BŘEZEN 2022

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
také v tomto čísle zpravodaje
Vám sdělím informace týkající se
dění v našem městě.
Zastupitelstvo města schválilo
dne 28.2.2022 rozpočet města
na letošní rok a tím i plánované
investiční akce, které jsou připravené a budeme je postupně realizovat.
Zastupitelstvo města týž den na veřejném zasedání vyjádřilo podporu Ukrajině proti vojenské agresi ruských vojsk na jejím území. Podpora je vyjádřena vyvěšením ukrajinské vlajky na budově městského úřadu. Dále zastupitelstvo schválilo finanční
příspěvek ve výši 45 000 Kč na bezprostřední pomoc
obyvatelům Ukrajiny zasažených válkou na zajištění
základních potřeb. Finanční příspěvek byl odeslán
prostřednictvím Diecézní charity Brno – charita pro
Ukrajinu na číslo účtu: 55660022/0800, VS 104.
Byla zveřejněna výzva na veřejnou zakázku týkající se opravy cesty u rybníků v ulici Na Bílém potoce. Na základě výzvy bude vybrán zhotovitel stavby
a po podpisu smlouvy o dílo bude část účelové komunikace opravena. Jedná se o obnovu krytu stávající účelové komunikace v délce cca 350 metrů
Proběhne oprava, resp. obnova části komunikace
a parkoviště na sídlišti Na Bítýškách mezi bytovými
domy č.p. 612 a 647 a 611 a 648 včetně vyznačení
parkovacích míst. Bude provedena obnova krytu vozovky v délce 100 metrů a šířky 11,2 metru. Asfaltový povrch, který je již ve špatném stavu, bude
vyfrézován v tloušťce 10 cm a nahrazen novými
asfaltovými vrstvami v tloušťce 10 cm.

Je v plánu rekonstrukce stávajícího sportovního
hřiště na sídlišti Na Bítýškách na pozemcích p.č. 514
a části pozemku p.č. 515 za bytovým domem č.p.
579. Rekonstrukce bude spočívat v úpravě stávající
plochy, opravě/obnově stávajícího oplocení a opravě/obnově stávajícího osvětlení. Na hřišti bude položen nový umělý akrylátový povrch. Na uvedenou
stavbu se vybírá zhotovitel a po výběru a podpisu
smlouvy o dílo bude stavba zahájena.
Práce na opravě budovy kulturního domu by měly být dokončeny a předány městu do konce měsíce
května.
Je vypsaná výzva na zhotovitele stavby Oprava
části komunikace v ulici V Brance I. etapa na pozemku p.č. 1338/1 ve vlastnictví města. Na uvedeném
pozemku bude realizována oprava stávající komunikace včetně chodníku, sjezdů a parkovacích
odstavných stání. Délka úpravy I. etapy je 44 metrů.
Komunikace bude napojena přes nájezdový obrubník na silnici III/3865 ve směru do Lažánek. Vzhledem k tomu, že v uvedené části není zbudována dešťová kanalizace, je navržený povrch z distanční dlažby a dešťová voda bude zasakována do podloží.
Současně s realizací obnovy komunikace bude v této
části města doplněno veřejné osvětlení.
Probíhají udržovací práce v lokalitě Slešťůvka
a na louce u hájenky Na Bílém potoce.
Bude vybudována chybějící část chodníku v ulici
Nádražní podél komunikace u rodinného domu
pana Sokola.
Probíhají výběrová řízení na obsazení pozice
ředitele/ředitelky mateřské školy a ředitele/ředitelky
základní devítileté školy.
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Byla dokončena a městu předána Dopravní studie
náměstí ve Veverské Bítýšce. Studii vyhotovilo VUT
v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, Brno.
Další investiční akce jsou připraveny a budete
o nich informováni v příštím čísle zpravodaje.

Na základě vystavených vážních lístků tak máme
přesný přehled o každém kilogramu vytříděného
odpadu. A jak jste třídili v uplynulém roce?
Směsného komunálního odpadu na skládku do
Žabčic bylo vyvezeno celkem 1056,21 tun odpadu.
Tříděný odpad:
Papír - vytříděno celkem 104,5 tuny.
Plasty - vytříděno celkem 56,7 tuny.
Sklo barevné - vytříděno celkem 39,92 tuny.
Sklo bílé - vytříděno celkem 19,02 tuny.
Polystyrén - vytříděno celkem 0,582 tuny.
Tetrapaky, nápojové kartony - vytříděno celkem
5,68 tuny.
Bio-odpad - vytříděno celkem 71,26 tuny.
Za uvedený vytříděný odpad jsme do rozpočtu
města do příjmové stránky získali za uplynulý rok
celkovou částku 769 516 Kč. Vážení spoluobčané,
tímto si Vás dovoluji vyzvat k ještě většímu třídění
odpadu. Vážení občané, třiďte odpad, má to smysl
a šetříte svoji peněženku.

V krátkosti se ještě zmíním o svozu komunálního
odpadu. Podle nového zákona o odpadech se městům a obcím zdražuje vyvážení odpadu na skládky.
V mnoha městech a obcích si tak lidé sáhnou hlouběji do kapsy. Když k tomu připočteme nárůst cen
pohonných hmot, který v současné době probíhá,
náklady za vývoz komunálního odpadu včetně uložení na skládce značně vzrostly. Naše město však
poplatek za svoz komunálního odpadu nenavýšilo.
Zůstává ve výši 350 Kč na osobu a rok. K tomu zůstává nadále bezplatná kartička na ukládání odpadu
v místním sběrném dvoře.
Nechceme občany našeho města zatěžovat zvyšováním ceny za svoz odpadu, ale naším cílem je
nadále vás motivovat k většímu třídění odpadu. Jedinou cestou, jak na poplatcích za skládkování ušetřit,
je zvýšit míru třídění odpadu. Vím, že mnoho lidí si
řekne, proč by měli třídit odpad, když stejně všechno
skončí na skládce. Není to pravda. Vzhledem k tomu, že si zajišťujeme svoz odpadu vlastními silami,
máme podrobný přehled o všech komoditách.
V úterý a ve středu se sváží směsný komunální
odpad. Ve čtvrtek dopoledne se svážejí plasty, které
předáváme na základě uzavřené smlouvy do společnosti FCC Česká republika, Líšeňská 35, Brno k recyklaci a dalšímu využití. Jakmile se svozové vozidlo
vrátí z Brna, pracovníci města provedou svoz tříděného papíru, který je opět odvezen a předán společnosti FCC Česká republika, provozovna v Brně.

Vážení spoluobčané,
dne 24. března uplynulo 20 let od úmrtí našeho
spoluobčana, Mons. Stanislava Vídenského, děkana,
který působil ve zdejší farnosti od roku 1976. Ve Veverské Bítýšce působil jako dlouhodobý duchovní
správce. V roce 1999 mu bylo při příležitosti oslavy
jeho osmdesátých narozenin uděleno Čestné občanství Veverské Bítýšky. Mons. Stanislav Vídenský je
pohřben na zdejším hřbitově. Pokud navštívíte místní hřbitov, věnujte mu milou tichou vzpomínku.

Josef Mifek, starosta města

FOTOREPORTÁŽ - MASOPUST 2022
V sobotu 26.2.2022 prošel naším městem masopustní průvod.
I když nálada nebyla přímo masopustní, ale v dnešní době se musíme radovat z maličkostí. . .
Děkujeme spoluobčanům a dětem, kteří se zapojili do masopustního průvodu.

2

Zpravodaj města Veverská Bítýška 03/2022

www.obecveverskabityska.cz

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané,
zvolila jsem tuto cestu jako poděkování za pochvaly, kterých se mi dostává od Vás, občanů Veverské Bítýšky, za zvelebení louky u hájovny na konci ulice Na Bílém potoce a jako odpověď na dotazy, co ještě na
louce přibude.
V únoru, před dvěma lety, pracovník našeho města pokosil na pozemku starý suchý vysoký porost. Při
pohledu na tento velký prostor mne napadlo, že by toto místo nemuselo být pouze zarostlým nehezkým
kusem Bítýšky, ale místem k odpočinku a relaxaci.
Jako první krok jsem si vytyčila úkol vyčistit a urovnat terén, zaset a udržet zelenou plochu. Vybráním
spousty kamení, zarovnáním hlínou, kterou navezlo několik desítek nákladních aut, a vysetím 20 kg travního
semene se to podařilo. Poděkování patří i dobrovolníkům, kteří mi pomohli. Město zakoupilo sekačku a díky
častějšímu sečení se daří travnatý povrch udržovat nízký.
Následně jsem požádala souseda architekta, pana Skalického, aby můj nápad vybudovat sportovní prostor doplnil nápadem na osázení prostoru zelení a oboje vložil do plánku, který jsem představila panu starostovi města. Nápady se líbily a financování bylo přislíbeno. Tak došlo na podzim prvního roku k sázení
stromků. Kolem silnice je alej z bříz a jeřábů ptačích, příčná alej je z jeřábů břeků, jeřábu prostředního,
oskeruše a třešně ptačí. Vpředu ve špici pozemku byly zasazeny jehličnany, dále pokračují stromy listnaté.
Vzrostlé stromy zakoupilo město, menší jsou vlastní výpěstky manželů Pavla a Ireny Králíkových. Se sázením stromů pomohli zaměstnanci města a vodáci. Tento osázený prostor je základem arboreta, jednotlivé
stromy budou označeny tabulkami s názvy.
V následujícím roce bylo pořízeno sportoviště a dětské hřiště v co nejvíce přírodní formě, která nepotřebuje umělé a oblázkové plochy, stačí tráva, a ohniště s lavičkami. Bohužel přibylo i oplocení kolem posilového vrtu s pitnou vodou, ale to se nedá nic dělat.
V letošním roce opravíme ping-pongový stůl, přidáme lavičky, opěrky na kola a ještě nějaký prvek pro
malé děti. Těch sem chodí nejvíce jak s rodiči, tak se školkou a školní družinou. V plánu je ještě altán, který
má sloužit jako venkovní učebna pro školní třídy a dětské tábory, které přijdou za poznáváním do našeho
arboreta. Měl by sloužit také pro naše občany, turisty a cyklisty jako útočiště před nepřízní počasí. Čeká se
ještě na poslední souhlas se stavbou. Chtěla bych ještě zrealizovat nějakou kratší naučnou stezku kolem rybníků.
Těší mne, že se louka líbí a plní svůj účel. Nelituji proto stovek hodin, které jsem na ní strávila prací. Ale
i nadále je co udržovat a zvelebovat.
Chtěla bych apelovat na mládež, která se tam schází ve večerních hodinách a která tam jezdí i přes zákaz
vjezdu, aby svými auty a motorkami neničila travnaté hřiště, aby nerozbíjela vybavení a nezanechávala po
sobě poházené odpadky. Také žádám majitele psů, aby si své psy zajistili tak, aby neohrožovali a neobtěžovali přítomné lidi, a aby po psech také uklízeli.
Takže děkuji všem za chválu a všem přeji, ať nám louka slouží ke spokojenosti.

Jana Váňová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Školní kolo konverzační soutěže v Aj
Ve dnech 28. února a 1. března proběhla školní kola
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Kategorie
I. A (6. a 7. ročníky) se zúčastnilo 8 soutěžících
a v kategorii II. A (8. a 9. ročníky) soutěžilo 16 žáků.
Školní kolo se skládalo ze dvou částí. V písemné části
žáci splnili zadaný úkol na základě poslouchaného
textu. V ústní části se objevily úkoly, které zahrnovaly
všechny důležité součásti mluveného jazyka. Konverzace je založena na spontánním mluveném projevu,
nikoliv nacvičeném monologu. Je důležité, aby žáci
uměli sdělit informace, navázat a udržet společenský
kontakt, střídat kratší a delší promluvy založené na vizuálních podnětech, reagovat na jiné promluvy apod.
To vše se soutěžícím podařilo, a porota měla proto nelehké rozhodování před sebou.

Lyžařský výcvikový kurz 2022
V týdnu od 17. do 22. ledna proběhl další z řady lyžařských výcvikových kurzů pořádaných základní školou
ve Veverské Bítýšce. Očekávání od tohoto tradičního zimního výletu bylo o to větší, že se minulý rok vyjet
nemohlo vinou covidových opatření. Čtyřhodinová cesta autobusem utekla rychle. V Peci pod Sněžkou
vyzvedla rolba kufry, batohy i lyže a všichni účastníci zájezdu se vydali po svých do
zasněžených kopců k ubytování. To bylo
protentokrát zajištěno v hotelu Energetik,
umístěného v těsné blízkosti asi nejlepší
zdejší sjezdovky Bramberk. Po náročném
výstupu byly děti rozděleny do pokojů
s různým počtem lůžek. Pokoje byly pohodlné s vlastním sociálním zařízením.
Všechny pak nadmíru příjemně překvapil
místní kuchař, který každý den chystal velmi chutná jídla. První den přivítalo všechny lyžaře krásné počasí. To se až na jeden
či dva dny udrželo po celou dobu lyžařského výcviku. Děti byly tradičně rozděleny do družstev podle výkonnosti na lyžích. Relativně obtížná červená sjezdovka Bramberk překvapila zejména družstvo nejméně zkušených lyžařů, ale všichni se s ní nakonec poprali statečně. Úroveň lyžování se během výcviku zvyšovala ve všech družstvech. Bohužel se ale
nakonec nemohl konat lyžařský závod, který neodmyslitelně patří k poslednímu dni. Režim dne byl náročný,
jak už to na horách bývá. Nástup na svah kolem 9.00, oběd v 12.00, odpolední odpočinek a další lyžování
od 14.00 do 16.00. Po večeři se děti a vedoucí shromáždili každý den v kongresové místnosti, kde probíhalo předávání služby na další den, čtení rozkazu, shrnutí uplynulého dne a večerní hra, kterou měla na starost
vždy jedna ze tříd. Příjemný personál, dobré umístění hotelu i výborná jídla znamenaly jasnou rezervaci termínu ve stejném ubytování také pro příští rok. Výlet se celkově vydařil a rozhodně zůstane na celý život
v paměti všech účastníků.

Plavání 3. ročníky
V prvním pololetí letošního školní roku se žáci 3. ročníků zúčastnili plaveckého výcviku. Pod vedením
zkušených lektorů se všichni ve svých plaveckých
dovednostech zdokonalili. Poslední hodina proběhla
zábavnou formou 11. 1. 2022 a žáci získali za svoje
snažení "mokrá" vysvědčení. Plavání se všem dětem
moc líbilo.
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Výlet do lesní školky Svinošice
Na začátku března byla vybrána třída 7. B, aby pomohla přírodě, a to tak, že žáci budou sázet naklíčené žaludy. Ráno vyrazila třída z Veverské Bítýšky
a po několika přestupech mezi vlakem a autobusem
dorazila do Vranova. Po krátkém výstupu se všichni
dostali do lesní školky. Zde žáci vyfasovali rukavice,
rozdělili se do dvou skupin a bylo jim ukázáno, jak
naklíčené žaludy správně zasadit. Společnými silami
rozmístili žáci patnáctimístné květináče do dvou řad.
Do nich pak naházeli hlínu a udusali ji. Do každého
květináčku byla vyvrtána díra kolíkem a následně zasazen žalud klíčkem dolů. Za dvě hodiny práce
zvládli žáci takto nasázet 25 palet, což je v součtu
úžasných 9000 stromů. Jako odměnu dostali žáci
poznámkový blok a sušenky. Třída si pak prošla částí naučné stezky, ale následně se již muselo spěchat na
autobus zpět. Po příjezdu se všichni rozutekli domů. Z této akce se všichni vrátili spokojeni, protože pomohli
přírodě.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
KALENDÁŘ PRO ROK 2022
Na rok 2022 vznikl z prací žáků výtvarné tvorby nástěnný kalendář. Žáci pod
vedením Martiny Magni se nechali inspirovat portréty starých i moderních mistrů a vytvořili kolekci obrazů, na kterých se tváře urozených dam a pánů proměňují a ožívají v kouzelné tváře zvířecí. Každý měsíc vás potěší charakteristická malba různých stylových období v historizujícím rámu.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY SOUTĚŽÍ
V letošním školním roce se konala Národní soutěž Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a v tanečním oboru. Naši žáci předvedli v okresních kolech vynikající výkony. Přehled výsledků všech kategorií
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najdete na webových stránkách www.zus-kurim.cz. Gratulujeme soutěžícím žákům a jejich pedagogům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Do krajských kol, které se budou konat v březnu, přejeme
soutěžícím hodně úspěchů! Za ZUŠ Kuřim, pobočka Veverská Bítýška postupují tito žáci:
Hra na příčnou flétnu : Ludmila Trnavská
Pedagogické vedení MgA. Pavlína Kavulová
Hra na trombon : Kryštof Šebek
Pedagogické vedení Mgr. Jiří Komosný

ŠKOLNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
12. ročník Školní klavírní soutěžní přehlídky se uskutečnil
14. a 15. února v komorním sále ZUŠ Kuřim a 28. února na pobočce ve Veverské Bítýšce. Poslechli jsme si
pestrý klavírní repertoár různých žánrů v sólové i čtyřruční hře. Školní klavírní soutěžní přehlídky se zúčastnilo na 70 klavíristů a všichni byli ohodnoceni a odměněni dárky, které věnoval Klub přátel ZUŠ Kuřim.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA TYTO PLÁNOVANÉ AKCE:
29. března - Třídní besídka žáků Adama
Sikory. Sál ZUŠ Veverská Bítýška, začátek v 17 hodin.
5. dubna - Klavírní večírek. Sál ZUŠ Veverská Bítýška, začátek v 17 hodin.
Účinkují žáci Ivy Hrbáčkové a Lucie
Urbancové.
3. května - Májový koncert. Sál ZUŠ
Veverská Bítýška, začátek v 17 hodin.
Účinkují žáci hudebního oboru.
20. června - Závěrečný koncert. Kulturní
dům Veverská Bítýška, začátek v 18:30.
Účinkují žáci a absolventi hudebního
oboru ve spolupráci s Tišnovským
komorním orchestrem.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY
Žádosti o přijetí ke studiu přijímáme
na základě elektronické přihlášky zaslané do 25. května. Součástí přihlášky, kterou najdete na webových stránkách školy, je rezervační systém. Ten
vám umožní si předem zarezervovat
den a čas přijímací zkoušky. Talentové zkoušky se budou konat ve
dnech 30. 5.-3. 6. 2022.

Iva Hrbáčková,
www.zus-kurim.cz
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KERAMICKÁ A VÝTVARNÁ DÍLNA VEVERKA

4. dubna připravuje pro děti i dospělé akci :

ENKAUSTIKA - malování horkým voskem
Přijďte si vyzkoušet techniku malby horkým voskem.
Pomocí enkaustické žehličky, razítek a enkaustických per vytvoříte nádherné obrazy.
helceletka.cz/veverka/akce/

Spustili jsme přihlašování na

LETNÍ TÁBORY 2022
Připravujeme pobytové i příměstské tábory.
Kompletní nabídku táborů najdete na našich stránkách
helceletka.cz/veverka/tabory/
Můžete nám i napsat či zavolat :
+420 776 34 68 34 /
veverka@helceletka.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM OŘÍŠEK
Aktuálně se MC Oříšek ve spolupráci se sdružením PRO Bítýšku, Skauty
z Veverské Bítýšky a Václavem Kadeřábkem stará o ukrajinské uprchlíky.
Někteří jsou ubytovaní v penzionu U Václava, jiní přímo u rodin našich
spoluobčanů. Díky zbylým věcem z nedávno proběhlého SWAPu
a rychlé pomoci z řad občanů, se nám podařilo tyto ukrajinské babičky
a matky s dětmi zásobit základním oblečením, obuví a hygienickými
potřebami. Pokud se chcete zapojit materiálně, sledujte facebookové
nebo webové stránky MC Oříšek www.mcorisek.cz, kde naleznete aktualizované informace a tabulku s věcmi, které pro ukrajinské rodiny potřebujeme. Chcete-li nabídnout službu, pomoc nebo práci těmto lidem,
kontaktujte nás na centrumorisek@gmail.com.

Moc ze srdce děkujeme těm, co se s pomocí již zapojili a nejsou k této situaci lhostejní.
Mateřské centrum Oříšek Vás zve k účasti na chystaných akcích v březnu a dubnu.
Úterní semináře, začátek vždy v 19:00 hodin
29.3. Máme doma holčičku/chlapečka - rozdíly ve výchově s Jarkou Vykoupilovou
12.4. Správný vývoj a vliv obuvi na dětskou nohu s Veronikou Juráskovou
26.4. seminář zaměřený na první pomoc
7
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Ostatní akce
28.3. návštěva VIDA! Science centra Brno
2.4. Ukliďme Česko
20.4. Výměna zahrádkářských přebytků
Zapojte se také do pravidelných aktivit, cvičení pro děti, těhotné, Muzikohrátky, Lesohrátky, Tvořílek nebo
přijďte do volné herny. Více informací naleznete na www.mcorisek.cz nebo na Facebooku.

NA SOUTOKU
Vážení čtenáři,
chtěli bychom tímto otevřít nový cyklus článků nazvaných Na
soutoku, který jsme svěřili naši milé spoluobčance, paní Jarce Rozsypalové-Vykoupilové, moderátorce Českého rozhlasu Brno.
Její příjemný hlas slycháme z radia na stanici Český rozhlas Brno. My,
občané Veverské Bítýšky, víme, že se zasloužila o rozvoj kultury v našem
městě. Byla zakladatelkou divadla Prkno a Mateřského centra Oříšek.
Úspěšně vedla malé divadelníky Hoblinky.
Dokázala do Veverské Bítýšky na divadelní festival přivést začínající
divadelní herce, kteří jsou dnes známými osobnostmi. Připomeňme si
i její první knížku Babské rady, ve které shromáždila spoustu užitečných
rad.
Požádali jsme Jarku, zda by mohla přispívat do místního zpravodaje
a připravovat rozhovory s občany Veverské Bítýšky, kteří reprezentují
naše město. S občany, kteří jsou známí, zajímaví, inspirativní, odborníci
ve svých profesích.
Novou rubriku Na soutoku otevřeme s Jarkou Rozsypalovou
Vykoupilovou.
Milá Jarko!
Jsi patriotka našeho města?
Jsem, stojí tady můj rodný dům, vyrostla jsem na břehu Svratky a jsem na to hrdá. Setkání s báječnými místními lidmi mně pomohlo splnit si divadelní sen. Ostatně Divadlo Prkno má za sebou neuvěřitelných 25 let
hraní.
Líbí se mi také krajina údolí obklopeného kopci i to, že město Brno je nedaleko. Teoreticky se tam dá
doplavat a před mnoha lety jsem dokonce do jihomoravské metropole po zamrzlé hladině dobruslila.
Kde bereš inspiraci k tvůrčím nápadům?
Sama nevím, je to asi dar. Jsem vděčná, že mám tyhle nápady a následně i energii realizovat různé kulturní
a společenské projekty. Vadí mi stereotyp, takže nové věci vyhledávám i proto, aby mě obohatily. Věřím, že
pestrý spolkový život na vesnicích a v menších městech má velký význam. Spojuje lidi a dělá srdečnou
atmosféru místa. K inspiraci pro divadelní práci stačí dobrá kniha, tak jak se to stalo nedávno. Přečetla jsem
knihu Hrdinky, o zajímavých ženách historie, a bylo jasné, že tohle je námět pro budoucí představení.
Máš člověka, který tě inspiruje?
Často jsou to právě zajímavá setkání, která mi otevřou "nová dvířka". Přiznám se, že díky milované práci pro
Český rozhlas Brno mám těch zajímavých setkání mnoho. Jako konkrétní příklad toho, jak jeden rozhovor
ovlivnil můj život, byla například možnost cestovat do Mexika, kde v místním orchestru hraje na violu rodák
z Moravy, právě on byl mým hostem. Po jeho pohádkovém povídání jsem se nejdřív nadchla já a poté jsem
nakazila své kamarádky. Bylo okamžitě jasné, že jedeme. Takže zrovna cestování je důkaz toho, jak může
jedno setkání ovlivnit můj život.
Jak to máš s trémou v divadle nebo při rozhovorech s osobnostmi v rádiu?
Trému vnímám jako dobré znamení, že mi "na něčem" záleží. Ano, před představením mám studené a zpocené ruce. Ovšem, jakmile jde opona nahoru a začne se hrát, je tréma zázračně pryč. A při závěrečném
potlesku a následně v šatně se potom vždy dostaví euforie a radost.
Velkou trému mám před rozhovory s vědci nebo lidmi z oborů, o kterých málo vím. Snažím se obav zbavit
tím, že se poctivě připravím. Při samotném povídání už není na trému čas, pro hosta se snažím mít absolutní pozornost a skutečně naslouchat. Jen tak se můžu dobře ptát. Ostatně čas a pozornost považuji za největší
dar, který mohu druhému dát. A tohle se snažím uplatňovat nejen při práci moderátorky.
8
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Jak odpočíváš - dobíjíš baterky?
Od malička jsem spíš hyperaktivní, tedy dokážu dělat několik věcí zároveň. Ovšem i s věkem si uvědomuji,
že odpočinek je důležitý. Baví mě kultura, ráda jdu do kina nebo do divadla. Už čtyři roky jsem "celoroční
plavkyní". Takže i chvíle ve studené vodě patří k mému dobíjení baterek. Je to pro mě způsob meditace,
absolutní "tady a teď". I to, že jsem v přírodě, mi dělá velmi dobře. Takže procházky, setkání s přáteli nebo
výlety s dcerami. Ráda poslouchám hudbu, chodím na koncerty a v covidové pauze jsem se po mnoha letech
vrátila k psaní poezie a blogu. A aktuálně teď také píšu pokračování knihy Babské rady.
Představuješ se jako moderátorka, herečka, terapeutka. Co z těchto profesí je tvému srdci nejbližší?
Jsem jako vlaštovka, která skládá hnízdo ze spousty větviček. Vypadá to jako různé profese, ale ve mně se to
tak míchá a propojuje. V tomhle hnízdě jsem šťastná. Na prknech, která znamenají svět a kde mohu vstupovat do příběhů jiných. Jako moderátorka si v rozhovorech hledám také jedinečné příběhy hostů a u terapie
(absolvovala jsem pětiletý terapeutický výcvik u Jiřiny Prekopové) jsou to zase jen a jen příběhy. Velmi osobní, jedinečné a silné, které často potřebují jen vidět nějakou životní situaci z jiného úhlu nebo ji zpracovat
tak, aby se dotyčný potom cítil svobodný a nezatížený. Přijde mi, že to spolu skvěle ladí.
Nejmilejší místo ve Veverské Bítýšce nebo okolí, pokud nám je prozradíš?
Bez zaváhání řeka. Její vůně, která se s každým ročním obdobím proměňuje. Její zvuky a barvy. A ještě vyhlídka Na skalách nad studánkou, odkud je Bítýška vidět jako na dlani.
Těším se na pravidelná setkávání se zajímavými "Bitešáky" v rubrice Na soutoku, máte-li námět na hosta,
neváhejte mi o tom napsat: jarka.vykoupilova@rozhlas.cz

Děkujeme za odpovědi a těšíme se na příští zpravodaj.
Redakce

VYCHÁZKY PO ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ MINULOSTI VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
Kříž za hřbitovem
Když jsem byl před léty osloven z radnice, abych nachystal ke Dnům obce
vycházku, říkal jsem si, čím ji zaplnit. Tak vznikly Procházky známou i neznámou minulostí Veverské Bítýšky. Známých, méně známých a skoro zapomenutých událostí v historii našeho městečka je dost a dost. S nimi jsou spojena i místa, osobnosti, příběhy i tradované pověsti.
Jedním z těchto míst je dnes už neexistující kříž za hřbitovem. Stál v místě,
kde z našeho městečka od nepaměti vedla cesta směrem k hradu Veveří. Už
na 1. vojenském mapování z let 1764-1783 je tato cesta vyznačena a u ní
i ten kříž. Za dnešním hřbitovem šla cesta úvozem, pak z něho vycházela do
polí a přes horizont směřovala k Mečkovu. Uběhla dvě století, soudruzi
udělali z úvozu smetiště, pak jej zavezli a rudí kolchozníci cestu rozorali. Za
své vzal i kříž. Dlouhou dobu se jeho kamenný podstavec válel v poli a ukazoval místo, kde kříž stál.
Kříže v krajině mají svůj význam. Často připomínají události, které už
skoro vymizely z lidské paměti a mnohdy po nich zůstaly jen pověsti. Podobně jako o smírčím kříži při cestě do Hvozdce. Proč zde tedy stál tento kříž?
Kříž, když ještě stál
Kterou událost mohl připomínat?
Roku 1740 vypukly takzvané války o rakouské dědictví. Válka mezi rakouskou císařovnou Marií Terezií
a pruským králem Fridrichem II. v roce 1742 se neblaze dotkla i našeho městečka, jak se dočtete v knize
Paměti panství Veverského od bítýšského faráře Karla Eichlera na stranách 238-241: "Roku 1742 dne 11.
února dorazili sem vojáci pruští, avšak obyvatelům ne mnoho nepřátelští a po mnoho následujících dní táhlo
jich s králem mnoho tisíců k Velké Byteši." 25.
Vojenské mapování
března dorazilo saské vojsko: "Po čtrnáct dní vojáci Saští jedni odcházeli, jiní přicházeli, naposledy
nemocní, z nichž sedmadvacet, pokud se ví, za
málo dní zemřelých sem tam pochováno jest na
zahradách, podél cesty, několik u kříže před domkem ranlékařovým u velkého mostu."
Vojsko zavleklo do městečka choleru a jak píše
K. Eichler: "…která po Prušácích hody slavila."
9

Zpravodaj města Veverská Bítýška 03/2022

www.obecveverskabityska.cz

Tato nákaza si vyžádala podle matrik kolem 100 obětí. Jen za duben
až červen 1742 je v matrice zaznamenáno 92 úmrtí, například od
21. do 30. dubna to bylo 27 zemřelých. Jak muselo být našim předkům? "Těžké měli postavení zástupci obce, jimž starati se bylo o různé potřeby cizího vojska a zároveň chrániti spolusousedy před škodami," píše K. Eichler. I situace místního faráře Jana Aloise Strafusse
musela být nezáviděníhodná. Zaopatřit a nechat pohřbít takové
množství farníků! Již od středověku mělo naše městečko hřbitov u kaple Matky Boží na Veveří. Tam bylo v klidných létech pohřbíváno
kolem 35 zemřelých ročně. Hřbitov je to malý, obehnaný zdí, místy
skalnatý a je daleko. Těžko si představit, že v takto pochmurné době
sem byla odvážena a pohřbívána všechna těla zemřelých, jen 25.
dubna 1742 to bylo 6 obětí nákazy. Navíc v té době se tyto události
Podstavec zničeného kříže
řešily společnými hroby, podobně jako o necelých 100 let později
při cholerové nákaze v letech 1831-32. Tehdy byl pro pohřbívání zbudován "cholerový hřbitov" v polích nad
městečkem. Bohužel v matrikách se neuvádí místo, kde byli zemřelí pohřbeni. Lze jen vycházet z našich
vědomostí o té době, poznatcích ze zachovalých zpráv a náznaků v krajině, například ze satelitních snímků
místa. To vše nám napoví. Zjistit nevyvratitelně, kde mohly být oběti nákazy v roce 1742 uloženy k věčnému spánku, by vyžadovalo archeologický průzkum nebo nález archivních dokumentů. Místo, kde kříž stál,
je obecním pozemkem. Je to ta cesta, která tu kdysi vedla. V odsouhlaseném územním plánu města Veverská Bítýška je tato cesta navržena k obnově, stejně jako cesta k "cholerovému hřbitovu". Za více jak 10 let
od schválení územního plánu ale nenašlo vedení města dost odhodlání a odvahy na obnově těchto cest začít
pracovat. Třeba se tento článek stane impulzem pro změnu.

Milan Brychta

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - REKREAČNÍ OBLAST
Naše město Veverská Bítýška leží v krásném údolí, kterým protéká řeka Svratka a Bílý potok. Kolem dokola je toto údolí obklopeno lesy, které lákají k vycházkám a výletům, a to nejen zdejší obyvatele, ale i lidi
z okolí. Bylo tomu tak i v dřívějších dobách. Lidé, kteří žili ve městech a lákala je příroda, jezdili k řece na
výšlapy. Později si zde začali stavět skromné chatky. První vznikají asi v době kolem let 1924-1928 v oblasti
Rokle. Toto údolí před vznikem přehradního jezera vypadalo trošku jinak. Lidé, kteří si zde postavili první
trampské chaty, začali tomuto místu říkat ,,Měsíční údolí". Na Mečkově vzniká asi v roce 1934 první osada
nazvaná ,,Bílá hvězda". Také na ostrově mezi korytem řeky Svratky a náhonu k bývalé kaolince se začaly
budovat zprvu trampské a později rekreační objekty.
Na Bílém potoce se objevila první trampská chata v roce 1930, říkalo se jí ,,Lesní chlapci". V krátké době
přibyly další - ,,Margareta", ,,Osmahláci" a ,,Bílá řeka". V paměti zůstávají některá jména bítýšských trampů,
např. Antonín Babák, člen Yachtklubu Brno a výborný harmonikář.
A dále muž jménem nebo přezdívkou Čáp. Když projížděli Bítýškou
v roce 1938 provazochodci, tak se
nechal při produkci přenést po
provaze. Bohužel zahynul za druhé
světové války v koncentračním táboře. Další člen trampského hnutí byl
František Šnábl, zvaný Rydy. Na chatu na Bílém potoce jezdíval tramp
Ondráček se svou sestrou Martou.
V neděli večer, když se vraceli autobusem do Kuřimi, tak se v autobuse
zpívalo a bylo veselo.
Kdo uměl, tak si sebou do
přírody
nesl svůj oblíbený hudební
Kantina Nový Dvůr 1934
nástroj. Hrálo se na kytaru, mando10
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línu, banjo, housle nebo harmoniku. V té době vznikají první trampské písně. Také se zakládají první hudební soubory, které dosahovaly vysokých kvalit a účastnily se různých soutěží. Jeden z nich byl soubor nesoucí
název ,,Bílý potok".
První zmínky rekreačního pobytu ve Veverské Bítýšce pocházejí z konce 19. století. V roce 1887 nechal
Jan Kovář, bítýšský občan a starosta, postavit pro svou sestru letohrádek. Kde stával? Když půjdeme proti
proudu Bílého potoka, budeme míjet hájenku, dětské hřiště
a zahradní vilu. Někde v místech za touto vilou se nacházel tento rekreační objekt,
který měl i svůj bazén. Prošel
rukama několika majitelů,
a když ho koupila firma Lachema, nechala ho zbourat. K výstavbě rekreačních budov, jak
měla firma v úmyslu, už nedošlo. Jan Kovář, kterému patřil horní mlýn v Bítýšce (dnes
Hartmann), nechal v jedné budově tohoto mlýna zřídit letní
Koupání u splavu před válkou
byty pro rekreaci.
Další rekreační vilu si staví
brněnský advokát JUDr. Rudiš kolem roku 1910 v ulici Tišnovská. Byl to v té době jediný objekt, který stál
za řekou. Ve stejné době se začalo stavět vlakové nádraží. Vila advokáta Rudiše se dostala před první světovou válkou do majetku Sociální péče města Brna, která zde zřídila domov pro děti ze sociálně slabých
rodin. V prvních poválečných létech sloužila ,,Útulna", jak se zařízení říkalo, pouze pro dívky. V roce 1919
si přijela objekt prohlédnout lady Muriel Pageová z USA. Byla to charitativní pracovnice YWSA v USA, která
předala ,,Útulně" finanční a věcné dary. Průvodkyní jí byla Alice Masaryková, dcera tehdejšího prezidenta.
Od roku 1925 byly v ,,Útulně" ubytováni zase jen chlapci. Po druhé světové válce byla ,,Útulna" přeměněna na byty.
Další rekreační budovou v okolí města byla chata ČOB. Stojí pod horním splavem na řece Svratce.
O kousek níž, na levém břehu řeky Svratky, byla postavena v roce 1932 ,,Zotavovna Ludmily Konečné a Dr.
Bohumila Macků". Byl to dřevěný objekt na zděných základech a patřil Soc. péči města Brna pro handicapovanou mládež. V dnešní době objekt chátrá.
Když půjdeme dál, proti proudu řeky Svratky, dostaneme se k tábořišti YMCA, které zde začalo budovat
sruby a sociální zařízení v roce 1938. Když byla tato organizace v roce 1950 zrušena, konaly se zde mezinárodní pionýrské tábory. YMCA získala objekty zpět v restituci po roce 1990.
Někteří rekreanti jezdili do Veverské Bítýšky na letní byt. Vytipovali si dům a snažili se ho získat pro svůj
letní pobyt. Později už měli ubytování zajištěno jako stálí letní hosté. Bohužel se museli spokojit s mizivými
hygienickými podmínkami. Obyvatelé domu jim přenechali svoje místnosti k užívání a sami se přestěhovali
do sklepních prostor. Rádi se uskrovnili, protože z ubytování měli nezanedbatelný příjem. Stravovat se
rekreanti chodili do místních hostinců - U Kazíků číslo 48, U Křížů (na ulici Tišnovská), U Kárných (dnes
restaurace Na Městečku) a do obecního hotelu (dnešní radnice) a k paní Jelínkové, která bydlela Na Bílém
potoce. Ve všech hospodách se vařilo po domácku a velmi chutně.
A tak doufáme, že i v dnešní době, když naším městem procházejí nebo projíždějí turisté, výletníci,
rekreanti, že se u nás cítí dobře, že se jim zde líbí a budou se sem rádi vracet.

Hana Mifková

PORADCI BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ MOHOU NYNÍ PŘIJET AŽ ZA VÁMI
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům
trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro
svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí
11
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žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška
odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta
Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění,
porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim
nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby
konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní
číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní
podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny
brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

DUBNOVÝ ÚPLNĚK A VELIKONOCE
Podle křesťanské tradice připadají Velikonoce na
první neděli po prvním jarním úplňku. Protože letos
úplněk připadá na Bílou sobotu 16.4., bude Boží hod
velikonoční následující den. Těsnější odstup mezi
úplňkem a velikonoční nedělí už být nemůže. Stejná situace se bude opakovat až v roce 2032.
V souvislosti s Velikonocemi nastávají i méně časté,
zato absurdnější situace, jako například v roce 2019.
Tehdy jarní rovnodennost nastala už 20.3. ve 22:58 SEČ
a první jarní úplněk jen o pár hodin později, 21.3. ve
2:43 SEČ. Velikonoční neděle pak byla až o měsíc později, 21.4.
Výpočet data Velikonoc sahá do dávné minulosti, do
prvního nikajského koncilu v roce 325. Výpočet data závisí na pohybu Země okolo Slunce a Měsíce okolo Země. Naši předkové neměli k dispozici přesný výpočet
okamžiku jarní rovnodennosti a úplňku tak jako my nyní. První jarní den byl proto stanoven na 21. března.
Výpočet data Velikonoc se prováděl pomocí tabulek, které byly v moderní době nahrazeny vhodnými
výpočetními algoritmy. V praxi se však dávno dohodnutý postup dodržuje z tradičních důvodů dodnes.
Samozřejmě takový přibližný výpočet nekoresponduje přesně se skutečností. Občas, když se čas jarní rovnodennosti a úplňku liší jen o několik hodin, může při výpočtu oproti skutečnosti dojít k přehození pořadí
obou jevů a posunu Velikonoc až o čtyři týdny.

Radoslav Patočka

Z RADNICE
Tříkrálová sbírka 2022.
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 8. ledna 2022. Ve Veverské Bítýšce se vybralo 108 217 Kč a 6,5
EUR. Finanční částka byla odvedena na účet Charity České republiky.
Děkujeme všem dárcům.
Doufejme, že nebudeme lhostejní a budeme dále přispívat na účty neziskovek, které pomáhají řešit situaci
ukrajinských uprchlíků.
12
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Město Kuřim vyhlásilo sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny
Rada města Kuřimi vyhlásila veřejnou sbírku zaměřenou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Výtěžek sbírky
půjde primárně na pomoc uprchlíkům, kteří jsou v Kuřimi ubytovaní, část může být použita i pro uprchlíky, kteří se nacházejí v České republice mimo město Kuřim. Prioritně má sbírka zajistit úhradu nákladů
spojených s pobytem uprchlíků na území města Kuřimi i ČR a to zejména stravného, hygienických potřeb,
vybavení, plateb za energie v bytech, kde budou ubytováni a dalších. Na území města už se nyní nachází
několik uprchlíků z Ukrajiny, jedná se zejména o matky s malými dětmi. Aktuálně jsou ubytováváni v hotelu Kaskáda.
Sbírka bude realizována prostřednictvím transparentního účtu číslo:

27-8683960217/0100
Sbírka byla zahájena 2. března 2022 a bude ukončena 31. května 2022.

POMOZTE ZJISTIT!
Město Veverská Bítýška má již třetí pamětní knihu
obce.
První kniha je nazvána Pamětní kniha MNV a byla
vedena od roku 1958 do roku 1974.
Jsou v ní zápisy z obřadů, jako je vítání občánků,
zlaté svatby, kulatá životní výročí, vzácné návštěvy
v našem městě. Zápisy jsou doplněny opravdu
pěknými malovanými obrázky.
Druhá pamětní kniha je vedena v letech 1974-1999.
Chtěla bych zjistit, kdo do těchto knih maloval.
Pokud byste mi mohli pomoci, volejte, prosím.
Telefon: 549 420 397.
Anežka Dvořáková, matrika.
MOC DĚKUJI!

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky
od občanů i organizací.
Dárci mohou přispívat na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

ČLOVĚK MOUDRÝ (HOMO SAPIENS SAPIENS) - TÉŽ ČLOVĚK ROZUMNÝ
Máme tu první jarní měsíc - březen. Každý, kdo má zahrádku, dobře ví, že začínají práce jako hrabání trávy,
stříhání stromů, úprava keřů tak, aby jejich větvě nezasahovaly do cestiček na zahradě.
Ale milí spoluobčané, chodník je také taková cesta pro pěší. Najdou se místa v našem městě, kde větve ze
zahrad zasahují do chodníků a překáží chodcům v chůzi.
Prosíme, myslete i na spoluobčany, až budete upravovat své předzahrádky a zahrádky.
Někteří spoluobčané nám udržují veřejné prostranství - zelené plochy, trávníky před svými domy, za což
moc děkujeme. Ale bohužel, jiní spoluobčané nám na tomto veřejném prostranství parkují svoje osobní
vozy. Upozorňujeme, že jde o porušování Obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty a pořádku ve městě.
Citace vyhlášky: “Každý je povinen se chovat tak, aby nepoškozoval veřejnou zeleň. Poškozování veřejné
zeleně podle této vyhlášky je: mimo jiné - vjíždění vozidel na plochu zeleně”.
13
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INZERCE

Hotaha dárkové zboží


Ručně háčkované výrobky - kabelky,
batůžky, šátky, dětské botičky, dětské
deky, hračky
 Výrobky technikou richelieu - dečky,
ubrusy, polštářky
 Dekorativní předměty zdobené technikou decoupage - výprodej
 Papírová blahopřání technika 3D

Hanka Hotárková
Mobil: +420 733 545 152
e-shop: www.hotaha-darkove-zbozi.cz
Přijmeme do výroby
další kolegy
a kolegyně!

Rosteme o
80 nových pozic
Metaldyne: Oslavany, Zbýšov a Ivančice

Operátor/ka výroby
Zbýšov u Brna
3 směny
mzda od 29.000 Kč

Obsluha lisů a linek
Oslavany
nepřetržitý provoz
mzda od 37.000kč

Hledáme také:

Obsluha CNC
Zbýšov u Brna
3 směny
mzda podle praxe

Plánovač výroby
Výrobní kontrolor
... a další!

Všechny volné pozice
www.jistotaprace.cz

Přijďte se podívat
na vlastní oči
do provozu

778 543 708
personalni@aam.com

Rodina hledá ke koupi byt
v Bítýšce 3+kk a vìtší.
Dìkujeme za nabídku.

775 667 214

Nové bistro Winston
na hradě Veveří hledá právě vás

tJEFÈMOÓCSJHÈEBQSPTUVEFOUZ 
BLUJWOÓTFOJPSZOFCPNBNJOZ
tQMBUÓNFTMVÝOūBWŝBT
tKFEFNFPEEVCOBEP[ÈƤÓ
Nemusíte být z oboru, nemusíte
mít praxi, stačí vášeň pro trendy
gastronomii, dobrou kávu, skvělé pivo, domácí dobroty, svěží
drinky... Ostatní vás naučíme.
tel. 603 837 063
JOGP!CJTUSPXJOTUPOD[
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REALITY SEDLÁKOVÁ
- VÁŠ SOUSED V REALITÁCH

17 let zkušeností v oblasti realit
 právní

servis pro prodávající zdarma - kupní smlouvy, návrhy na vklad, listy vlastnictví, výmaz věcných břemen, darovací smlouvy apod. (zdarma také veškeré poplatky na katastrálním úřadě)
 právní servis pro pronajímatele zdarma - nájemní a podnájemní smlouvy, předávací protokoly
 finanční poradenství - hypoteční úvěry, pojištění apod.
 ocenění nemovitostí (dědické řízení, tržní ocenění apod.), znalecký posudek
 zajištění průkazu energetické náročnosti budovy
Kontakt:
(PENEB)
 příprava nemovitostí k prodeji a jejich prezentace Jana Sedláková,
profesionální fotografie, videoprezentace, home
staging, 3D projekce a skenování, inzerce
 úklid, vyklízení a stěhování
e-mail: info@reality-sedlakova.cz
 po prodeji nemovitosti zajistíme přepis energií
www.reality-sedlakova.cz

+420 604 737 200

Hledám spolupracovníka na výpomoc při práci
na stavebních projektech.
Práce s AutoCAD, příp. podobným programem podmínkou.

Ing.arch.Josef Špaček, tel.:

602 753 035

SERVIS a OPRAVA
NOTEBOOKÙ a POÈÍTAÈÙ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.
Rozumné ceny, rychle a spolehlivì,
25 let praxe.
Bednáø, tel.: 608 880 107

NAVŠTIVTE

Městskou knihovnu Veverská
Bítýška

VEŠKERÉ INFORMACE
K AKTUÁLNÍMU STAVU:
oficiální www stránky
Města Veverská Bítýška

okvb.unas.cz

www.obecveverskabityska.cz
- aktuality z města - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního
rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

Provozní doba :
Pondělí 8.30-12.00, 13.00-17.00
Středa 8.30-12.00, 13.00-18.00
Pátek 8.30-12.00, 13.00-17.00

nebo 15
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AAA Byty.cz

tel. : 541 216 022
(14-17 hod.)
mobil : 602 510 008
(17-22 hod.)

osobní poradce v realitních slubách
- 10 let praxe v oboru
- více ne 200 prodaných
èi pronajatých nemovitostí
- zprostøedkování prodeje bytù, domù,
pozemkù
- aukce nemovitostí! - elektronická
licitace v pøípadì více zájemcù
o nemovitost
tel.: 601 560 217
e-mail: jiri.hrdina@aaabyty.cz
V Zahradách 798
664 71 Veverská Bítýška

Ordinační doba :
pondělí až pátek :
14-17 hod.


Veterinární ambulance :
očkování, čipování + pet-pasy,
základní veterinární ošetření
a konzultace
 Prodejna chovatelských potřeb
a krmiv
 Koupání a stříhání psů

zeptat!
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INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v městském zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Městský 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 2022  Vydává Město 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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