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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
všechny Vás srdečně zdravím
a v krátkosti Vás seznámím se
záměry našeho městyse na letošní rok.
Koncem měsíce ledna proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby kanalizace a ČOV
Veverská Bítýška, na jejímž základě byl dne 10. 2. 2014 vydán
kolaudační souhlas na uvedenou stavbu. V současné
době je čistírna odpadních vod v trvalém provozu.
Do konce měsíce května musíme zajistit a provést
celkové vyhodnocení akce a předat ho na státní fond
životního prostředí.
27. února schválilo zastupitelstvo rozpočet
městyse na letošní rok a s tím spojené investiční akce
a záměry, které budeme postupně v tomto roce realizovat.
V měsíci lednu byly zahájeny stavební práce týkající se opravy budovy č. p. 555 v ulici Boční, bývalé
drobné provozovny. Stavební úpravy se týkají změny
užívání uvedeného objektu, který po dokončení
bude sloužit jako zázemí pro sociální služby. Jejich
prostřednictvím chceme postupně našim občanům
nabídnout pomocnou ruku, podporu a porozumění
lidem v nepříznivé sociální situaci, nouzi a problémech, na které nestačí vlastními silami. Budova,
která téměř dvacet let neměla své využití, prochází
celkovou rekonstrukcí. Budují se nové rozvody vody
a odpadu, elektroinstalace, plynové vytápění objektu, nové omítky, obklady, vybudovala se nová sociál-

ní zařízení, provede se osazení nových oken a vchodových dveří. Stavební úpravy provádí pracovní
skupina městyse. Vodoinstalatérské a topenářské
práce jsou zajišťovány dodavatelsky.
Koncem měsíce února byly odstraněny porosty
z části pozemku č. p. 515 na sídlišti Na Bítýškách,
kde budeme dokončovat úpravu uvedeného pozemku úpravou na parkovací stání. Vznikne zde celkem 17 kolmých parkovacích míst, nový chodník
pro pěší a nové veřejné osvětlení. Uvedené stromy
musely být odstraněny v předstihu z důvodu vegetačního období. Nyní čekáme, až společnost E.ON
zajistí přeložku NN vedení, které je nyní uloženo
v prostoru budoucích parkovacích ploch.
V měsíci červnu bude zahájena stavební úprava
a přístavba mateřské školy v ulici Pavla Perky, a to na
základě požadavku Krajské hygienické stanice.
Jsou zadané tři výzvy na veřejné zakázky městyse,
týkající se stavebních úprav.
Za prvé je to stavební úprava radnice. Týká se
opravy vstupního schodiště, celkového zateplení
budovy a provedení nové fasády.
Za druhé stavební úprava kulturního domu.
Chceme opravit a položit novou podlahu v sále kulturního domu, zbudovat nové osvětlení a sál vymalovat. Podlaha v sále je již nevyhovující, pomocí
zkušebních sond bylo zjištěno, že stávající trámy, na
kterých je podlaha položena, jsou shnilé, a tím
dochází k propadání a zvlnění podlahy.
Třetí významnou investicí je stavební úprava
povrchu tělesa hráze, chodník pro pěší. V rámci
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zlepšení turistického ruchu a zkvalitnění prostředí
k vycházkám podél řeky Svratky chceme vybudovat
asfaltový chodník pro pěší, a to od ulice Nábřežní
podél řeky k Tejkalovu mlýnu. Příprava této stavby
trvala tři roky a v tomto směru nám vyšlo vstříc
Povodí Moravy, které nám umožnilo tuto stavbu
připravit k realizaci.
Tyto tři stavební akce budou provedeny stavebními firmami, které uspějí ve výběrovém řízení.
Je schválena a zadána architektonická urbanistická studie Náměstí a vypracování regulačního
plánu Veverská Bítýška - centrum. Vypracováním
těchto dvou významných dokumentů by mělo centrum naší obce dostat svou novou tvář.
Byl osloven nový projektant, který přepracovává
projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku v
ulici Tišnovská, úsek Trhovice. Tato projektová kancelář upraví projektovou dokumentaci tak, abychom
od Správy a údržby silnic získali přijatelné a kladné
stanovisko k výstavbě chodníku. Projektová dokumentace by měla být dokončena a předána v měsíci
červenci.
Byla podepsána smlouva o dílo na obnovu kulturní památky - sochy svatého Jana Nepomuckého,
umístěné na náměstí, která je v majetku Městyse Veverská Bítýška. Zhotovitel MARSTON - CZ, s.r.o.
provede odbornou kompletní opravu uvedené
památky. Socha bude převezena do ateliéru firmy
a po opravě vrácena na původní místo. Oprava bude
provedena na základě restaurátorského průzkumu
a vydaného závazného stanoviska.
Náš městys je vlastníkem mnoha nemovitostí,
zejména budov. Z pozice řádného hospodáře je

třeba se o tyto objekty starat. Proto zastupitelstvo
rozhodlo o opravě výše uvedených objektů.
Závěrem se zmíním o odpadovém hospodářství
v našem městečku a o věci, která nás trápí. Jde o reklamní letáky a propagační materiály. Žádám distributory těchto propagačních materiálů, aby je vkládali
pouze do schránek a neukládali je volně například na
schody rodinných domů. Tyto volně položené
tiskoviny poté vlivem větru poletují po obci a nepůsobí pěkným dojmem. To stejné platí o odhazování
různých papírových obalů po ulici, není přece tak
složité papírový obal zmačkat a odložit do nejbližší
odpadové nádoby. Dále bych chtěl požádat občany,
kteří odkládají komunální odpad v igelitových
pytlích zejména se zbytky potravin vedle odpadních
nádob, aby tak nečinili. Tyto pytle jsou často
roztrhány pobíhajícími zvířaty, čímž dochází ke
znečištění veřejného prostranství. V dnešní době,
kdy je poplatek za svoz domovního odpadu hrazen
na občana, je možné si zajistit další nádobu a odpad
tak nemusí být ukládán mimo nádoby. Poplatek za
svoz odpadu zůstává zachován na částce 350 Kč na
občana za rok. Neuvažujeme o navyšování tohoto
poplatku, pokud budeme všichni dělat kroky, které
nebudou zvyšovat náklady na svoz odpadu. Objemnější odpad je nadále možno odvézt a zdarma uložit
do sběrného dvora, kromě suti. Neodkládejte tedy
objemnější odpad v okolí sběrných nádob. Děkuji
Vám všem zejména za to, že třídíte odpad. Třídění
odpadu šetří Vaši peněženku.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 16.12.2013
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 7
ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření
v roce 2013 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření
v roce 2013 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 9
Rozpočtové provizorium se bude pro
rok 2014 řídit těmito pokyny:
Neinvestiční výdaje budou čerpány
až do schválení rozpočtu roku 2014
maximálně do výše 1/12 rozpočtu r.
2013 měsíčně. Investiční akce budou
do schválení rozpočtu zastaveny s výjimkou proplacení finančních částek
týkajících se výstavby a intenzifikace
ČOV, TDI a BZOP. Dále proplacení
finančních částek týkajících se technického zhodnocení budovy č. p.
555, ul. Boční. Proplacení faktury za
vypracování projektové dokumentace

na opravu a technického zhodnocení
budovy č. p. 72. Proplacení faktur
oprav týkajících se technického zhodnocení budovy kulturního domu a
proplacení faktur na již započatou
akci - Úprava parkovacích stání na
pozemku č. 515 v k. ú. Veverská
Bítýška včetně veřejného osvětlení.
Úhrada faktur za vypracování projektové dokumentace - Oprava povrchu
tělesa hráze podél řeky Svratky
směrem k přístavišti lodní dopravy.
Rozpočet na rok 2014 bude předložen zastupitelstvu městyse ke
schválení nejpozději do 31. března
2014. Návrh rozpočtového provizoria
pro rok 2014 byl projednán ve finančním výboru dne 9. 12. 2013.
Usnesení č. 10
ZM v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
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o obcích, v platném znění uděluje starostovi městyse pravomoc provádět
rozpočtová opatření a pravomoc podepisovat smlouvy o přijetí dotací
v období od posledního jednání zastupitelstva konaného v roce 2013 do
31. 12. 2013. Tato rozpočtová opatření budou schválena na nejbližším
zasedání zastupitelstva městyse.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na stavbu "Veverská Bítýška - ul.
Dlouhá, splašková kanalizace" mezi
Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje zpracování regulačního
plánu č. III "Veverská Bítýška - cen-
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trum" za cenu 180 290,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje vypracování architektonicko urbanistické studie "Veverská
Bítýška - náměstí" za cenu 142 200,Kč vč. DPH.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje vypracování urbanistické studie v lokalitě Na Babkách za
cenu 18 150,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 694/3 a část pozemku
p. č. 694/1 v k. ú. Veverská Bítýška ve
vlastnictví městyse za cenu 10
Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let. Změnou majitele nájemní smlouva zaniká.
Přesná výměra pozemku bude
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zaměřena a poté zveřejněna.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje opravu kulturní
památky - socha svatého Jana Nepomuckého v parku před kostelem ve
Veverské Bítýšce za cenu 141 570 Kč
vč. DPH. Opravu provede firma
MARSTON CZ, s.r.o., se sídlem
Hvězdárenská 2, Brno.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje opravu sochy vojáka na
náměstí Na Městečku za cenu 51
909,- Kč.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje provedení technického
zhodnocení budovy Na Městečku 72
spočívající v celkovém zateplení
budovy a opravy vstupního venkov-

ního schodiště variantou kamenného
schodiště, popř. zapracovat do dokumentace možnost řešení schodolezu.
Usnesení č. 19
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
22352/13/OKH o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
obce na rok 2013 a přijetí dotace ve
výši 3 030,- Kč.
ZM schvaluje smlouvu č. 22412
/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce
na rok 2013 a přijetí dotace ve výši 99
500,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 27.2.2014
Usnesení č. 11
ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce
2013 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce
2013 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje VII. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce
2013 v oblasti financování.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2014
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2014
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2014
v oblasti financování.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazeným zákonem č. 128/ 2000
Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a
věcných darů dle návrhu rozpočtu na
rok 2014 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám, jaké jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu městyse
na rok 2014.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v
roce 2013 - Vývařovna obědů, přísp.
organizace, Zábíteší 224, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2013 na účtu

Vývařovny obědů, přísp.organizace,
Zábíteší 224, Vev. Bítýška v celkové
výši 176 241,18 Kč a přidělení této
částky do rezervního fondu.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje Základní škole Veverská Bítýška:
- III. rozpočtové opatření v roce 2013
- Odpisový plán pro rok 2013 - dodatek
- Ponechání sponzorských darů - prosinec 2013
- Odpisový plán pro rok 2014
Usnesení č. 21
ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2013 na účtu
ZŠ Veverská Bítýška pro rok 2014.
Celková částka 71 115,62 Kč bude
rozdělena následovně:
- 80 % do fondu odměn = 56 892,50
Kč
- 20 % do fondu rezerv = 14 223,12
Kč
Usnesení č. 22
ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši
20 761,- Kč na účtu Mateřské školy,
přísp. organizaci, Pavla Perky 333,
Veverská Bítýška. Výsledek bude
ponechán v rezervním fondu MŠ.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje předložený rozpočet
Mateřské školy, přísp.organizace,
Pavla Perky, Veverská Bítýška v r.
2013.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje vyřazení majetku městyse dle předloženého soupisu.
Usnesení č. 25
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030014636/001 o smlouvě budoucí
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o zřízení věcného břemene na stavbu
"V.Bítýška, Pod Horkou, DPNN,
Mayer, 1678/2" uzavřenou mezi
povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.Ve smlouvě
v čl. 3, odst. 2 bude upravena částka,
a to z původních 500 Kč na 5000 Kč.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje smlouvu č. AC
022856/13/OM o zřízení věcného
břemene na stavbu "Odkanalizování
RD, Veverská Bítýška" uzavřenou
mezi povinným Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí
3/5, Brno a Městysem Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 27
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030016714/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V.Bítýška, M. Kudeříkové, DPNN,
Kříž, p. č. 191/8" uzavřenou mezi
povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Ve smlouvě
v čl. 3, odst. 2 bude upravena částka,
a to z původních 500 Kč na 5000 Kč.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje smlouvu o dílo č.
2/2014 týkající se vypracování regulačního plánu III. Veverská Bítýška centrum a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje smlouvu o dílo č.
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3/2014 týkající se vypracování
architektonicko - urbanistické studie
Veverská Bítýška - náměstí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje smlouvu o dílo č.
4/2014 týkající se vypracování urbanistické studie Veverská Bítýška - Na
Babkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje smlouvu týkající se
svozu tříděného odpadu z prostor
areálu firmy Harmann-Rico, a.s. se
sídlem Masarykovo náměstí 77, Veverská Bítýška a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje smlouvu o dílo č.
131995 uzavřenou mezi Městysem
Veverská
Bítýška
a
firmou
OKNOSERVIS, s.r.o. se sídlem Tuřanka 115, Brno a pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje smlouvu o dílo č.
140056 uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška a firmou OKNOSERVIS, s.r.o. se sídlem Tuřanka 115,
Brno a pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje smlouvu o dílo týkající
se opravy objektu sochy svatého Jana
Nepomuckého v parku před kostelem
ve Veverské Bítýšce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje smlouvu o dílo týkající
se opravy objektu sochy vojáka na
náměstí Na Městečku ve Veverské
Bítýšce a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014130003623
/001 týkající se stavby "V. Bítýška,
VN, TS, NN, Forato" týkající se
uložení zemního kabelového vedení
NN a rozpojovací skříně. Smlouva se
uzavírá mezi Městysem Veverská Bítýška a E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje směrnici Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
a ruší směrnici č. 3/2012.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
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p.: 1544-206/2013 přijetí pozemku p.
č. 2520/14 v k.ú. Veverská Bítýška o
výměře 14 m2 do vlastnictví Městyse
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje směnu obecních
pozemků p. č. 2582/21 o výměře
3701 m2 (orná půda) a pozemek p. č.
2019/4 o výměře 261 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Vev. Bítýška za pozemky
v soukromém vlastnictví p. č. 2020/3
o výměře 62 m2 (ostatní plocha), p. č.
1872/8 o výměře 930 m2 (ostatní
plocha) a p. č. 2020/4 o výměře 43
m2 (ostatní plocha) v k. ú. Veverská
Bítýška. Veškeré poplatky spojené s
prodejem budou hrazeny 50%
podílem. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje pronájem pozemků p.
č. 2531/10 o výměře 234 m2 (ostatní
plocha), p. č. 2531/9 o výměře 117
m2 (zastavěná plocha), p. č. 2520/7 o
výměře 55 m2 (trvalý travní porost), p.
č. 2533/1 o výměře 3318 m2 (ostatní
plocha), p. č. 2531/6 o výměře 168
m2 (ostatní plocha), p. č.2531/7 o
výměře 108 m2 (ostatní plocha), část
pozemku p. č. 2520/13 o výměře 104
m2 (ostatní plocha), dále budovy
sociálního zařízení se zastavěnou plochou 229 m2, mobilní stavební buňky
(recepce) a příslušenství za cenu 60
000,- Kč/rok + valorizace. Doba nájmu je 15 let od podpisu smlouvy a
smlouva se uzavírá za účelem provozování autocampu. Pozemky se pronajímají jako jeden oplocený celek
tvořící areál autocampu.
Usnesení č. 41
ZM neschvaluje změnu rozhodnutí
zastupitelstva ze dne 20. 12. 2006
týkající se snížení ceny za pozemek
p. č. 1812/2 o výměře 113 m2 v k. ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 969 o výměře cca 8 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2. Část pozemku bude zaměřena
a oddělena geometrickým plánem. Po
zaměření bude záměr prodeje zveřejněn na úřední tabuli a na web.
stránkách městyse.
Usnesení č. 43
ZM schvaluje záměr směny části
obecního pozemku p. č. 613/2 v k. ú.
Veverská Bítýška za část pozemku p.
č. 1074 v k. ú. Veverská Bítýška.
Pozemky budou zaměřeny a odděle4

ny geometrickým plánem. Po zaměření bude záměr směny zveřejněn na
úřední tabuli a web. stránkách
městyse.
Usnesení č. 44
ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 710/4 o výměře 542 m2
který vznikl oddělením z pozemku p.
č. 710/1 v k. ú. Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2 p. Z.K., bytem Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Kupní cena
bude uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách a bude uhrazena do tří
let od podpisu smlouvy. Ve smlouvě
bude uvedeno, že v případě porušení
závazku kupujícího má právo prodávající jednostranně od této smlouvy
odstoupit. Veškeré poplatky spojené
s prodejem uhradí Městys Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 45
ZM neschvaluje žádost o vydání
bezdůvodného obohacení.
Usnesení č. 46
ZM schvaluje nařízení vlády č.
459/2013 Sb., příloha č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 týkající se změn
odměn neuvolněných zastupitelů
městyse měsíční odměnu:
- ve výši 1 560 Kč neuvolněnému
předsedovi výboru
- ve výši 1 380 Kč neuvolněnému
členovi výboru nebo zvláštního
orgánu městyse
- ve výši 660 Kč členovi zastupitelstva
městyse
s účinností od 1. 3. 2014.
Usnesení č. 47
ZM schvaluje na základě směrnice
Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014
výzvu k podání nabídky na zakázku
Městyse Veverská Bítýška "Stavební
úpravy radnice Veverská Bítýška".
Usnesení č. 48
ZM schvaluje na základě směrnice
Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014
výzvu k podání nabídky na zakázku
Městyse Veverská Bítýška "Stavební
úpravy kulturního domu, Pavla Perky
390, Veverská Bítýška".
Usnesení č. 49
ZM schvaluje stavbu "Úprava
povrchu hráze (chodník pro pěší) v k.
ú. Veverská Bítýška" na pozemcích p.
č. 2530 a p. č. 2534, které jsou v majetku České republiky s právem
hospodaření Povodí Moravy s. p.,
Dřevařská 11, Brno.
Usnesení č. 50
ZM schvaluje na základě směrnice
Městyse Veverská Bítýška č. 1/2014
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výzvu k podání nabídky na zakázku
Městyse Veverská Bítýška "Úprava
povrchu hráze (chodník pro pěší) v k.
ú. Veverská Bítýška".
Usnesení č. 51
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030017504/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
s názvem "V. Bítýška, přel. NNk,
Městys, BD č. 577 a 579" uzavřenou
mezi povinným Městysem Veverská
Bítýška a oprávněným spol. E.ON

www.obecveverskabityska.cz

Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 52
ZM schvaluje vyřazení majetku dle
přílohy týkající se rekonstrukce ČOV
Veverská Bítýška. Jedná se o původní
objekty ČOV.
Usnesení č. 53
ZM schvaluje vyřazení a likvidaci 3 ks
plynových topidel (2 ks Beta 5 a 1 ks
Beta 2) v celkové hodnotě 3100,- Kč.

Usnesení č. 54
ZM schvaluje, aby na náklady
Městyse Veverská Bítýška bylo provedeno zaměření pozemků v lokalitě
ulice U Hřiště. Jedná se o pozemky
soukromých vlastníků ve stávající
účelové komunikaci. Pozemky budou
odděleny geometrickým plánem a poté bude zastupitelstvo městyse rozhodovat o možnosti odkoupení.

BÍTÝŠSKÉ OBCHODY V MINULÉM STOLETÍ
Skoro každý občan Veverské Bítýšky denně projde naším náměstím. Jsou zde obchody, škola, obecní
úřad, kostel, autobusové zastávky a také se zde konají různé akce. Postupem času se vzhled náměstí měnil.
Ohlédněme se o osmdesát až sto let do minulosti a řekněme si něco o obchodech, které zde v minulém století byly, a co se nachází dnes na jejich místech.
Začneme na ulici Hvozdecká v čísle domu 410, kde býval obchod se smíšeným zbožím pana Josefa
Němečka. Než tento dům pan Němeček postavil, měl obchod v protějším domě číslo 132. I já si ještě na tento obchod pamatuji. Chodívala jsem tam se svojí babičkou. Obchod zanikl v roce 1961 po smrti
majitele. V domě číslo 320 na ulici 9. května, kde je dnes kadeřnictví, byl postaven obchod pro dělnické spotřební družstvo Včela.
Prodávaly se zde potraviny. Po ukončení činnosti družstva byl zde
zaveden obchod zelinářský pana Včelaře, který vedly jeho dcery
paní Dundáčková a paní Mičánková. Po zániku obchodu zde byla
opravna obuvi, poté půjčovna videokazet, dále obchod s textilem a květinářství.
Vedle býval papírnický obchod rodiny Markovy. Dnes tento
objekt patří k domu číslo 4.
Dům číslo 4 - pekařství Balabánovo. Tento dům přestavěl do
dnešní podoby v letech 1812-1816 chirurg panství Veverského,
Ondřej Kačovský, který zde prováděl praxi do roku 1839, kdy
zemřel. Jeho nástupce byl také příslušníkem profese ranhojičské Bristner. Zemřel roku 1842. Potom se dostal dům do majetku rodiny
Císařovy. Ti zde zřídili restauraci. Až do svého zániku po první světové válce to byla nejlepší hospoda v obci.
Jediný syn, Bonifác Císař, padl v první světové válce jako francouzský legionář. Má pamětní desku umístěnou na základní škole. Bydlela zde jedna ze čtyř jeho provdaných sester. Bývalý hospodský sál byl změněn
na jednatelství Občanské záložny. Po roce 1945 zde byla prodejna textilu a konfekce Františka Menšíka.
V padesátých letech, kdy se rušily živnosti, byl dům opuštěn a pustl. V roce 1964 zde byla samoobslužná
prodejna potravin Jednoty, ta byla zrušena v roce 1974 výstavbou obchodního domu v ulici Boční. V dnešní
době je v přízemí obchod s potravinami Hruška a v prvním poschodí zbudoval současný majitel byty. Ale
vraťme se zpět k domu číslo 4. Po roce 1989 byl rodinou Vackových zrenovován a byla zde pekárna a prodejna masa. Nyní zde provozuje pekárnu rodina Balabánova, která
navazuje na více jak stoletou tradici pekařství v rodině.
V domě číslo 119 na náměstí byl obchod Vladimíra Škáry, který
zanikl během první světové války. Postupně sem přešel holičský a kadeřnický salón Hubšilů. V sousedství byla ve třicátých letech minulého století prodejna a opravna obuvi firmy Baťa. Vedoucím byl Karel
Malý, obuv opravovali obuvníci Babák, Mytýzek a Pekárek.
V domě číslo 118 byla od konce třicátých let Svítilova mlékárna. Mléko bylo dodáváno v konvích o obsahu 25 l a prodávalo se do přinesených konviček. Prodávala se zde také smetana, jogurty, sýry, máslo, vejce,
pečivo. Mlékárna byla uzavřena v roce 1974.
Když půjdeme po chodníku od domu číslo 118 směrem ke kostelu, projdeme kolem domu číslo 122,
který je největší na náměstí. V přízemí je dnes prodejna zeleniny a ovoce. Tento dům postavil v polovině
5
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devatenáctého století Dominik Kovář. V Pamětech panství Veverského je uveden jako první bítýšský kupec.
Obchod měl v domě číslo 69. V podnikání a obchodování pokračoval i jeho syn Jan. Bohužel jeho velkorysé podnikání skončilo bankrotem v roce 1907. Dům číslo 122
koupil v dražbě Bedřich Kratochvíl, který se u Kovářů vyučil, koupil
také dům číslo 69. Ten ale po první světové válce prodává Josefu
Rennerovi, který zde zřídil obchod s textilem. Ten zanikl v roce
1945. Dům kupuje řezník Rozkošný, a zařizuje zde obchod s masem, také jeho syn pokračoval v této činnosti do roku 1974. Po krachu obchodníka Kratochvíla kupuje dům číslo 122 obchodník Nováček v roce 1930. V blízkosti domu vybudoval podzemní nádrže na
pohonné hmoty a stanice na benzin a naftu, ta zde sloužila až do 70. let minulého století. Obchod u Nováčků sloužil asi do roku 1950, kdy bylo založeno družstvo Jednota a veškeré soukromé podniky byly zestátněny. Původní obchod s potravinami byl změněn na obchod s průmyslovým zbožím a elektrospotřebiči.
Vedoucím byl pan Sýkora. Po roce 1974 zde byla prodejna nábytku.
Dům číslo 123 patříval obchodníku Kožouškovi, který byl svého času starostou obce a stal se i prvním
poštmistrem. Kožouškův obchod existoval do roku 1930, kdy přešel
do majetku hodináře Štěpničky, který si v polovině domu zřídil hodinářský krámek a opravoval v něm hodinky kapesní, náramkové,
budíky i kyvadlové hodiny. Zabýval se také opravou jízdních kol.
V druhé polovině domu vznikla drogerie. Byla to první drogerie
v obci a provozoval ji Josef Profous. Když odešel do Rosic, převzal
obchod Bohumír Biskup.
Dům číslo 124 byl sídlem obchodu a dílny mistra knihařského
a papírnického, Jana Polišenského. Knihy prodával, vázal, měl k prodeji veškeré školní a kancelářské potřeby. Rovněž prodával - a měl na to patřičné oprávnění - veškeré kůže pro obuvníky. Jeho nákladem byly vydávány pohlednice naší obce a nejbližšího okolí. Po roce 1989 zde byla prodejna průmyslového zboží vnuka
Polišenského, Jaromíra Kiliána.
V domě číslo 49 bývala počátkem minulého století cukrárna u Klimešů. Další cukrář byl Martin Srnec, od
kterého si v roce 1936 koupili dům Lorencovi. Dům přestavěli do nynější podoby a cukrárna zde byla provozována do roku 1970. Nedělní vycházky s rodiči začínaly v Lorencově cukrárně, na jehož zákusky a zmrzlinu se nedá zapomenout. Sousední dům číslo 50 byl řeznictvím Chlubných. Potom dům zakoupila rodina
Mičánkova a bývalo zde řeznictví až do znárodnění v roce 1950. Po roce 1989 zde pokračovatelé rodu
zřídili obchod s potravinami a masem.
V domě číslo 46 býval obchod žida Hausera, poté koupil dům
s obchodem hostinský Fryc a od něho v roce 1909 Vladimír Smékal.
Po jeho úmrtí byl obchod prodán v roce 1936 Ferdinandu Cardovi,
který zde provozoval obchod do roku 1949. Po znárodnění zde byla
prodejna bytového textilu a konfekce.
Na ulici Tišnovská stojí vyšší opravený dům číslo 144 - býval zde
obchod se zbožím smíšeným a nálevna lihovin rodiny Valešovy. Po
zániku obchodu po roce 1945 zde byla sběrna šatstva čistíren a prádelen. V domě číslo 67 bývalo pekařství
Balabánovo s prodejnou pekařských výrobků. Vzpomínám si, že než jsme šli ráno do školy, stavovali jsme
se u Balabánů pro čerstvé rohlíky. Na náměstí byly v místech dnešní lékárny malé krámky, dva řeznické,
jedna trafika a zelinářství. Krámky postupně zanikly.
Za mostem přes Bílý potok je dům číslo 73. Býval zde obchod se zbožím smíšeným Vladislava Jerouška.
Obchod byl v provozu do roku 1974. Po roce 1989 zde bylo družstvo invalidů. Naproti přes silnici je dům
číslo popisné 336, který stojí na nároží ulice Na Bílém potoce. V tomto domě byly obchody dva. Jan Pařízek
měl obchod se zbožím smíšeným a textilní obchod patřil Bohumíru Hvížďovi, který byl synovcem
Pařízkových.
Nedaleko od tohoto domu je restaurace Omega. V tomto místě stál původně dům číslo 81. Byl majetkem
Antonína Vrzala, který zde provozoval obchod se zbožím smíšeným a měl zde i nálevnu lihovin. Po zániku
obchodu zde byla sběrna a opravna obuvi. Původní dům byl pro značnou zchátralost zbořen a nynější objekt
stojí na jeho místě.
(Reklamy čerpány z propagační publikace Okrašlovacího spolku ve Veverské Bítýšce Slunce vody lesy vzduch - vydáno 1930.)
6

Hana Mifková

Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 03/2014

www.obecveverskabityska.cz

DO ÚDOLÍ BÍLÉHO POTOKA A NA ŠMELCOVNU
Letošní zima lyžaře ve Veverské Bítýšce sněhem příliš nepotěšila. Proto bude asi lepší dát jí své sbohem
a začít se těšit na příchod jara. Příležitost se k tomu naskýtá při Vítání jara na Šmelcovně. Každý rok se tam
scházejí stovky turistů z blízkého i dalekého okolí.
Tato akce, jejíž tradice trvá již od roku 1902, se váže
k příchodu astronomického jara a pořádá se vždy první
jarní neděli. Mezi lety 1912-1933 chodíval na Šmelcovnu s turistickou skupinou NOHA také básník Petr
Bezruč. To dokládá i pamětní deska umístěná na skále
nad cestou na Javůrek, odhalená v roce 1968. Kromě
setkání se známými a příjemného protažení těla procházkou v líbezné krajiné Bílého potoka čeká návštěvníky kulturní program, o který se starají žáci a učitelé ZŠ z Domašova.
Pásmo lidových písní a říkanek ukončí zapálení
Morany a její následné vhození do vln potoka. Pro
všechny účastníky bývá připraveno občerstvení v místním hostinci U Čadíků a v různých stáncích.
Hospoda u Čadíků na Šmelcovně
Pár slov k historii Šmelcovny. Osídlení je doloženo
poprvé ve 13. století, kdy se zde začala dolovat železná, ale především stříbrná ruda. Ta se tu rovněž tavila
a právě z německého "schmeltzen" (tavit) pochází název osady. Poprvé byl však použit teprve v Tereziánském katastru v roce 1749. Dříve se toto místo nazývalo Podolí. Největší rozkvět zažila osada v polovině 19.
století. Ovšem záhy poté, v roce 1873, došlo z ekonomických důvodů k zastavení hutě i hamru (topilo se
dřevem). Ruda se pak vozila do Zastávky a Štěpánovic, kde byly hutě vytápěné koksem. Dopravě sloužila
Železná cesta, která nesla název Eisenwerks-Bergstraße (Báňská-horská cesta). Nad Šmelcovnou odbočuje
z javůrecké cesty doprava nahoru a vychází z údolí u Javůrecké hájovny. Dnes má tato trasa podobu lesní
a polní cesty se zachovalým původním kamenným mostkem. Slouží jako cyklostezka a má sklon až 15 %
(proto "horská"). Šmelcovna je křižovatkou turistických cest. Trasu z Veverské Bítýšky po modré značce (cca
8 km) jsme si již popsali v jednom z minulých čísel Zpravodaje a zná ji tu snad každý.
Abychom nechodili stále po jedné, ač pěkné, cestě, můžeme
zvolit trasu okolo hvozdecké hájovny "U Foralů" a napojit se na
zelenou značku, která vede od Hvozdce na Javůrek a odtud po
červené z kopce na Šmelcovnu. Je to sice nepatrně dál, jdeme
však převážně po asfaltové cestě krásným lesem a následně cestou s pěknými výhledy do údolí potoka (cca 11 km).
Méně zdatní turisté mohou jet do Maršova autobusem a po
červené značce dolů do údolí (cca 3 km).
Na Šmelcovnu se dá dojít i z jiných směrů. Můžeme jet autobusem na rozcestí u deblínské hájovny a odtud přes Svatoslav
po žluté značce k potoku a potom po modré okolo vody po
proudu (cca 9 km).
Je také možnost jít z Přibyslavic, Radoškova, Křoví anebo
z Velké Bíteše. Z těchto směrů je ale přístup ke Šmelcovně
trochu obtížnější, neboť se Bílý potok musí přecházet přes
Jeden z mnoha přechodů přes Bílý potok
různě "kvalitní" lávky a mostky.
Podle mého názoru je ale údolí potoka nad Šmelcovnou od Pavlovcova mlýna dolů nejkrásnější a stojí za
to si je projít. Dá se projet i na horském kole v době, kdy je v potoce méně vody. V tom případě čeká na
cyklisty asi šestnáct brodů. Vzhledem k možné koupeli v potoce je lepší počkat na teplejší počasí. Doporučuji si na tento výlet vyhradit třeba celý den a pobyt v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti si náležitě
užít.
Jarní číslo Zpravodaje vyjde až po termínu Vítání jara, přestože měl tento článek původně sloužit jako
pozvánka na tuto akci. V údolí Bílého potoka je však krásně vždy a není třeba čekat na příští Vítání.

Turistice zdar, Václav Hálek
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INFORMACE Z RADNICE
Policie ČR vyzývá občany k větší obezřetnosti při zajištění svých obydlí, a to v souvislosti se zvýšeným
počtem vloupání do rodinných domů, zejména v odpoledních hodinách mezi 16. a 21. hodinou. Prosíme
občany, aby si všímali především poblíž zaparkovaných cizích vozidel, pohybu cizích či podezřelých
osob, zapisovali si RZ těchto vozidel či pořizovali jejich dokumentaci (pokud to bude možné) a o jejich
výskytu neprodleně informovali OOP Kuřim - 974 626 710 či linku 158. Zároveň žádáme občany o zvýšení opatrnosti v obchodních domech a dalších místech se zvýšeným počtem lidí v souvislosti s ochranou
svého majetku - aby si své cenné věci, zejména kabelky, peněženky a peníze nosili bezpečně a nenechávali je bez dohledu a snadno v dosahu pachatele. Děkujeme.
Oznamujeme občanům, že k obchodnímu domu Hruška byl umístěn oranžový kontejner na sběr textilu.
Do uvedeného kontejneru je možno odkládat :
- zachovalý, čistý a nepoškozený textil (bavlna, umělé tkaniny, vlna atd.).
- letní a zimní oblečení: pánské, dámské, dětské
- lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony
- obuv - pouze páry svázané dohromady
Vámi darovaný textil bude sloužit charitativním účelům.

DEN ZEMĚ

OSLAVTE DEN ZEMĚ NA HRADĚ VEVEŘÍ
Přijďte s Lipkou a dalšími brněnskými organizacemi oslavit Den Země, svátek zasvěcený planetě Zemi
a jarní přírodě. Akce, která se koná 26. dubna od 10 do 17 hodin na nádvoří malebného hradu
Veveří, bude v letošním roce věnována tématu potravin a výrobků pocházejících z našeho regionu.
Zajímáte-li se o kvalitu potravin a příběh produktů, které kupujete, jistě oceníte informační stánky
a především přítomnost farmářů a zemědělců, od kterých bude možné nakoupit jejich výrobky.
Malé návštěvníky bude čekat celá řada zábavných a poznávacích her či tvořivých dílen a dospělí si
užijí praktické workshopy, přednášky a dokumentární filmy. Připraven bude také kulturní program,
v rámci kterého se představí divadlo pro děti Komedianti na káře, taneční vystoupení, divadlo ÚDIF
s fyzikálními experimenty a také velký koncert kapely Žamboši, který začne v 15.30 hodin. Návštěvu
oslavy Dne Země můžete spojit také s příjemnou procházkou okolo Brněnské přehrady nebo s výletní
plavbou parníkem.
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NEBUĎME LHOSTEJNÍ
Vážení občané,
společnost Lesy města Brna
vynakládá v posledních letech
velkou část finančních prostředků ze svého rozpočtu na posílení rekreačního potenciálu
brněnských městských lesů.
Jedná se zejména o výstavbu a
opravu lesních cest, lesních
studánek, vodních staveb, naučných stezek s rekreačními prvky
apod. Naším cílem je vytvořit v
lese příjemné místo k odpočinku a volnočasovému vyžití.
O to víc nás mrzí, že mezi
námi jsou lidé, kteří si naší
snahy neváží a zároveň si neváží ani Vás, protože ničí to, co
jsme pro Vás v brněnských
lesích vybudovali.

Altán před krádeží

Dne 6. 2. 2014 bylo zjištěno, že došlo ke znehodnocení altánu u tzv. Čertovy hráze, což je jedno z nejkrásnějších oddychových míst na začátku Lažánecko Heroltického žlebu, směrem od Heroltic. Z tohoto
altánu bylo zcizeno vnitřní posezení altánu (dřevěné
desky z laviček a stolů uvnitř).
Za jakoukoliv informaci, která povede k dopadení zlodějů vybavení altánu, vypisuje naše společnost odměnu ve výši 10 000 Kč.
Informace, prosím, zasílejte na kontaktní údaje Lesů
města Brna (lesymb@lesymb.cz, tel. 541 231 101) nebo
na policii Tišnov (974 626 750, případně linku 158).
Po krádeži

INZERCE
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

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 2014  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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ZM

ZDENĚK MIČÍK - stavební firma
Chudčice 5, 664 71 Veverská Bítýška
tel. 728 140 980, zdenekstavby@email.cz

Spolehlivě,
Kvalitně,
Profesionálně ..
· stavební práce včetně
dodávky materiálu
· obkladačské a izolační práce
· fasády - zateplení
· rekonstrukce bytových jader
· ploty z KB bloku včetně dřeva
· sádrokartonářské práce
· vodoistalace a topení
· tesařské práce
www.micik-stavby.cz

Hubnìte s námi! Získejte kompletní analýzu
HLEDÁM KE KOUPI RODINNÝ DÙM VE VEVERSKÉ
BÍTÝŠCE NEBO BLÍZKÉM OKOLÍ.
TEL.: 773 568 099

stavby tìla zdarma. 603 734 250
Hledáme spolupracovníky do obchodně
poradenské firmy. HČ, VČ 603 242 155
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BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1

Benzinová sekačka s pojezdem

Prořezávací pila a nůžky

HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

BAS 3020, benzinový motor 30 cm3,
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm,
síla střihu 18 cm, dosah až
4 m, hmotnost 6,9 kg

8.990,-

2.390,-

5.890,s elektrostartem
3,4 PS

2v1

2v1
1300 W

m
32 c

51 cm

Zahradní domek

Fóliovník Premium

vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška
boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a
kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány,
zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami, skladem k okamžitému odběru

180 x 240 cm, max. výška 197 cm, stabilní kovový rám, extra pevná
průsvitná fólie, 3 rolovací okna a velké dveře, jednoduchá montáž,
uvedené foto je pouze ilustrační

29.990,-

3.990,-

STĚNA 28 mm
3x3m

Univerzální hnojivo
10 kg,
pro venkovní
rostliny, pole,
trávníky

VČETNĚ PODLAHY

Trávníkové
hnojivo
s odpuzujícím
účinkem proti
krtkům 2,5 kg

5 % UV OCHRANA

EXTRA SILNÁ
FÓLIE 180 g/ m2

Zahradnický
substrát
balení 50 l

vhodné pro všechny
typy trávníků,
potlačuje výskyt
mechů

169,-

229,-

63,-

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz
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