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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

nční rezervu, začneme tyto akce realizovat. Výstavbu komunikace a chodníků v ulici Pod Horkou bude
provádět pracovní skupina městyse, hutnění tělesa
komunikace a položení asfaltového povrchu bude
zajištěno dodavatelsky.
Co se týká výstavby splaškové kanalizace v ulici
V Brance, bylo velmi složité a zdlouhavé celou akci
řádně připravit. Bylo nutné zažádat o změnu stavebního povolení a upravit projektovou dokumentaci
stavby tak, aby se stoka dešťové kanalizace zaměnila
se stokou kanalizace splaškové. Splašková kanalizace bude uložena mimo komunikaci, která je ve vlastnictví JMK, neboť ze strany našeho městyse nebylo
možné splnit podmínku dotčeného orgánu týkající
se následné úpravy komunikace. Zastupitelstvo městyse vybralo firmu Mertastav, která by měla provést
stavbu této splaškové kanalizace. Uvedená stavba
bude částečně hrazena z finanční dotace, kterou
jsme obdrželi z rozpočtu JMK. Stavební dozor na
uvedené akce bude zajišťovat ing. Miloslav Šipka.

dovolte, abych Vás pozdravil a podal několik
informací týkajících se našeho městyse.
V průběhu měsíce února byla podána prostřednictvím agentury RPA žádost o poskytnutí finanční
podpory (dotace) z operačního programu životního
prostředí na opravu čistírny odpadních vod. V současné době se na uvedenou akci dokončuje projektová dokumentace pro vydání vodoprávního (stavebního) povolení.
V měsíci březnu uvedla firma ASIO do provozu
čerpací stanici povrchových vod v ulici Za Řekou
a předala ji včetně všech podkladů a revizí obci.
Bylo provedeno zaměření skutečného provedení
stavby a 7. května proběhla kolaudace. Pracovní skupina městyse provedla konečné terénní úpravy a bude provedeno oplocení stavby.
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet na letošní rok a od toho se odvíjející akce. Hlavní prioritou
je výstavba místní komunikace v ulici Pod Horkou
a výstavba splaškové kanalizace v ulici V Brance.
Jsou to finančně velmi nákladné akce, které se pohybují v částce okolo deseti miliónu korun. Všichni jistě pozorně sledujeme situaci ohledně probíhající
světové ekonomické krize. V souvislosti s touto krizí
očekávají města a obce, tedy i náš městys, propad
svých příjmů zhruba 10 % v příjmové stránce rozpočtu. Ještě počátkem měsíce února byl odhad zhruba poloviční. Obce by měly být maximálně obezřetné a opatrné především v oblasti investování, dopady krize se projeví zejména v omezování investic do
infrastruktury. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo
městyse vytvořilo v předchozích dvou letech fina-

V krátkosti se zmíním o probíhající opravě toku
Bílého potoka. Byly odstraněny veškeré porosty z koryta, nyní jsou postupně odstraňovány nánosy z regulace a tato regulace je podle schválené projektové
dokumentace opravována. Celá akce je v režii povodí Moravy a samotnou stavbu provádí firma Proles
s.r.o. Každý z nás z vlastních zkušeností dobře ví, co
každá oprava nebo výstavba přináší. Ať už jsou to
různá omezení, či přechodná skládka materiálu
potřebná k opravě. Po ukončení oprav vodního toku
budou narušená místa způsobená výstavbou opravena a uvedena do stavu před započetím stavby.
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V současné době je zpracovávána projektová
dokumentace na stavební úpravy bočního jezu,
(starého splavu) na řece Svratce. Stavební práce by se
měly uskutečnit v průběhu letošního roku. Oprava
vodních toků má velký význam zejména pro naše
městečko.
Před budovou úřadu městyse byl z bezpečnostního důvodu odstraněn starý, proschlý a nevzhledný
kaštan. Na jeho místo byly vysazeny dva javory,
které dodala firma bítýšského rodáka. Bezpečnostním redukčním řezem budou ošetřeny ještě dva
porosty: lípa na ulici Dlouhá u místního hřbitova a
lípa na ulici Zábíteší.

Začátkem měsíce června oslaví naše jednotka
sboru dobrovolných hasičů 130. výročí od založení
sboru. Při této příležitosti chci veřejně poděkovat
všem bývalým i současným členům jednotky sboru
dobrovolných hasičů za jejich činnost, která spočívá
v ochraně majetku a života občanů při živelných
událostech. Děkuji za to, že po celou dobu své existence naplňují hasičské poslání ,, Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci”.

Josef Mifek, starosta obce

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Veverská Bítýška dne 29.1.2009
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje zařazení bodu - Výpočet příspěvku na žáka ZŠ ve Veverské
Bítýšce na rok 2009 na program dnešního jednání.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje zařazení bodu - Proplacení faktury za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na splaškové kanalizace v obci p.
Ing. Rakušanovi na program dnešního
jednání.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje zařazení bodu - Úprava
směrnice "Vysílání na pracovní cesty,
cestovní náhrady" na program
dnešního jednání.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Jerouškovou.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Brychtu.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje VI. Rozpočtové
opatření v roce 2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje VI. Rozpočtové
opatření v roce 2008 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje VI. Rozpočtové
opatření v roce 2008 v oblasti financování.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti financování.
Usnesení č. 15
ZM pověřuje starostu městyse Veverská Bítýška, aby zajistil potřebné materiály ke vzniku příspěvkové organizace neškolského charakteru - stravování důchodců od 1. 7. 2009.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje proplatit finanční částku
ve výši 523 600,- Kč vč. DPH firmě
VEGA spol. v. o. s se sídlem Jiráskova
11, Brno za vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí
na "Intenzifikaci ČOV a části kanalizace v obci Veverská Bítýška".
Usnesení č. 17
ZM schvaluje proplatit finanční částku
ve výši 794 801,- Kč vč. DPH za technologické vystrojení čerpací jímky a
za výpustní šachtu 1520 1820EO
/PB/SV firmě ASIO, spol. s. r. o. se
sídlem Jiříkovice 83, Jiříkovice. Provozovna Tuřanka 1, Brno 627 00.
Usnesení č. 18
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1974 o výměře
70 m2 v k. ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM projednalo doporučení komise
pro otevírání obálek na zakázku
"Výzva k podání nabídky na zakázku
KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ
BÍTÝŠKA" a schvaluje jako jediného a
vítězného uchazeče Regionální
poradenskou agenturu, s. r. o., se
sídlem Starobrněnská 20, 602 00
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Brno.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje následující pořadí
uchazečů na zakázku "Výzva k
podání nabídky na zakázku KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA"
v pořadí: 2)
Jana Švédová, Hvozdec, 664 71 Veverská Bítýška 3)
STORMEN spol. s. r. o, Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 Vysočany. Další pořadí uchazečů je v
pořadí tak, jak stanovila komise pro
otevírání obálek.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje předloženou smlouvu o
vkladu majetku městyse Veverská
Bítýška do hospodaření svazku obcí
za účelem jeho činností.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje ponechání příspěvku na
žáka ZŠ ve Veverské Bítýšce ve stejné
výši jako v roce 2008, tj. 4 998,-- Kč
Usnesení č. 23
ZM schvaluje, pokračování v jednání
zastupitelstva městyse bez přestávky
která je schválena v jednacím řádě.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje proplacení faktury p.
Ing. Rakušanovi - projektová činnost
Brno za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
splaškové kanalizace v obci ve výši
164 437,- Kč
Usnesení č. 25
ZO schvaluje úpravu směrnice Vysílání na pracovní cesty, cestovní
náhrady v bodech: 1) stravné
Jedná se o úpravu výše náhrad
stravného pro rok 2009, a to od 5 - 12
hod. z původních 58,-- Kč na 60,-Kč, po dobu 12 - 18 hod. z původních
88,- Kč na 92,- Kč a po dobu více než
18 hod. z původních 138,- Kč na
144,- Kč. Stravné se týká pouze

zaměstnanců, kteří nepobírají od
zaměstnavatele stravenky.
2)vyúčtování služebních cest při

použití soukromého vozidla
Jedná se o úpravu výše náhrady jízdného za každý 1 km jízdy u osobních

silničních motorových vozidel, a to z
původních 3,80 Kč na 3,90 Kč.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Veverská Bítýška dne 6.2.2009
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128
/2000Sb., § 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 zařazení
bodu - Návrh změn odměn neuvolněných zastupitelů na program
dnešního jednání. Tento bod bude
projednán v bodě č. 4
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Novotného.
Usnesení č. 4

ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Ing.Reimera.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje předloženou mandátní
smlouvu č. SML-Z-M-09-008 mezi
Městysem Veverská Bítýška na straně
jedné a Regionální poradenskou
agenturou, s.r.o. na straně druhé.
Usnesení č. 8
ZM pověřuje starostu městyse pod-

pisem mandátní smlouvy č. SML-Z-M09-008 mezi Městysem Veverská
Bítýška na straně jedné a Regionální
poradenskou agenturou, s.r.o. na
straně druhé.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje dle nařízení vlády č.
20/2009 Sb.,změnu výše odměn neuvolněným zastupitelům, a to:
- neuvolněný předseda výboru ve výši
1 300,- Kč, neuvolněný člen výboru,
nebo zvláštního orgánu obce ve výši
1060,- Kč
Změna výše odměn se schvaluje s
platností od 1.2.2009.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Veverská Bítýška dne 17.3.2009
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128
/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 zařazení
bodu - Příprava vykoupení pozemků v
okolí kulturní památky 1076- Smírčí
kámen ve Veverské Bítýšce. Tento
bod bude projednán v bodě č. 15
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona č.128
/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 zařazení
bodu - Příprava architektonickyurbanistické soutěže Úpravy veřejného prostoru Náměstí Na Městečku,
Masarykovo náměstí a parku kolem
kostela sv.Jakuba. Tento bod bude
projednán v bodě č. 16
Usnesení č. 4
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb., §94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2, zařazení bodu na
program dnešního jednání- poskytnutí
dotace CZECH POINT na program
dnešního jednání. Tento bod bude
projednán v bodě č. 17
Usnesení č. 5
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb., §94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2, zařazení bodu na
program dnešního jednání- výstavba
místní komunikace v ulici Pod Hork-

ou. Tento bod bude projednán v bodě
č. 18
Usnesení č. 6
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Bělíčka.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Brychtu.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Kolstrunka.
Usnesení č.10
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2009
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2009
v oblasti výdajů se změnou : § 3745Dětský koutek snížit o částku -10
000,- Kč a
§ 6409 pol.5222
Příspěvek MC Oříšek povýšit o částku
+ 10 000,- Kč.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2009
v oblasti financování.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložený rozpočet
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška na rok 2009 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený rozpočet
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sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška na rok 2009 v oblasti výdajů.
Usnesení č.15
ZM schvaluje předložený rozpočet
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška na rok 2009 v oblasti financování.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2008 v celkové
částce 22 450,- Kč na účtu MŠ Veverská Bítýška. ZM bere na vědomí předložené výsledky hospodaření MŠ Veverská Bítýška. ZM bere na vědomí
předložená kritéria přijímání dětí do
MŠ Veverská Bítýška. ZM bere na
vědomí předloženou II.Rozpočtovou
změnu ZŠ Veverská Bítýška v roce
2008. ZM bere na vědomí předložený
odpisový plán pro rok 2009.
Usnesení č.17
ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2008 v celkové
výši 64 368,50,- Kč v rozpočtu ZŠ
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje záměr náhrady za
majetkoprávní vypořádání za demolici prádelny p.Oldřichu Helánovi a
pí.Renatě Dobešové, bytem Masarykovo náměstí 571, Veverská Bítýška,
a to prodejem části obecního pozemku p.č. 1323/1 za částku 1,-Kč.
Část obecního pozemku bude
zaměřena a oddělena geometrickým
plánem. Uvedený záměr prodeje

bude vyvěšen dle zákona na úřední
desce a poté projednán na nejbližším
zastupitelstvu městyse. Součástí uvedeného majetkoprávního vypořádání
bude, že veškeré zaměření a poplatky
související s výše uvedeným uhradí
Městys Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZO schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4406-320/2 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V.Bítýška, příp.NN, Zavřel" mezi E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice
a Obcí Veverskou Bítýškou.
Usnesení č. 20
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy č. 4406-320/2 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
zařízení distribuční soustavy s názvem " V.Bítýška, příp.NN, Zavřel"
mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Obcí Veverskou Bítýškou.
Usnesení č. 21
Na základě rozhodnutí komise pro
vyhodnocení nabídek schvaluje zastupitelstvo městyse firmu MERTASTAV se sídlem Štěpánovská 1176,
666 02 Tišnov - Předklášteří na realizaci díla " Splašková kanalizace v
ulici V Brance- Veverská Bítýška"
Usnesení č. 22
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o dílo na zakázku " Splašková kanalizace v ulici V Brance- Veverská Bítýška" mezi městysem Veverská Bítýška
a firmou MERTASTAV se sídlem
Štěpánovská 1176, 666 02 Tišnov Předklášteří a Městysem Veverská
Bítýška s tím, že bude provedena
tlaková zkouška s kontinuálním výstupem.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o dílo mezi městysem
Veverská
Bítýška
a
firmou
MERTASTAV se sídlem Štěpánovská
1176, 666 02 Tišnov - Předklášteří na
zakázku " Splašková kanalizace v
ulici V Brance- Veverská Bítýška"
Usnesení č. 24
ZM neschválilo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2541/4 o výměře
220 m v k.ú. Veverská Bítýška. V
současné době ZM nesdílí záměr
prodeje, ale po zhotovení konceptu
územního plánu lze o koupi uve-

deného pozemku zažádat znovu.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1483/1 o výměře
858 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 200,- Kč/m2.Uvedený záměr
bude zveřejněn na úřední desce
úřadu Městyse Veverská Bítýška a
poté bude předložen a projednán na
veřejném jednání zastupitelstva
městyse.
Usnesení č. 26
ZM neschválilo směnu části pozemků
p.č.1618/21 ve vlastnictví Vackových
v lokalitě směrem do průřezu podél
obecního pozemku p.č. 1616, ostatní
komunikace a dále v průřezu za obecní pozemek p.č. 2582/21 o výměře 3
701 m2 v lokalitě Sokolí a za obecní
pozemek p.č. 2019/4 o výměře 261
m2 v lokalitě Sokolí.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje předloženou Kupní
smlouvu mezi kupujícím Obcí Veverskou Bítýškou a prodávající spol.
ARVIKA PLUS Veverská Bítýška s r.o.,
se sídlem Kamenná 13, Brno týkající
se odkoupení příjezdové komunikace
v ulici V Zahradách za 1,- Kč.
Usnesení č. 29
ZM revokuje Smlouvu o budoucí
smlouvě darovací mezi Obcí Veverskou Bítýškou a prodávající spol.
ARVIKA PLUS Veverská Bítýška s r.o.,
se sídlem Kamenná 13, Brno jejíž
přílohou je Smlouva darovací
schválená dne 25.10.2007.
Usnesení č. 30
ZM pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy kupní mezi kupujícím Obcí
Veverskou Bítýškou a prodávající
spol. ARVIKA PLUS Veverská Bítýška
s r.o., se sídlem Kamenná 13, Brno s
tím, že do smlouvy bude v čl IV,
odst.I doplněno: odkoupení komunikace, inženýrských sítí, dešťové a
splaškové kanalizace, vodovodního
řádu a veřejného osvětlení
Usnesení č. 31
ZM pověřuje Milana Brychtu
přípravou podkladů pro výkup
pozemků do rozlohy 100 m2 v okolí
kulturní památky 1076- Smírčí kámen
ve Veverské Bítýšce.
Usnesení č. 32
ZM pověřuje předsedu VÚP projed4

náním záměru vypracování architektonicky- urbanistické soutěže Úpravy
veřejného prostoru Náměstí Na
Městečku, Masarykovo náměstí a
parku kolem kostela sv.Jakuba ve
výboru ÚP a na příštím jednání předloží návrh zastupitelstvu.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje podání žádosti z Integrovaného operačního programu na
pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště
Czech Point a schvaluje podmínky
rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 34
ZM bere na vědomí strategii implementace a Governmentu a schvaluje
zapojení městyse do tohoto projektu.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje výstavbu místní komunikace v ulici Pod Horkou provede
pracovní skupina městyse.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje výstavbu chodníku v
ulici Pod Horkou provede pracovní
skupina městyse.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje zbudování parkovacích
ploch a odstavná stání podél komunikace v ulici Pod Horkou provede
pracovní skupina městyse.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje hutnění tělesa komunikace a asfaltový povrch v ulici Pod
Horkou bude zajištěno dodavatelsky.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje stavební dozor na akci
"Výstavba místní komunikace chodníku a parkovacích ploch v ulici Pod
Horkou" p.Ing. Miloslava Šipky,
bytem Eichlerova 373, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje zajištění stavebního
dozoru na akci " Výstavba splaškové
kanalizace v ulici V Brance"
p.Ing.Miloslava Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.

KOLPINGOVA RODINA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA A LAŽÁNKY
Možná jste už slyšeli něco o Kolpingově díle nebo Kolpingových rodinách. Jeho tradice u nás sahá do
druhé poloviny devatenáctého století a především v devadesátých letech minulého století bylo o tomto
občanském sdružení hodně slyšet a bylo možno se i o něm něco dozvědět. Pak však mediální zájem utichl
a o Kolpingových rodinách a jejich aktivitách věděla je odborná veřejnost nebo zasvěcení občané. A přitom
jejich aktivita a díla Kolpingových rodin v oblasti sociální, společenské, kulturní a duchovní neustále rostla
a velmi čile se rozvíjela. Kdo jsou tedy Kolpingovy rodiny a co dělají?
Zakladatelem hnutí byl P.A. Kolping (1813 - 1854), německý kněz a všestranně nadaný člověk. Jeho
myšlenky a především jejich prosazování v reálném životě společnosti získaly postupně mnoho sympatizantů a následovníků v různých místech Německa a později i v zahraničí. Více se o historii Kolpingova hnutí
můžete dozvědět na internetu na www.kolping.cz.
Na počátku devadesátých let začaly Kolpingovy rodiny po létech totality obnovovat svoji činnost i u nás
a s podporou mateřského Kolpingova díla si opět vybudovaly kulturní, duchovní a materiální zázemí. Díky
právnímu statusu neziskových organizací - občanských sdružení se staly jednotlivé Kolpingovy rodiny partnerem pro státní správu a to jim umožňuje být partnerem pro orgány a organizace státní správy, podávat žádosti
o dotace ze státního rozpočtu, předkládat obecním samosprávám projekty řešení problémů v oblastech
sociální, společenské, kulturní a duchovní.
Kolpingova rodina Veverská Bítýška a Lažánky byla založena v roce 2007 a je otevřena všem, kteří chtějí
svými myšlenkami, nápady a prací přispívat ke společenskému, kulturnímu a duchovnímu rozvoji ve Veverské Bítýšce. Nezavazuje své členy k povinnostem nebo poslušnosti. Práce všech jejích členů a příznivců je
dobrovolná, bez nároku na odměnu. Je zde pro vás, žije s vámi a pracuje pro vás. Aktivity, plány a projekty
i veškeré informace o dění v rámci Kolpingovy rodiny Veverská Bítýška a Lažánky budou veřejně přístupné
na internetových stránkách.
Její činnost je zaměřena na práci s dětmi a mládeží a jejich volnočasové aktivity. Za podpory obce
dokončujeme v prostorách fary ve Veverské Bítýšce víceúčelové hřiště pro děti a mládež jako první etapu
výstavby společenského centra. Věnujeme se pravidelně práci s dětmi v kroužcích a zájmových skupinách,
pořádáme výlety, sportovní výcvikové kurzy, letní tábory a zábavní akce pro malé děti jako jsou např. pohádkový les nebo Mikulášská nadílka.
Naší snahou je také obohatit společenský život ve Veverské Bítýšce, proto ve spolupráci s Farním úřadem
a Obecním úřadem organizujeme společenské akce pro širokou veřejnost, např. koncerty, společenský ples,
společenská setkání apod.
Díky podpoře Obce Veverská Bítýška a Farního úřadu, díky štědrosti dárců a sponzorů a především díky
vašemu zájmu se nám zatím daří realizovat všechny zamýšlené projekty.
Za všechny, kteří se práci v Kolpingově rodině věnují věřím, že se i v roce 2009 budeme s vámi všemi
setkávat na našich akcích a projektech. Již nyní jste srdečně zváni.
.
Jiří Plachý
Předseda Kolpingovy rodiny

FOTBALOVÝ KLUB VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Fotbal ve Veverské Bítýšce byl založen v roce 1928 jako SK Veverská Bítýška. FC Veverská Bítýška navázala na bohatou historii SK. V loňském roce jsme oslavili 80. výročí založení. Veverskou Bítýšku momentálně reprezentuje 6
mužstev :
2 družstva dospělých : A mužstvo hrající I.A třídu JMKFS, B mužstvo hrající v III. třídě OFS Brno-venkov, dorost hrající
OP Brno-venkov, 2 mužstva žáků - starší, mladší hrající OP Brno-venkov, 1 smíšená přípravka
O oddíl se stará pětičlenný výbor vedený předsedou FC panem Jiřím Urbánkem.
Ostatní členové výboru: sekretář pan Vladimír Kalus, sportovní manažer pan Zdeněk Mičík, pan Jiří Rozkošný, pan František Bednář. Hospodářem klubu je pan Ing. Ludvík Sova.

Jak jsme začínali
Před necelými třemi roky (těsně před zahájením podzimní sezóny) jsme začínali s částkou 24.000,- těsně před zahájením podzimní sezóny. Dotace z obce byla již v jarní části vyčerpána a v srpnu 2006 nám byla předána právě tato částka. Proto museli být osloveni sponzoři tělovýchovné instituce, čímž jsme zabezpečili podzim 2006.

5

Cíle klubu
V loňském roce jsme se zaměřili především na mládež. K žákům přišel trenér Ivo Kratochvíla a pomáhá mu Jirka
Kožín. Dorostence trénuje František Bednář. Na zápasy jezdí vedoucí mužstva Rozkošný Jiří. V této sezóně máme
nedostatek žáků z důvodu generačního problému. Proto jsme založili přípravku, která hraje v Lažánkách pod naší hlavičkou a můžeme tak doplňovat mladší žáky. Děkujeme Sokolu Lažánky za tuto výpomoc.
,,B" mužstvo vede na zápasech Pepa Sapoušek. S hráčským kádrem mu vypomáhá starosta obce Josef Mifek. I zde
je problém s hráči. ,,B" mužstvo se musí stále doplňovat dorostenci a fluktuanty z ,,A" mužstva.
,,A" mužstvo hraje I. A třídu. Kádr je úzký, nevyhýbají se nám i častá zranění a doplnění z ,,B" mužstva je téměř
nulové. Když se k tomu připočítají i odchody našich hráčů do jiných mužstev, nemá trenér k dispozici dostatek kvalitních hráčů, což bychom chtěli na jaře napravit.
Výsledky jednotlivých mužstev po podzimní části nejsou moc lichotivé. Ale tvrdou zimní přípravou a několika posilami chceme naše hráče vyburcovat k lepším výkonům. Doufáme, že se v jarní části budeme posouvat do vyšších pater
v tabulce.

Mimosportovní činnost klubu
Za necelé tři roky fungování nového výboru, malé části hráčů a několika fanoušků jsme se podíleli na mnoha pracích
zvelebujících náš fotbalový areál.
V první řadě to bylo zatravnění vyšlapané plochy hřiště. Položili jsme svépomocí travnaté koberce. Vyšlapaná plocha
činí 130 m2 (investice 50.000,- Kč). V areálu ubytovny a kabin jsme vyměnili stará akumulační kamna s vysokou spotřebou el. energie za moderní přímotopy. Upravena byla i výhodná sazba za el. energii. Jelikož jsou stále nevyjasněné
problémy s věcným břemenem, nelze v blízké době uvažovat o jiném způsobu vytápění (investice 40.000,- Kč). Dále
jsme investovali do vybavení pokojů. V bazaru jsme zakoupili pěkné skříňky, prádelníky, postele (investice 30.000,Kč). Byly opraveny vodovodní kohoutky, sprchy, WC - tím jsme zabránili ztrátám vody. Byly vymalovány pokoje a též
šatny a WC pro hráče. Byla zakoupena nová pračka, protože stará dosloužila (investice 20.000,- Kč).
Na ubytovnu jsme pořídili starší televizi, nový elektrický sporák, mikrovlnou troubu, varné konvice pro vyšší komfort ubytovací kapacity (investice 15.000,- Kč).
Největší investicí v minulém roce bylo zakoupení nové travní sekačky Honda, protože stará již dosloužila (investice
120.000,- Kč). Byla pořízena nová lajnovačka na latex (6.500,- Kč), zakoupeny nové hasicí přístroje a nefunkční hydranty byly vyměněny za nové. Hasicí přístroje byly staré 25 let (investice 10.000,- Kč). Pro zajímavost - v jednom hydrantu byla úplně nefunkční hadice bez koncovky a ve druhém nebyla vůbec žádná. Co kdyby hořelo?
Roční rozpočet klubu je cca 500.000,- Kč. Celková investice za necelé tři roky našeho působení 291.500,- Kč. Z
tohoto výčtu je zřejmé, že svěřené finanční prostředky investujeme správně a o majetek se dobře staráme.

Předpokládané investice v nejbližší době:
1.
2.
3.
4.
5.

Zakoupení hnojiva na hřiště (cca 4.000,- Kč).
Zakoupení písku na provzdušnění trávníku.
Výměna fotbalových branek, které jsou značně zkorodované (cca 20.000,- Kč).
Částečné zatravnění brankovišť a střídaček (cca 3.000,- Kč).
Jelikož není možné zavlažovat jinak než jedním rozstřikovačem, uvažujeme o zakoupení nového čerpadla a kvalitnějších hadic. Jednáme s příslušnými firmami, cenu zatím neznáme. Zde ale očekáváme největší investice (cca
50.000,- Kč).
To je výčet činnosti hrstky fotbalových nadšenců okolo kopané ve Veveské Bítýšce.
Za vše, co děláme pro fotbal ve svém volném čase a na úkor svých rodin a zájmů, nás někteří jedinci urážejí a kritizují. Někteří dokonce neunesli to, že dění okolo fotbalu funguje, a hrubě nás urážejí nápisy na fotbalové zdi u hřiště.
Vandalové opětovně ničí fotbalový areál (rozbité lavičky, střídačky, zapalují si ohýnek přímo na fotbalovém trávníku),
ničí reklamy našich sponzorů, kradou písek, chrániče veřejného osvětlení a podílejí se i na dalších kouscích.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za finanční pomoc, bez které by fotbal ve Veverské
Bítýšce zřejmě zanikl.
Dále bychom chtěli poděkovat panu Rudolfu Urbánkovi za stovky odpracovaných hodin při zvelebování fotbalového areálu, ať již v minulosti, či nyní. Pan Urbánek v letošním roce oslaví 85. výročí narození. I v tomto věku
dodnes funguje jako platná síla v našem areálu. A co naši bývalí fotbalisté??
Dík patří všem trenérům, sponzorům a fanouškům, pro které se fotbal hraje. Všem chci popřát lepší fotbalové jaro.
Opět žádáme bývalé hráče, rodiče, ale i spoluobčany, aby nám pomohli při výchově naší mládeže, při trénincích a
při zabezpečení chodu oddílu. Děkujeme našim sponzorům, kteří se finančně podíleli na zajištění slavnostního
zasedání k 80. výročí založení fotbalu ve Veverské Bítýšce. Jsou to:
Pekařství Balabán s.r.o., Fy Stafis, Ing. Slanina, Obchodní centrum Šanca, Temkom Staníček, Autobusová doprava
Nečas, Hospoda u Kocoura, Sportway, Autopetr, Vinotéka Růžový sen Kuřim, Hospoda na Ostrůvku Zeman, Oděvy
Nguyen, Potraviny Carda, Autoservis Srnec, Klempířství Volánek, Květiny Rosenbergrovi, Elektro Kratochvíla.
Dík patří též Hospůdce u Václava za zapůjčení sálu a obsluhu. Poslední poděkování patří firmě DH OFSETOVÁ tiskárna za natištění pamětních listů a vlajek.

Jiří Urbánek, předseda FC Veverská Bítýška
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Suzat-divadlo Prkno pod záštitou Obecního úřadu ve Veverské Bítýšce pořádá:
12. ročník festivalu
Setkání amatérských divadel NA PRKNECH 12. - 14. června 2009
Kulturní dům ve Veverské Bítýšce
Pátek 12.6.
17:30 DDS Brnkadla-aspol, Brno
"Autobus sebevrahů" (road movie) - velký sál
19:15 Amadis, Brno
"A co láska?" (tragikomedie) - klub Pod prkny
21:00 Divadlo Prkno, Veverská Bítýška
"Společnost" (tragikomedie) - velký sál
Sobota 13.6.
13:00 Maňáskové divadélko Ovečka, Tišnov
" Filipova dobrodružství" (pohádka) - klub Pod prkny
14:00 Dramatický kroužek divadla Prkno, Vev.Bítýška
"Hraješ ten strom jako úplné dřevo!" (komedie) - na trávě
15:00 Divadlo Blud v Tyátru, Bludov
"Ať žije Pušón!" (absurdní komedie) - velký sál
17:00 Divadlo Krátký rozum, Gymnázium M.Lercha Brno
"Školní vzpoura!" - klub Pod prkny
18:30 DSEK, Rosice
"Podivný případ pana Olivera" (absurdní hříčka) - na trávě
20:00 HOST FESTIVALU
JAROSLAV DUŠEK + divadlo VIZITA, Praha* - velký sál
22:00 BF Orchestra, Brno - koncert - velký sál
Neděle 14.6.
13:00 NaKop Tyjátr, Jihlava
"Malý princ" (pohádkový příběh) - klub Pod prkny
15:00 DSEK + kapela Tepeto, Rosice
"Dvě sestry" (tragikomedie) - klub Pod prkny
16:00 Divadlo Naboso, Boskovice
"Gazdina roba aneb Lepší je shořet než vyhasnout" (tragédie) - velký sál
18:00 Vyhlášení výsledků festivalu během představení:
Divadlo Prkno "Na hlavě máš trpaslíka" (kabaret) - na trávě
Vstupné na všechna soutěžní představení dobrovolné!
* Vstupné na hosta festivalu 149,- Kč.

www.prkno.net
VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA VEVERKA
uzavírá školní rok 2008/2009 s poslední nabídkou:
Nabídka letních táborů:
19. - 26.6. Letní tábor pro maminky s dětmi v Bolešíně (volná 2 místa)
cena pro maminku s dítětem do 4 let : 3.200,- Kč, dítě starší 4 let: 1.800,- Kč
ved. tábora: Kučerová Marie, Volfová Karin
7.7. - 10.7. Příměstský tábor ve Veverce, cena: 1.000,- Kč, program denně od 9.00 do 16.00h.
včetně oběda, ved tábora: Kučerová Marie
14.8. - 21.8. Pobytový tábor pro děti v Bolešíně (volých 5 míst)
cena: 2.700,- Kč, ved. tábora: Kučerová Marie, Zavřelová Dagmar

8

Poslední kurzy v tomto školním roce:
13.6. Tisk z koláže (9.00 - 12.00 h.), cena 200,-Kč
Lektorka kurzu: Andrea Herclíková
Akce pro veřejnost: 23.5. "Svatojánská noc" (podvečer plný kouzel a překvapení pro děti)
Upozornění: Koncem mesíce května bude vypracována nabídka kroužků pro šk.r. 2009/2010.
Do kroužků se můžete hlásit do poloviny měsíce června, po prázdninách do poloviny měsíce září.
bližší informace: Kučerová Marie, tel.: 608 278 431, e-mail: keramika.veverka@seznam.cz

www.veverka.unas.cz

FC Veverská Bítýška přijme
spolehlivého "placeného" správce hřiště a
spolehlivého správce ubytovny.
Úklid, praní dresů - bufet k dispozici.
Vhodné pro manželský pár mladších důchodců se
vztahem ke sportu.
Bližší informace na tel.čísle

9

739 618 397

Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36, 635 00 Brno - Bystrc
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz
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INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad

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 červenci 2009  Vydává obec 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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