DUBEN 2020

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje Vás
seznámím s připravovanými
akcemi na nastávající období.
Komunikace U Hřiště
Na stavbu ,,Oprava komunikace U Hřiště" bylo 7. 5. 2019
vydáno stavební povolení.
Ovšem stavební povolení na
odvodnění této komunikace, jež
je součástí této stavby, bylo Odborem stavebním
a životního prostředí Městského úřadu Kuřim vydáno
až 16. 10. 2019. Zastupitelstvo města schválilo dne
11. 3. 2020 výzvu na veřejnou zakázku a na základě
této výzvy bude vybrán zhotovitel stavby. Po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby
zahájíme opravu této komunikace.
Vrt HV 102
Je vyhotovena projektová dokumentace pro provedení stavby týkající se zapojení vrtu HV 102 do
stávající úpravny vody, včetně rekonstrukce technologické části ve stávajícím objektu úpravny vody Na
Bílém potoce. Nyní je do této úpravny napojen vrt
HV 101. K připojení nového vrtu HV 102 je třeba
úpravnu vody přizpůsobit tak, aby nátok na úpravnu
vody byl dle potřeb množství vody řešen samostatně
z každého vrtu anebo současně. Technologie úpravny vody je dimenzována na maximální průtok 6 l/s:
tedy 1 l/s z vrtu HV 101 a 5 l/s z vrtu HV 102. Na
Městském úřadě v Kuřimi bude zažádáno o vydání
stavebního povolení k vodním dílům a stanovení
ochranného pásma. Domnívám se, že tato stavba je

z hlediska zájmů města tou nejdůležitější. Zajištění
dostatku pitné vody do budoucna je ta nejvyšší priorita.
Workoutové hřiště
Zastupitelstvo města schválilo vybudování workoutového hřiště pro mládež starší patnácti let v lokalitě Na Ostrůvku. Na stavebním úřadě je požádáno
o vydání územního souhlasu na umístění a stavbu
hřiště. Je schválena výzva na veřejnou zakázku, která
stanovuje podmínky výstavby tohoto hřiště. Stavba
bude zahájena po vydání stavebního povolení a podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem hřiště.
Vodovod Okřínek
V průběhu měsíců dubna a května bude prodloužen vodovodní řad pro veřejnou potřebu v části ulice
Okřínek.
Splašková kanalizace a vodovod v části ulice
9. května
V průběhu minulého roku vykoupilo město od
soukromých vlastníků pozemky pro budování inženýrských sítí v části ulice 9. května. Do těchto pozemků bude dle schválené projektové dokumentace
uložena splašková kanalizace v délce 92 m a vodovodní řad v délce 133 m.
Tělocvična
Pokračují stavební práce na výstavbě nové tělocvičny. Byly dokončeny veškeré instalace uvnitř
budovy, vybetonované podlahy, dokončeny omítky
a sádrokartonářské práce. Byl dokončen podhledový
strop včetně osvětlení v prostoru haly. Probíhají práce obkladačské a práce na dokončení fasády budovy.
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Připravuje se realizace přípojek vody, plynu a telekomunikačního kabelu O2. Práce prozatím probíhají
dle harmonogramu prací.
Fasáda a zateplení budovy kulturního domu
Město nechalo vyhotovit projektovou dokumentaci na stavební úpravy budovy kulturního domu
v ulici Pavla Perky. Stavební úpravy kulturního domu
budou provedeny za účelem zlepšení tepelných
vlastností budov - zateplení fasády, výměna stávajících dřevěných oken, dveří a střešních krytin. Na stavebním úřadě je požádáno o vydání stavebního povolení. V budově kulturního domu byla provedena
generální výměna hlavního elektrorozvaděče umístěného v předsálí. Na tuto opravu budou navazovat
výměny dalších dvou elektrorozvaděčů umístěných
v budově.
Opravou budovy kulturního domu bude dokončena koncepce oprav budov v majetku města (mateřská
škola, tělocvična, kulturní dům) v ulici Pavla Perky.
Chodník Tišnovská
Zajistili jsme vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků po obou stranách ulice
Tišnovská za mostem přes řeku Svratku.
Ve směru vlevo od mostu po křižovatku s ulicí
M. Kudeříkové (levá strana ve směru na Chudčice).
Chodník bude napojen na stávající chodník ukončený na mostě přes řeku Svratku. Bude dále pokračovat
v přímém směru ke křižovatce s ulicí M. Kudeříkové,
za touto křižovatkou bude ve vzdálenosti cca 15 m
provedeno místo pro přecházení přes tuto komunikaci a dále bude chodník napojen na stávající chodník.
Propojovací chodník v ulici Nádražní - Pod Horkou vpravo za mostem směrem na Chudčice. V současné době je chodník ukončen na mostě přes řeku
Svratku. Za tímto mostem je rozlehlá a nepřehledná
křižovatka - sdružené napojení ulic Za Řekou a Nádražní. Za touto křižovatkou pokračuje ulice Tišnovská, jejíž krajnice je využívána jako pěší trasa až
po vjezd do stávající obytné zóny na ulici Pod Horkou.

Po konzultacích s Policií ČR je vyprojektována
úprava stávajícího připojení ulic Za Řekou a Nádražní tak, že budou k ulici Tišnovská připojeny samostatnými větvemi, které budou odděleny středním dělicím ostrůvkem. Nový chodník bude navazovat na
chodník na mostě přes Svratku, dále bude pokračovat
přes upravené napojení výše jmenovaných ulic přes
dělicí ostrůvek s místem pro přecházení a bude pokračovat v souběhu s ulicí Tišnovská až po vjezd do
obytné zóny na ulici Pod Horkou.
Po několika jednáních se zástupci Správy a údržby silnic, oblast Blansko, pod kterou naše město přešlo, a ve spolupráci s projektantem v oboru dopravních staveb jsme dospěli k jasnému závěru, za jakých
podmínek by bylo možné zrealizovat výstavbu chodníku v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice (stavba, jejíž umístění je na pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje). Město zadalo vypracování projektové dokumentace a námi oslovený projektant řeší
veškerá stanoviska a připomínky dotčených orgánů,
která budou zohledněna v projektové dokumentaci.
Koronavir
Vláda České republiky přikročila k razantním mimořádným opatřením v boji proti šíření nového typu
koronaviru a vyhlásila stav nouze. Jedná se o mnoho
opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti občanů,
z nichž jedním z nich je omezení shromažďování
nebo pohybu.
I naše město podniklo patřičné kroky k naplnění
vyhlášených opatření.
Veškerá tato opatření budou mít neblahý ekonomický vliv nejen v soukromé, ale i ve veřejné
sféře.
Přesto je nutné tato nezbytná opatření dodržovat
a chovat se opravdu zodpovědně. Vždyť jde v první
řadě o naše zdraví. Věřím, že to vše společně zvládneme.

Josef Mifek, starosta města

SLEŠŤŮVKA - NAUČNÁ STEZKA
Slešťůvka též Slestůvka či U Kamene je stále jedno a totéž místo rozprostírající se na jižním okraji našeho města souběžně se silnicí do Hvozdce. Od ní se nenáročnou procházkou po travnaté pěšince dostanete
ke kapličce Panny Marie zbudované v roce 1896 nadučitelem Janem Dvořákem. I přes intenzivní zemědělskou činnost v blízkém okolí je zdejší studánka stále zdrojem osvěžující pitné vody splňující všechny hygienické parametry. Ze studánky i přilehlého mokřadu vyvěrá bezejmenný potůček, který bývá též někdy
nazýván Slešťůvkou. Niva podél toku vytváří vhodné podmínky pro vlhkomilnou květenu, zatímco po obou
stranách na přilehlých svazích nacházíme suchomilnou vegetaci.
Především přičiněním některých místních občanů se podařilo zabránit zřízení skládky odpadů v této lokalitě. V součinnosti s odborem životního prostředí se jim podařilo zařadit Slešťůvku do programu ochrany přírody jako významný krajinný prvek (VKP). A již v roce 2007 se v místním Zpravodaji dočítáme, že v září
a říjnu téhož roku zde pracovní skupina obce prováděla odstraňování náletových keřů, porostů, vyklízela
obrovské množství nashromážděných odpadků, zatravňovala poškozené plochy i s využitím finanční pod2
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pory poskytnuté odborem životního prostředí. Ve spolupráci s oddělením péče o přírodu a krajinu byly
dosazeny původní odrůdy jabloní, byl proveden pomologický průzkum a vybudovány menší tůně. Rovněž
byla opravena kaplička. Dnes se může každý vydat ke kapličce na procházku, případně relaxovat a posedět
na lavičkách či se osvěžit pramenitou vodou ze studánky. Slešťůvka si zachovala svoji duchovní i přírodní
hodnotu.
Ale …
I přes pravidelnou péči a každoroční
sečení travnatých porostů, jsou zde místa,
kde je vinou invazních rostlin utlumena
druhová pestrost ostatní vegetace. Expanzivní dřeviny svým rozrůstáním narušují
typický vzhled lokality a ohrožují biodiverzitu. Nikdo však nedokáže odhadnout,
co se tady vlastně děje, když ani pořádně
nevíme, co vše a jak zde roste a žije. Proto
se zrodila myšlenka vybudovat naučnou
stezku. Rozsáhlejší poznání jednotlivých
druhů rostlin a živočichů a znalost jejich
vztahů je východiskem našeho soužití
s přírodou. Naučná stezka se tak pro některé z nás může stát úvodní lekcí pro nikdy
nekončící studium a poznávání přírody.
V letošním roce se chystáme ve Slešťůvce zmapovat a určit nejfrekventovanější rostlinné a živočišné druhy. Na základě takto získaných poznatků budou navrženy a instalovány přehledné informační tabule. K jednotlivým rostlinám budeme podél
stezky v průběhu vegetačního období umísťovat informační interaktivní tabulky. Souběžně budou založeny
webové stránky, na kterých naleznou návštěvníci bohatější informace. K těmto činnostem nutno přidružit
i pravidelné odstraňování náletových dřevin a 1-2x ročně údržba travních porostů. Aby se již letos podařilo
uskutečnit tyto náročnější zásahy spojené s odstraňováním porostů, bylo v koordinaci našeho města s odborem životního prostředí v Kuřimi a s oddělením péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Jižní Morava zažádáno o finanční podporu v rámci Programu péče o krajinu
MŽP.
Chceme oslovit a požádat o spolupráci i ostatní spoluobčany všech věkových skupin, starousedlíky i nově přibyvší. Rádi bychom vytvořili společenství graduovaných i začínajících přírodovědců, entomologů,
ornitologů, botaniků, nadšenců či příznivců, kteří pomohou zmapovat zdejší faunu a flóru. Též uvítáme ty
občany, kteří budou ochotni nabídnout pomoc při údržbě porostů nebo jen přispějí občasným námětem či
sympatií. Pokud byste se projektu Sleštůvka-naučná stezka chtěli jakkoli zúčastnit, napište nám na mailovou
adresu: k.babicek@gmail.com

Karel Babíček

KVĚTNICE, STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OSLAVILO ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ
Dne 5. 2. 2020 oslavilo družstvo KVĚTNICE,
stavební bytové družstvo v Tišnově šedesáté výročí
svého vzniku, což si zaslouží ohlédnutí za historií
družstva.
Od poloviny roku 1959 se na základě zákona č.
27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě začala
vytvářet družstva občanů sdružených pod národní
výbory měst a obcí a družstva zaměstnanců podniků
k uspokojení potřeby nového bydlení jejich členů.
V Tišnově bylo na ustavující členské schůzi družstva
dne 23. 5. 1959 založeno Stavební bytové družstvo
občanů v Tišnově a následně schváleno radou ONV

v Tišnově dne 24. 6. 1959. Do podnikového, nyní
obchodního rejstříku, bylo takto založené družstvo
zapsáno dne 5. 2. 1960, čímž právně vzniklo, a od
tohoto data se odvíjí jeho šedesátiletá historie.
Obdobně v té době vznikla stavební bytová družstva
občanů v Kuřimi a ve Veverské Bítýšce. Rozvojem
podniků TOS Kuřim a RICO Veverská Bítýška a řešením potřeby bytů pro nové zaměstnance došlo k převodu těchto dvou družstev občanů pod tyto podniky
s názvy VÝHLED a SVRATKA.
V sedmdesátých letech pak probíhala integrace
stavebních bytových družstev do větších celků a tím
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došlo ke sloučení těchto 3 družstev do jednoho s novým názvem KVĚTNICE, stavební bytové družstvo se
sídlem v Tišnově. Dále touto integrací byly do družstva KVĚTNICE přičleněny i menší celky z okolních
obcí, které dříve vlastnily místní JZD, státní statky,
státní lesy a podobně. Šlo o bytové domy v Předklášteří, Čebíně, Drásově, České a Domašově.
Původní sídlo družstva KVĚTNICE bylo na ulici
U Humpolky v Tišnově, se zvětšením družstva byly
zakoupeny 2 rodinné domy v ulicích Brněnská 150
a Mlýnská 666 propojené dvorním traktem a jejich
úpravou vzniklo nové sídlo družstva. V Kuřimi byl
původní provoz družstva v ulici U Stadionu 941 po
vystavění sídliště přemístěn do nových samostatných

základnu nebydlících tato forma výstavby cenově
nedostupná. Nové bytové jednotky vznikají jednotlivě pouze vestavbami do stávajících půdních prostor,
případně nástavbami na náklady vlastníků. Po roce
1990 se bytová družstva setkávala i s tím, že na
bytové družstevnictví bylo neprávem a mnohdy i z
neznalosti této problematiky nahlíženo jako na něco,
co je překonáno a je pozůstatkem minulosti. Přitom
bytová družstva a družstevní principy, které po celém světě fungují více než 170 let, nejsou prázdné
a překonané pojmy a družstevní nájemní bydlení má
své výhody. Řada představitelů státu, státní správy
i politických stran si začíná uvědomovat, že při
správně nastavené finanční podpoře družstevní bytové výstavby by mohla i v současné době bytová
družstva nabídnout tolik potřebné a chybějící cenově
dostupné bydlení.
Po roce 1990 však postupně probíhala i rozsáhlá
revitalizace (zateplení a nové nátěry fasád, nové
lodžie či balkony) většiny stávajících domů ve vlastnictví či ve správě družstva, kdy byl mimo jiné k lepšímu změněn do té doby uniformní vzhled jednotlivých domů, což se projevuje pestrostí a různorodostí jednotlivých sídlišť.
Novými zákonnými úpravami od roku 1994 došlo
dále k transformaci bytového družstevnictví a k umožnění převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví jednotlivých družstevníků. Od tohoto roku
souběžně s převody družstevních bytů do osobního
vlastnictví zajišťovalo družstvo i ustavení společenství vlastníků v jednotlivých domech jako samostatných právnických osob. Tím také došlo postupně
k modifikaci činností zajišťovaných družstvem, kdy
vedle uspokojování bytových potřeb svých členů
družstvo provádí smluvní správu bytového fondu pro
společenství vlastníků v původních družstevních domech, příp. i v domech nedružstevních. V současné
době má družstvo KVĚTNICE 405 členů, spravuje
celkem 2 374 bytů v Tišnově, Kuřimi, Veverské Bítýšce, Předklášteří, Čebíně, Drásově, České a Domašově, z toho 2007 bytů ve vlastnictví a 367 družstevních bytů, a vykonává smluvní správu pro 91
společenství vlastníků v těchto městech a obcích.

prostor na adrese Popkova 1008 a jako kancelář
družstva je pro množství bytů v Kuřimi v provozu dodnes. Ve Veverské Bítýšce je stále majetkem družstva dřívější správní budova na sídlišti Na Bítýškách
326. Složitost služeb poskytovaných zaměstnanci
správy družstva v Tišnově ve dvou budovách byla
vyřešena generální rekonstrukcí budovy na ulici
Mlýnská 666 a sestěhováním zaměstnanců do jedné
budovy v roce 2015.
Během činnosti právních předchůdců a následně
družstva KVĚTNICE bylo postaveno dodavatelsky
nebo svépomocí celkem 2 463 bytových jednotek
o velikosti 1+1 až 4+1 v celkem 107 bytových dvou
až dvanácti poschoďových domech a v menším počtu i v rodinných domech ve jmenovaných lokalitách
severozápadní části okresu Brno-venkov. Po roce
1990 byla výstavba družstevních bytů pozastavena
z důvodu zastavení finanční podpory výstavby
státem a byla možná pouze z finančních prostředků
stavebníka, což byl důvod, proč byla pro členskou
4
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Tuto správu zajišťuje družstvo v současné době osmi
kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci.

ného, stabilního a profesionálního partnera s jasnou
historií a perspektivou.
Oslava šedesátého výročí vzniku družstva svědčí
o dobré a záslužné činnosti družstevníků, zaměstnanců i funkcionářů družstva, za kterou jsou vidět
uvedené výsledky. V celé historii družstva se vystřídalo 10 předsedů, 74 členů představenstva a množství zaměstnanců.
Šedesát roků činnosti družstva KVĚTNICE je za
námi a představenstvo družstva věří, že neméně
úspěšné a dlouhé období stojí před námi.

Družstvo KVĚTNICE je dlouhodobě členem Svazu českých a moravských bytových družstev, kdy
členství v tomto svazu přináší družstvu a jím spravovaným společenstvím vlastníků zázemí a metodickou
podporu ve složité a komplikované oblasti správy
bytového fondu. Prostřednictvím tohoto členství
mohou členové sdílet a řešit společné problémy ve
všech oblastech dotýkajících se bydlení. V rámci tohoto svazu, a tedy v rámci bytových družstev v České
republice se družstvo KVĚTNICE řadí mezi středně
velká družstva. Pro své členy a pro společenství vlastníků družstvo dlouhodobě představuje odborně zdat-

JUDr. Miloš Sobotka
předseda družstva KVĚTNICE, stavební bytové družstvo

TRUBKY
Železniční most ve Veverské Bítýšce byl dohotoven
v roce 1911. Jezdily po něm vlaky, které odvážely kaolin těžený v dole u Lažánek a nákladní lanovkou svážen
do Veverské Bítýšky. Železniční doprava na trati Kuřim
- Veverská Bítýška byla ukončena v roce 1936.
Most vyhodili do povětří Němci koncem II. světové
války. Zbyly z něho pouze patky a pilíře. Toto je historie.
Dnes pilíře slouží jako nosná část pro kanalizační
potrubí, kterým jsou splašky odváděny z firmy Hartmann i části našeho města. Přístup ke zbytku mostu je
možný z obou břehů, jak z parčíku na ulici Tišnovské,
tak z Ostrůvku. Protože obě patky jsou zakryty křovinami, nabízí se toto místo jako jakási klubovna mládeže
pod širým nebem. Nemám vůbec nic proti sdružování
mladých lidí a navazování jejich sociálních kontaktů, naopak jim fandím, jsou naší nadějí v lepší svět.
Spousty mladých i starších lidí dnes usilují o čistější životní prostředí, lepší klima a ekologii. Každý, kdo má
zdravé ruce a nohy, může k tomu přispět. Pořádají se různé akce, např. "Ukliďme svět, ukliďme Česko"
apod. Klub vodní turistiky ve Veverské Bítýšce i další organizace se každoročně zapojují sběrem odpadků
z veřejných míst našeho města. Vodáci například uklízí břehy řeky Svratky. Každoročně posbírají jenom v Bítýšce cca 20 pytlů odpadu. To vše do krásného prostředí okolo naší řeky odhodí naši nezodpovědní spoluobčané. Zajímavé na tom je, že minimálně 6 pytlů pokaždé nasbírají právě v prostorách bývalého železničního mostu, dnes mladými výstižné nazvaném
"Trubky". Letošní teplá zima je mimořádně příznivá pro pobyt venku a je to také vidět na
množství odpadu u trubek. Je potěšující, že někteří účastníci tamních setkání se na to už
nemohli dívat a uklízeli. Plné pytle pak odvezli
zaměstnanci městského úřadu. Jenomže asi ne
všichni mládežníci jsou zvyklí po sobě uklízet,
a tak se odpad v podobě PET lahví, papíru, plechovek, skla apod. hromadí dál - i přes ceduli
zakazující skládaní smetí, i přes osobní domluvu
pana starosty. Na Ostrůvku je stanoviště kontejnerů na tříděný odpad asi 100 metrů od inkriminované "klubovny". Myslím, že každý normální
zdravý člověk, který si tam plnou láhev přinese,
může prázdnou zase odnést.
5

Zpravodaj města Veverská Bítýška 04/2020

www.obecveverskabityska.cz

Tímto chci apelovat na naše mladé, kteří se u trubek sdružují. Jak
můžete v takovém prostředí trávit
svůj volný čas? To se ani trochu nestydíte, když po vás někdo uklízí?
A co rodiče - nemůžete svoje dospívající děti trochu vychovávat? A co
škola? Ani ekologická výchova zřejmě nezabírá.
Převážná většina lidí odpady
třídí v kontejnerech a nebo odváží
na ekodvůr. Tím chci vyzvat nejenom mladé. Zkuste to i vy, dříve narození, kteří tak dosud nečiníte.

Václav Hálek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
11. ledna 2020 proběhla ve Veverské Bítýšce Tříkrálová sbírka, která vynesla 102 121 Kč + 1 euro. Rádi
bychom poděkovali za štědrost všem dárcům, ale i velkým a malým koledníkům za jejich čas a obětavost.
Pokladničky se předem pečetí na městské úřadě. Koledníci po koledování odevzdají zapečetěné pokladničky
na městský úřad. Zde byly pokladničky za přítomnosti zástupců zastupitelstva Veverské Bítýšky, místní charity a účetní městského úřadu rozpečetěny a spočítány peníze v jednotlivých kasičkách. Výnos sbírky byl odveden na účet Tříkrálové sbírky. Požádali jsme ředitelku Oblastní charity Tišnov, Ing. Jaroslavu Klapalovou, aby
nám odpověděla na několik otázek.
Paní ředitelko můžete nám, prosím, ve stručnosti popsat rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky?
Dobrý den,
výtěžek Tříkrálové sbírky nám pomáhá realizovat projekty, na které nemáme jiné vhodné zdroje a je pro nás
neocenitelnou pomocí. Tříkrálová sbírka probíhá v celé republice a pravidla pro rozdělení výtěžku jsou nastavena tak, že 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké
diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou
zákonné režie sbírky.
Mohla byste uvést projekty v Oblastní charitě Tišnov realizované z výnosu Tříkrálové sbírky?
Každý rok plánujeme, kde nám prostředky Tříkrálové sbírky v následujícím roce nejvíce pomohou. Tyto
záměry zasíláme Tříkrálové komisi, která zasedá v Brně na Diecézní charitě. Prostředky Tříkrálové sbírky
pomáhají napříč celým spektrem charitních služeb a mají nezastupitelnou úlohu tam, kde nedostačují
dotační a další zdroje financování. V podstatě tak prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají každému potřebnému člověku, který se na naši Charitu obrací. Čerpání prostředků Tříkrálové sbírky se realizuje tak, že
sepíšeme konkrétní projekt a ten zašleme k projednání Tříkrálové komisi. Po schválení nám jsou přeposlány
prostředky z účtu Tříkrálové sbírky a ty potom využijeme na daný projekt. Po skončení roku probíhá vyúčtování Tříkrálové sbírky - každá oblast Diecézní charity Brno vyúčtovává všechny realizované projekty a odesílá kopie všech souvisejících účetních dokladů a účetních knih.
V roce 2019 jsme z prostředků Tříkrálové sbírky použili 299 264 Kč na pořízení automobilu Dacia Dokker
pro domácí hospicovou péči. Větší automobil je třeba pro rozvoz pomůcek, např. polohovacích postelí, antidekubitních matrací atd., které pacientům hospicové péče zapůjčujeme bezplatně. Byli jsme nuceni dofinancovat Charitní ošetřovatelskou službu, která byla ze strany úhrad ze zdravotních pojišťoven dlouhodobě
podfinancovaná, a to částkou 500 000 Kč. Možná jste nás v loňském roce také podpořili svým podpisem
v petiční akci Doma je doma, díky které došlo k posunu v jednání s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami a navýšení úhradové vyhlášky od roku 2020 ve prospěch domácí péče. Situace z předchozího období už by se neměla opakovat. Z prostředků Tříkrálové sbírky jsme dofinancovali také 400 000
Kč domácí hospicovou péči a další projekty jako dofinancování nákladů Poradny Porta, Charitní záchranné
sítě nebo Fondu individuální pomoci.
6

Zpravodaj města Veverská Bítýška 04/2020

www.obecveverskabityska.cz

Rádi bychom se dozvěděli, zda se část výnosu Tříkrálové sbírky vrátí i do našeho města. V rámci jakých
služeb?
Oblastní charita Tišnov přímo ve Veverské Bítýšce provozuje dvě terénní sociální služby, a to Pečovatelskou
a Odlehčovací službu, které jsou také podporovány městem Veverská Bítýška, a dvě terénní zdravotní služby, ve kterých bychom se v roce 2019 bez prostředků Tříkrálové sbírky vůbec neobešli, a to Charitní ošetřovatelskou službu a službu domácí hospicové péče, která nyní nově přijala název Domácí hospic Porta vitae.
K tomu bych Vám mohla povědět krásný příběh třeba příště. Nově se rozvíjející domácí hospicovou péči
finančně podpořilo v roce 2019 také Město Veverská Bítýška, děkujeme za tuto velkou pomoc! Všechny tyto
služby umožňují našim uživatelům a pacientům žít doma mezi svými blízkými i v těžkém období jejich života v co nejvyšší kvalitě.
Občané Veverské Bítýšky mohou využívat také bezplatné sociální a právní poradenství občanské Poradny
Porta v Tišnově nebo děti a mladí dospělí služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas. Tyto
služby jsou anonymní, jsou poskytovány každému člověku, který přijde, a místo bydliště se nesleduje. Lidé
v nouzi mohou využít materiální a ve výjimečných případech i finanční pomoc v rámci Charitní záchranné
sítě.
V roce 2020 plánujeme využít prostředky Tříkrálové sbírky především na dofinancování domácí hospicové
péče, Poradny Porta a dalších služeb.
Další informace o naší činnosti nebo o Tříkrálové sbírce můžete najít na našem webu www.tisnov.charita.cz
nebo na facebooku.
Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování všem koledníkům a vedoucím skupinek za jejich ochotu, čas
a poselství dobra, které přináší do všech domácností, a všem dárcům za finanční podporu a sounáležitost
s lidmi v nouzi!
Velké díky Vám!

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Již kolem roku 1902 uvažovalo několik bítýšských občanů o založení Sokola. Když v roce 1903 uspořádaly sokolské jednoty z Tišnova, Drásova, Malhostovic, Kuřimi a Králova Pole výlet do Bítýšky a na náměstí
předvedly veřejné cvičení, bylo o založení organizace rozhodnuto. Po několika poradách podali učitel
Sklenář, B. Kratochvíl a A. Fryc stanovy ke schválení. Místodržitelství tyto stanovy dne 2. března 1904
schválilo a dne 24. března 1904 byla konána valná hromada Sokola. Obecní výbor propůjčil nové jednotě
hasičku ke cvičení i uložení nářadí. Sokolové pilně cvičili, pořádali plesy, zábavy, divadla, veřejná cvičení
a jiné podniky a opatřovali si postupně nářadí a ostatní majetek. V roce 1906 měla jednota 45 členů, z toho
21 činných a 24 přispívajících. Na pátém všesokolském sletu v roce 1907 v Praze cvičilo také 7 členů jednoty z Veverské Bítýšky. Byli to: A. Králík, F. Kratochvíl, S. Dušek, H. Dokoupil, J. Juračka, S. Baumann, R.
Vohrabal. V roce 1908 se poprvé cvičilo na Ostrůvku. Přijeli cvičenci i z Drásova, Králova Pole, Žebětína
a Rosic. Z Rosic přijelo také 9 žen, což byl v tehdejší době unikát, protože v Sokole cvičili především muži.
U někoho vzbudilo cvičení žen obdiv a ohlas, jiní to odsuzovali. V roce 1912 se konal další slet v Praze,
kterého se zúčastnila i naše organizace. Cvičenců bylo 12 a v hledišti přihlíželo i 16 občanů z Veverské
Bítýšky. Účast na tomto cvičení znamenala podporu do další práce v mateřské jednotě a vznik ženského
sboru. První náčelnicí byla J. Dokoupilová a další průkopnice pravidelného cvičení byly: M. Marečková,
B. Marečková, M. Juránková, K. Juránková, M. Králíková, A. Králíková, M. Válková, B. Melounová,
K. Procházková, A. Smutná. Smutně skončil sokolský slet uspořádaný 28. června 1914 v Brně. Po krátkém
cvičení mužů přišel úřední zákaz v pokračování sletu. Užaslí cvičenci i diváci se dozvěděli, že téhož dne byl
v Sarajevu zastřelen i s manželkou následník trůnu. Za měsíc vypukla 1. světová válka a Česká obec sokolská byla úředně rozpuštěna a zakázána.
Po roce 1918, tedy již v samostatné Československé republice, byla činnost Sokola obnovena. Kromě
pravidelného cvičení a veřejných vystoupení, které se vždy pořádalo na Ostrůvku, sokolové nacvičovali
divadla a pořádali zábavy. Jejich snem bylo mít vlastní tělocvičnu. Od rolníka pana Slezáka byla zakoupena
stodola, která byla zrekonstruována a vznikl zde sál a jeviště s promítacím plátnem. Sokolové zde pořádali
zábavy a promítali filmy (kino zde bylo do osmdesátých let). Výtěžek z těchto akcí měl být na výstavbu nové
tělocvičny a nářadí. Ale bohužel, financí zase nebylo tolik, aby se stavba tělocvičny uskutečnila, a cvičení
bez nářadí stagnovalo. V roce 1941, v průběhu 2. světové války, byl Sokol opět úředně zakázán. Po roce
1945 byla činnost znovu obnovena. Starostou Sokola byl zvolen Ladislav Stehno, náčelníkem F. Zduba a náčelnicí Růžena Černá. V roce 1949 byla činnost organizace Sokol komunisty zakázána.
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Další organizací, která ve Veverské Bítýšce vznikla, byl Orel, založen v roce 1912. Činnost byla obdobná Sokolu. První veřejné cvičení bylo v roce 1913 na pozemku v ulici Tišnovské. Další veřejné vystoupení
se konalo na konci ulice Na Bílém potoce, za splavem. V roce 1927 si příslušnici Orla začínají stavět
Orlovnu, v místech dnešního Kulturního domu. Stavba Orlovny byla dokončena v roce 1929. Nad vchodem
byl umístěn orel s rozepjatými křídly (veliký asi 2,5m) a pařáty se držel na čince. Sál měl jeviště, kde členové velmi často hráli divadlo. Během dobývání obce, za 2. světové války, byla Orlovna leteckým bombardováním a střelbou z minometů a děl těžce poškozena. Zbytky zdiva musely být strženy a příslušníci Orla
se dali do úmorné dřiny - čistili cihly, které byly použity na obnovu Orlovny. Slavnost položení základního
kamene se uskutečnila v srpnu 1947. Bohužel slavnostního otevření se již Orlové nedočkali. V roce 1949
byla organizace zakázána a rozestavěná budova byla znárodněna a přejmenována na Kulturní dům.
Pod vlivem sociálně-demokratické strany vznikaly od 1897 dělnické tělocvičné jednoty a v roce 1903
vznikl Svaz dělnických tělovýchovných jednot československých. Kdy tato organizace vznikla ve Veverské
Bítýšce, není přesně známo. V roce 1921 se ustanovilo družstvo pro stavbu Dělnického domu. Získalo zdarma obecní pozemek a počalo s výstavbou. Potřebné finance získali půjčkami od Tišnovské spořitelny, když
se zaručili svými domky a polnostmi. Dům byl postaven v rekordně krátké době, a to za 6 týdnů. Stál v místech dnešní umělecké školy. Také členové FDTJ konali podobnou činnost jako Sokol a Orel. V Dělnickém
domě byl mimo jiné zřízen i výčep piva. Nejprve byl jenom při zábavách, později byl stálý. Činnost spolku
postupně zanikala a na sklonku 30. let se již vůbec necvičilo. Sál se využíval pro divadla a taneční zábavy.
Po skončení války v roce 1945 to byl jediný sál v obci. Hasičku bylo nutno zbourat pro silné poškození, také
Orlovna byla v troskách a sál Sokola se využíval pouze k promítání filmů. Dělnický dům byl po roce 1948
převeden do majetku obce a byla zde zřízena školní jídelna a družina. Jediným místem, kam se chodilo
cvičit, byla tělocvična za kulturním domem. Venku se cvičilo na Ostrůvku, kde bylo i volejbalové hřiště
a přes zimu kluziště. Toto místo je využíváno ke sportovním aktivitám dodnes. Původní tělocvična za kulturním domem již nevyhovovala hygienickým normám, a proto byla zbourána. Zastupitelstvo města rozhodlo o výstavbě nové tělocvičny na témže místě.

Hana Mifková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Vycházka prvňáčků do lesa
Žáci 1. tříd si vyšli 7. 2. 2020 na zimní vycházku
do lesa směrem na Holasice. Nesli si sebou pro zvířátka spoustu tvrdého pečiva, mrkve a jablíček, která
potom vysypali do krmelce. Nahoře na kopci shlíželi
do údolí řeky Svratky a zopakovali si učivo o zvířatech v lese a o stromech. Vycházka se dětem líbila.

Prevence - šikana, kyberšikana a drogy
Ve čtvrtek 23.1. 2020 navštívily školu dvě policistky
s preventivním programem týkajícím se témat šikana, kyberšikana a drogy. Žáci druhého stupně si tak
mohli poslechnout přednášku, kde zjistili, jak tato riziková chování definuje policie. Policistky svůj výklad
spojily také s konkrétními případy šikany a kyberšikany, které vyšetřovaly. Přednáška o drogách se týkala
trestní odpovědnosti mládeže v této oblasti. Zvláště téma kyberšikany je v současnosti velice aktuální.
Dochází k ní často, protože internet pro agresory skýtá anonymní prostředí, kterého se snaží využít. Diskuse
a přednášky budou na toto téma určitě pokračovat. Policistky svou přednášku zakončily edukačním videem
k tématu.

Školní ples 2020
V sobotu 18. 1. 2020 proběhl v sále Kulturního domu již 6. ročník školního plesu. Po slavnostním přivítání
vedením školy mohli všichni zhlédnout v podání chlapců a děvčat z 8. a 9. ročníku tradiční polonézu, která
byla doplněna moderním tancem v rytmu nejznámějších písní skupiny Queen. Velkým potleskem byla
oceněna profesionální snaha tanečníků. Supertajným překvapením pro všechny v sále byly během večera
ještě další dvě taneční vystoupení. Také jejich tance byly oceněny bouřlivým potleskem ve stoje. K poslechu
a tanci po celý večer hrála kapela Nova Band. Je to kapela s dlouholetou tradicí, ale na našem plesu měla
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úspěšnou premiéru. Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět pestrá. Získaný výtěžek z prodeje hry o ceny bude využit na celoškolní akce pro všechny žáky naší školy.

Lyžařský výcvikový kurz (1. turnus – žáci 6.–9. ročníku)
V neděli 26. 1. 2020 vyjeli žáci druhého stupně a učitelé
na lyžařský výcvikový kurz, který se tradičně konal v Peci pod Sněžkou. Z Veverské Bítýšky trvala cesta s jednou
zastávkou přibližně tři hodiny. Po příjezdu na účastníky
kurzu čekaly dvě rolby, které vyvezly všem dětem a učitelům lyže a kufry na chatu Protěž. Většina výpravy musela
cestu na ubytování vykonat po svých. Chata Protěž byla výborně vybavena pro účely lyžařského kurzu - velká jídelna,
bar, společenská místnost, pokoje s vlastním sociálním zařízením. První lyžařský den ještě prosvítalo mezi mraky
slunce. Potom ovšem následovaly dny plné sněžení, mlhy
a větru. I přes náročné podmínky lyžovali všichni s plným
nasazením a zlepšovali se den ode dne. Režim dne byl náročný. V sedm hodin byl budíček, po kterém následovala
rychlá rozcvička. Po snídani začalo chystání na svah a v devět hodin byl nástup všech družstev před chatou. Každé
družstvo mělo svoji barvu dresu a žáci byli rozřazeni podle
přibližné výkonnosti na lyžích. Dopolední lyžování trvalo
přibližně do půl dvanácté. Polední klid využívali účastníci
kurzu podle vlastního uvážení. Někteří si šli lehnout, někteří ne. Ve dvě hodiny byl nástup družstev před chatou na odpolední lyžování. Odpoledne bylo zpravidla
věnováno procvičování různých typů oblouků, o nichž se žáci dozvěděli něco během dopoledního lyžování.
Ve čtyři hodiny byl nástup před chatou a každé družstvo odříkalo svou vlastní básničku na téma lyžování.
Po večeři v šest hodin následovalo přečtení rozkazu na další den, předání služby mezi žáky a večerní program, který vždy pro všechny ostatní zajišťovala jedna ze tříd. V devět hodin byla večerka. I přes nejrůznější
bolesti a bolístky, které k lyžování prostě patří, se lyžařský výcvikový kurz vydařil. Všichni odjížděli spokojení, unavení a plní zážitků.
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Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
V úterý 11. února 2020 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce. V kategorii I. A (6. a 7.třídy) naši školu reprezentoval
Jakub Sova ze třídy VII. A, který se účastnil jako náhradník za vítěze školního kola. Jakub obsadil výborné 10. místo. V kategorii II. A (8. a 9. třídy)
se náš žák Štěpán Kala z IX. B umístil na vynikajícím 2. místě, což je vynikající úspěch. Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků
o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšit
úroveň komunikace v cizích jazycích. Toto vše se zcela jistě podařilo,
a i přes dlouhé čekání na soutěži hodnotili žáci svoji účast v okresním
kole velmi kladně. Děkujeme oběma za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bruslení
Dvě únorové středy si byly třídy 3.A a 3.B zabruslit
v Bystrci na ledovém kluzišti v areálu Tee Pee. Za
skoro celých pět hodin aktivního pohybu na ledě se
všechny děti na bruslích udržely, některé se zdokonalily či ztratily ostych z tohoto ledového sportu.
Zkoušeli citronky, slalom, vláček, hoňku, někteří zdatnější bruslaři se pokoušeli o tance na ledě. Kdo brusle
či helmu neměl, mohl si zapůjčit za malý peníz na místě. Vydanou energii děti doplnily občerstvením v areálu stylové restaurace Tee Pee. Příjemná obsluha, dobrá dojezdová vzdálenost a ošlehané tváře dětí jsou
dobrým důkazem toho, že se sem třídy určitě vrátí.

Druháci a páťáci v divadle Polárka na představení
Vinnetou
Ve středu 15. 1. 2020 druháci a páťáci navštívili
divadlo Polárka v Brně, kde zhlédli velmi podařenou
dramatizaci knihy Karla Maye o nejslavnějším indiánském náčelníkovi Vinnetouovi. I pro docela malé diváky se na scéně odvíjejí docela srozumitelně a přitom
napínavě nejznámější dějové linky se zajatým greenhornem Shatterhandem, který musí s náčelníkem Inčučunou vybojovat v proděravělé kánoi svůj život, aby
pak s Vinnetouem uzavřel pokrevní bratrství a spolu
s ním bojoval proti zloduchu Sandersovi, jehož tu
místo živého herce zastoupila loutka. Celé představení
stojí na řadě vtipných a vychytaných divadelních nápadů. Představte si třeba na jevišti jedoucí a houkající
opravdový vlak, puštěný na filmové projekci. O dobrou náladu se postarali všichni nadšení herci hrající
s loutkami, ale také na kytary a další hudební nástroje. Celým představením prolíná apel na férovost a dobro.

ROK 2019 PŘEKVAPIL NEJEN POČTEM TROPICKÝCH DNŮ
Stejně jako rok 2018 byl i ten loňský teplotně mimořádně nadnormální. Průměrná roční teplota vzduchu
byla 9,6°C (dále jen stupně), což je o 1,6 stupně více než dlouhodobý normál. Rok 2019 se tak řadí jako
druhý nejteplejší na našem území od roku 1961.
Následující údaje jsou čerpány ze záznamů meteorologické stanice Vev. Bítýška (n. v. 247,2 m). Jedním
z ukazatelů při hodnocení ročních teplot je počet tropických dnů, což jsou dny, kdy maximální teplota vzduchu dosáhne minimálně 30 stupňů. Jejich počet se na Brněnsku a v jižní části Tišnovska ročně pohybuje
v rozmezí 12-14, avšak v loňském roce bylo těchto dnů zaznamenáno 24 (!) s maximem +35,3 stupňů dne
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1.7. O mimořádně teplém počasí vypovídá i počet tropických nocí,
neboli nocí, kdy v čase od 22.00 do 06.00 hod. následujícího dne neklesne teplota pod 20 stupňů. V našem regionu bývá zpravidla jedna
až dvě ročně, loni byly zaznamenány čtyři. Tropické noci se vyskytují
zpravidla v červenci a srpnu a jejich počet bývá značně rozkolísaný.
Např. v roce 2011 nebyla v Bítýšce ani jedna. Stať o teplotách je třeba
doplnit informací, že minimální loňská teplota byla naměřena časně
ráno 23. ledna, a to -13,1 stupně. Co se týče teplotních rekordů, byly
zaznamenány tři a nejen na stanici Vev. Bítýška. V pátek 20. prosince
loňského roku zaznamenalo 53 stanic mimořádné teploty. Maximum
plus 16,6 stupně naměřili v Karviné, kolem patnácti stupňů na střední
a jihozápadní Moravě. V Bítýšce to bylo 13,8 stupně. Druhý rekord padl noci z 26. na 27. října, kdy teplotní maxima byla na většině území
republiky přibližně 8 stupňů nad normálem. V Bítýšce to bylo plus
12,4 stupně. V pořadí třetí teplotní rekord byl překonán 17. listopadu,
kdy odpoledne vystoupala rtuť teploměru na plus 17,8 stupňů, což je
nejvyšší hodnota pro tento den od zahájení měření ve Vev. Bítýšce
v roce 2004.
Nadprůměrná byla délka slunečního svitu: celkem1636 hodin, z toho v červenci 222 hod. Délka
slunečního svitu je jedna z veličin, která dopovídá o klimatických podmínkách regionu. Kromě toho je třeba
vzít v úvahu, že sluneční svit způsobuje nestejnoměrné prohřívání zemského povrchu, následkem čehož
dochází k šíření tepla prouděním (konvekce) a následně ke vzniku přeháněk a bouřek. Bouřek bývá v průměru 13 ročně, loni jich bylo 18.
Roční úhrn srážek činil 627,2 mm (627 litrů na metr čtvereční), což je 108 % desetiletého průměru.
Nejbohatší na srážky byl červenec (115,7 mm), nejméně pršelo v dubnu (16,8 mm). Pro duben to byl podprůměrný úhrn, nicméně zažili jsme i nižší. Např. v dubnu 2007 spadlo za celý měsíc jen 5 mm! Podtrženo
a sečteno: skoro žádná zima, minimum sněhu, suché jaro a extrémně horké léto. Vegetační sezona začala
relativně brzo především rekordně teplým a suchým dubnem a teplé počasí vydrželo prakticky až do listopadu. Podrobnější rozbor si zaslouží teplotně výrazně nadnormální srpen. Za uvedený měsíc spadlo 60,5
mm srážek ve formě mírného, rovnoměrně rozloženého deště, což prospělo ke zmírnění sucha a zvýšení průtoků ve Svratce a Bílém potoce. Z pohledu jihomoravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ) bylo počasí v srpnu 2019 k přírodě šetrnější.
V loňském roce došlo ve dvou případech ke zvláštnímu, nikoliv vzácnému, avšak ne běžnému jevu.
Bouře v Alžírsku zvířily saharský písek, který v podobě velmi malých částeček vlivem silného jižního proudění doputoval do střední Evropy. Dne 10. února si mnozí všimli okrově zbarveného nánosu prachu na vozidlech nebo okenních parapetech. K podobné situaci došlo ještě 26. dubna. "Saharský písek vymyl z ovzduší
nad Českou republikou déšť. Dá se říci, že každá kapka deště, která spadla, obsahovala saharský písek. Ten
byl vidět především na kapotách aut. Ke spadu jemného saharského písku dochází nepravidelně, někdy
dvakrát ročně, někdy jednou za dva-tři roky," bylo uvedeno v tiskové zprávě ČHMÚ.
Závěrem ještě několik vět k letošnímu lednu. První měsíc roku byl prakticky bez sněhu, zato přinesl
mimořádně dlouhou dobu slunečního svitu - počet hodin, po které přímé sluneční záření dosáhne na zemský povrch. V lednu slunce svítilo 50,4 hodin, což je 147n% dlouholetého průměru. Uvedený údaj vynikne
srovnáním s lednem 1962, kdy tehdejší ČSSR zažila jeden z nejtemnějších začátků roku ve své historii - rekordně nízké množství slunečního svitu, kdy si v některých regionech za celý leden slunečních paprsků lidé
užili méně než 10 hodin (Svratouch 8,2 a Bystřice n. P. jen 6,4 hod.). V lednu byl zaznamenán v celé ČR
jeden meteorologický extrém. Co si pod takovým pojmem představit? Může to být např. zmíněný "temný
leden 1961", povodně v roce 1997, suchý rok 2015 nebo teplotní rekord +40,4 °C z Dobřichovic v roce
2012. Může to být i extrém, který nelze vidět ani pociťovat. Právě k takovému došlo 21. ledna, kdy tlak
vzduchu přepočtený na hladinu moře dosáhl na stanici Vev. Bítýška hodnoty 1046,4 hPa (normál 1013,25
hPa). Ze statistik ČHMÚ je zřejmé, že tak vysoká hodnota nebyla u nás naměřena nejméně 35 let. Absolutní maximum 1050,2 hPa je uváděno z jihu Moravy v lednu 1907.

Radoslav Patočka
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INFORMACE Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
ve Zpravodaji jsme ukončili tisk výpisu usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva města Veverská Bítýška.
Výpis usnesení je vyvěšen na úřední desce.
Můžete ho najít na stránkách města: www.obecveverskabityska.cz
Na základě zákona o obcích můžete nahlédnout do zápisu v úřední den na Městském úřadě.
Nejlepší variantou však je účastnit se veřejného zasedání zastupitelstva.
Redakce

Výzva - psi
Vyzýváme majitele psů, aby dodržovali OZV města Veverská Bítýška č. 4/2008, která v čl. 6 - Regulace pohybu psů nařizuje: Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce jsou majitelé
psů povinni vodit psa na vodítku nebo s nasazeným náhubkem. Dále žádáme majitele psů, aby po
svých psech poklízeli exkrementy.
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.

MĚSTO VE FOTOGRAFII ROKU 2020
Milí obyvatelé Veverské Bítýšky, ale i přespolní!
Oslovujeme všechny naše občany, malé i velké, aby na svých fotografiích zachytili život u nás ve městě:
- ve všední den i ve svátek
- vesele i smutně
- za každého počasí
- v každém ročním období
Prostě tak, jak jde život kolem nás.
PROČ?
No přece, abychom se podělili o Váš pohled na současný život kolem nás v našem městě. Každý nemá
možnost a pozorovací talent vidět TO, co ostatní kolemjdoucí nevidí. Vybrané fotografie budou archivovány
pro další generace po nás. Budou dokladovat život a dobu, ve které žijeme.
Staňte se i Vy spolutvůrci fotografického fondu archivu našeho města.
CO OD VÁS OČEKÁVÁME:
V termínu od 1.1.2020 do 1.11.2020 zaslat na e-mail matrika@obecveverskabityska.cz
- 2 ks fotografie
- jméno, příjmení a věk autora
- bydliště včetně kontaktu (mobil, e-mail)
- název lokality, kdy a kde byla fotografie pořízena
V termínu dodané fotografie budou začátkem roku 2021 zaevidovány.
Užší výběr k výstavě bude připraven k vernisáži, která bude pořádána v době tradičních oslav Dnů města.

Těšíme se na poštu od Vás.
Ilona Coufalová, kronikářka města
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ČLOVĚK MOUDRÝ ( HOMO SAPIENS SAPIENS), TÉŽ ČLOVĚK ROZUMNÝ
Pracovníci Vodárenského svazku opět řešili opakující se problém, ucpané čerpadlo na přečerpávačce.
A světe div se, způsobila to, kromě vlhčených ubrousků a dalších pevných nečistot i ochranná zdravotnická rouška. Nesledujeme televizi, rádio !!!!!
Máme se navzájem rádi ? ? Vždyť jsme jeden živočišný druh.

Redakce
Kanalizace není odpadkový koš, roušky do kanalizace nepatří!
Vážení občané, kanalizace pro veřejnou potřebu je určena k odvádění odpadních vod - tj. vody mírně
znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalet, úklidu, praní a mytí nádobí.
Do kanalizace nepatří a je zákonem do ní zakázáno vypouštět: biologický odpad (zbytky jídel), tuky (fritovací oleje, motorové oleje), veškeré hygienické potřeby (dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické
potřeby, roušky), chemikálie a léky. Tento odpad výrazně komplikuje provoz kanalizace včetně čistírny
odpadních vod.
Kam tedy s odpadem? K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb prosím používejte nádoby na tuhý
domovní odpad - popelnice.

Ing. Petra Novotná

MOJRA.CZ ONLINE PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Psychologická poradna Mojra.cz působí na trhu již od roku 2016.
Vše, od objednání až po samotnou konzultaci funguje online. Termín
konzultace si jednoduše objednáte na stránkách www.mojra.cz. Terapie probíhá formou hovoru přes Skype, WhatApp, Viber, po telefonu, nebo přes email. K dispozici je vám 15 zkušených psychologů
z různých oblastí psychologie. Pomohou vám s řešením náhlé, nebo dlouhodobé krize ať už z oblasti partnerských vztahů, rodinných a mezilidských vztahů, s výchovnými problémy u dětí a dospívajících, s pracovními problémy, depresemi, úzkostmi a jinými problémy v osobní rovině. Objednací lhůty jsou minimální, konzultaci můžete mít reálně již do hodiny od uskutečnění objednávky. Psychologové jsou dostupní od
PO do NE i ve večerních hodinách. Poradna nabízí konzultace nejen v českém a slovenském jazyce, ale také
v angličtině, němčině, polštině a španělštině.
V současné době poradna reaguje také na situaci okolo nákazy novou mutací koronaviru Covid-19. Ti,
kteří se ocitli ze dne na den v nucené izolaci jsou pod neustálým stresem, který má vliv na celkové zdraví
člověka. Pro všechny, kteří chtějí své psychické rozpoložení řešit s odborníkem, ale nemohou k němu cestovat je připraven slevový kód KARANTENA ve výši -10 % (platí všechny typy konzultací, mimo zvýhodněných balíčků).
Konzultaci si můžete objednat jednoduše na webu mojra.cz. Pokud máte nějaké dotazy k fungování
poradny aj. využijte email: Poradna@mojra.cz nebo telefon +420 731 226 690.

xxx

Vzpomínka..
Kdo Tì znal,
vzpomene.
Kdo Tì mìl rád,
nezapomene.
Dne 17. kvìtna tomu budou dva roky,
co nás navdy opustil pan Josef Køí.

Vzpomíná pøítelkynì Jana s rodinou.
13

Zpravodaj města Veverská Bítýška 04/2020

www.obecveverskabityska.cz

INZERCE

• OKNA, DVEŘE
• GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE
(interiér i exteriér)
• ROLETY
(interiér i exteriér)
• LÁTKOVÉ ROLETY
• ZÁVĚSY, ZÁCLONY
• SÍTĚ PROTI HMYZU
• MARKÝZY
• PERGOLY
• TERASY
• ZIMNÍ ZAHRADY

SHOWROOM Domašov
Brněnská 179, 664 83
Otevírací doba: Po, Út, Čt: 9–12 / 13–17,
St: 9–12 / 13–18, Pá: 9–12 / 13–15

ZVEME VÁS DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V DOMAŠOVĚ!
Společnost ZounekDesign nabízí kompletní realizace oken, dveří, garážových vrat, interiérového i exteriérového stínění do bytových a firemních prostor, rodinných domů a kanceláří.
Hlavním zaměřením společnosti je návrh, realizace a montáž stínící techniky, hliníkových
pergol, kompozitových teras Twinson, oken a dveří. Profesionální tým tvořený zkušenými
obchodníky a specialisty z oblasti montáží zaručuje kvalitní zpracování každé zakázky a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Info linka: 602 711 021

1_inzerce_148_210_b.indd 1

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

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
nebo -

tel.

549 420 397

Dědické řízení

Posouzení tržní ceny nemovitosti
Zpracuji posudek tržní ceny nemovitosti, vyžadovaný
notářem pro účely pozůstalostního řízení.
Mgr. Jiří Hrdina
tel.

601 560 217

Ing. Liška Vladimír

- účetnictví
- daňová přiznání
včetně odložení do 30.6.
515 547 333, 602 506 322
Tišnovská 715, Veverská Bítýška
ing.liska@volny.cz, www.ingliska.cz

FINANÈNÍ ODŠKODNÌNÍ ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ
Zaøídíme Vám co nejrychleji nejvyšší moné odškodnìní újmy na zdraví:
- Odškodnìní osob zranìných po dopravní nehodì
- Odškodnìní osob zranìných po pracovním úrazu.
Jedná se o vyplacení:
bolestné, ztíení spoleèenského uplatnìní, psychická újma, vyplacení ušlého zisku, náhrada
nákladù spojených s léèbou.
V pøípadì úmrtí mají nárok na odškodnìní všichni pozùstalí vèetnì rodinných pøíslušníkù.

VÁŠ PØÍPAD POSOUDÍME ZDARMA!!! NENÍ POTØEBA BÝT POJIŠTÌN!!!
Jana Dvoøáková, tel. 776222823, email: jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz
obchodní spolupracující Právního centra odškodnìní s.r.o.
15
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PÉČE
CENTRUM
KOČKY
PRO PSY A LOUHÁ 48
KA, D

UVAŽUJETE
O PRODEJI VAŠÍ
NEMOVITOSTI?

Š
VEV. BÍTÝ

nabízí
bezpečné a účinné přípravky proti klíšťatům, blechám a jiným cizopasníkům
 stříhání a koupání psů (na objednávku) od 280,- Kč
 výhodné věrnostní programy na nákup vybraných
značek krmiv


 Chcete zjistit její hodnotu, s prodejem poradit nebo pomoci?
 Chcete, aby prodej proběhl rychle,
bezpečně a podle Vašich představ?

MVDr. Irena Packová
OZNAMUJE změnu pracovní
doby v ambulanci u kostela

Obraťte se na mě
a vše potřebné ráda
zajistím za Vás.

(Dlouhá 48, Veverská Bítýška) :
Pondělí až pátek : 14 – 17 hod.
V ostatní dobu
jen na objednávku.

NOVÉ tel. číslo do ambulance :

541 216 022

Ing. Vlasta Maršíková

v pracovní době (od 8 do 19 hod.)
na recepci kliniky AXA v Rosicích
tel. 546 410 248
pohotovostní mobil (mimo pracovní dobu) : 728 009 613

realitní makléřka
tel: +420 739 437 361
www.dreamsreality.cz
vlasta.marsikova@dreamsreality.cz
www.vlastamarsikova.cz

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním 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 2020  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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