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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Počátkem měsíce ledna nám přálo počasí, a tak
pracovní skupina městyse provedla úpravu vstupního chodníku do bytového domu č.p. 610. Byl vytvořen bezbariérový přístup.
V měsíci lednu pracovní skupina městyse vybudovala nové sociální zařízení v budově Základní
a mateřské školy Veverská Bítýška v ulici Zábíteší.
Toto zařízení budou využívat děti ze školní družiny,
aby při pobytu venku a hrách na zahradě nemusely
odbíhat do patra budovy. V průběhu měsíce února
obnovíme veřejné osvětlení v objektu školky a postupně budeme upravovat vnitřní prostor ve třídě
mateřské školy v ulici Zábíteší. Na základě požadavku krajské hygieny upravíme sociální zařízení
a rozšíříme prostor o lehárnu pro děti. Lehárna vznikne namísto klubovny, kterou v současné době využívá svaz důchodců. Našim důchodcům byly nabídnuty jiné prostory a jsem nesmírně rád, že výbor
svazu důchodců v čele s paní Magdalénou Minaříkovou upřednostnil význam využití jejich pronajatých prostor pro naši nejmladší generaci, tedy děti
v mateřské škole. Tímto chci prostřednictvím zpravodaje našim důchodcům ještě jednou poděkovat.
V měsíci listopadu loňského roku nám byla předána projektová dokumentace na výstavbu nové mateřské školy v ulici Zábíteší. Nová školka vznikne
v areálu školy na místě bývalé kotelny na tuhá paliva. Projektová dokumentace řeší výstavbu třídy pro
28 dětí včetně samostatné lehárny, zázemí pro učitele, přípravny dovezené stravy, šatny a sociálního
zařízení. Dále v objektu bude kancelář pro učitele se

všechny Vás co nejsrdečněji
zdravím v tomto roce, v roce
2018.
Nejdříve Vás budu informovat o skutečnosti, že na základě
zveřejněné nabídky realitní kanceláře se zastupitelstvo městyse
rozhodlo zakoupit budovu č.p.
81 včetně pozemku p.č. 1249/2 v ulici Boční. Jedná
se o budovu bývalé drobné provozovny, kde bývala
prodejna, obchod PRIXI. Nemovitost byla zakoupena za finanční částku 2 150 000 Kč. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí zastupitelstva bylo moudré.
Budovu hodláme postupně opravit. Městys má na
uvedené prostory stavební záměr, avšak o konečném využití rozhodne zastupitelstvo městyse.
Po větrné vichřici, která se přes naše městečko
přehnala koncem uplynulého roku, došlo k vyvrácení stromu v ulici Boční. V měsíci prosinci byla provedena kontrola porostů na části území našeho městečka. Z kontroly vyplynulo, že je třeba některé porosty
ošetřit redukčními řezy a některé porosty odstranit.
Bylo vydáno rozhodnutí na pokácení pěti porostů
a provedení čtyř redukčních řezů. Vykáceny byly tři
porosty na sídlišti Na Bítýškách, jeden strom v ulici
Zábíteší a jedna proschlá a uvnitř kmene shnilá bříza
na náměstí. Současně s vydaným rozhodnutím bylo
uloženo provedení náhradní výsadby pěti kusů
okrasných stromů na pozemcích p.č. 515 a 527/1 na
sídlišti Na Bítýškách. Náhradní výsadba bude provedena v průběhu letošního roku.
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sociálním zařízením, technická místnost, prostorová
herna s jídelnou a prosklenou stěnou otevřenou do
terasy se vstupem na zahradu. Ve druhém podlaží je
navržena místnost pro klubovou činnost nebo třídu,
sociální zařízení, kancelář a střešní terasa, a to se
vstupem po venkovním krytém jednoramenném
schodišti.
Na stavebním úřadě je zažádáno o vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu.
Jak jsem Vás informoval v předchozím vydání
zpravodaje, bylo provedeno hydrogeologické posouzení a vyhotovena technická dokumentace nového
zdroje podzemní vody. Firma Geoservis, spol. s r.o,
zrealizovala průzkumný vrt HV 102 o hloubce
50 metrů v údolí Bílého potoka na pozemku p.č.
641/1. Byly provedeny čerpací zkoušky v délce trvání 21+1 dne.
Z průzkumného vrtu byly odebrány veškeré
vzorky podzemní vody, které byly vždy bezprostředně dopraveny do akreditovaných hydrochemických
laboratoří a následně analyzovány v rozsahu úplného základního fyzikálně - chemického a bakteriologického rozboru v celém rozsahu Vyhlášky MZ č.
252/2004 Sb., včetně radiochemických rozborů.
Kromě mírného navýšení ukazatele manganu, který
odstraňujeme v naší úpravně vody, veškeré ostatní
hodnoty ukazatelů vyhovovaly. Dusičnany vykazovaly hodnotu množství od 3,6 do 7,6 mg/l. V rámci
hydrogeologického průzkumu vrtané studny HV 102
je konstatováno, že uvedená studna odpovídá svou

konstrukcí požadavkům pro kvalitní hydrogeologický
jímací objekt. Největší devízou do budoucna je skutečnost, že z nově vybudovaného vrtu HV 102 je
doporučené jímatelné množství podzemní vody 5,33
litrů za sekundu.
Nyní budou zahájeny potřebné kroky pro získání
povolení k nakládání s podzemními vodami, žádosti
o stavební povolení a stanovení ochranného pásma
vodního zdroje. Poté bude vrt HV 102 napojen do
vodárenského objektu.
Desátého ledna nám byla předána vypracovaná
projektová dokumentace na výstavbu nové tělocvičny o rozměrech 17,6 x 26,6 m. Zástupci projektové kanceláře zajišťují veškerá stanoviska a vyjádření dotčených orgánů k záměru výstavby. Po získání těchto stanovisek bude na stavebním úřadě
zažádáno o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Vážení spoluobčané, v letošním roce si připomeneme 100 let od založení Československé republiky.
Městys Veverská Bítýška při příležitosti tohoto významného výročí připravuje několik kulturních
a společenských akcí, o kterých budete průběžně
informováni.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemný
a spokojený rok 2018.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 13.9.2017
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 1
ZM schvaluje oddělit pozemek p.č.
2425/11 v k.ú. Veverská Bítýška v šířce budoucí komunikace podél pozemku p. N. Vyhotovit GP na jehož
základě bude zažádáno o vyjmutí
pozemku z půdního fondu.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti financování.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje Smlouvu o výpůjčce za
účelem bezplatného užívání vozu
Dacia, SPZ 1BH 67 52, verze Dokker
Van 1,6 SCe 75 kW/102, uzavřenou

mezi Městysem Vev. Bítýškou a Vývařovnou obědů, přísp. organizací, Zábíteší 224, Veverská Bítýška. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje statut trvalého
peněžního fondu pro údržbu hrobů.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 1991/1 (trvalý
travní porost) o výměře 917 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 500 Kč/rok
na dobu 3 let za účelem osetí
pozemku svazenkou nebo podobnou
plodinou. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a web.stránkách
městyse.
Usnesení č. 21
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 694/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje odkoupení garáže č.e.
2

395 stojící na pozemku p.č. 2445/7 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 150
000 Kč bez dalších podmínek.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje stavební dozor na akci
"Oprava komunikace Na Bílém
potoce" provede Ing. J.R.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje stavební firmu COLAS
CZ, a.s., Ke klíčovu 9, 190 00 Praha
9, divize silniční stavitelství - oblast
Jih, Kosovská 10, 58637 Jihlavaregion Jižní Morava, kontaktní adresa:
COLAS CZ, a.s., Tyršova 748,
Modřice 664 42, jako zhotovitele
stavby "Oprava místní komunikace
Na Bílém potoce, Veverská Bítýška etapa č. 1 a 2" za cenu uvedenou ve
smlouvě, a to 2 142 847,59 Kč vč.
DPH.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 1388/1 (trvalý
travní porost) o výměře 200 m2 v k.ú.
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Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/rok
na dobu 3 let. Záměr pronájmu bude
zveřejněn na úřední desce a web.
stránkách městyse.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška FC
Veverská Bítýška, která je přílohou
tohoto usnesení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška HC
Veverská Bítýška, která je přílohou
tohoto usnesení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

www.obecveverskabityska.cz

Usnesení č. 28
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška TC
Veverská Bítýška, která je přílohou
tohoto usnesení. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Veverská Bítýška
Divadlu Prkno, z.s.,Veverská Bítýška,
která je přílohou tohoto usnesení. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje stanovení jednotné
ceny ve výši 50 Kč za jednu výlepovou plochu v obci. Tato cena se

stanovuje pro výlep volebních materiálů.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje OZV č. 3/2017 o nočním klidu.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje výrobu stolních
kalendářů s tématikou Veverské
Bítýšky v počtu 100 ks za cenu 120
Kč bez DPH. V případě prodeje
kalendářů bude prodejní cena
stanovena na 60 Kč/ks. Kalendáře
vyrobí Tiskárna D+H, Veverská Bítýška.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 8.11.2017
Usnesení č. 11
ZM schvaluje revokaci usnesení č. 25
ze dne 17. 5. 2017.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č. 1246/2 o celkové
výměře 395 m2, a to následně:
- 77 m2 - zastavěná plocha za cenu
1700 Kč /m2,
- 100 m2 -plocha určená k výstavbě 8
parkovacích míst za cenu 1 200
Kč/m2,
- 218 m2 - ostatní plocha za cenu 300
Kč/m2.
Ve zveřejněném záměru prodeje
bude uvedeno omezení spočívající
v nutnosti uzavření věcného břemene
- služebnosti a vstupu na pozemek
p.č. 1246/2 za účelem údržby a oprav
z důvodu uložení kanalizačního
potrubí dešťové kanalizace DN300 v
pozemku p.č. 1246/2.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Oprava místní
komunikace ul. Na Bílém potoce,
Vev.Bítýška - etapa č.1 a 2" uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška
a zhotovitelem firmou COLAS CZ,
a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, divize Silniční stavitelství oblast Jih, Kosová 10, 586 37 Jihlava Region jižní Morava. ZM pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje smlouvu o dílo za
účelem vypracování projektové dokumentace na stavbu "Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška" uzavřenou

mezi Městysem Veverská Bítýška a
Ing. arch. I.C., se sídlem Brno, za
cenu 1 185 800 Kč vč. DPH. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje vypracování PD na
prodloužení řadu splaškové a dešťové
kanalizace v lokalitě Masarykovo náměstí, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM pověřuje starostu jednáním se
zástupci firmy Hartmann - Rico, a.s.,
ohledně cenové nabídky za nabízené
pozemky, která bude poté předložena
zastupitelstvu k projednání.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
oprávněným Městysem Veverská
Bítýška a povinným za účelem uložení inženýrských sítí, vodovodního
a kanalizačního řadu uložených v pozemku městyse dle geometrického
plánu č. 1738-96/2017 a pověřuje
starostu městyse podpisem smlouvy.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr směny části
obecního pozemku p.č. 794/1, díl d,
po oddělení GP o výměře 2 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška, za pozemek p.č.
794/4, díl b, po oddělení GP o
výměře 2 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
v soukromém vlastnictví. Cena
směnovaného pozemku p.č. 794/1 je
1000 Kč a cena směnovaného pozemku v soukromém vlastnictví p.č.
794/4 je 1000 Kč.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje pronájem obecního
pozemku p.č. 1991/1 (trvalý travní
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porost) o výměře 917 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 500 Kč/rok na
dobu 3 let od podpisu smlouvy. ZM
pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje pronájem obecního
pozemku p.č. 1388/1 (trvalý travní
porost) o výměře 200 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/rok na
dobu 3 let od podpisu smlouvy. ZM
pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1291/1 o
výměře cca 12,5 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 1700 Kč/m2. Na uvedenou část pozemku bude vyhotoven
GP, který zajistí žadatel. Poté bude
záměr prodeje zveřejněn na úřední
desce a web. stránkách městyse.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku p.č. 1291/1 o výměře 43 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
dle předloženého návrhu za cenu
1000 Kč/rok na dobu 3 let od podpisu
smlouvy. V záměru pronájmu bude
uvedeno, že nájemce uhradí náklady
spojené s vypracováním nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje Mateřské škole
Vev.Bítýška, přísp.organizaci, použití
finančního daru ve výši 70 000 Kč,
který obdržela od firmy Hartmann Rico, a.s.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje prodej obecního
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pozemku p.č. 1291/5 o výměře 43
m2, který byl GP č. 1740-305/2017
oddělen od pozemku p.č. 1291/1 v
k.ú. Veverská Bítýška, za cenu 200
Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena
mezi Městysem Veverská Bítýška a
MO Moravským rybářským svazem,
z.s., pobočný spolek Veverská Bítýška, zast. jednatelem Ing. J.Š., Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na pozemku p.č. 1247,
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stavba občanské vybavenosti č.p. 72
(zázemí lékárny) o celkové výměře
21,43 m2 (5,72 m2 umývárna, 4,66
m2 sociální zařízení, 11,05 m2 sklad)
za částku 18 488 Kč/rok na dobu
určitou do 31. 12. 2019.
Usnesení č. 28
ZM pověřuje starostu městyse jednáním s RK SREALITY.CZ, která má
nemovitost č.p. 81, ul. Boční v k.ú.
Veverská Bítýška v nabídce v současné době za cenu 2 400 000 Kč. Po
jednání bude vyhotoven návrh kupní
smlouvy, který bude předložen zastupitelům k projednání.

Usnesení č. 29
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti financování.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 28.11.2017
Usnesení č. 8
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti financování.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1249/2 - zastavěná plocha a nádvoří - jehož součástí je stavba budova
č.p. 81, ul.Boční, Veverská Bítýška,
stavební objekt stojící na pozemku
p.č. 1249/2 v k.ú. Veverská Bítýška,
do majetku městyse Veverská Bítýška
za cenu 2 150 000 Kč.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje kupní smlouvu, jejímž
předmětem je odkoupení pozemku
p.č. 1249/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova č.p. 81, stavební objekt stojící na
pozemku p.č. 1249/2, zapsané na LV
č. 1569 pro obec a katastrální území
Veverská Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje smlouvu o zprostředkování odkoupení pozemku p.č.
1249/2, zastavěná plocha a nádvoří
jehož součástí je stavba budova č.p.
81, stavební objekt stojící na
pozemku p.č. 1249/2, zapsané na LV
č.1569 pro obec a katastrální území
Veverská Bítýška, uzavřenou mezi
zprostředkovatelem M.P., a Městysem
Veverská Bítýška za cenu 75 250 Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem

smlouvy.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje vyplacení finanční
částky ve výši 75 250 Kč zprostředkovateli Michaele Pokorné, Popovice
86, 664 61, Popovice u Rajhradu, za
zprostředkování koupě pozemku p.č.
1249/2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba budova č.p.
81, stavební objekt stojící na
pozemku p.č. 1249/2, zapsané na LV
č.1569 pro obec a katastrální území
Veverská Bítýška, do majetku městyse
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje smlouvu o svěřenské
správě finančních prostředků uzavřenou mezi svěřenským správcem
advokátkou Mgr. Terezou Haraštovou
se sídlem Olomoucká 1292/17a, 618
00 Brno, mezi oprávněným a složitelem Městysem Veverská Bítýška
týkající se uložení částky ve výši
2 150 000 Kč na koupi pozemku p.č.
1249/2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba, budova č.p.
81, stavební objekt stojící na
pozemku p.č. 1249/2, zapsané na LV
č.1569 pro obec a katastrální území
Veverská Bítýška, do majetku městyse
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o svěřenské správě finančních prostředků uzavřenou mezi
svěřenským správcem advokátkou
Mgr. Terezou Haraštovou se sídlem
Olomoucká 1292/17a, 618 00 Brno,
mezi oprávněným a složitelem
Městysem Veverská Bítýška týkající se
uložení částky ve výši 2 150 000 Kč
na koupi pozemku p.č. 1249/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
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součástí je stavba, budova č.p. 81,
stavební objekt stojící na pozemku
p.č. 1249/2, zapsané na LV č.1569
pro obec a katastrální území Veverská
Bítýška, do majetku městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje odpis pohledávek ve
výši 69 233,83 Kč dle usnesení
Okresního soudu Brno - venkov v řízení o dědictví po zůstaviteli P.P.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje Vnitřní směrnici č.
1/2018 pro vyvařování sociálních
obědů.
Usnesení č. 21
ZM vydává souhlas Základní škole
Veverská Bítýška, přísp.organizaci,
s uzavíráním podnájemních smluv
s organizacemi nebo spolky za účelem využívání prostor tělocvičny včetně šatny a sociálního zařízení v
budově základní školy č.p. 51, a to
pouze ke sportovním účelům a za
úplatu, která bude spojená s náklady
na osvětlení, vytápění, el. energii a s
náklady na úklid. Uvedený podnájem musí být v souladu s provozním
řádem, který vytvoří ředitelství ZŠ na
dobu určitou (3 roky) od vydání souhlasu zastupitelstva městyse.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje záměr prodeje použitého hasičského vozidla zn. Ford
Tranzit, r. výr. 1991, za cenu 5000 Kč
obci Vysoké Popovice. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20. 5. 2009 uzavřené mezi Městysem Veverská Bítýška a Vývařovnou obědů, přísp. orga-
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nizací, Zábíteší 224, Veverská Bítýška, týkající se navrácení osobního
vozidla SPZ 4B6 8016 do užívání
městyse. ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.
Usnesení č. 24
Zastupitelstvo městyse Veverská
Bítýška schvaluje dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění,
starostu městyse Josefa Mifka jako
určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem při projednávání
návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní za účelem
stavby "Komunikace a inženýrské sítě
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pro výstavbu 6 RD, Na Bítýškách"
realizovaných na pozemcích 257/1,
2255/1, 2256, 2257, 2262/4 a 2262/2
v k.ú. Veverská Bítýška" a následné
odkoupení zbudovaných IS: SO 01komunikace a zpevněné plochy, SO
02 - vodovod, SO 03 - kanalizace
splašková, SO 04 - kanalizace dešťová, SO 06.02 - veřejné osvětlení, a do
majetku městyse za celkovou cenu
5000 Kč (1000 Kč/SO - stavební
objekt). ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní za účelem
stavby "Inženýrské sítě a komunikace
pro výstavbu 3 rodinných domů,
lokalita Pod Sokolím" realizovaných

na pozemcích 2588/10, 2029, 2028 a
2020/1 v k.ú. Veverská Bítýška a
následné odkoupení zbudovaných IS
: SO 02 - vodovod, SO 03 - kanalizace
splašková do majetku městyse za
celkovou cenu 2000 Kč (1000 Kč/SOobjekt). ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje stavbu SO 01 - komunikace a zpevněné plochy, SO 02 vodovod , SO 03 - kanalizace
splašková , SO 04 - plynovod STL na
pozemcích p.č. 2028 a p.č. 2020/1
v majetku městyse Veverská Bítýška.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.12.2017
Usnesení č. 9
ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti financování.
Usnesení č. 12
ZM uděluje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) a odst. 4 zákona č.128/2000
Sb.,o obcích, v platném znění starostovi městyse pravomoc provádět
rozpočtová opatření a pravomoc
podepisovat smlouvy o přijetí dotací v
období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2017 do
31. 12. 2017. Tato rozpočtová
opatření budou schválena na
nejbližším zasedání zastupitelstva
městyse.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2018.
Rozpočtové provizorium se bude pro
rok 2018 řídit těmito pokyny:
Neinvestiční výdaje budou čerpány
od 1. 1. 2018 až do schválení rozpočtu roku 2018 měsíčně maximálně do
výše 1/12 celkového objemu výdajů
schváleného rozpočtu r. 2017.
Investiční akce budou do schválení
rozpočtu zastaveny s výjimkou:
- proplacení výdajů a faktur na přeložku kabelu CETIN - ulice Bílý
potok,

- proplacení výdajů týkajících se projektové dokumentace splaškové a
dešťové kanalizace - Masarykovo
náměstí,
- proplacení výdajů souvisejících s technickým zhodnocením stávajícího
sociálního zařízení v přízemí a
venkovní WC - MŠ Zábíteší,
- výdaje spojené s výstavbou nového
sběrného dvora - přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy,
- prodloužení vodovodu na ul. Tišnovská,
- proplacení výdajů za zhotovení projektové dokumentace MŠ Zábíteší přístavba,
- proplacení výdajů za zhotovení projektové dokumentace - nová tělocvična ul. P. Perky,
- proplacení výdajů spojených s výstavbou místní komunikace ulice U
Hřiště,
- proplacení faktury za vyhotovení
projektové dokumentace na opravu
dešťové kanalizace v ulicích P. Perky - Nábřežní (odvodnění nové
tělocvičny)
- proplacení výdajů za vypracování
projektové dokumentace budova
č.p. 81, ulice Boční
- proplacení faktur - VRT HV 102 firmě GEOSERVIS.
Rozpočet na rok 2018 bude předložen zastupitelstvu městyse ke
schválení nejpozději do 31. března
2018.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, I.rozpočtové opatření v roce 2017.
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Usnesení č. 15
ZM schvaluje Základní škole,
přísp.organizaci Veverská Bítýška,
II.rozpočtové opatření v roce 2017.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Mateřské škole Vev.
Bítýška, přísp. organizaci, přijetí věcného daru ve výši 1000 Kč.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje pronájem nebytových
prostor na pozemku p.č. 1247, stavba
občanské vybavenosti č.p. 72 (zázemí
lékárny) o celkové výměře 21,43 m2
(5,72 m2 umývárna, 4,66 m2 sociální
zařízení, 11,05 m2 sklad) za částku
18 480 Kč/rok na dobu určitou do 31.
12. 2019 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Veškeré poplatky spojené s vypracováním smlouvy uhradí nájemce.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č.1291/1 o výměře
43 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
1000 Kč/rok na dobu 3 let od podpisu
smlouvy za účelem uskladnění dřeva
buňky a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
pronájmem uhradí nájemce.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje směnu obecního
pozemku p.č. 794/1, díl d, ostatní
plocha, za pozemek p.č. 794/4, díl b,
ostatní plocha, v k.ú. Veverská Bítýška
v majetku soukromého vlastníka.
Cena
směnovaného
obecního
pozemku a pozemku ve vlastnictví
soukromého vlastníka je 1000 Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem směnné
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smlouvy. Veškeré poplatky spojené se
směnou uhradí soukromý vlastník.
Usnesení č. 22
ZM neschvaluje prominutí finanční
částky ve výši 10 659,59 Kč za spotřebovanou el. energii v klubovně 10
Pionýrské skupiny v období od 18. 1.
2011 do 21.6.2017.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje prodloužení vodovodního řadu v lokalitě V Brance až na
konec hranice pozemku p.č. 1413/2 v
k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje poskytování plnění
výhod pro uvolněné členy zastupitelstva ve stejném rozsahu jako pro
zaměstnance městyse vyplývající z
ustanovení Kolektivní smlouvy a Statutu sociálního fondu městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje Místní akční plán
Kuřim, jehož zpracovatelem je Místní
akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje odkoupení splaškové
kanalizace, která je uložena v pozemku ČR - s právem hospodařit Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašinovo nábřeží
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390/42, 128 00 Praha2, p.č. 2402 k.ú.
Veverská Bítýška - za cenu 2000 Kč
do vlastnictví městyse Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
prodejem kanalizace uhradí kupující.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje vypracování PD týkající
se opravy části dešťové kanalizace v
ulici P. Perky v délce 52 m a 34 m v
ulici Nábřežní a areálové přípojky
dešťové kanalizace. PD vypracuje Ing.
J.R., Brno.
Usnesení č. 34
ZM
schvaluje
Smlouvu
č.
VPI/MJ/2017/00225 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na stavbu "VPIC Veverská
Bítýška - Na Bílém potoce MK" za
částku 95 079 Kč + DPH uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Českou telekomunikační infrastrukturou se sídlem Olšanská 2681/6, 130
00 Praha- Žižkov. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1246/2 o celkové výměře 395 m2 za celkovou cenu 316
300 Kč, a to následně:
- 77 m2 - zastavěná plocha za cenu

1700 Kč /m2,
- 100 m2 - plocha určená k výstavbě 8
parkovacích míst za cenu 1 200
Kč/m2,
- 218 m2 - ostatní plocha za cenu 300
Kč/m2,
a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Veškeré poplatky spojené
s prodejem uhradí kupující. V kupní
smlouvě bude uvedeno omezení
spočívající v nutnosti uzavření věcného břemene - služebnosti a vstupu
na pozemek p.č. 1246/2 za účelem
údržby a oprav z důvodu uložení
kanalizačního potrubí dešťové kanalizace DN300 v pozemku p.č. 1246/2.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje prodej použitého
hasičského vozidla zn. Ford Tranzit,
r.výr. 1991, za cenu 5000 Kč obci
Vysoké Popovice, zast. starostou
Janem Pelcem. Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující. ZM
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet
Vodárenského svazku "Bítešsko",
náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.

ŠKOLSTVÍ PŘED 200 LETY - Ondřej Dundáček
“Školní budova byla široké přízemní stavení s jednou malou, nízkou učírnou a dosti těsným příbytkem
pro učitele, který i na půdě musel míti nábytek, protože se do místnosti nevešel. Školu zastiňovala mohutná
košatá lípa. Před okny napříč stál farní sklep, pokrytý doškovou střechou. Z oken školy nebylo vidět na protější farní budovu (Škola stála na místě dnešní pošty). Na záchody pro školáky stavitel zapomněl a děti musely odbíhat ven, někam za stodolu.”
Takto popisuje školu v Bítýšce Karel Eichler ve svých ,,Pamětech“. Popis pochází ze začátku 19. století.
V této době, 14. února 1806, umírá zdejší učitel Jiří Vařecha a na jeho místo nastupuje Ondřej Dudáček.
Byl to začínající učitel, který už za života učitele Vařechy v místní škole pomáhal. Narodil se 14. 11. 1782
ve Veverské Bítýšce. Jeho otec Jakub měl usedlost na čísle 126 (dům vedle fary), jeho matka se jmenovala
Voršila. Hned po převzetí učitelského úřadu založil čtyři knihy. Do první knihy zapisoval všechny narozené
děti, kdy se dožily šesti roků a kdy dvanácti roků. To znamená, kdy měly začít školní docházku a kdy ji měly
ukončit. U dětí, které pravidelně školu nenavštěvovaly, byly zapsané příčiny, např. že se odstěhovaly, nebo
že je rodiče potřebují při výpomoci doma, nebo že studují v Brně. Do druhé knihy zapisoval děti, které ten
rok měly chodit do školy. Do bítýšské školy chodily děti z Bítýšky, z hradu Veveří a ze Hvozdce. Mezi roky
1807 a 1820 chodilo do školy 180 dětí. Roku 1822 jich bylo kolem 200. Během školního roku některé děti
odcházely a některé návštěvu školy přerušovaly, k těm patřila asi polovina všech dětí. Tato přerušovaná
docházka byla neomezená a děti ji nahrazovaly v opakovacích hodinách. To znamená, když ze dvou set
dětí polovina školní docházku přerušovala, zbylo sto a ze sta dětí jich deset procent do školy vůbec nechodilo. To znamená, že ze dvou set dětí navštěvovalo školu pravidelně asi 80 dětí. Vůbec si nedovedu představit,
jaký chaos měl učitel ve školní docházce, když to měl všechno uhlídat. Učil ráno i odpoledne a počet dětí
ve třídě byl kolem čtyřiceti.
Třetí kniha, kterou učitel Dudáček založil, obsahovala výsledky vyučování : seznamy premiantů a zprávy
o zkouškách. Zkoušky se skládaly po zimním a letním semestru. Účastnili se jich představitelé obce i duchovního života. Byli při nich i zástupci z jiných obcí. Byla to akce velice slavnostní. Do čtvrté knihy zapisoval zákony a nařízení týkající se školství.
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Roku 1812 dostal Ondřej Dudáček pochvalný dekret od obvodního školdozorce za znalost výchovných
zásad a za výbornou metodu vyučovací, jak tomu nasvědčovaly odpovědi zkoušených dětí a jejich slušné
chování. Dále pak za vynikající přehled ve školních záznamech. 30. prosince 1814 obdržel titul “vzorný učitel”. Roku 1820-1821 se bítýšská škola podle prospěchu žáků umístila na prvním místě mezi dvaceti školami z okolí. 1. Bítýška, 2. Drásov, 3. Vranov, 4. Deblín, 5. Březina, 6. Kuřim, 7. Malostovice, 8. Lažánky, 9.
Oujezd, 10. Tišnov, 11. Něm. Kynice, 12. Mor. Kynice, 13. Čebín, 14. Hradčany, 15. Lipůvka, 16.
Lelekovice, 17. Lomnička, 18. Předklášteří, 19. Chudčice, 20. Svatoslava (uvedeny původní názvy).
Ondřej Dudáček nebyl jen vzorným učitelem, ale vedl i pozemkové knihy a byl výborným obecním písařem. Zajímal se o životy svých předků a v archivu uchovával staré i nové listiny pro další generace. Aby
se mohl věnovat této mimoškolské činnosti, vypomáhali mu ve škole začínající učitelé. Některá jména se
nám zachovala : Fabián Dudáček, František Zelber, Jan Kurtz, Jan Zahálka, Josef Bělič, Jakub Klement z Čebína, Jiří Dundáček z Veverské Bítýšky, František Oderský, a František Sláma z Říčan. Ondřej Dudáček měl
s manželkou Antonií sedm dětí. Bohužel jejich rodinný život trval jen 12 roků. Ondřej Dudáček zemřel
18. února 1823 ve věku 41 let. Jeho nejmladšímu dítěti bylo 13 dní a nejstaršímu 11 let. Syn Karel se stal
lesním v Lipině ve Slezku, syn Raimund minoritou v Praze, byl výtečným hudebníkem.
Dcera Veronika se provdala za veverského zahradníka Adolfa Riesemanna. Syn Jan studoval teologii,
dcera Amálie se provdala za námořnického důstojníka do Frankfurtu nad Mohanem a dcera Josefa za vrchního inženýra do Vídně.
Učitel Ondřej Dudáček žil a pracoval ve Veverské Bítýšce před dvěma sty lety. Byl vzorným učitelem
a dobrým občanem.
Hana Mifková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
5.B v Rozmarýnku na programu "Případ doktor Sacharin"
Ve středu 22. 11. 2017 se žáci 5. B vydali na návštěvu brněnského environmentálního centra Rozmarýnek.
Zúčastnili se programu "Případ doktor Sacharin". Hned v úvodu se z žáků stali detektivové, kteří měli za úkol
vyzkoumat, jaké složení mají oblíbené nápoje a pochoutky. Zjistili, že společným znakem je velké množství
cukru. Poté žáci diskutovali, jaký vliv má na naše zdraví častá konzumace těchto potravin. Nakonec se detektivové proměnili v kuchaře - ve cvičné kuchyňce si žáci usmažili zdravé palačinky, které poté s velkou chutí
snědli. Celé dopoledne v Rozmarýnku rychle uteklo a už teď se těšíme na další návštěvu.
Mgr. Kateřina Pátíková
Mikulášský turnaj ve stolním tenisu
V pátek odpoledne 1. 12. 2017 proběhl
v tělocvičně naší základní školy již 16.
ročník Mikulášského turnaje ve stolním
tenisu. Do soutěže se přihlásilo celkem 56
žáků, z toho 34 chlapců a 22 dívek. Závodníci na prvních třech místech obdrželi
diplomy a sladkou mikulášskou nadílku.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích s těmito výsledky:
Mladší žáci (5. – 7. ročník)

Mladší žákyně (5. – 7. ročník)

1. místo

Špaček David

Valachová Gabriela

2. místo

Novotný Tomáš

Soukupová Natálie

3. místo

Fedra Michal

Vítková Tereza

Starší žáci (8. a 9. ročník)

Starší žákyně (8. a 9. ročník)

1. místo

Novotný Petr

Sattlerová Veronika

2. místo

Waldsberger Tomáš

Bešterová Adéla

3. místo

Pospíšil Lukáš

Musilová Aneta
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Děkujeme nejen všem závodníkům za účast, ale také deváťákům, kteří se ochotně ujali funkce rozhodčích
a soutěž, díky nim, měla bezproblémový průběh.
Mgr. Veronika Petrová
Návštěva Mikuláše u nás ve škole
V úterý 5 12. 2017 naši školu navštívil Mikuláš s anděly
a dokonce i čerty. Mikuláš byl samozřejmě jen jeden,
andělé dva, zato čerti se sešli hned tři. Při pohledu na ně
měli snad i dospělí strach. Andělé měli v košíčku spoustu
sladkostí a vyrazili do tříd, kde už na ně čekaly děti. Protože prvňáčci byli hodní, tak ani strašení čertů nebylo
potřeba. Za básničku nebo písničku, kterou měl každý
z nich připravenou, dostaly všechny děti sladkou odměnu.
Ve vyšších ročnících už čerti nebyli tak hodní, zvlášť na
zlobivé děti. Všem se Mikuláš, andělé i čerti líbili a těšíme
se, jestli i příští rok k nám tato vzácná návštěva zavítá.
Mgr. Zuzana Kudláčková
Druháčci zdobili tašky pro maminky
Dne 7. 12. 2017 žáci 2.A třídy vyráběli ve výtvarné dílně
vánoční dárek pro maminky. Na bílou plátěnou tašku otiskovali podle šablon vánoční motivy a svojí kresbou obrázek
ještě dotvořili. Tašky byly velmi pěkné. Ve škole ještě napsali
vánoční přání. Dárek se určitě maminkám líbil.
PaedDr. Ivana Sedláčková
Předvánoční zastavení
Stejně jako v předchozím roce jsme se v adventním čase sešli
na vánočně vyzdobeném školním dvoře. Na pódiu se v podvečer 8. 12. 2017 vystřídali v krátkých vystoupeních postupně žáci naší školy. Přestože příprava a organizace zkoušek i samotného vystoupení s tolika účinkujícími byla velmi náročná,
vše se podařilo na jedničku. Program byl pestrý,
jednotlivá vystoupení byla dobře připravená a děti
byly naprosto úžasné. Na závěr zazpíval jako host
s krátkým hudebním vystoupením pan Jiří Helán,
který se vždy velmi ochotně zúčastňuje školních
kulturních akcí. Poslední píseň "Tichá noc" zazpíval pan Helán se svoji kolegyní a celým školním
sborem. Tato společně zazpívaná koleda byla krásným zakončením celého večera a vyjádřením
naplnění cíle celé akce - setkat se, strávit společně
čas a přispět ke vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči. Samozřejmě nechyběl ani prodej výrobků
z naší keramické dílny a z hodin pracovních činností. Bylo podáváno občerstvení v podobě teplých nápojů
jak pro děti, tak i dospělé. Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům, ale také rodičům a ostatním, kteří
se přišli na vystoupení podívat.
Mgr. Zuzana Kudláčková
Vánoční laťka
Ve středu 13. 12. 2017 pořádalo Gymnázium Tišnov tradiční soutěž ve skoku vysokém "Vánoční laťka". Tato
soutěž je určena žákům druhého stupně ZŠ a konala se v hale tišnovské sokolovny. Letos se této soutěže
zúčastnily týmy z šesti škol. Naši školu reprezentovali v kategorii mladší žáci Filip Krupička, Tomáš Novotný. Za mladší žákyně nastoupila Magdaléna Cardová a Valentýna Špačková. Za starší žáky Adam Staníček
s Tomášem Waldsbergrem a v kategorii starší žákyně soutěžily Markéta Homoláčová a Veronika Sattlerová.
Snad i příjemná předvánoční atmosféra přispěla k výborným výkonům našich skokanů, kteří pro naši školu
vybojovali krásné 2. místo! V soutěži jednotlivců se umístila na 2. místě Magdaléna Cardová výkonem
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135cm, 3. Místo obsadila Valentýna Špačková
(130cm). 2. místo obsadil i Filip Krupička, který
překonal výšku 140cm. Závody proběhly ve velmi
klidné a pohodové atmosféře a proto se již těšíme
na další ročník. Všem závodníkům gratulujeme
k osobním výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Veronika Petrová

Vítání zimy
Stalo se již tradicí, že naše škola vítá zimu v terénu. V den zimního slunovratu 21. 12. 2017 se všechny třídy vydaly uvítat
první zimní den. V okolí Veverské Bítýšky na každou třídu čekal
zajímavý turistický okruh se společným cílem, tím byla hájenka
Na Hlince v blízkosti obce Hvozdec, kde si naši žáci mohli
u ohně opéci špekáček, doplnit síly teplým čajem a dopřát si
chvíli klidu v předvánočním shonu. Třídy druhého stupně se
navíc po cestě seznámily se základy geokešingu. Lehce posněžená krajina nás všechny navnadila na blížící se vánoční
svátky a dny volna. Zimo vítej…..
Mgr. Hana Krejčová
Páťáci v divadle
Hned první den po vánočních prázdninách,
tedy ve středu 3. 1. 2018, se žáci pátých ročníků
společně vydali do divadla Polárka, kde zhlédli
představení Robinson Crusoe. Žáci s napětím
sledovali osud osamělého muže, který ztroskotal na pustém ostrově, kde se snažil překonat samotu a zachovat si jasnou mysl. Robinson tak
musel řešit zásadní otázky: Jak přežít? Jak se
uživit? Jak se dostat z ostrova? Děti si tak užily
dobrodružství plné exotiky a humoru. O zábavu
se postaral především Robinsonův přítel Pátek,
kterého si malí diváci velmi oblíbili.
Mgr. Iveta Knězková

Školní ples
V sobotu 20. 1. 2018 proběhl v sále Kulturního domu již 4. ročník Školního plesu. Velkolepým zahájením
plesu bylo téměř profesionální předtančení žáků naši školy v choreografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky
V. Petrové. Žáci byli odměněni velkým potleskem. K poslechu a tanci po celý večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudební skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší školy. Součástí plesu
byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děkujeme!! Výtěžek
ze školního plesu bude výhradně použit pro žáky školy na celoškolní akce. Na závěr chci poděkovat všem,
9
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kdo se podíleli na zajištění plesu, ale i těm, kdo přispěli do bohaté hry o ceny, a také Vám všem, kteří jste
se přišli pobavit a podpořit školu. Na shledanou na příštím již 5. ročníku školního plesu!
Mgr. Zuzana Kudláčková
Maškarní karneval
V neděli 21. 1. 2018 uspořádala naše škola v sále KD
Maškarní karneval. Sešla se pestrá směsice kostýmů, od
veverek, přes Spidermany, zombie, skřítky, víly, až
k princeznám, čertům, kuchtíkovi, želvám Ninja nebo
upírovi. Karneval začal tanečním vystoupením žáků 6. B
a družiny. Celé odpoledne moderoval bývalý žák naší
školy Petr Tichoň, poděkování si zaslouží žáci devátých
tříd, kteří pomáhali při soutěžích a tanečkách. Součástí
karnevalu byla i bohatá tombola, hlavní cenou byl
úchvatný dort ve tvaru masky. Tři hodiny utekly během
zajímavého programu jako voda, děti se mohly vyfotit
ve svých maskách v připraveném fotokoutku nebo s maskotem školy - veverkou. Přes dvě stovky návštěvníků
svědčí o vzrůstající popularitě této akce a těšíme se
v příštím roce opět na viděnou.
Mgr. Kateřina Kobáňová
Sedmáci na výukovém programu ve SVČ Legato
Ve dnech 22. 1. a 23. 1. 2018 naši sedmáci navštívili středisko volného času Legato v Brně Kohoutovicích,
kde pro ně byl přichystán vzdělávací program zaměřující se na prevenci Kyberšikany. Program začal diskuzí
o komunikaci na internetu, hlavní důraz byl kladen na sociální sítě - její negativní a kladné stránky. Poté se
žáci rozdělili do 7 skupin, ve kterých analyzovali příběhy (každý příběh znázorňoval 1 druh kyberšikany, od
provokování po pronásledování). Každá skupinka měla za úkol svůj příběh divadelně ztvárnit a najít nejlepší
druh řešení daného problému. Po každé scénce následovala diskuze, kde zbytek třídy společně s lektorkou
okomentoval, zda skupina zvolila ten správný způsob řešení. Po celou dobu programu lektorka upozorňovala na právní aspekty situace, normy a pravidla používání sociálních sítí. Během programu se žáci seznámili
s tím, co je to kyberhygiena a jak kyberšikaně předcházet. Celé dopoledne bylo pro sedmáky velmi poučné.
Mgr. Veronika Petrová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM, POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
S hudbou do nového roku
23. ledna 2018 se v sále ZUŠ konal novoroční koncert. Vystoupení bylo pro žáky generálkou před školním
kolem Národní soutěže, které se konalo poslední lednový týden v Základní umělecké škole v Kuřimi. Za naši
pobočku se představili žáci ve hře na trubku, klarinet, saxofon, flétnu a bicí. Žáci předvedli pěkné výkony
a vítězové školního kola postoupili do kola okresního, které se bude konat koncem února v ZUŠ Rosice
a Oslavany. Také žákyně tanečního oddělení se připravují na školní kolo soutěže, které se uskuteční 15.
února v Kuřimi. Vítězové postoupí do okresního kola, které proběhne v ZUŠ Blansko. Kromě toho čeká
děvčata 24. března účast na přehlídce scénického tance v divadle Reduta v Brně. Všem soutěžícím přejeme
hodně úspěchů při reprezentování naší školy v dalším kole soutěže.
Březen - měsíc knihy
Základní umělecká škola Veverská Bítýška se přihlásila do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem.
Ve čtvrtek 1. března 2018 se bude konat Pohádkové odpoledne, kde si společně zahrajeme, zazpíváme
a přečteme pohádku. Začátek akce je v 16:30 v sále ZUŠ. č
Kniha jako objekt je název projektu, který se promítá do práce žáků výtvarného oboru. Svoje výsledky představí na vernisáži v červnu.
V dubnu nás čeká zájezd do divadla Reduta na představení Kocour v botách, ve kterém účinkují nejen dospělí zpěváci, ale i dětský sbor. Představení je určeno dětem ve věku 4-9 let a je ideálním vstupem do světa
opery.
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Z MĚSTYSE
Opravy na starém splavě v ulici Za Řekou
V průběhu měsíce ledna Povodí Moravy zajistilo vyčištění koryta Bílého potoka.
Nyní probíhá oprava zprůchodnění bočního přelivu na jezu u areálu čistírny odpadních vod. Jedná se o stavbu potrubí zajišťující převedení průtoku z nadjezí jezu (starý splav) do odlehčovacího ramene Svratky včetně vtoku a výtoku. Po provedené stavě bude v odlehčovacím rameni zaručen průtok i při minimálním průtoku v řece Svratce. V této době proto dochází k navýšení dopravy a průjezdu vozidel ulicí Za Řekou.

Výběr obecních poplatků
Upozorňujeme občany, že poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatek za
psy budou vybírány na úřadu městyse od 7. března 2018.
Na účet lze hradit poplatky již nyní na základě variabilního symbolu. Variabilní symbol Vám rádi
sdělíme telefonicky nebo mailem.
Platba na účet:
č. účtu: 3527-641/0100 (do poznámky je vhodné připsat jméno a č.p.)
Kontakt: 549 420 397, mail: ouvb@obecveverskabityska.cz
Výsledky voleb prezidenta ČR - leden 2018 - pro Veverskou Bítýšku
I. kolo ve dnech 12.-13. ledna 2018
Kandidát

Počet
hlasů
1.
Miloš Zeman
6.
569
2.
Jiří Drahoš
7.
465
3.
Pavel Fischer
8.
230
4.
Michal Horáček
9.
156
5.
Marek Hilšer
137
II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Kandidát
Miroslav Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek

Počet
hlasů
54
26
14
4

1.prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. 939 hlasů
2.Ing. Miloš Zeman
826 hlasů

VÝZVA
Vážení spoluobčané,
Letos 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:
11
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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 dopady 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,
domovské 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.

Termín ukončení sběru podkladů k výstavě je 2. březen 2018.
Kontakt: Anežka Dvořáková, tel. 549 420 397,email: matrika@obecveverskabityska.cz

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči
pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou
totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65
let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních
pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se
projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím
se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani
nemají tušení, že právě jejich problém je možné léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy
a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.
Projekt medbus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří
využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond
Josefa Hycla – projekt medbus.
Kontakty pro objednání : Tel.: 517 076 800, E-mail: brno@medbus.cz Web: www.medbus.cz
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SKLENĚNÉ OBALY DO KOŠE NEPATŘÍ
Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal
nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm nejšetrnějším. Sklo
lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem
sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového
skla ze starého je ohromná úspora energie - ta může činit až 90% oproti výrobě ze sklářských písků.
- skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu, recyklaci to nevadí. Stačí obsah dojíst, vyškrábnout,
nemusí se vymývat
- do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým víčkem, oddělí se pomocí magnetu
- díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty (sklo lze recyklovat v podstatě donekonečna)
- tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení spotřeby energií při výrobě (až 90%), úspory
surovin (65%)
- sklo se rozkládá tisíce let - jeho tříděním šetříme přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
- barevné sklo a čiré sklo
- lahve od vína, jiných alkoholických i
nealko nápojů
- tabulové sklo z oken nebo dveří

DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
- keramika a porcelán
- zrcadla, autosklo, drátované sklo
- varné sklo nebo zlacené sklo

72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je prostý - z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí
dopravníků a vibračních sít se dále dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí
optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět lahve na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách se
z odpadního skla vyrábí také tepelné izolace - skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod základovou desku místo kamenného štěrku.
Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných
hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace,
vícenásobné použití a opětovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od piva, vína,
nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od
léků. Více o třídění skla www.samosebou.cz/extra/sklo.
Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno rozpoznatelný materiál. V ojedinělých
případech se s nimi můžete setkat, tady je jejich stručný přehled.
Bílé sklo - čiré sklenice od kompotů,
od vína a dalších nápojů.

Hnědé sklo

Zelené sklo barevné lahve od vína,
sirupů a piv i tabulové sklo.
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Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 02/2018

www.obecveverskabityska.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Výnos sbírky ve Veverské Bítýšce byl celkem 83.952,- Kč, 10 EUR, 10 centů a jeden francouzský půlfrank.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na rozvoj charitního díla a pomoc lidem v nouzi v našem regionu. 65%
výtěžku se vrací zpět do tišnovského regionu, 20 % je určeno na celostátní a krajské projekty, 5 % jde na
režii sbírky dle zákona, a 10 % odchází na dlouhodobou humanitární pomoc v zahraničí.
Děkujeme všem dárcům a koledníkům.

INZERCE
PÉČE
CENTRUM
KOČKY
PRO PSY A LOUHÁ 48
ŠKA, D

VEV. BÍTÝ

Pracovní doba:
Po-Pá: 14.30-17.30 hod.
So: 8.00-10.00 hod.
v ostatní dobu na telefonu

728 009 613
Nabízí chovatelské potřeby
a krmiva pro domácí mazlíčky
nově rozšířený sortiment pro odpočinek a spánek
pelechy, polštáře, matrace, deky (pro psy a kočky),
domečky, pelíšky, hamaky a spací pytle, bavlněné
měkké výstelky (pro křečky, morčata, králíky, fretky ..)
 výběr podestýlek a WC, nácvikové savé podložky
 škrabadla pro kočky, svetry pro psy
 přeprava zvířat - přepravní boxy - i na kolo,
přepravky, tašky, cestovní láhve a misky
 pro bezpečnost psů - svítící obojky, reflexní vesty,
šátky, postroje, vodítka, ultrazvukové píšťalky



MVDr. Irena Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška
telefon: 546 410 248
(recepce Rosice)

mobil: 728 009 613
14
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Víte o nìkom, kdo plánuje prodávat
nebo pronajímat nemovitost a chtìl by
poradit nebo pomoci?
Jste to vy sami a chcete prodat Vaši
nemovitost?
Odmìna pro Vás:
Pokud nás doporuèíte majiteli nemovitosti nebo sami budete prodávat svou
nemovitost pøes naši spoleènost, automaticky Vám po prodeji
bude vyplacena
TIPAØSKÁ PROVIZE dle následujícího
schématu:
Cena nemovitosti - vyplacená provize:
750.000 Kè a 1.500.000 Kè
- provize 3.000 Kè
1.500.001 Kè a 3.000.000 Kè
- provize 5.000 Kè
3.000.001 Kè a 5.000.000 Kè
- provize 7.000 Kè
5.000.001 Kè a 7.000.000 Kè
- provize 10.000 Kè
7.000.001 Kè a 13.000.000 Kè
- provize 20.000 Kè
13.000.001 Kè a 18.000.000 Kè
- provize 30.000 Kè

Michaela Hamuková
Zastupující obchodník s nemovitostmi
mob.: +420 775 264 896
michaela.hazmukova@prosperityrk.cz

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

602 506 322
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
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 červnu 2018  Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72,
664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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