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Vážení spoluobčané,
Úvodem tohoto čísla zpravodaje Vás všechny zdravím.
Jak jste si možná všimli, došlo počátkem letošního roku ke zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu.

Poplatek byl zvýšen z částky 200 Kč na 300 Kč za osobu a rok.
Svoz komunálního odpadu v našem městečku stojí každoročně cca 2 300 000 Kč. V roce 2010 jsme ná-

klady ve výdajové stránce rozpočtu snížili na 2 070 357 Kč. Příjem od  občanů činil 582 449 Kč (200 Kč na
občana a rok). Rozdíl 1 487 908 Kč je částka, kterou je svoz komunálního odpadu dotován obcí, což činí na
jednoho občana 496 Kč.

Vím, že každé zvýšení ceny čehokoliv je nepopulární, ale důvody, které nás k tomuto kroku vedly, jsou
jasné. Vládní  reformy dopadají především na nás na všechny, tedy i obce. Zvyšování cen pohonných hmot,
všech druhů energií, odvodů, zavedení mýtného a nyní uvažované zvýšení DPH z 10% na 20% jsou hlavní
důvody navýšení ceny za svoz odpadu. Likvidace odpadu je doposud zařazena v 10% sazbě DPH. Obce
nemohou provozovat výdělečnou činnost, hlavním zdrojem příjmů jsou daňové příjmy a příjem ze zákon-
ných poplatků.  

Městys Veverská Bítýška platí za uložení 1 tuny odpadu finanční částku 1144 Kč včetně 10 % DPH.
Tato částka je tvořena ze zákonných poplatků o odpadech týkajících se ukládání odpadů na skládkách

a uzavřené smlouvy mezi městysem a společností ASA.

Škola slaví

V letošním roce oslaví naše škola významné výročí, sto let od  otevření nové školní budovy na náměstí.
Původní škola stávala v místě dnešní pošty, vyučovalo se ve čtyřech třídách, z nichž dvě byly ve školní

budově (postavena byla roku 1842) a dvě  v prvním patře radnice, jež byla k účelům vyučovacím roku 1872
zařízena. Škola byla od září roku 1888 čtyřtřídní a roku 1890 byla obec vyzvána, aby školu rozšířila na
pětitřídní a to v jedné budově.
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V září roku 1890 se v místní školní radě mluví o čtyřech projektech :
1) umístit celou školu na  radnici
2) ke staré škole postavit křídlo o dvou třídách v patře 
3) přístavba ke škole do dvora 
4) koupit od rodinného domu číslo 4 část zahrady, plochu zastavět, aby tvořila se školou jedno stavení.
V březnu roku 1896 se úřady domáhají, aby obec přistavěla školu, poněvadž nynější nepostačuje a dvě

třídy s tělocvičnou jsou umístěny na radnici. Pro stísněné finanční poměry obce i poplatníků nebylo možno
zamýšlenou přístavbu uskutečnit. Roku 1897 se okresní školní rada dotazuje po místě pro rozšíření školy,
dostalo se jí odpovědi, že se uznává nutnost přístavby školy a činí se k tomu přípravy,zamýšlí zvýšit školní
stavení (č.3) o jedno poschodí .

Počátkem roku 1899 se zdálo, že ke stavbě skutečně dojde, bylo zažádáno o subvenci. V únoru roku
1903 nařídila okresní školní rada obci začít ihned s přístavbou školy. Finanční stav obce však přístavbu neu-
možnil.

V září roku 1903 nařídila okresní školní rada, aby obec se stavbou školy započala  v roce 1904, jinak bude
proti ní zakročeno dle obecního řádu (obecní výbor může být rozpuštěn a nařízená stavba provedena okres-
ním hejtmanstvím na útraty obce). 

V letech 1906 až 1907 probíhala další jednání ohledně přístavby školy, okresní školní rada opětovně
nařizuje započít s přístavbou. Obec však zatím nemohla vyhovět, a to ani k termínu 30.8.1908.

V lednu 1909 bylo usneseno, že nelze již déle stavbu školy odkládat a že je třeba ihned započít s příprava-
mi. Na dotaz okresní školní rady ke stavbě školy bylo odpovězeno, že se hledá vhodné místo.

Jako nejvhodnější způsob zřídit novou školní budovu se jevilo zakoupit od paní Jonákové budovu hotelu
a přestavit ji na školu, bude-li školními úřady uznána za vhodnou.

V srpnu 1909 bylo vypůjčeno u hypotéční banky 17 000 K na 40 let na koupi hotelu.
2. ledna 1910 vypukl požár radnice, požár trval 31 hodin, shořela střecha a prohořel strop v prvním patře,

přízemí bylo promočeno. Školu a obecní kancelář bylo nutno z radnice vystěhovat. Dvě třídy byly
přemístěny do školy, kde se vyučovalo polodenně a jedna třída byla umístěna do hotelu, kam byla pře-
stěhována i obecní kancelář.

9. ledna 1910 bylo usneseno postavit novou školu o dvou poschodích na místě vyhořelé radnice. Vrchní
dohled nad stavbou provedl ing. V. Fischer, podle jehož projektu vypracovali definitivní plány stavby školy
i rozpočty A.Sova a brněnský stavitel M.Charous. Náklad činil 125 000.

O stavbu školy se ucházelo 10 stavitelů. Práce byla zadána A.Sovovi a M.Charousovi a se stavbou bylo
ihned započato. Během práce se však ukázalo, že původní projekt, postavit na zachovalé první patro radnice
nové druhé patro, se nedá uskutečnit, jelikož by zdivo nádstavbu neuneslo. Kromě toho bylo zjištěno, že
základy budovy stojí na bahnité půdě. Bylo tedy nutné celou budovu i se základy rozbourat a stavět novou
školu celou od základů, které byly položeny na betonové plotny.

V září roku 1911 byla budova nové školy slavnostně otevřena a vysvěcena za velké účasti místního
občanstva i pozvaných četných hostí. Školu vysvětil zdejší rodák prelát dr. Fr. Ehrmann, sídlem kanovník
v Olomouci.

Učiteli Františku Kopřivovi bylo uděleno čestné občanství obce za zásluhy, jichž si získal jako zástupce
obce při stavbě školy.

Současná budova základní školy tvoří jednu z dominant  našeho městečka a je zapsána na seznamu
nemovitých kulturních památek.

Oslavy ke stoletému výročí školy, které budou probíhat v měsíci květnu, zajišťuje ředitelství školy.

Vážení občané,
pokud se chcete osobně podílet na oslavách 100. výročí školy osobními dobovými dokumenty,

vzpomínkami, popř. sponzorským darem, kontaktujte ředitelství školy.

Josef Mifek, starosta městyse
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PROGRAM OSLAV 100. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 21.12.2010

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání tak,
jak byl zveřejněn na úřední tabuli a
na webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb., § 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2, zařazení bodu na
program dnešního jednání - Převod
práv a povinností na nového vlastníka
domu č.p. 181, Veverská Bítýška.
Tento bod bude projednán v bodě č.
20.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího

řádu OZ § 6 odst.2, zařazení bodu na
program dnešního jednání - Nový
název části ulice Pod Horkou.Tento
bod bude projednán v bodě č. 21.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení bodu na
program dnešního jednání - Záměr
prodeje obecního pozemku p.č. 1100
o výměře 18 m2 v k.ú. Veverská Bítýš-
ka.Tento bod bude projednán v bodě
č. 22.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Novotného.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Ing.J.Reimera.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí.
Jerouškovou.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložené VI.Rozpoč-
tové opatření v roce 2010 v oblasti
příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložené  VI.Rozpoč-
tové opatření v roce 2010 v oblasti
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výdajů. 
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložené  VI.Rozpoč-
tové opatření v roce 2010 v oblasti
financování.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje rozpočtové provizori-
um se bude pro rok 2011 řídit těmito
pokyny: neinvestiční výdaje budou
čerpány až do schválení rozpočtu
roku 2011 maximálně do výše 1/12
rozpočtu r. 2010 měsíčně. Investiční
akce budou do schválení rozpočtu
zastaveny s výjimkou proplacení
finanční částky za  vypracování ten-
drové dokumentace pro zhotovitele
stavby "Intenzifikace ČOV -firmě
VEGA spol.v.o.s., se sídlem  Jiráskova
12, Brno a jejich rozmnožení z důvo-
du vypsání veřejné soutěže.Dále zho-
tovení liniového odvodnění  ulice
Pod Horkou, výstavba nájezdové
rampy k budově pošty a projekt
rozšíření Mateřské školy Pavla Perky a
oprava soc.zařízení v místní tělo-
cvičně.
Rozpočet na rok 2011 bude před-
ložen zastupitelstvu městyse ke
schválení nejpozději do 31. března
2011.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje v souladu s § 102
odst.2 písm.a) a odst.4 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích starostovi
městyse pravomoc provádět rozpoč-
tová opatření v období od posledního
zastupitelstva konaného v roce 2010
do 31.12. 2010. Tato rozpočtová
opatření budou schválena na druhém
jednání zastupitelstva městyse v roce
2011.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Rozpočtový  výhled
Městyse Veverská Bítýška na roky
2011-2013.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje I.Rozpočtové opatření v
roce 2010 - Vyvařovna obědů,
příspěvková organizace, Zábíteší 224,
Vev.Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje Směrnici pro časové
rozlišování č. 5/2010.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Směrnici č. 6/20010
Podrozvaha a evidence pro zpracov-
ání přílohy účetní uzávěrky.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje Směrnici č. 7/2010
Opravné položky k pohledávkám.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje obecně závaznou vy-

hlášku č. 2/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje I.Rozpočtové opatření v
roce 2010 - Základní škola Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje vyřazovací protokoly ke
dni 31.12.2010 - Základní škola Ve-
verská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje převedení neinve-
stičních finančních prostředků na
investice pro školní jídelnu ZŠ Vever-
ská Bítýška ve výši 76 000,- Kč za
účelem nákupu myčky do školní jídel-
ny.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje I.Rozpočtové opatření v
roce 2010 - Mateřská škola Veverská
Bítýška, přísp.organizace.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje vyřazovací protokol -
Mateřské škole Veverská Bítýška,
přísp.organizace.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje změnu v rozpočtu
mateřské školy spočívající v snížení
investičních výdajů o 49 000,- Kč a
převod této částky do neinvestičních
výdajů.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje  odkoupení 3 ks ply-
nových topidel (2 ks zn.Beta 5 a 1 ks
zn.Beta 2) za cenu 3 100,- Kč. Uve-
dená topidla jsou umístěna na ulici
Boční č.p.555 v objektu bývalé drob-
né provozovny.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1674/1 o výměře 32 m2 a p.č.
1675/2 o výměře cca 136 m2 ( dle
přiloženého náčrtu) do vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška za cenu
400,- Kč /m2 Přesná výměra pozemku
p.č. 1675/2 bude upřesněna po za-
měření a po oddělení geometrickým
plánem. Veškeré poplatky spojené s
výkupem pozemků do majetku
městyse včetně zaměření a vypracov-
ání geom.plánu se uhradí Městys Vev-
erská Bítýška.
Usnesení č. 28
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 1674/1 o
výměře 32 m2 a p.č.1675/2 o výměře
cca 136 m2 ( upřesněno po zaměření)
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 29
Kupní smlouva bude podepsána až

po schválení rozpočtu na rok 2011
kde bude finanční částka zahrnuta ve
výdajové části .
Usnesení č. 30
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4410-075/1  o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na stav-
bu zařízení distribuční soustavy s náz-
vem "Vev.Bítýška, Na Bílém potoce,
DPNN, Hovorka" spočívající v umí-
stění nového venkovního kabelu NN
mezi E.ON Distribuce, a.s.,  se sídlem
F.A. Garstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem  Veverská Bí-
týška.
Usnesení č. 31
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem Smlouvy č. 4410-075/1 o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu zařízení dis-
tribuční soustavy s názvem  "Vev.Bítý-
ška, Na Bílém potoce, DPNN, Hovor-
ka"mezi E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Garstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice a Městysem Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 32
ZM neschvaluje prodej části obecních
pozemků p.č. 1975 a 1444 o výměře
cca 300 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 33
ZM neschvaluje pronájem části obec-
ního pozemku p.č. 1688/2 o výměře
cca 24 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje prodej části obecního
pozemku p.č. 1688/2 o výměře cca
26 m2 ( 4,5 x 6 m) v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 35
ZM neschvaluje cenu 400,- Kč/m2 za
prodej části pozemku p.č. 1688/2 o
výměře cca 26 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje cenu 500,- Kč/m2 za
prodej části  pozemku p.č. 1688/2 o
výměře cca 26 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje pronájem části obec-
ního pozemku p.č. 934/1 o výměře 2
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za účelem
uložení 2 ks palet s palivovým
dřevem na dobu určitou 3 roky. Cena
pronájmu 200,- Kč/rok (100,-Kč
/m2/rok).
Usnesení č. 38
ZM schvaluje proplacení  částky ve
výši  8 048,- Kč Úřadu pro zas-
tupování státu ve věcech majetko-
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vých, Orlí 27, Brno  za užívá-ní
pozemku p.č. 110/3 v k.ú. Veverská
Bítýška za období 1.12.1993-
31.5.2007.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje vydání publikace
vč.smlouvy o dílo o Městysu Veverská
Bítýška v počtu 1 500 ks za cenu uve-
denou ve smlouvě o dílo ve výši 307
725,- Kč vč.DPH. Zpracování a vydá-
ní publikace zajistí firma R.R.Z.
reklamní studio se sídlem Čechyňská
8, 602 00 Brno, zastoupená Jaromí-
rem Růžkem do 30.9.2011.
Usnesení č. 40
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem Smlouvy o dílo za účelem
vydání publikace o Městysu Veverská
Bítýška mezi zpracovatelem firmou
R.R.Z. reklamní studio, se sídlem
Čechyňská 8, 602 00 Brno, zas-
toupená Jaromírem Růžkem a objed-
natelem Městysem 

Usnesení č. 41
ZM schvaluje  zadání vypracování
studie na možnosti výstavby, rozšíření
MŠ Veverská Bítýška na ulici Pavla
Perky.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje vypracování regu-
lačních plánů pro lokality Slešťůvka a
u čerpací stanice (B8c, B9,
B10a,B10b,  B10c, Okl1, Okl2) za
cenu 442 000,--Kč a regulační plán
pro lokalitu Pod Oberreiterovými a
Hvozdecká ( B7, B8a, B8b) za cenu
349 000,- Kč. Regulační plány vypra-
cuje Atelier A.VE Studio zastoupený
Ing.arch.Helenou Kočišovou a
Ing.arch. Štěpánem Kočišem, se
sídlem M.Majerové 3, Brno. Cena
bude zahrnuta v rozpočtu městyse na
rok 2011.
Usnesení č. 43
ZM schvaluje  převod práv a povin-
ností vyplývající z  nájemní smlouvy

(pronájem sklepa) na nového vlastní-
ka domu. 
Usnesení č. 44
ZM schvaluje nové pojmenování části
ulice Pod Horkou ( RD č.p. 335, 342,
771, 814) na nový název ulice Pod
Trhovicí.
Usnesení č. 45
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1100 o výměře 18
m2 v k.ú. Veverská Bítýška včetně
budovy občanské vybavenosti stojící
na uvedeném pozemku za cenu 500,-
Kč/m2.
Usnesení č. 46
ZM revokuje usnesení č. 8.
Usnesení č. 47
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Krystkovou.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 6.1.2011

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webo-
vých stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kopřivu.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Kozla.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Jerouškovou.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program dnešního
jednání - Přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na stavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod
dle projektu " Kanalizace a ČOV Vev-
erská Bítýška" a schválení Smlouvy o
poskytnutí dotace.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 4.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program dnešního
jednání- Směrnice - Vysílání na pra-
covní cesty, cestovní náhrady. Tento

bod bude projednán jako bod č. 5.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program dnešního
jednání- Účtování mezd za 12.
období - změna metody. Tento bod
bude projednán jako bod č. 6.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje Výzvu  k podání nabíd-
ky dle § 28, odst.5, zák.č. 137/2006
Sb. na zakázku "Kanalizace a ČOV
Veverská Bítýška". příloha č. 4
Usnesení č. 10
ZM schvaluje Kvalifikační doku-
mentaci na veřejnou zakázku " Kana-
lizace a ČOV Veverská Bítýška",
příloha č. 5
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Zadávací dokumentaci
pro podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou v užším
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb o
veřejných zakázkách na zakázku
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýš-
ka". příloha č. 6
Usnesení č. 12
ZM schvaluje formulář pro hodnocení
nabídek podaných na veřejnou zaká-
zku "Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška" . příloha č. 7
Usnesení č. 13
ZM schvaluje formulář pro prokázání
splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů, výkaz

obratu na veřejnou zakázku "Kanal-
izace a ČOV Veverská Bítýška", přílo-
ha č. 8
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Obchodní podmínky ve
smyslu § 44, odst. 3, písm. a zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zaká-
zkách pro veřejnou zakázku na
dodávku stavebních prací na zakázku
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýš-
ka", příloha č. 9. ZM schvaluje návrh
Smlouvy o dílo Smlouva o dílo  uza-
vřená dle ustanovení §536 a násl.
zákona č. 513/1991., obchodní
zákoník, v platném znění na zakázku
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýš-
ka", příloha č. 10
Usnesení č. 15
ZM schvaluje text výzvy k podání
nabídky, kvalifikační dokumentace a
zadávací dokumentace pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v užším řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., ve kterém bude v
souladu s § 151 tohoto zákona zas-
toupena společností Regionální
poradenská agentura, s.r.o. IČ:
26298163, pro akci Kanalizace a
ČOV Veverská Bítýška s tím, že uve-
dené termíny budou upraveny v
souladu s platnou legislativou v
návaznosti na odsouhlasení textu pra-
covníky SFŽP.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje přijetí účelové
investiční dotace  z rozpočtu Jiho-
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moravského kraje ve výši  3 472 000,-
Kč na stavbu kanalizace a čistírny
odpadních vod dle projektu "Kanali-
zace a ČOV Veverská Bítýška". 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 005123/10/OŽP o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na stavbu " Kanalizace a ČOV

Veverská Bítýška" .
Usnesení č. 18
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem Smlouvy č. . 005123/10/OŽP o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje na stavbu " Kanali-
zace a ČOV Veverská Bítýška" .
Usnesení č. 19
ZM schvaluje Směrnici - vysílání na

pracovní cesty, cestovní náhrady.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje  účtování mezd za 12.
období - změna metody dle před-
ložené přílohy. 

OPRAVY KOSTELA V ROCE 2010, PLÁNY NA ROK 2011

V roce 2010 začaly velké opravy v objektu koste-
la. V jarních měsících byly na kostele posíleny okap-
ní svody, aby nepřetékaly rýny a nedocházelo k po-
škozování fasády kostela. Tato oprava byly financo-
vána z peněz farnosti.

Další důležitou změnou na Bítýšském kostele jsou
nové hodiny. Vlastně byl pořízen nový hodinový
stroj. Ciferník a rafiky zůstaly původní. Ukazuje se,
že v nejbližších letech bude třeba vyměnit jak cifer-
ník (jsou v něm díry), tak i rafiky, jsou zrezivělé.
Nicméně už nyní si podle nových hodin můžeme
všichni řídit svoje hodinky doma, jsou totiž řízené
signálem z Frankfurtu nad Mohanem. Obnova hodin
byla financována z příspěvku městyse Vev. Bítýška.

V létě proběhla generální oprava zvonové stolice,
byly odstraněny všechny zrezivělé kovové nosníky
a některé červotočem narušené dřevěné nosníky.
Celá zvonová stolice je nyní zhotovena z dubových
trámů. Tato oprava byla financována z peněz Minis-
terstva kultury a z peněz farnosti.

Aby bylo možné provést opravu zvonové stolice,
bylo nutné ze stolice odmontovat zvony, proto se
nyní v Bítýšce nezvoní. Hodně z vás se ptá: "A kdy
se začne zvonit?" Než se zvony vrátí zpět  na svá
místa a než začnou zvonit, je nutné provést výměnu
všech součástí kolem zvonů. To znamená: nechat
zhotovit nové závěsy, nová srdce a nové pohony pro

automatické zvonění. Proč? Protože ty staré po 45
letech provozu dosloužily. Tato oprava bude značně
náročná na finance, předběžný rozpočet hovoří
o částce Kč 500.000,-. Protože jde o částku vysokou
farnost plánuje požádat o státní dotace, oslovit spon-
zory, ale také všechny občany Veverské Bítýšky,
v průběhu letošního roku bude uspořádána tzv. veře-
jná sbírka na tento účel. Vyzvánění zvonů patří k naší
obci a je zde pro všechny obyvatele Bítýšky. V roce
2011 by se měl rozeznít jeden až dva zvony a každý
další rok vždy jeden.

Další opravou, která zaujala většinu Bítýšských
chodících kolem kostela, byla výměna části krovu
kostela. Když dělníci sundali trámy prolezlé dřevo-
morkou, všichni mohli vidět, že krov kostela je v ha-
varijním stavu. Tato oprava je velmi nákladná a bude
trvat několik let, celkový rozpočet dosahuje částky
Kč 3 400.000,-. Oprava byla financována z příspěvku
Jihomoravského kraje, příspěvku městyse Vev. Bítýš-
ka a z peněz farnosti.

Ti z vás, kteří se pozorně díváte na průčelí kostela,
možná jste si všimli, že byla dokončena rekonstrukce
oken v průčelí kostela. Rekonstrukce byla financová-
na z příspěvku městyse Vev. Bítýška.

otec Marek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Vážení občané, 
chtěla bych Vás seznámit s přípravou a průběhem Tříkrálových sbírek, které již 11 roků organizujeme. Ve

Veverské Bítýšce tuto sbírku pomáhají realizovat zástupci Úřadu městyse Veverská Bítýška, Charity Veverská
Bítýška a Junáku Veverská Bítýška. 

Vše začíná pečetěním pokladniček. Každá  má své číslo a razítko Městyse Veverské Bítýšky. Ke každé po-
kladničce je vystavena průkazka, kterou se prokazuje vedoucí skupinky. 

O zapečetění i rozpečetění pokladniček se píše protokol.
Ráno, v den sbírky, jsou pokladničky rozdány  vedoucím skupinek koledníků a probíhá výběr finančních

darů po obci. Odpoledne se schází na úřadu  zástupci městyse, charity a junáka  (vždy pět zástupců), a pok-
ladničky se rozpečetí. Finanční obnos každé pokladničky se počítá zvlášť a má svou výčetku. O celkové
částce sbírky je sepsán protokol, který je uložen na Úřadu městyse Veverská Bítýška. Výnos sbírky se odvádí
složenkou na účet charity. Písemné doklady jsou uloženy na úřadu městyse. 

Finanční výnos Tříkrálové sbírky se dělí na dvě části. Část finančních prostředků zůstává na kontě Chari-
ty. Loni byla použita na pomoc lidem na Haiti po zemětřesení. Druhá část - 65 procent se vrací do regionu.
U nás je to na projekty Oblastní Charity v Tišnově, která zajišťuje pomoc nemocným, hendikepovaným,
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seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Služby Oblastní Cha-
rity Tišnov, které mohou využívat  potřební občané v naší obci, najdete na www.tisnov.caritas.cz .

K celkovému zajištění sbírky musíme ještě přičíst velké úsilí nadšených koledníků s přípravou kostýmů,
nácvikem zpěvu, a dále volný čas dobrovolníků - vedoucích skupinek i těch, kteří připravují pohoštění pro
koledníky. Nutno podotknout, že pohoštění je financováno sponzorskými dary.

V roce 2011 se v naší obci vybralo Tříkrálovou sbírkou 60.899,- Kč. 
Dovolte poděkovat všem, kteří vlídně přijali koledníky a  přispěli do jejich pokladniček. Děkuji koled-

níkům a pořadatelům sbírky.

Anežka Dvořáková

U P O Z O R N Ě N Í :
V měsíci květnu 2011 se Charita Veverská Bítýška připojí k Občanskému sdružení Diakonie Broumov a bude
organizovat  H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U . 
Sbírat se bude: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (min. 1 m2), nádobí, skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, obuv
(nepoškozená).
Termín sbírky bude upřesněn.

MATRIČNÍ STATISTIKA ROKU 2010

Ke 31. prosinci 2010 měla Veverská Bítýška 3039 obyvatel.

V roce 2010 se narodilo 43 dětí. Bylo evidováno 20 sňatků občanů naší obce. 
20 spoluobčanů zemřelo.

VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA VEVERKA

Výtvarná a keramická dílna Veverka nabízí tábory na léto:

Pobytový tábor v Bolešíně : "Cesta kolem světa" 
termín: 9. - 16.7.2011, cena tábora : 2.800,- Kč s plnou penzí

Příměstský tábor : "Veverčí řádění" 
termín 18. - 22.7.2011, cena : 1.200,- Kč včetně oběda

Nejbližší akce :

10.4.2011 - "Velikonoční jarmark" v Kulturním domě 
od 13 - 17 h., prodejní a předváděcí akce spojená s výstavou,

vstupné na akci je dobrovolné 

30.4.2011 - "Pálení čarodějnic" na zahradě Kulturního domu
od 16 - 19 h. zábavné odpoledne pro děti, vstupné dobrovolné

14.5.2011 - "Koloběžkiáda 2011" - 2.ročník závodění na všem, 
co má kola (čas a místo bude upřesněno)

Bližší informace na www.veverka.unas.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS !



MATEŘSKÉ CENTRUM OŘÍŠEK

vás srdečně zve do své herny v 1.patře Kulturním domu (otevřeno je každé pondělí a středu dopoledne, vstup
20,- Kč). Toto neziskové zařízení slouží ke vzájemnému setkávání rodin s dětmi za účelem společných her,
vzdělávání, výletů a další činnosti. Oříšek je místem, kde si nejmenší dětí vyzkouší první kontakty s vrstev-
níky a rodiče najdou přátelské místo ke sdílení mateřských a otcovských zážitků. V programu najdete zpí-
vánky, říkánky, dětskou jógu, výtvarné tvoření, cvičení v tělocvičně, zajímavé přednášky, návštěvy solné jes-
kyně atd. Z akcí pro širokou veřejnost je Oříšek organizátorem Martinského světla, Pohádkových cest,
Karnevalů atd. Zveme nové maminky, tatínky, babičky a těšíme se na setkání s vámi a s vašimi dětmi!

Více o nás a aktuální program na www.mcorisek.cz.

Na indiánské stezce 2010
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OSLAVY MÍSTNÍ DRÁHY KUŘIM - VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

V letošním roce bude výročí 100 let zahájení a 75 let ukončení provozu místní dráhy Kuřim - Veverská
Bítýška. Oslavy proběhnou ve dnech 21. - 29. května 2011. Připravuje se mimo jiné výstava modelového

kolejiště z let 1911 - 1915 v Základní škole Veverská Bítýška a turistický pochod po bývalé trati železnice.

VZNIK MÍSTNÍ DRÁHY KUŘIM - VEVERSKÁ BÍTÝŠKA A ZAHÁJENÍ PROVOZU

Čerpáno z Vlastivědného věstníku moravského roč. 1977

Nález kaolinového ložiska u Veverské Bítýšky vzbudil zájem v zainteresovaných hospodářských kruzích.
Česká průmyslová banka v Praze získala v roce 1909 kutací právo. Využila úpadku papírny ve Vev.Bítýšce
a roku 1906 odkoupila stávající tovární budovy, které dala upravit pro své účely. Otevření kaolinového lomu
a budování zpracovatelského závodu ve Vev.Bítýšce dalo podnět k vybudování železnice, která by spojila
Kuřim s Vev.Bítýškou.  

V červenci 1910 započaly stavební práce. Délka budované tratě činila 8 km a technické poměry byly
obtížné. Výškový rozdíl mezi počáteční a koncovou stanicí byl cca 56 m. Oblouky byly velmi ostré a nedo-
volovaly vyšší rychlost než 30km/hod. Stanice byly vybaveny pouze telefonem.V celé délce tratě neexisto-
vala světelná, (mimo kuřimskou stanici) ani mechanická návěstidla. Všechny přejezdy byly nechráněné.



9

DIVADLO PRKNO

DIVADLO PRKNO (zaštítěno občanským sdružením SUZAT) vzniklo v roce 1996 a je aktivním organizá-
torem kulturního dění ve Veverské Bítýšce - divadelní představení, koncerty, letní kino, kostýmované prohlíd-
ky hradu Veveří atd. Každoročně organizuje prestižní festival Setkání amatérských divadel NA PRKNECH,
jehož letošní 15.-tý ročník se pomalu a jistě blíží. Festival, na kterém můžete vidět ta nejlepší divadla z celé
Moravy se v Kulturním domě letos uskuteční 18.-20.6. Jako host vystoupí Zuzana Bydžovská a Bohumil Klepl
s představením HERCI. Srdečně vás zveme a těšíme se na vás! 

Divadlo PRKNO (letos už 16-ti leté).
Více informací na www.prkno.net.

Festival NA PRKNECH 2009 - s Jaroslavem Duškem a divadlem Vizita

Nádraží ve Vev.Bítýšce bylo vybaveno tak, aby odtud  mohly být vypravovány vlaky. Kromě dvou hlavních
kolejí zde byly dvě koleje odstavné a kolej vedoucí do výtopny. 

Od počátku bylo jasné, že musí být zřízen samostatný železniční podnik, který si bude na svoji existenci
vydělávat přepravou běžného zboží a osob. Z Vev.Bítýšky mělo být ročně odváženo: 100 vagónů obilí, 400
vagónů cihel a šamotu, 100 vagónů řepy, 2500 vagónů kaolinu. Stavba obdržela oficiální koncesi v září
1910. V únoru 1911 byla trať uznána za provozuschopnou.

N o v á   d r á h a   b y l a   p ř e d á na   v e ř e j n o s t i   16. ú n o r a   1 9 1 1.
Z obecní kroniky Vev.Bítýšky: "16.2.1911 dopoledne zahájen provoz na místní dráze. Za účasti četných

oficielních hostí, zástupců obce i místního občanstva a školní mládeže posvětil místní farář lokomotivu vlaku.
Následoval proslov o významu dráhy a vlak s ověnčenou lokomotivou jel první jízdu do Kuřima a zpět. Po-
tom byla hostina “U Císařů", (v současné době má v této budově sídlo  Pekařství Balabán).

Denní zpravodajství Lidových novin uvedlo: "po bezvadně provedené technicko-policejní komisi udělil
zástupce c.k. generální inspekce p.inspektor Lorenz povolení k jízdě. Zahajovací vlak vyjel o 12.hod.45.
minutě ze stanice Veverská Bítýška a dojel o 1.hod.5 minutách do Kuřimi."

Park železničních vozidel patřících místní dráze Kuřim-Vev.Bítýška: 1 osobní vůz II. a III. třídy, 1 osobní
vůz III.třídy, 1 poštovní, 2 kryté a 2 otevřené nákladní vozy, drezina a vozík. 2 lokomotivy typové řady 422.

Všechna vozidla byla označena vlastnickou značkou KBVD (Kuřimsko-bítýšsko-veverská dráha), a s tímto
označením jezdila až do zániku dráhy v roce 1936.

Zpracovala Ilona Coufalová
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Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36,
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz

635 00  Brno - Bystrc

Vypomůžu v domácnosti - úklid, žehlení, pohlídám děti, vyvenčím pejska.

Opravím oděvy - výměna zipu, úprava délky - 60,- Kč/hodinu.

Dcera upeče - ovocné dorty, koláče, rolády, dorty a cukroví - 80 - 250 Kč/kg

Mobil: 728 478 871

INZERCE
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ZDROJ VAŠICH NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ 
- oficiální www stránky městyse Veverská Bítýška

- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k dění v městysi ..
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz



INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- 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 2011 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Vever-

ská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379 �� Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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AXA, veterinární klinika, Na Mýtì 1323, 665 01 Rosice

-- ka�dou sobotu oèkujeme králíky proti moru a myxomatóze, objednávat 
se mù�ete telefonicky

-- nyní je ideální èas na preventivní kastrace koèek - mù�ete pøinést do ordinace
ve Veverské Bítýšce po pøedchozí telefonické domluvì,

ceny smluvní od 500,- Kè

-- provádíme èištìní zubù ultrazvukem u psù a koèek a kompletní diagnostiku

VÍCE INFORMACÍ NA NAŠEM WEBU .. 

Ordinaèní hodiny

pondìlí - pátek 8 - 12, 15 - 19, 
nedìle 14 - 16

Kontakty

axa@axa-vetklinika.cz
www.axa-vetklinika.cz

tel.: 546 410 248
mobil: 728 009 613

OPRAVY ŠICÍCH OPRAVY ŠICÍCH 
STROJŮSTROJŮ

PROVÁDÍ

KRATOCHVÍL LIBOR
ŽIDENICE, KOMPRDOVA 19, BRNO

tel. 606 148 096, 530 313 409
(pouze po tel.domluvě)


