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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech byly dokončeny dvě významné stavby, oprava
komunikace v ulici Krátká a výstavba parkovací plochy na sídlišti Na Bítýškách.

Po realizaci navrženého řešení byly provedeny
nové zátěžové zkoušky, které vykázaly hodnoty
Edef2 = 74,9 Mpa a Edef2 = 90,9 Mpa. Uvedené
zátěžové zkoušky na upraveném podloží komunikace mnohonásobně převyšují požadovanou hodnotu 45 Mpa. Mnohokráte jsem slýchal dotaz "Proč
do té cesty navážíte tolik kameniva?" Odpověď je
jednoduchá - aby komunikace byla stabilní a nezačala se propadat. Proto musí být vybudovaná podle
projektové dokumentace a požadavku projektanta.
U těchto staveb se nevyplatí cokoliv ošidit.
Parkoviště Na sídlišti
Byla dokončena výstavba parkovacích stání na sídlišti Na Bítýškách, mezi bytovými domy číslo popisné 610 a 611. Stavební práce provedla pracovní skupina městyse. Vzniklo zde 16 nových parkovacích
stání pro osobní automobily.
Dětské hřiště - revize a opravy
Koncem měsíce dubna byla na základě pokynů
pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz dle ČSN
EN 1176-1/2009 a ČSN EN 1176-7 provedena
pravidelná odborná kontrola bezpečnosti a zařízení
dětských hřišť a revize veřejného dětského hřiště Na
Ostrůvku a v zahradě Základní školy Veverská Bítýška v ulici Zábíteší. Na základě kontroly bylo nutné
opravit řetězovou dvojhoupačku na dětském hřišti
Na Ostrůvku.
Základní umělecká škola
V učebně č. 20 v budově základní umělecké
školy, která slouží k výuce hry na klavír, pěveckého
sboru a komorních souborů hodláme v průběhu let-

Komunikace Krátká
Prvního června byl položen
asfaltový povrch, dokončeny
chodníky a vjezdy. Nyní je zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Celkové náklady stavby byly
navýšeny o částku 448 457,39 Kč bez DPH. Na základě souhlasu obou smluvních stran byl termín
dokončení stavby posunut o cca tři týdny, a to z důvodu úpravy projektu a provedení víceprací. Na základě nevyhovujících výsledků statických zátěžových zkoušek na pláni komunikace, kdy byly
naměřeny hodnoty Edef2 = 7,9 Mpa a Edef2 = 25,3
Mpa, přičemž požadavek je Edef2 = 45Mpa,
vyplynula nutnost přijmout opatření k zajištění
požadované únosnosti pláně předepsané projektantem. Bylo nutné odtěžit dalších 40-45 cm zeminy,
urovnat parapláň a provést kontrolní měření únosnosti. Do podloží bylo třeba zaválcovat kamenivo
frakce 63-125. Na urovnanou parapláň byla položena netkaná geotextilie pro separaci vrstev. Na geotextilii byl následně ve 2 vrstvách zahutněn štěrk
0/63 v celkové tl. 400 mm. V průběhu prací bylo
nutné zabránit pronikání vody. Na základě návrhu
uvedeného řešení byl zpracován rozpočet na vícepráce, zahrnující kompletní výměnu zeminy až na
úroveň parapláně.
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ních měsíců zajistit akustické obklady stěn. Tím vyřešíme negativní účinky zvuku v učebně, který se velmi
rozléhá, tříští a má obtěžující charakter. Současně
máme v záměru vyřešit přístup do budovy a zamezit
volnému přístupu nepovolaných osob do budovy
školy.
Hasiči - dopravní automobil
Děkuji výběrové komisi a komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek, která se podílela na výběru
dodavatele na zakoupení nového dopravního automobilu pro naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů
a věnovala spoustu svého volného času této záležitosti.
Nový automobil pro vývařovnu obědů v ulici
Zábíteší.
Do konce měsíce června bude dle objednávky
zakoupen a dodán našemu městysi nový automobil
DACIA, model Dokker Van, za kupní cenu 271 401
Kč včetně DPH. Tento automobil bude uzavřenou
smlouvou o výpůjčce předán Vývařovně obědů v ulici Zábíteší. Nahradí tak již nevyhovující vozidlo
Škoda Felicia. Ve vývařovně v ulici Zábíteší se pro
naše seniory vyváří 120 obědů denně, z toho 80
obědů se rozváží, a staré vozidlo již nesplňuje podmínky rozvozu. Zastupitelstvu městyse děkuji za
uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse,
které jsou k nákupu nového vozidla nezbytné.
Sběrný dvůr - Eko-dvůr
Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, byl našemu městysi udělen souhlas dle § 14 odst. Zákona o odpadech k provozování zařízení ke sběru a výkupu
odpadů ,,Sběrný dvůr Eko-dvůr" v ulici Za Řekou
a schválen nový provozní řád tohoto zařízení. Souhlas k provozování sběrného dvora je vydán od 1. 7.
2017 do 30. 11. 2022. V průběhu měsíců července
a srpna započne pracovní skupina městyse stavební

práce na výstavbě oplocení a manipulační plochy
nového sběrného dvora. Nový sběrný dvůr bude
umístěn v areálu ČOV na části pozemku p.č. 2552/2.
Oslavy Dnů obce
V loňském roce se v rámci Dnů obce uskutečnila
akce Lavičky. Mnozí z vás jste se této akce zúčastnili
a nás velmi překvapilo, jaký ohlas si tato akce získala. Proto jsme se rozhodli tuto společenskou akci
v letošním roce zopakovat, a to v rámci oslav Dnů
obce, které uspořádáme ve dnech 1.-3. září. Více se
dozvíte uvnitř Zpravodaje. Akce Lavičky 2016 nám
nalila do žil elánu a především jsme byli potěšeni,
kolik lidí, ať mladých, starších, ba i v pokročilém
věku, si našlo alespoň trošku času pobavit se. Na to
konto jsme se rozhodli, že v průběhu každého roku
rozmístíme po obci 10 ks laviček na počest lavičkování. Vítěz laviček 2017 mimo jiné rozhodne
o umístění 2 ks laviček po obci, z nichž jedna bude
opatřena pamětním štítkem vítěze Laviček 2017.
Za loňské lavičkování bylo zakoupeno 10 ks nových laviček, které budou v průběhu letních měsíců
rozmístěny po obci. Lavičky umístíme ve Slešťůvce
u kapličky, podél vycházkové trasy okolo řeky Svratky, na sídlišti Na Bítýškách. V rámci návrhu Lavičky
2016 žáků loňského ročníku VIII. A. třídy základní
školy umístíme lavičku u splavu u řeky Svratky a na
sídlišti Na Bítýškách.
Pomalu nastává období letních prázdnin a dovolených, chvíle, kdy většinu času trávíme především s rodinou. Přeji vám všem mnoho pohody,
zdraví a sluníčka.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 2.3.2017
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 3
ZM pověřuje starostu projednáním
návrhu dodatku s nájemcem KD p. K.
na provozování sálu KD, starosta poté
dodatek předloží zastupitelům.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce
2016 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje IV. Rozpočtové
opatření městyse Veverská Bítýška v
roce 2016 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření městyse Veverská Bítýška v roce

2016 v oblasti financování.
Usnesení č. 11
ZM neschvaluje odkoupení pozemku
p.č. 2425/12 o výměře 1 122 m2 za
cenu 1 900 Kč/m2 za celkovou cenu
2 131 800 Kč do majetku městyse.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2017
v oblasti příjmů se změnou - navýšení
v položce 4116 - ostatní neinvestiční
přijaté transfery ze SR ve výši 516
400 Kč (průtoková dotace pro ZŠ)
Usnesení č. 13
ZM neschvaluje zařazení finanční
částky na vykoupení pozemku pro
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výstavbu retardéru v lažáneckém
kopci.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2017
v oblasti výdajů
se změnou navýšení § 3113- ZŠ o částku 516 400
Kč (průtoková dotace ZŠ).
Usnesení č. 15
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2017
v oblasti financování.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu městyse Veverská Bítýška na roky 2018-2020.
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Usnesení: 17
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vyplacení
finančních
prostředků
GYNNES BRNO, s. r. o., se sídlem
Kyselkova 90/2, Ořechov, zast.
MUDr. Filipem Dörrem, ve výši 36
000 Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení: 18
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků HC
Veverská Bítýška, se sídlem Na Bílém
potoce 539, Veverská Bítýška, zast. B.
S., ve výši 140 000 Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení: 19
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků Římskokatolické farnosti, se sídlem Hvozdecká
125, Veverská Bítýška, zast. Mgr. M.
H., ve výši 300 000 Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení 20
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků FC Veverská Bítýška, se sídlem U Hřiště 642,
Veverská Bítýška, zast. L. P., ve výši
250 000 Kč. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace.
Usnesení 21
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vyplacení finančních prostředků Diecézní
charitě Brno, oblastní charita Tišnov,
se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast.
Ing. J. M., ve výši 100 000 Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace.
Usnesení 22
ZM schvaluje smlouvu o výpůjčce týkající se výpůjčky elektrického
sporáku ALBA výr. č. 35023/2017
uzavřenou mezi městysem Veverská
Bítýška a Vývařovnou obědů,
příspěvkovou organizací, Zábíteší
224, Veverská Bítýška.
Usnesení 23
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, III.
rozpočtové opatření v roce 2016.
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Usnesení 24
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, předložený odpisový plán pro rok 2017.
Usnesení 25
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, předložený vyřazovací protokol k 31. 1.
2017.
Usnesení 26
ZM schvaluje odpis pohledávky za
škodu vzniklou obci v roce 2007 ve
výši 2 500 Kč. Pohledávka se odpisuje z důvodu nedobytnosti.
Usnesení 27
ZM schvaluje vyřazení majetku městyse Veverská Bítýška dle předloženého inventarizačního protokolu ze
dne 16. 2. 2017.
Usnesení 28
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
v roce 2016 - Vývařovně obědů,
přísp. organizaci, Zábíteší 224, Vev.
Bítýška.
Usnesení 29
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2017 a celková
částka činí 156 300 Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení 30
ZM schvaluje smlouvu č. NM014330041390/001 o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška,
DPNNk, Dostál, p.č. 2621" uzavřenou mezi povinným městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení 31
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti mezi městysem Veverská
Bítýška a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111,
66601 Tišnov, spočívající v uložení
inženýrských sítí na akci "Čebín- Podhájí - modernizace úpravny vody a
zvýšení kvality pitné vody". ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení 32
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě optickým kabelem v
ochranné trubce HDPE40mm s
označením stavby 11010-053655
CG5M-BO-BOVEB-OK, uzavřenou
mezi městysem Veverská Bítýška
3

a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 6,130
00 Praha 3. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení 33
ZM schvaluje pronájem obecního pozemku p.č 794/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) díl a) o výměře
4x4,84 m a díl b) o výměře 1,10x4,50
m v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
100 Kč/rok na dobu 3 let od podpisu.
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy
Usnesení 34
ZM schvaluje pronájem zemědělských pozemků p.č. 2341/26
o výměře 174 m2, 2341/37 o výměře
1687 m2, 2341/38 o výměře71 m2,
2407/3 o výměře100 m2, 2407/4
o výměře 245 m2, 2407/5 o výměře
50 m2, 2407/6 o výměře 913 m2,
2405/7 o výměře 189 m2, 2405/8
o výměře 503 m2, 2405/9 o výměře
1093 m2, 2400/2 o výměře 562 m2,
2400/3 o výměře 3654 m2, 2313/62
o výměře 1100 m2 v majetku městyse
za cenu 2 000 Kč/1 ha/rok, na dobu
10 let od podpisu smlouvy.
Usnesení 35
ZM schvaluje smlouvu o propachtování zemědělských objektů. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení 36
ZM schvaluje směnu obecního
pozemku p.č. 2444/206 o výměře
544 m2 (orná půda), který byl oddělen GP z pozemku p.č. 2444/104,
za pozemky v soukromém vlastnictví,
a to pozemek p.č. 178/5 o výměře 6
m2 (zahrada) a pozemek p.č. 179/2
o výměře 28 m2 (orná půda), který byl
GP oddělen z pozemku p.č.179.
Veškeré poplatky spojené se směnou
pozemků uhradí městys Veverská
Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem směné smlouvy.
Usnesení 37
ZM schvaluje OZV městyse Veverská
Bítýška č. 1/2017 o nočním klidu.
Usnesení 38
ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 1975 o výměře 25
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
500 Kč/rok na dobu 3 let. Záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední
desce a web. stránkách městyse.
Usnesení 39
ZM neschvaluje směnu obecních
pozemků p.č. 2577/2 o výměře 133
m2, 2569/40 o výměře 6 m2
a 2569/41 o výměře 1719 m2 za
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pozemek v soukromém vlastnictví
p.č. 2580/1 o výměře 3000 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení 40
ZM souhlasí s napojením vodovodního a kanalizačního řadu (splašková,
dešťová) na hlavní kanalizační řady
v majetku městyse Veverská Bítýška
uložených v pozemku p.č. 2568 ve
vlastnictví JMK, z důvodu výstavby 3
RD, investor stavby Ing. D. V.. Po
dokončení a kolaudaci uvedených sítí
převede
investor
tyto
stavby
nejpozději do 30 dnů do vlastnictví
městyse, poté budou předány
Vodárenskému svazku Bítešsko za
účelem jejich údržby a provozování.
Usnesení 41
ZM schvaluje záměr požádat JMK o
bezúplatný převod pozemku p.č.
2568/2, který byl oddělen GP č.
1668-2137/2016 z pozemku p.č.
2568, do vlastnictví městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení 42
ZM neschvaluje zřízení věcného
břemene chůze a jízdy na pozemcích

www.obecveverskabityska.cz

p.č. 5447/3, 2443/7 a 5442/2 v k.ú.
Bystrc.
Usnesení 43
ZM schvaluje Nařízení městyse Veverská Bítýška 1/2017 - Tržní řád městyse.
Usnesení 44
ZM schvaluje výzvu k podání nabídky
na zakázku malého rozsahu městyse
Veverská Bítýška na vypracování projektové dokumentace na akci
"Novostavba tělocvičny, Veverská
Bítýška". Výzva bude zveřejněna
ihned po nabytí pozemků p.č. 110/3
a 111/1 do vlastnictví městyse.
Usnesení 45
ZM schvaluje zřízení trvalého peněžního fondu pro údržbu hrobů na místním hřbitově, u nichž je zřejmé, že
nemají svého stálého pečovatele.
Usnesení 46
ZM schvaluje, že výkopové práce na
akci "Prodloužení veřejného vodovodu v ulici Tišnovská" provede dle PD
pracovní skupina městyse. Ostatní
odborné práce, vč. uložení vodovodního potrubí a provedení veškerých

zkoušek potřebných ke kolaudaci,
provedou a zajistí pracovníci VS
Bítešsko. Stavení dozor na uvedené
stavbě zajistí Ing. M. Š., bytem Veverská Bítýška. Investorem stavby
bude městys Veverská Bítýška.
Usnesení 47
ZM schvaluje stavební práce na akci
"Sběrný dvůr, Veverská Bítýška"
spočívající ve výstavbě nového oplocení vč. zpevněných ploch s přípravou pro asfaltový povrch, které provede dle PD pracovní skupina městyse. Stavební dozor na uvedené
stavbě zajistí Ing. Miloslav Šipka, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.
Investorem stavby bude městys Veverská Bítýška.
ZM bere na vědomí nabídku na
pronájem orné půdy v majetku
městyse, kterou doručil na podatelnu
městyse p. J. V., Hvozdec.
ZM pověřuje FV vypracováním
návrhu cenové mapy pozemků v
městysi.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 17.5.2017
Usnesení č. 7
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2017
v oblasti financování.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje Rozpočet na rok 2017 Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev. Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2017 Základní škole, příspěvkové organizaci Veverská Bítýška.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2017 Mateřské škole,
příspěvkové organizaci, Pavla Perky
333, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 277/2006 o výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupků mezi městem Kuřim a městysem Veverská Bítýška.

ZM pověřuje starostu podpisem dodatku.
Usnesení č. 14
ZM přijímá dotaci z rozpočtu JMK na
"Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Veverská Bítýška".
Usnesení č. 15
ZM schvaluje smlouvu č. 043879
/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na "Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH
Veverská Bítýška" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-17/055, uzavřenou
mezi městysem Veverská Bítýška
a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje smlouvu č. NM014330042014/001 o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška,
obnova DPNNk, Stavebniny, p.č.
777" uzavřenou mezi povinným
městysem Veverská Bítýška a opráv4

něným E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje směnu obecních
pozemků p.č. 2444/102 o výměře
900 m2 (orná půda) v k.ú. Veverská
Bítýška za pozemek p.č. 218/2 o výměře 61 m2 (zahrada), který je v majetku soukromého vlastníka. Veškeré
poplatky spojené se směnou pozemků budou hrazeny městysem Veverská Bítýška, včetně vyhotovení směnné smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje OZV městyse Veverská
Bítýška č. 2/2017 o nočním klidu.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově ZŠ Zábíteší 224, Veverská Bítýška, uzavřený mezi městysem Veverská Bítýška a Sborem církve adventistů sedmého dne, zast. kazatelem T.
S., za účelem setkávání členů a přátel
církve, a L. Z. za účelem studia a výkladu Bible. Dodatek se uzavírá na
dobu 3 let s dobou platnosti od 13. 9.
2017. Náklady spojené s vypracováním dodatku hradí nájemce. ZM
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pověřuje starostu podpisem dodatku
č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor v budově Zábíteší 224, Veverská Bítýška ze dne 12. 9. 2012.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 791 (ostatní plocha) o výměře 91 m2 v k.ú.Veverská
Bítýška za cenu 300 Kč/m2. Záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední
desce a web. stránkách městyse.
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 694/1 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku p.č. 1987/3 (ostatní plocha) o výměře 25 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za účelem uskladnění
palivového dřeva za cenu 500 Kč/rok
a na dobu 3 let od podpisu smlouvy.
Záměr pronájmu bude zveřejněn na
úřední desce a web. stránkách městyse vč. zákresu pronajímaného pozemku.
Usnesení č. 23
ZM neschvaluje přijetí pozemku
2568/3 dle návrhu na rozdělení
pozemku z pozemku p.č. 2568 k.ú.
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Veverská Bítýška (zakázka č.135
/2017, vyhotovená Geodetickou kanceláří Ing. Karel Souček dne 8. 4.
2017) ve vlastnictví Jihomoravského
kraje ve správě SÚS JMK do vlastnictví městyse.
ZM se seznámilo s předloženou nabídkou informačního systému "Usnesení.cz" ze dne 19. 4. 2017 a v současné době o tuto nabídku nemá
zájem.
Usnesení č. 24
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1246/2, který
vznikl oddělením GP č. 1708427/2016 z pozemku p.č. 1246 o
výměře 395 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 2 000/Kč/m2.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1246/2, který
vznikl oddělením GP č. 1708427/2016 z pozemku p.č. 1246 o výměře 395 m2 v k.ú. Veverská Bítýška,
za cenu 1700/Kč/m2. Ve zveřejněném záměru prodeje bude uvedeno
omezení spočívající v nutnosti uzavření věcného břemene - služebnosti
a vstupu na pozemek p.č. 1246/2 za

účelem údržby a oprav z důvodu
uložení kanalizačního potrubí dešťové kanalizace DN300 v pozemku p.č.
1246/2.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje Změnový list č. 1 - provedení víceprací v celkové částce 448
457.39 Kč bez DPH.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje přepis elektroměru umístěného v klubovně Pionýr na nového
vlastníka.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje vyřazení Pionýrské klubovny z majetku městyse a ukončení
pojistné smlouvy spočívající v pojištění klubovny.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje dodatek 1 ke Smlouvě o
bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. BP- 16/154 uzavřený
mezi Městysem Veverská Bítýška a
ČR-Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Nové Město, Praha 2.

LAVIČKY PODRUHÉ
Milí spoluobčané,
věřím, že si pamatujete loňskou akci Lavičky 2016. Protože se podle vašich ohlasů na webových stránkách
tato akce setkala s velmi příznivým přijetím a spousta z vás se ptala, kdy se bude opakovat, rozhodli jsme se
navázat na loňské dobré zkušenosti a pozvat vás na akci Lavičky 2017.
Ostatně první pozvání jste již našli ve Slovu starosty v úvodu tohoto čísla Zpravodaje.
Vloni byly Lavičky součástí oslav Dnů obce. Letos nemáme tolik významných výročí, abychom Dny obce
připravovali stejně velkolepě, ale přece jen je dost věcí, na které se můžete těšit.
Jaký je tedy předběžný program?
Pátek 1. 9. 2017
- 19.00 Divadlo Prkno "Mezi nebem a zemí"
- 21.00 Hudební tečka s šarmantními zpěvačkami
Sobota 2. 9. 2017
- Turistické výlety pěšky i na kole - dopoledne
- Odpoledne na faře - farní kavárna doplněná vystoupením kapely Zwokna a čtením zajímavých úryvků
z farní kroniky
- Komentované prohlídky kapličky Matky Boží na Veveří
- Od 17:00 Lavičky 2017
Neděle 3. 9. 2017
- Mše za občany
- Otevření výstavy z Historie farnosti v kostele sv. Jakuba
- Od 13:00 kulturní odpoledne na Ostrůvku. Po celé odpoledne zde budou opět sportovní akce pro děti,
doplněné hudbou. Moderuje Jarka Vykoupilová.
- Podvečerní koncert k tanci i poslechu - ABBA World Revival Praha
- Vyhlášení vítězů soutěže Lavičky 2017
Vstup na všechny akce pořádané městysem je zdarma, občerstvení zajištěno. Program jsme se snažili opět
sestavit tak, aby si něco našli příslušníci všech generací.
5
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Podrobný program najdete v průběhu srpna na plakátech a dostanete jej i do svých domovů. Více informací najdete postupně také na www.obecveverskabityska.cz
Pokud je někdo zklamaný, že nenašel výstavu jako v loňském roce, na kterou se těšil, můžeme vás ubezpečit,
že výstavu připravíme. Jen bude o něco později - k výročí 28. října.
Organizace Laviček 2017 bude stejná jako v loňském roce. Pro ty, kterým vloni unikly, je zde krátká rekapitulace:
Cílem akce je vrátit alespoň na jeden den v roce letním podvečerům v obci jejich atmosféru přátelství,
soudržnosti a sounáležitosti. Nechceme, aby společenský život v obci byl jenom záležitostí několika jedinců,
chceme zapojit všechny občany.
Lavička na zápraží domu bývala společensky důležitým místem. Byla centrem života starých lidí, scházeli se
zde všichni po práci ke krátkému odpočinku a popovídání. Když se podíváte po Bítýšce dnes, kolik uvidíte
laviček? Lidé se stáhli do dvorků a zahrad a ulice navečer zejí prázdnotou. Co udělat pro to, aby se to změnilo?
2.9.2017 odpoledne vyneste lavice a židličky na chodník, připravte něco dobrého, pozvěte sousedy a známé
a bavte se společně.
Můžete si připravit kulturní program, kostýmy, sportovní a společenské hry… fantazii se meze nekladou.
Pokud zavoláte od 17:00 na určené telefonní číslo a necháte se vyfotografovat, můžete se zapojit do soutěže
o nejlepší lavičku. Vyhlášení vítězů bude následující den, v neděli 3. 9. v podvečer na Ostrůvku.
Těšíme se, že se naše Lavičky letos zase rozrostou, budou ve větším počtu, že uvidíme neotřelé nové nápady
a že se všichni budou dobře bavit. Můžeme vás ubezpečit, že máme připravené nejen zajímavé ceny pro
vítěze, ale že svojí účastí přispějete i dobré věci - většímu počtu laviček pro odpočinek i zábavu v obci.
Takže nezapomeňte, 2. 9. se zase sejdeme na Lavičkách!!!
Za všechny organizátory
Jarmila Novotná

KŘÍŽE A BOŽÍ MUKA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
Vydáme-li se z Veverské Bítýšky kteroukoliv silnicí, u každé je postaven kříž. Většina těchto křížů vznikla
v roce 1877. V letošním roce to bude již 140 let, co každý zaujímá své místo. Řekněme si krátce něco o lidech, kteří zde tyto kříže nechali postavit.
Na ulici Hvozdecká v místech, kde se říká ,,U lípy", stojí jeden
z nich. Nechal ho postavit Libor Karber, hospodářský správce veverský, v letech 1856 až 1864. V kronice se píše, že to byl muž
svobodný a že měl velký smysl pro humor. V roce 1864 odešel
do výslužby a dále žil ve Veverské Bítýšce. Až krátce před svou
smrtí se přestěhoval ke svým příbuzným do Dolních Kounic, kde
28. února 1889 zemřel. Ve své poslední vůli daroval 100 zlatých
chudým ve Veverské Bítýšce, 100 zlatých na koupi nových
varhan a 100 zlatých chudým žákům.
Když vyjíždíme z Veverské Bítýšky k Lažánkám, tak po levé
straně stojí další kříž. Ten nechal postavit Josef Pallas. Bydlel ve
Veverské Bítýšce číslo 134. Byl obecním písařem, účetním kontribučenského fondu a malířem. V letech 1876 až 1882 byl
starostou.
Třetí kříž stojí na ulici Dlouhá naproti hřbitovu. Na své náklady jej nechal postavit Florián Eichler. Narodil se 4. května 1825
ve Velkém Meziříčí. Vystudoval na kněze. V roce 1871 se stal
farářem ve Veverské Bítýšce. Jeho snahou bylo udržet přátelský
poměr s obcí. Za jeho působení byla opravena fara. V roce 1880
byl investován do Rosic. Dva dny před svým odchodem byl
jmenován čestným občanem Veverské Bítýšky. Obyvatelé se
6
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s ním velice neradi loučili. Dodávám, že to byl bratranec K. Eichlera, který sepsal ,,Paměti panství veverského".
Čtvrtý kříž je při výjezdu z ulice 9. května směrem k benzinové stanici. Stojí po levé straně mezi vysokými lipami. Kříž nechala postavit lesní společnost, která byla založena dne 9. listopadu 1873. Tento kříž vznikl
o rok později než kříže jmenované předtím. Prvním představeným této společnosti se stal Dominik Kovář.
Ve funkci mu pomáhal lesní rada Rudolf Žlik. Správní rada se musela řídit platnými zákony o hájení a pěstování lesa. Lesní úředník měl chránit les, pěstovat kultury, řídit porážení stromů, zapisovat lesní škody, vést
rejstříky o vykáceném a vydaném dříví a plnit rozkazy představeného společenstva. Účetní musel do 15.
ledna každého roku podat podrobné účty za rok minulý.
Na konci ulice 9. května stojí ještě jeden kříž. Bohužel o něm nemáme v kronice žádné záznamy.
Pravděpodobně je ale starší, než kříže, o kterých jsem se zmínila.
V kronice ,,Paměti panství veverského" se také píše o kříži, který stál na ,,Trhovici". Bohužel tento kříž
zde již nestojí. V roce 1856 ho nechal postavit tehdejší starosta Jan Dundáček z čísla 126. Píše se o něm, že
to byl muž velice vážený, úctyhodný a vzdělaný.
A zbývají ještě dva kříže, které stojí podél silnice za Bítýškou. Jeden při silnici vedoucí na Nové Dvory po
pravé straně před odbočkou na Mečkov a druhý při silnici směrem na Hvozdec. První z nich nechali postavit
Jan a Františka Králíkovi L. P. 1915. V roce 2013 byl tento kříž poničen a v roce 2014 nechala kříž na své
náklady opravit rodina Němečkova.
Kříž směrem do Hvozdce je bez jakékoliv písemné zmínky.
Za každým z těchto křížů se skrývá kousek historie, která se váže k našemu městečku. Neměli bychom na
tato místa zapomínat.
Za Bítýškou v poli, v místě, kde se říká "Na Stráži", stojí boží muka. Tyto malé kapličky se stavěly v místech, kde došlo k neštěstí, při němž přišel nějaký člověk o život. Buď to bylo při přírodním neštěstí, což
byla nejčastěji smrt bleskem při bouři, anebo tak bylo vyznačováno místo zločinu. Většinou je budovali
pozůstalí oběti. O původu této boží muky není záznam. Stojí zde zcela jistě již několik století. V kronice
jsem se dočetla, že v roce 1942 byla tato boží muka opravena. Jsou zde uvedena jména Jan Juran, zedník,
štukatér, František Vrbka a František Mifek. V devadesátých letech minulého století se na opravě této boží
muky podílel pan Pavel Janšta a v roce 2008 byla opravena na náklady obce. Jelikož tato památka stojí blízko
frekventované silnice, tak ji míjíme pohledem z auta nebo autobusu.
Hana Mifková

LÁVKA POD HRADEM VEVEŘÍ
Koncem minulého roku se mi při návštěvě u našich známých v Brně dostala do rukou publikace Mosty od
Antonína Pechala.
Kniha je opravdu velice dobře a sdělně uspořádána i pro laiky. Dává možnost zorientovat se v konstrukcích
a architektuře některých českých mostů.
Ihned jsem začala hledat Lávku pod hradem Veveří, ... a našla.
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Historie původního mostu pod hradem Veveří sahá do roku 1936 ve kterém byla postavena Brněnská přehrada. V nejužším místě, nedaleko původního brodu, byl tehdy postaven obloukový most. Sloužil k přepravě
dřeva a pro pěší. Ke konci 2. světové války byl zničen.
A tak šel čas ... léta ubíhala ...
V roce 2001 Úřad městské části Bystrc vypsal soutěž na Lávku pro pěší a cyklistickou dopravu. Vyhrál projekt již výše zmíněného Ing. Antonína Pechala.
Září roku 2003 bylo měsícem zprovoznění této lávky.
Tato lávka se začlenila - dá se říci přímo vrostla do krajiny pod hradem Veveří.Velice dobře podtrhuje dominantní postavení hradu, není okázalá a přitom dává o sobě vědět.
Ani si neuvědomujeme její mladost. Tváří se samozřejmě, jako by tu byla vždy.
A tak to má být. Spojuje oba břehy řeky Svratky ... vlastně brněnské přehrady.
Zpřístupnila malebnou krajinu pěším i cyklistům.
Délka mostovky: 100,62 m
Rozpětí mostu: 100,2 m (mostovka)
Délka přemostění: 99,295 m
Šířka mostu: 4,056 m
Výška mostu: 10,1 m
Investor: Město Brno
Stavba Jihomoravského kraje 2003
Chtěla bych upozornit na některé z mnoha dalších mostních konstrukcí zmíněného autora.
Nalézají se v blízkosti našeho městyse:
Lávka přes ulici Koliště v Areálu IBC, město Brno (1998) dle návrhu architektky Jiřičné.
Železniční most na trati Brno-Přerov na ulici Hněvkovského v Brně (1978).
Most M1 - Černovická terasa Brno (2006)
Most Vysočina ve Velkém Meziříčí na dálnici D1 Praha- Brno (1978)
Mosty na Exprestrase Brno- Česká (1981)
Věřím, že zpráva o konstrukci a architektuře některých českých mostů včetně obrazových příloh zaujme
mnohé čtenáře.
Kniha Mosty je od ledna tohoto roku archivována v knihovně našeho městyse, kde si ji můžete zapůjčit.
Ilona Coufalová, Veverská Bítýška, leden 2017

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Návštěva knihovny
Žáci 1. A a 1. B navštívili dne 21. 3. 2017 knihovnu ve Veverské
Bítýšce. Paní knihovnice je seznámila s provozním řádem a vysvětlila jim, jak se můžou do knihovny přihlásit. Děti si prohlédly
prostory knihovny, některé knihy je zaujaly a začaly si je číst. V knihovně se jim líbilo a většina dětí se už těšila, jak si své oblíbené
knihy půjdou vypůjčit.
PaedDr. Ivana Sedláčková
Prvňáčci navštívili kozí farmu
Žáci 1. A a 1. B navštívili dne 29. 3. 2017 farmu pana Havránka Na
Babkách. Byl krásný jarní den. Děti donesly z domova suché pečivo, nakrmily kozy a kůzlata a prohlédly si jejich výběh. Při zpáteční
cestě poslouchaly zpěv ptáčků a viděly první jarní květiny v zahradách domů. Jarní vycházka byla pěkná a dětem se líbila.
PaedDr. Ivana Sedláčková
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Proběhl zápis do 1 ročníku a také den otevřených dveří
Dne 3. 4. 2017 proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Budoucí prvňáčci přišli za doprovodu rodičů
poprvé do naší školní budovy. Vyzkoušeli si znalost barev a geometrických tvarů, orientaci na obrázku,

správnou výslovnost a počítání do deseti. Pochlubili se připravenou básničkou nebo písničkou. Nakonec
získali pamětní list a mohli si vybrat dárky, které jim připravili žáci z pátých a šestých tříd a také děti z družiny. Mezi dárky nechyběly omalovánky a malé Lego.
Zároveň se zápisem dětí do prvních tříd se uskutečnil den otevřených dveří. Všichni zájemci si mohli projít
za doprovodu žáků osmého a devátého ročníku celou budovu školy. Mohli nahlédnout do učebny cizích
jazyků, chemie a informatiky. V učebně chemie si mnozí vyzkoušeli jednoduché chemické pokusy a v učebně přírodopisu si zkusili práci s mikroskopem a prohlédli si pomůcky a přírodniny, s kterými se pracuje v hodinách přírodopisu. V další třídě si mohli vyzkoušet výukový program Česká republika na interaktivní tabuli. Všichni se také mohli podívat do tělocvičny, jídelny a nahlédnout i do školní kuchyně.
Návštěvníci byli spokojeni a den otevřených dveří se vydařil.
Mgr. Ivana Šťastná
První stupeň se učil správně čistit zuby
Naši školu v rámci vzdělávacího programu Dental prevention
navštívily dvě studentky zubního lékařství. Hodinové výuky
proběhly v každé z našich tříd na 1. stupni. V rámci výuky dětem
pustily prezentaci, na níž názorně vysvětlovaly problematiku
nedostatečné ústní hygieny a její důsledky. Děti byly motivovány
k čištění i praktickou ukázkou, kdy jim studentky nabarvily zuby
tak, aby na nich byl vidět zubní plak a tím pádem i špatná
hygiena. Celé školení zahrnulo tedy jak problematiku špatné
ústní hygieny, tak i nácvik správné péče o dutinu ústní.
Mgr. Zuzana Kudláčková

Druháčci a třeťáčci navštívili Rozmarýnek
V pátek 7. 4. 2017 navštívily druhé třídy a v pondělí 10. 4. 2017 třídy třetí, program Čarovné býlí v Rozmarýnku. Uvítali nás lektoři převlečení za čaroděje a všechny děti se rozdělily do tří skupin, které se prostřídaly ve třech programech. První program vedla čarodějnice Ifa venku. Děti si zahrály soutěživé hry při poznávání bylinek. Druhou skupinu si odvedla čarodějnice Lucka do místnosti s připravenými hrníčky na čaj,
děti zde nejenom poznávaly bylinky podle vůně, ale také podle chuti a říkaly si na jaké nemoci, který čaj
působí. Třetí skupinu vedl čaroděj Martin a s ním děti vytvářely papírový receptář a vařily bylinkovou mast.
Receptář i mast si odnesly s nadšením domů. Celý program se dětem moc líbil, i když počasí nám na závěr
moc nepřálo.
Mgr. Jana Kosňovská
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Okrskové kolo ve vybíjené
Dne 7. 4. 2017 se naše škola zúčastnila okrskového finále ve vybíjené, které proběhlo v tělocvičně ZŠ 28.
října v Tišnově. Za naši školu nastoupili vybraní žáci ze 4. a 5. třídy (Daniel Koubek, Martin Sojka, Jáchym
Pospíšil, Adam Švaňhal, Jan Boháček, David Houdek, Aleš Moravec, Ondřej Homoláč, Tobiáš Tomášek,
Vojtěch Kružík, Marek Střecha a Michal Fedra). Všechny zápasy byly velmi vyrovnané a z celkového počtu
pěti týmů se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě. Všem hráčům děkujeme za perfektní sportovní výkon a vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Veronika Petrová
Výchovný koncert The Beatles III
Dne 10. 4. 2017 v ranních hodinách přijela hudební skupina Forest Gump do naší
školy, aby naše děti z 2. stupně, seznámila s kariérou, slavným životem a skladbami skupiny The Beatles. Vše navazovalo
na výchovné koncerty The Beatles v předchozích letech. Děti nejen pozorně poslouchaly, ale nakonec si zazpívaly společně píseň Let it be = Nech to být.
Mgr. Markéta Jůzová
Výchovný koncert pro 1. - 3. ročník
Dne 19. 4. 2017 se uskutečnil na naší ZŠ výchovný
koncert manželů Kocúrkových. Koncertu se zúčastnili
žáci 1. - 3. ročníku. Manželé ukázali dětem mnoho
hudebních nástrojů pocházejících z Asie, především
z Nepálu. Vyprávěli o tom, jak byly nástroje vyrobeny,
zahráli na ně také jednoduché melodie. Na závěr si
děti zazpívaly několik lidových písní. Koncert byl
velmi poučný.
PaedDr. Ivana Sedláčková
Šesťáci v Lipce aneb Půda není nuda
21. 4. 2017 v "předvečer" Dne Země naši šesťáci navštívili středisko Lipka v Brně, aby se zúčastnili
výukového programu Půda není nuda. Žáci si zopakovali z jakých složek se skládá půda, prozkoumávali
vzorky půdy, jednotlivé části pozorovali pod mikroskopem,
dokazovali přítomnost vody a vzduchu v půdě. Seznámili se,
i díky venkovnímu experimentu, s problematikou půdní eroze.
Na zahradě odchytávali drobné půdní živočichy, pozorovali je
lupou a pomocí klíče určovali jednotlivé bezobratlé živočichy
a zamýšleli se nad vzájemnými vztahy mezi nimi a jejich významem. Díky tomuto programu si naši žáci znovu uvědomili
nezastupitelnou roli půdy na naší planetě a pochopili rizika
působení člověka….
Mgr. Hana Krejčová
Deváťáci v Labyrintu
Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se žáci 9. A zúčastnili výukového programu nazvaného Milada Horáková. Formou hry
se seznámili s atmosférou totalitní doby po roce 1948 a s pohnutým osudem Milady Horákové - poslankyně,
právničky, bojovnice za lidská práva, kterou 27. června 1950 nechali popravit představitelé KSČ na základě
zinscenovaného soudního procesu. Atmosféru tohoto soudu žáci prožili na vlastní kůži, každý žák zastával
určitou roli v soudní síni (soudci, soudci z lidu, obhájci a žalobci, postava Milady Horákové (tu si žáci pojmenovali Kamila), svědci, novináři … okusili tak atmosféru strachu, zastrašování a manipulaci s fakty. Na
závěr soudního přelíčení se četl dopis, který Milada Horáková napsala své rodině den před svou popravou.
Program nás vedl k zamyšlení nad absurditou doby, ve které vyrůstali naši rodiče, ale i k tomu, že je stále na
světě řada zemí, kde jsou porušována lidská práva…
Mgr. Hana Krejčová
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Recitační soutěž 1. stupně
Ve čtvrtek 27. 4. 2017 proběhla na naší škole
recitační soutěž žáků 1. stupně. Žáci soutěžili
ve dvou kategoriích - 1. a 2. třída a 3. - 5. třída.
Porota měla opravdu těžkou práci. Všichni žáci
přednesli krásné básničky.
V první kategorii se umístili tito žáci:
1. místo
Šimon Lajcman 2. A
2. místo
Julie Šlechtická 2. B
3. místo
Matouš Černín 1. B
Ve druhé kategorii, po dlouhém přemýšlení,
určila porota toto pořadí:
1. místo
Ela Vykoupilová 4. B
2. místo
Nela Šenkýřová 4. A
3. místo
Tereza Vítková 5. B
Mgr. Kateřina Pátíková

Mc Donald´s Cup
V pátek 5. 5. 2017 proběhl tradiční fotbalový turnaj McDonald´s Cup na ZŠ v Tišnově. Turnaje se zúčastnili vybraní žáci 4.
a 5. ročníku (Aleš Moravec, Jan Boháček,
Marek Střecha, Ondřej Homoláč, Michal
Fedra, Karel Horký, Jakub Sova, Petr Zábranský, Martin Sojka a Patrik Sova).
Naši hráči vybojovali 2 vítězství a jednu
prohru. Předvedli velmi pěknou hru a tento
výborný výkon nám přinesl krásné 3. místo.
Všem chlapcům děkujeme za skvělé fotbalové výkony ve všech zápasech a vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Veronika Petrová

Tablo žáků 9. ročníku
Na této škole se již stalo tradicí, že žáci 9.
ročníku vytváří na závěr školního roku své
tablo. Také my jsme stáli před tímto
náročným úkolem a jsme pyšní na práci našich spolužáků, díky kterým máme tak pěkné tablo. Děkujeme především Matějovi za
nápad a Nikol Novotné a jejím pomocníkům za perfektní zpracování!
Žáci IX.A
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VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Veverská Bítýška pořádá ve dnech 30. září až 2. října
2017 v místním kulturním domě výstavu ovoce a zeleniny. Jako vystavovatele zveme organizace a zejména
amatérské pěstitele všeho druhu. V části "Ovoce" budou vítány i klasické, staré odrůdy, v sekci "Zelenina"
spíše nové odrůdy a speciality.
Pro ostatní zájemce vyhlašujeme fotografickou a výtvarnou soutěž. Již nyní až do 1. září 2017 můžete zasílat
fotografie na téma "Zahrada", a to poštou ve formátu 10x15 cm na adresu Renata Krejčí, Na Bítýškách 647,
nebo na e-mailovou adresu renata.krejci@volny.cz. E-mailové snímky vytiskneme a také zařadíme do hlasování diváků. Tématem výtvarné soutěže bude "Zahrada pro všechny generace". O vítězi rozhodnou rovněž
diváci.
Návštěvníci výstavy si budou moci také ochutnat mošty a zúčastnit se tomboly o zahrádkářské ceny.
Přivítáme všechny vystavovatele i návštěvníky výstavy.
Ing. Bohumil Jakubec, předseda ZO ČZS Veverská Bítýška

BYL ZŘÍZEN PENĚŽNÍ FOND PRO ÚDRŽBU HROBŮ
Na březnovém jednání zastupitelstva bylo schváleno zřízení peněžního fondu pro údržbu hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond bude shromažďovat dobrovolné příspěvky od občanů i organizací.
Dárci přispívají na účet č. 3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.
Ing. Pavel Králík

Z RADNICE
Správa daní a poplatků městyse Veverská Bítýška připomíná splatnost místních poplatků ze psů a za
komunální odpad.
Obecně závazné vyhlášky městyse stanoví u poplatku za psa termín splatnosti do 31. 5. a u poplatku za
svoz komunálního odpadu termín do 30. 6. Poplatky lze uhradit v hotovosti či bezhotovostní úhradou na
účet městyse č. 3527641/0100 KB, variabilní symbol u místního poplatků zůstává stejný, lze ho ověřit
na tel. 549 420 397 nebo e-mailu ouvb@obecveverskabityska.cz
Za nedodržení tohoto termínu bude uplatněn sankční postih v podobě navýšení základního poplatku.
Děkujeme za včasné uhrazení poplatkové povinnosti, kterým předejdete dalším výdajům.
Parkování na chodnících
Vážení občané, obracíme se na vás s žádostí, abyste neparkovali svá vozidla na chodnících. Na chodníky
bez povolení obce nepatří ani jiné předměty bránící volnému průchodu chodců. Je smutný pohled na
občany nebo rodiče s dětskými kočárky, kteří jsou nuceni obcházet vozidlo stojící na chodníku vstupem
do vozovky.

PORTÁL REGIONKUŘIMSKO.CZ UŽ 5 LET INFORMUJE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ
V REGIONU
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy
anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu
www.RegionKurimsko.cz najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionKuřimsko.cz je v provozu od roku 2012 a postupně se z něj
stal největší informační web v regionu. Denně přináší informace o všem,
co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si
na něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání
a brigád na Kuřimsku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné
pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na
www.regionkurimsko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese www.regionkurimsko.cz/kalendar-akci/.
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Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí
stovky fanoušků.
Portál RegionKuřimsko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např. Městskou knihovnou Kuřim. Píšeme o Kuřimsku pro Kuřimsko.

INZERCE

ZDROJ VAŠICH
NEJČERSTVĚJŠÍCH
INFORMACÍ :

HLEDÁM
domek se zahradou, mono
jako chalupa na celý rok.

Tel.: 739 826 409

BYT ve Veverské Bítýšce
nebo blízko ní - HLEDÁME!
Tel.: 607 127 906

- oficiální www stránky Městyse Veverská
Bítýška
- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz
Obecní knihovna http://okvb.unas.cz

PÉČE
CENTRUM
KOČKY
A
Y
S
P
O
PR
HÁ 48
ŠKA, DLOU

VEV. BÍTÝ

Pracovní doba:
Po-Pá: 14.30-17.30 hod.
So: 8.00-10.00 hod.
v ostatní dobu na telefonu

728 009 613
Nabízí chovatelské potřeby
a krmiva pro domácí mazlíčky
nově rozšířený sortiment pro odpočinek a spánek
pelechy, polštáře, matrace, deky (pro psy a kočky),
domečky, pelíšky, hamaky a spací pytle, bavlněné
měkké výstelky (pro křečky, morčata, králíky, fretky ..)
 výběr podestýlek a WC, nácvikové savé podložky
 škrabadla pro kočky, svetry pro psy
 přeprava zvířat - přepravní boxy - i na kolo,
přepravky, tašky, cestovní láhve a misky
 pro bezpečnost psů - svítící obojky, reflexní vesty,
šátky, postroje, vodítka, ultrazvukové píšťalky



MVDr. Irena Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška
telefon: 546 410 248
(recepce Rosice)

mobil: 728 009 613
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DĚKUJEME!

I DÍKY VÁM

JSME

www.hc-kometa.cz
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PROFESIONÁLNÍ
NEZÁVISLÉ
FINANČNÍ
PORADENSTVÍ

FINANČNÍ PLÁN • HYPOTÉKY A ÚVĚRY • INVESTOVÁNÍ A SPOŘENÍ
KONSOLIDACE A ÚSPORY • PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ • POJIŠTĚNÍ OSOB A MAJETKU
POVINNÉ RUČENÍ • STAVEBNÍ SPOŘENÍ

ZKONZULTUJTE SVÉ FINANČNÍ MOŽNOSTI S ODBORNÍKEM.
ANALÝZA FINANČNÍCH POTŘEB ZDARMA!

VLADIMÍRA KUDLÁýOVÁ
vladimira.kudlacova@fincentrum.com 733166736 Hvozdec 102
www.fincentrum.com/cz/vladimira-kudlacova-1/

www.ﬁncentrum.com
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v září 2017  Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská
Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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