "praváky", tedy o hřiby. Ty se objevily hlavně kolem
20. září. Například ve smíšeném lese s převahou smrku u Chaloupek jich bylo možné nasbírat opravdu
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hodně, jak je vidět na fotografii. Je třeba dodat, že šlo o hřiby smrkové, protože v České republice roste víc
než 30 druhů hřibů. Většinou však jde o druhy vzácnější až raritní. Jen tak namátkou z těch vzácnějších: hřib
bronzový, Dupainův, Fechtnerův, hlohový, královský, La Galové, malinový, medotrpký, meruňkový, morav-
ský, Moserův, plavý, rudomasý, rubínový … Přeskočme až na hřib sírový - v tomto případě jde o naprostou
raritu, neboť jediný dosud doložený nález tohoto druhu na území naší republiky byl učiněn v roce 1972 na
hromadě borových pilin v Říčanech u Brna. Ale i tak zbývá ještě dost mimořádně vzácných hřibů, jako je
třeba hřib šumavský nebo zlatožlutý.

Začátkem podzimu začaly růst václavky, ovšem nikoliv v množství jako jiné roky. Mimochodem, tyto
u nás oblíbené houbičky jsou na Slovensku uznávanější než hříbky. Říká se jim "podpňovky", častěji však
"michálky", protože se tam hromadně objevují kolem svátku sv. Michala (svatý Václav se u našich východ-
ních sousedů neujal). Na trzích se prodávají také pod názvem "hromadinky", protože jich na pařezech bývá
hodně pohromadě. Věděli jste, že v ČR, ale i v Evropě roste šest druhů václavek a že určovací klíč k jejich
rozlišení sestavil vedoucí brněnské mykologické poradny RNDr. Vladimír Antonín, CSc.? Z praktického hle-
diska václavky rozeznávat nemusíme, ale není od věci vědět, že václavka bažinná patří mezi kriticky ohro-
žené druhy a v ČR má pouze sedm lokalit. Ve všech případech jde o rašeliniště. 

Mezi velmi vzácné nálezy patří dva exempláře nejedlé chorošovité houby outkovky jelení, které vyrůstaly
na malém kmeni vyvráceného a tlejícího habru asi 400 metrů za firmou Bioster. Tento druh výrazně teplomil-
né outkovky je znám především z jihovýchodní Moravy, především z okolí Koryčan. Všechny sběry jsou však
z roku 2006. Před dvěma lety byla outkovka jelení zaznamenána v lese u Tří křížů nad Chudčicemi a ko-
nečně v letošním roce v katastru Bítýšky. 

Zkušení houbaři ví, že některé dobré houby se dají sbírat prakticky po celý rok. V první listopadové
dekádě se na pařezech a starších kmenech olší a ostatních listnáčů objevila výborná penízovka sametonohá.
Následně přestala růst, což je běžné, protože optimální dobou jejího největšího růstu je období před Váno-
cemi. Proto se lidově nazývá "vánoční houba". Obrázek penízovky sametonohé najdeme v každém atlase
hub, samozřejmě včetně popisu. K jídlu ji lze jen doporučit, protože se objevuje v období, kdy bychom byli
odkázáni jen na žampiony z obchodu. "Vánoční houba" se objevuje každoročně na březích Bílého potoka
i Svratky a to dokonce i pod popraškem sněhu.

Radoslav Patočka

PODĚKOVÁNÍ

V posledním čísle Zpravodaje jsme ukončili cyklus vycházek blízkým okolím našeho městyse. První tip na
vycházku jsme si mohli přečíst v červenci 2011. Celkem jste dostali 18 tipů se stručným popisem. Články
byly doplněny i lákavými fotografiemi. 

Čtenáři si jistě povšimli, že tento cyklus pro ně připravoval pan Václav Hálek. Tímto bychom mu chtěli velice
poděkovat za čas a energii, kterou nám všem nezištně věnoval. 

Josef Mifek, starosta

HLEDÁM pěkný dům/chalupu ke

koupi. Opravy nevadí. 

Děkuji T: 721 195 834

KOUPÍM byt, může být opravený

nebo jen udržovaný. Chci k investi-

ci. 

737 309 875

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
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku Veverská Bítýška 01/2016, vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje
nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v dubnu 2016

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

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

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00
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CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

� Krmiva pro psy, kočky a drobná hospo-
dářská zvířata

� Hračky pro psy, kočky a drobné exoty
� Oblečky pro psy proti nachlazení
� Zábaly pro psy a kočky proti plstnatění

srsti
� Střihová úprava psů dle standardu ple-

mene
� Odborné poradenství v problematice

chovu malých zvířat
� Maso pro psy a kočky
� Ubytování zvířat po dobu Vaší dovolené
� Možnost využití služeb veterinární lékař-

ky MVDr. Ireny Packové

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chovatelům zvířat nabízíme:

Eliška Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška

tel: 724 353 430
IČO: 88372316
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Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 

levé/ pravé, bez povrchové 

úpravy, kování a zárubní

Eco plné     

1.490,-
prosklené    

1.890,-

Rámová zárubeň

1.050,-

od

1.490,-

m2

469,-

8 mm
stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let 
proti oděru

bílé

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm

bílé, akát 1.890,-    
bílý dub 1.990,-

plné, bílé  
898,-
plné, akát nebo bílý dub 

1.290,-
prosklené, bílé 

1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub 

2.190,-

Interiérové dveře 
s oblou hranou
šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 

bez kování a zárubní

bílý dub

akát

3D EFEKT

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi: 10 nebo 

15 cm, ořech

1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
foliované
šířka: 60-90 cm, 

levé/ pravé, 

bez kování a zárubní, 

dekor: ořech

ořech

ETTA

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace 
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

10 mm
stupeň zatížení 32

7 mm
stupeň zatížení 31

m2

298,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi: 

9-11 cm nebo 15-17 cm 

1.990,-   

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let proti oděru

2/3 ETTA 5

plné L2


