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Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané, vítám Vás
u dalšího čísla našeho zpravoda-
je. V tom minulém jsem se zmi-
ňoval o připravovaných zámě-
rech, a tak bych Vám rád mimo
jiné sdělil, co se událo a co se
bude v nejbližším období reali-
zovat.

Louku u hájenky Na Bílém
potoce jsme dovybavili dětskými herními prvky. Byl
osazen jeden balanční prvek a šplhací sestava pro
děti od 3 do 12 let. Tyto prvky podporují především
rozvoj zdatnosti a síly a u dětí rozvíjí kondiční a ko-
ordinační schopnosti. Byl osazen venkovní pingpon-
gový stůl a v nejbližší době zde umístíme ještě tři fit-
ness prvky: stroj na posilování ramen, tzv. lyžování
a veslování.

Byla podepsána smlouva o dílo na obnovu
účelové komunikace Na Bílém potoce u rybníků.
Stavbu bude realizovat firma SOUKUP MILOŠ s.r.o. 

Byla podepsána smlouva o dílo na opravu asfal-
tového povrchu na sídlišti Na Bítýškách před osmi-
patrovými domy s vyznačeným parkováním. Stavbu
bude realizovat firma SOUKUP MILOŠ s.r.o. 

Byla podepsána smlouva o dílo na akci Oprava
komunikace v ulici V Brance I. etapa. Stavbu bude
realizovat firma TVM stavby s.r.o. Předpokládaný ter-
mín realizace je měsíc červenec, srpen.

Naopak nedošlo ze strany vybraného zhotovitele
firmy SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. k podpisu
smlouvy o dílo na výstavbu dětského hřiště na sídlišti
Na Bítýškách. Ze strany města byla smlouva podep-
sána, ovšem druhá strana neposkytla součinnost při

podpisu smlouvy o dílo a tuto smlouvu odmítla
podepsat. Důvodem jsou nehorázné ceny dodá-
vaných materiálů včetně dopravy.

Na tuto akci bude vypsáno nové výběrové řízení.
V průběhu měsíců července až října bude

probíhat oprava komunikace v ulici Okřínek. Oprava
komunikace Na Chmelníkách by se měla realizovat
v měsících červen, červenec, srpen. Proběhla výbě-
rová řízení a hodnoticí komise vybrala nejvýhodnější
uchazeče na uvedené stavby. Město od čtyř vlastníků
vykoupilo pozemky pod částí komunikace Na
Chmelníkách za cenu 300 Kč/m2.

V měsíci březnu proběhlo konkurzní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základ-
ní školy a ředitele/ředitelky Mateřské školy. Dne 23.
3. 2022 se osmičlenná konkurzní komise, jejímiž
členy byli zástupci zřizovatele, zástupce ČŠI Jiho-
moravský inspektorát, Zástupce OŠ KrÚ Jihomorav-
ského kraje, odborník v oblasti státní správy, zás-
tupce pedagogických pracovníků a zástupce školské
rady, hlasováním přítomných členů usnesla a staros-
tovi doporučila, že pro výkon činnosti ředite-
le/ředitelky Základní školy je nejvhodnějším ucha-
zečem paní Mgr. Zuzana Kudláčková. Jako starosta
města jsem respektoval doporučení konkurzní komi-
se a dne 28. 3. 2022 jsem jmenoval paní Mgr.
Zuzanu Kudláčkovou ředitelkou Základní školy,
Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace s účinností od 1. 9. 2022.

Na základě doporučení konkurzní komise ze dne
23. 3. 2022 jsem jmenoval dne 28. 3. 2022 ředitel-
kou mateřské školy paní Hanu Juzkovou s účinností
od 1. 7. 2022. Dne 26. 4. 2022 byly na městském
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úřadě oběma nastávajícím ředitelkám předány jme-
novací dekrety. Oběma přeji hodně pracovních
úspěchů a především pevné zdraví.

23. května 2022 byla městu předávacím pro-
tokolem o předání a převzetí díla předána stavba
,,Stavební úpravy kulturního domu, Veverská Bítýš-
ka, Pavla Perky č.p. 390“. Stavební úpravy byly
provedeny za účelem zlepšení tepelných vlastností
budovy. Jedná se zejména o zateplení fasády,
výměnu oken a výměnu střešní krytiny. Byly
instalovány nové hromosvody, na které je vydána
revizní zpráva. Součástí předávacího řízení je i sou-
pis nedodělků. Jedná se o dodávku a montáž nových
vstupních dřevěných dveří do budovy a restaurace.
V současné době je totiž velký problém nejen s do-
dávkami materiálů, ale i s výrobou. Termín montáže
dřevěných vstupních dveří je nejpozději do 10. 8.
2022. Celková cena za dílo činí 10 382 492 Kč bez
DPH. V průběhu stavebních úprav bylo nutné řešit za
pochodu řadu dodatečných stavebních a nezbytných
opatření, jelikož se jedná o starší budovu. Zde bych
chtěl poděkovat všem občanům, kteří byli stavební-
mi pracemi jakkoliv dotčeni, za vstřícnost a trpě-
livost.

V rámci oprav veřejného osvětlení provedeme
výměnu svítidel veřejného osvětlení na ulici
Hvozdecká. Původní zastaralá svítidla budou
nahrazena novými ledkovými svítidly.

Po jednání se zástupcem Správy a údržby silnic
oblasti Blansko-sever, bylo dohodnuto, že na přelo-
mu měsíce září a října je v záměru položit nový asfal-
tový povrch v délce 360 metrů v celé šíři komu-
nikace v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice. A to
podél nového chodníku pro pěší až za rodinný dům
č.p. 901.

Na poslední prázdninový víkend připravujeme
tradiční oslavy Dnů města s bohatým kulturním
a sportovním programem.

V posledních měsících rezonují různé zvěsti o la-
minační lince v areálu HARTMANN – RICO a.s.
Požádal jsem vedení firmy, aby k této záležitosti
vydalo tiskové vyjádření. Společnost HARTMAN –
RICO a.s. si pouze nechala zpracovat k předběžné-
mu investičnímu záměru Oznámení v souladu s pří-
lohou č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů
na životní prostředí. K posouzení toho záměru je
věcně příslušné Ministerstvo životního prostředí
České republiky. Je to běžný zákonný postup. Každý
stavebník si musí zažádat o vyjádření, která jsou
nezbytná ke stavebnímu záměru, poté si musíte
nechat vyhotovit projektovou dokumentaci, zažádat
na příslušném stavebním úřadě o územní rozhodnutí
a o stavební povolení. Připravená projektová doku-
mentace musí obsahovat mimo jiné již veškeré tech-
nologie výroby, ke kterým se podle zákona ve všech
navazujících řízeních vyjadřují dotčené orgány  a pří-
slušné město.

Pro mě osobně je velmi důležité, aby se naše
město nadále rozvíjelo a Vy jste byli spokojeni. Naše
město je pro mě srdeční záležitostí a můžu Vás
ubezpečit, že budu společně se zastupitelstvem
města postupovat tak, aby nedocházelo k negativním
vlivům na životní prostředí v našem městě.

Vážení spoluobčané,
užijte si hezké léto a přeji Vám všem krásné

prázdniny a příjemnou dovolenou.

Josef Mifek, starosta města

STANOVISKO SPOLEČNOSTI HARTMANN - RICO A.S. 

Ve Veverské Bítýšce, dne 13. 5. 2022

Vážený pane starosto, 

dne 10.5.2022 byla naši společnosti HARTMANN - RICO a.s. doručena Žádost o poskytnutí stanoviska
k investičnímu záměru Laminační linka.
Společnost HARTMANN - RICO a.s. nechala pro uvedený záměr "Laminační linka" řádně zpracovat Ozná-
mení v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění, přičemž k posouzení tohoto záměru je věcně příslušné Ministerstvo životního prostředí České repub-
liky ve smyslu § 21 písm. c) tohoto zákona.



Zpravodaj města Veverská Bítýška 06/2022 www.obecveverskabityska.cz

3

1. Společnost HARTMANN - RICO a.s. plně garantuje, že všechny své již realizované projekty, a i projekty
zamýšlené vždy provádí dle platné legislativy a s vysokou mírou sociální odpovědnosti ke svým zaměst-
nancům i svému okolí. 
Je absolutní prioritou naší společnosti se chovat odpovědně v místě našeho působení. Naše společnost vyrábí
produkty pro nemocniční zařízení a ambulantní péči a má již ve svém kodexu hodnot jasně na prvním místě
odpovědnost za zdraví. Je tudíž jen těžko představitelné, že jakýkoliv projekt v budoucnosti nebude respek-
tovat tyto naše hodnoty.
Velmi nás mrzí, že na jméno naší společnosti, HARTMANN - RICO a.s., je vedena nepravdivá a falešná argu-
mentace ze strany spolku pro Čistou Bítýšku. 
Rovněž vyjadřujeme veliké poděkování zastupitelstvu města Veverská Bítýška ze korektní komunikaci v této
záležitosti dle platné legislativy a otevřený přístup k celé záležitosti ve věci dotazů spolku Čistá Bítýška. 
Ministerstvo životního prostředí vydalo, dne 13. 10. 2021, rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém je konstatováno, že záměr "Laminační linka Ve-
verská Bítýška" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Toto rozhodnutí bylo potvrzeno i následným rozhodnutím ministryně životního prostředí, ze 30.3.2022,
kterým byl zamítnut rozklad odvolavatele spolku Čistá Bítýška z.s.  
Domníváme se, že již tato rozhodnutí věcně příslušných správních orgánů na úseku posuzování vlivů na ži-
votní prostředí jednoznačně signalizují, že navrhovaný záměr nemůže mít (a reálně skutečně nebude mít)
takové dopady na životní prostředí, jak se snaží bez odpovídajících znalostí prezentovat oponenti tohoto
záměru z řad spolku pro Čistá Bítýška z.s.  
Společnost HARTMANN - RICO a.s. deklaruje, že na všechna možná rizika klade vysokou prioritu i ve
vztahu ochrany zdraví všech zaměstnanců společnosti. Nedílnou součástí je nastavení takových opatření
a technologických instalací, které splní všechny limitní závazky dané zákonem na ochranu životního
prostředí a zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci našich zaměstnanců. A to jak vně
i uvnitř areálu. 
Proto jakékoliv dopady na vnější prostředí jsou vyloučeny, protože společnost HARTMANN - RICO a.s. se
zavazuje odpovědně konat již uvnitř haly, v interakci mezi technologií a zaměstnanci, a minimalizovat jaká-
koliv rizika plynoucí z provozování technologie. Naše společnost plánuje instalovat tyto technologie, které
jsou považovány za BAT "best available technologies" a jsou rovněž plně certifikovány v rámci EU. 

2. V souladu s platnou legislativou, tj. především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je vypraco-
vaná oprávněnou osobou hluková studie, která zahrnuje i vyhodnocení stávajícího stavu v provozovně. Z té-
to vyplývá, že hladina hluku bude splňovat legislativní limit ve výši 40 dB pro noční provoz a 50 dB pro
denní provoz. 
Nové technologie budou instalované v nové výrobní hale, která nebude mít žádný dopad na své okolí, a to
ani hlukem, ani světelnou intenzitou, ani jakýmikoliv zápachy. Nedojde ani k žádnému omezení našich
spoluobčanů. 
Naše společnost jedná jako veřejně prospěšná s potenciálem zaměstnávat nové zaměstnance s odbornou
způsobilostí v plně automatizovaných procesech, a tím nabízet i přidanou hodnotu pro poskytování špičkové
zdravotní péče prostřednictvím vyráběných zdravotnických produktů. 
Uvedené tvrzení bude podpořeno v investičním záměru použitím sice nákladných, ale především správných
a bezpečných, stavebních konstrukcí a technologických instalací, aby nedocházelo k žádnému překročení
limitních stavů a záměr byl plně v souladu s veřejnými zájmy.
V provozovně se již při stávajícím provozu provádí pravidelně "autorizované měření hluku" k ověřování li-
mitních hodnot, které jsou kontrolovány ze strany Krajské hygienické stanice.

3. Jak již bylo zmíněno, společnost HARTMANN - RICO a.s. deklaruje v návaznosti na vyhlášku č. 415/2012
Sb., ve které jsou uvedeny emisní limity pro vyjmenované zdroje, vč. zdrojů produkující těkavé organické
látky, lze uvést, že u vybraných zdrojů jsou běžně uvažovány také emisní limity ve výši 100 mg/m3 (např.
aplikace nátěrových hmot, nátěry dřevěných povrchů, impregnace dřeva), příp. i další s vyšším emisním li-
mitem. Nelze tak obecně tvrdit, že navržená hodnota pro provoz nové linky je příliš vysoká, navržená hod-
nota je plně v souladu s platnými legislativními požadavky a naše společnost bude implementovat takové
technologie, které jednoznačně budou zacíleny na dosažení nejnižších emisních limitů.
Z hlediska legislativy ochrany ovzduší nejsou u posuzované technologie stanoveny specifické emisní limity
pro organické látky (TOC) ani pachové látky. Pro zařízení lze tak uvažovat s obecným emisním limitem TOC
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ve výši 150 mg/m3 při hmotnostním toku větším jak 3 kg/hod. U zařízení jsou navrženy odlučovací zařízení
na TOC (což je technická podmínka provozu zařízení dodávaná dodavatelem technologie, který dané
zařízení má certifikované podle platné evropské legislativy EU), kdy lze z technologie předpokládat koncen-
trace TOC ve výši do 100 mg/m3 jako maximální úroveň, což je pod úrovní uvedeného obecného emisního
limitu s dostatečnou rezervou. Rovněž se snažíme vybrat technologie, které budou pracovat s emisním li-
mitem dokonce na úrovni pod 50 mg/m3. 
Dodržování tohoto limitu bude kontrolováno pomocí pravidelných autorizovaných měření emisí. Technolo-
gie bude řešena tak, že bez funkčního odlučovacího zařízení nebude provoz linky možný, protože všechna
odlučovací zařízení jsou nedílnou součástí dodané technologie. 
Technologie laminace typické pro výroby zdravotnického materiálu pro operační péči je popsáno v ozná-
mení ke zjišťovacímu řízení podaného na Ministerstvo životního prostředí. Tato informace je volně přístup-
ná na stránkách Ministerstva životního prostředí.

4. Uvedeným záměrem nedochází k žádnému navýšení kamionové dopravy. Jedná se o náhradu za dovoz
stávajících nakupovaných materiálů ve stejném množství. Spíše je tak snaha jejího omezení. Doprava je
podrobněji vyhodnocena v kapitole "B.2.5 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu" oznámení. Veškerá
navazující výroba se zde již nachází. Nedochází tedy k žádné změně v současných výrobních procesech,
kde již jedna laminační linka existuje a je celoročně provozována

5. Společnost HARTMANN - RICO a.s. tímto investičním záměrem, který plánuje v horizontu příštích tří let
koná ve veřejném zájmu a zvyšuje nezávislost České republiky v oblasti soběstačnosti ve zdravotnických pro-
duktech v rámci EU a má plné právo se rozvíjet na svých pozemcích v rámci výrobních areálů. 
Jak je Vám známo, veškerý rozvoj a připravované záměry podléhají striktně povolovacím procesům dle plat-
ného právního řádu, tj. jsou posuzovány mimo již zmíněné působnosti orgánů veřejného zdraví a ochrany
životního prostředí rovněž v rámci souladu s platnou územně plánovací dokumentací (§ 96b stavebního
zákona), a samozřejmě ve vlastním územním řízení o umístění stavby dle § 84 a násl. stavebního zákona,
v němž je obec mj. neopominutelným účastníkem řízení (§ 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona), a dále
v řízení stavebním (§ 108 a násl. stavebního zákona. Připomeňme konečně, že předmětný záměr bude před
vlastní kolaudací podléhat rovněž zkušebnímu provozu, v němž reálně bude ověřena jeho funkčnost a vlast-
nosti (§ 124 stavebního zákona). Svými aktivitami naše společnost tedy nikoho neomezuje na dotčených
právech a zajišťujeme zároveň i vyšší zaměstnanost v regionu, a v neposlední řadě jednáme plně v souladu
s veřejným zájmem. 

6. Společnost HARTMANN - RICO a.s. tímto investičním záměrem, viz. citovaný potencionální projekt la-
minační linka, anebo jakýkoliv další případný strategický projekt hodlá vždy realizovat v rámci svých závodů
a plně v souladu platné legislativy. Naše společnost se konkrétně ve Veverské Bítýšce nechystá nijak rozví-
jet mimo současný areál.

Děkuji, s pozdravem 
ing. Pavel Fuchs Ph.D., člen představenstva HARTMANN-RICO

Pátek 26. 8. 2022
17:00 - Divadlo PRKNO - představení pro děti "Z pohádky do pohádky"
19:00 - Divadlo PRKNO - představení pro dospělé "Gedeonův uzel" 
Obě představení proběhnou v klubu "Pod Prkny" v kulturním domě.
19.00 - Poetický koncert z muzikálů a filmů - sál ZUŠ, Iva Hrbáčková - klavír, David Kříž - zpěv

Sobota 27. 8. 2022
10:00 - Běh pro Slešťůvku.
2. ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce
Kategorie a trasy: 
- děti do 6 let 200 m
- děti 6-10 let 500 m
- děti 10-15 let 1000 m
- ženy/muži do 40 let a nad 40 let, cca 5 km a 10 km
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Hromadné starty u všech kategorií. Trasy v přírodním terénu v okolí Bílého potoka. Údaje o registraci,
propozice závodu a starty jednotlivých kategorií na webových stránkách města. Startovné (pouze dospělí)
100 Kč. Vybrané startovné bude použito na úpravu přírodní lokality Slešťůvka. 
11:00 Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky "Přes čtyři katastry".
Dolní mlýn, Křížová cesta, vyhlídka na Bítýšku a zpět. Asi 6 km, doba 3 hodiny. Vede Milan Brychta.
14:00-17:00 Sportovní odpoledne pro všechny (děti i dospělé) na Ostrůvku - mobilní horolezecká stěna,
laserová biatlonová střelnice, footsnooker, basketbalové koše.
Výtvarná dílna - šablony "Marvel" postaviček, airbrush
17:00-20:00 Sejdeme se na lavičce - sousedské povídání aneb Poznej svoje sousedy. Příležitost pro všech-
ny občany města nejen se pobavit a zapojit se do soutěže, ale přispět i k rozšíření výsadby stromů a zeleně
ve městě. Za každou lavičku přihlášenou do soutěže budou zasazeny dva stromy. Pomozte nám udělat
Bítýšku zelenější!

Neděle 28. 8. 2022
9:30 Mše svatá za občany a rodáky Veverské Bítýšky, kostel sv. Jakuba
14:00-19:00 Nedělní hudební odpoledne na Ostrůvku pro všechny generace - odpolednem provází Jarka
Rozsypalová Vykoupilová.
14:00-15:00 Schot-C Vocal Band 
15:00-16:00 Vyhodnocení soutěže "O nejlepší koláč Veverské Bítýšky"
16:00-18:30 Koncert skupiny Deep Purple Revival Brno.
19:00 Slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů soutěží.
Účastníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální hygienická pravidla a nařízení platná v den pořádání akce. 
Vstup na všechny akce pořádané městem je zdarma.

Zástupci města Vás srdečně zvou k účasti na těchto akcích.

Soutěž "O nejlepší koláč Veverské Bítýšky"
V současné době, kdy jsme zahlcení nejrůznějšími kulinářskými soutěžemi, recepty a doporučeními, jsme se
rozhodli pro návrat ke kořenům. Vždyť co může být lepšího, nežli tradiční kynuté tvarohové koláče
k odpolední nedělní kávě? Pokud vám tedy rodina říká, že ty od vás jsou nejlepší, kamarádky a kamarádi se
o vaše koláče na oslavách perou nebo jste zahlcení žádostmi o napečení pro známé i neznámé, jste poten-
ciální vítěz/vítězka této soutěže.
Podmínky účasti:
- Telefonická/písemná přihláška do soutěže do 26. 8. 2022  - max. do 12.00 hodin  na telefonu 549 420 397

nebo na e-mailu matrika@obecveverskabityska.cz. V přihlášce uveďte jméno, adresu a telefonický nebo e-
mailový kontakt.

- Každý účastník soutěže připraví minimálně 30 ks koláčů, které předloží porotě k ohodnocení. Po vyhod-
nocení budou koláče rozdány návštěvníkům nedělního hudebního odpoledne na Ostrůvku.

- Příjem koláčů do soutěže: neděle 28.8. od 13:00 do 14:00 hodin na Ostrůvku v rybárně.
Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním jména a fotografie na webových stránkách města a v obecním
Zpravodaji. Soutěž je pro amatéry bez věkového omezení. Za nezletilé děti podávají přihlášku rodiče.

NAŠE NEJSTARŠÍ SPOLUOBČANKA ANDĚLA POULOVÁ, ROZ. FABÍKOVÁ,
SLAVÍ 29. KVĚTNA 100 LET.

Paní Anděla se narodila před 100 lety v Kněževsi na Vyso-
čině, jako šesté z osmi dětí, manželům Fabíkovým. Kdy se
vlastně objevilo jméno Poul v naší obci?

Pan Josef Poul se narodil roku 1914 v Radostíně nad
Oslavou a měl čtyři sourozence. Slečna Anděla Fabíková na
něj čekala přes dva roky, než se vrátil z Německa, kam byl za
2. světové války totálně nasazen. Jeho ročník totiž patřil mezi
ty, které byly určeny k nuceným pracím v německé říši. 

Po jeho návratu v roce 1946 se za něj provdala a ještě v
témže roce se objevili ve Veverské Bítýšce. Stalo se tak díky
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jejímu bratru Františku Fabíkovi, který zde v obci již žil se svojí ženou Marií, rozenou Fricovou. Bydlel na
tehdejší ulici Gottwaldově, nynější Dlouhé, a pomohl jim bydlení sehnat.

Manželé Poulovi se přistěhovali do domu č. 158 v Říční ulici do pronájmu. V roce 1947 se jim narodila
první dcera Ludmila a po dvou letech Anděla. Nejmladší Marie do rodiny přibyla roku 1955.

Neměli lehké živobytí. Pan Josef byl vyučený obuvník a pracoval doma. V roce 1948 došlo ke zrušení
soukromých firem a sehnat zaměstnání bylo velice těžké. Nějaký čas pracoval pan Poul jako jeřábník v TOS
Kuřim. Stálou práci potom sehnal až v Konektě.

Po vypršení nájemní smlouvy v Říční ulici usilovali o koupi tohoto domku, ale v té době nebyl na prodej.
Proto v roce 1959 odkoupili manželé Poulovi od JUDr. Rašovského ideální polovinu domu v ulici Dlouhé
č. 248, kde bydlí rodina dodnes.

Paní Anděla vzpomenula dob, kdy chovali králíky, slepice. Husy se pouštěli na řeku. V zimě se dralo peří
postupně v každé rodině: u Packů, u Juránů, u Klusáků, u Koštovalů, u Horáčků, u Marečků. Každá hospo-
dyně ve své domácnosti přijala a uhostila ostatní dračky, povídalo se, zpívalo…

Tyhle roky pro ni byly ty nejkrásnější. Večery, kdy se sousedé scházeli a povídali si na schodech domu.
Děti, které jim tam hrály divadlo… Všichni si byli tak nějak blízcí, jako jedna velká rodina.

Měla radost z práce na zahradě u domu. Hodně pekla, i na svatby. Jeden z oblíbených receptů nám dcera
Maruška dodala z jejího sešitu. Tak tady je návod na mandlové od paní Andělky:

Musím se přiznat, že mi to nedalo a zkusila jsem podle něj upéci, jako první čtenářka. Jsou velice chut-
né a mohu jen doporučit. 

Dvanáct roků se věnovala dětem a domácnosti. Potom nastoupila rovněž do Konekty, kde pracovala až
do odchodu do důchodu. Práce to byla těžká, určená spíše pro muže. Vytvořila po boku manžela domov v
pravém slova smyslu. Celý život, který byl naplněný prací, povinnostmi a láskou a péčí o své nejbližší, byla
vždy vzorem manželky a matky. Manžela přežila o 27 let. Je babičkou osmi vnoučat. Má 16 pravnoučat,
2 prapravnoučata a 2 další jsou na cestě. Prožila bohatý život… a nyní se dožívá 100 roků. Je stále ve svém
prostředí, tam, kde žila… Nejmladší dcera Maruška je neustále v její blízkosti, aby zajistila vše potřebné. 

Oslava těchto kulatin bude u nich v domě, u kterého je v přízemí vytvořen velký krytý prostor napojený
na zahradu. Pohled do jejího mírně se zvedajícího květnového terénu mi dává představu o setkání všech dětí
naší jubilantky. Sejde se jich více než čtyřicet. Zavzpomínají a poděkují mamince, babičce, prababičce a pra-
prababičce. Dle dcery Marie si nikdy nenaříkala, nestěžovala. Víra a opora, kterou měla v manželovi, jí
dávala sílu. Její životní krédo je: Dávat víc než brát! 

P.S.
Při sobotní odpolední návštěvě u staré paní jsem vnímala klid a poho-

du. Měla jsem až pocit, že se zastavil čas. Nikam se nespěchalo… Obě
ženy měly v sobě vyrovnanost, trpělivost… a… pokoru. 

Vše je u nich tak, jak má být… a jinak TO neumějí…
Stará paní mne pobízela lehounkým hlasem, ať si pochutnám na bá-

bovce, kterou Maruška upekla. Jak jinak… No, přece podle maminčina
receptu. 

Paní Marie očekávala nedělní návštěvu dětí…
A tak jde život. Stále dokola…, vše se opakuje v tomto domě… a láska

zůstává.
Přejme si, ať je takových domovů co nejvíce!

Paní Poulová, přeji Vám za všechny naše čtenáře radost z příchodu
každého dne… a ať je Vám dobře. Jsem ráda, že jste mne přijala a mohla
jsem s Vámi zavzpomínat, jak šel život…

Ilona Coufalová, kronikář města Veverská Bítýška 
Ve Veverské Bítýšce, květen 2022
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JANŠTŮV SAD

CO TO TAM JE?
Ano, tato věta nás napadne, když nad Bítýškou cestou do Brna (směrem na Stráž), míjíme po pravé straně

NĚCO nového, co tam nebylo. Ano, je tam sad. Co tam vlastně původně bylo? Starý vodojem. Potřeba vody
pro činnost JZD Veveří ve Veverské Bítýšce byla důvodem jeho stavby. Byl postaven v první polovině
šedesátých let. A později, v 70. letech Cukrovar Hodonín v jeho blízkosti zafinancoval polní plato. Sloužilo
ke skladování vytěžené cukrovky, která se následně odvážela do cukrovaru. Uživatelem bylo JZD Veveří.
V roce 1993 si fyzická osoba Pavel Janšta pronajal toto polní plato, které mu sloužilo stejným způsobem jako
dříve JZD. Tak tyto údaje se mi podařilo zjistit… a pro následující informace jsem zašla k panu Pavlu Janš-
tovi: "Vše začalo kontrolou České inspekce životního prostředí," sdělil mi. Dále uvádím postupné kroky ke
vzniku "Janštova sadu".

Dne 10. 8. 2020 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále ČIŽP) zahájila kon-
trolu fyzické osoby Pavel Janšta, Dlouhá č. 33, Veverská Bítýška, zaměřenou na plnění povinností ze zákona
o odpadech, zejména na návoz kalů (kompostu na polní hnojiště) umístěného na části pozemků.

Kontrola byla provedena na místě dne 12. 10. 2020: zjištěné skutečnosti - provedené inspekční šetření -
30. 7. 2020 na polním hnojišti (komposty a kaly) uložené na pozemku. Závěr ČIŽP: Nebyl porušen zákon o
odpadech. Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životní prostředí, oddělení životního prostředí schválil
Plán opatření pro případy havárie. Platnost: 25. 8. 2026. Při rozhovoru s Pavlem Janštou (dále PJ) jsem se
dozvěděla, jak jej TO s tím sadem vlastně napadlo.

Provedená kontrola dala impuls a vše se dalo do pohybu. Vznikl nápad a následný vývoj tratě Na Šibeni-
ci začal dostávat reálnou podobu. Lokalita je na velice pěkném místě nad Bítýškou, odkud je krásný rozhled
do širého okolí. Opravdu výjimečná poloha. Při častém pobytu při práci v těchto místech si PJ uvědomil její
jedinečnost. Vždyť většina obyvatel vůbec ani neví, jak odtud Veverská Bítýška vypadá. A vzpomněl si na
dětské hry s kamarády ve Slešťůvce, na chuť třešní… "Vždyť by tu mohla být pěkná procházková vyhlídka…
Končila by dole u silnice do Hvozdce a stromořadí kolem cesty by vytvořilo stín pro vycházky atd."

A potom TO vše pokračovalo ke zdárnému konci. Bylo třeba provést spoustu úředních úkonů a po jejich
schválení začít s potřebnými zemními pracemi. Zmíněná plocha pozemku, na kterém byla provedena kon-
trola, patřila 5 majitelům. Záměr vyžadoval jednoho majitele. Pavel Janšta postupně jednal s každým
majitelem ohledně směny jejich pozemků za lokality, které vlastnil. Během roku se podařilo díky vstřícnos-
ti všech majitelů uzavřít směnné smlouvy. Na jaře minulého roku byl přepis na katastru ukončen. 
Původními majiteli pozemků byli:
Dosoudil Jan - 2396/305, 2396/306, Janšta Pavel - 2396/165, 2396/166, 2396/301, Kučera Aleš
- 2396/273, Novotná Iva - 2396/311, Obec Veverská Bítýška - 2396, 2396/37, 2415.

Následně mohl nový majitel celého pozemku (PJ) podat žádost o dotaci k záměru "Výsadby třešňového
sadu a stromořadí v trati Šibenice u Veverské Bítýšky". 
Dále uvádím v krátkosti postup k uskutečnění a realizaci nápadu Pavla Janšty:
- žádost o dotace k záměru "Výsadba třešňového sadu a stromořadí v trati Šibenice u Veverské Bítýšky"
- vyjádření k žádosti (zatravnění orné půdy a následná výsadba sadu a stromořadí) 
- městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí: Uvedený záměr je z hlediska ochrany zeměděl-
ského půdního fondu možný. Akce je v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Zatravnění
pozemků kolem hnojiště travní směsí a výsadba třešňového sadu a stromořadí podél polní cesty. Pro pestrost
doplněné jeřábem, oskeruší a Tatarovou hrušní zvýší nejen estetickou hodnotu místa, ale i hodnotu ekolo-
gickou. Jakožto stanoviště pro živočichy se bude podílet na zmírňování eroze a zlepšování mikroklimatu.
Živočichům bude sloužit jako životní prostor, zdroj potravy. Travnatý porost mezi stromy poslouží hmyzu
jako zdroj pylu a nektaru, ptákům a dalším obratlovcům zemědělské krajiny jako úkryt, místo k hnízdění
a zdroj potravy (semena). 
- žádost o finanční podporu z Programu péče o krajinu. Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního
a krajinného prostředí.
Rozhodnutí o dotaci - registrace: 15. 11. 2021, účast státu: 54 600 Kč, Pavel Janšta: 32 466 Kč, termín akce:
30.11.2021

Tak, a je TO… černé na bílém…
Dozvěděli jsme se, že vlastně díky kontrole polního hnojiště vznikl následně tento zajímavý projekt.

Našemu městu a okolní krajině velice prospěje. Vypadá již nyní slibně. A což za několik roků…
Nyní si jen přát, aby sem tam zapršelo a vše se ujalo… a travní semeno, aby nezaschlo…
A my všichni jsme se mohli kochat!

Ilona Coufalová, kronikář města Veverská Bítýška, květen 2022
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Soudní moc v 17. a 18. století nad poddanými vykonával panský úředník - hejtman. Veverská Bítýška patři-
la k panství Říčansko-veverskému a spadaly sem i vesnice Chudčice, Sentice, Moravské Knínice, Jinačovice,
Rozdrojovice, Kyničky, Bystrc, Žebětín, Říčany a Javůrek. V každé dědině, i v městysi Veverské Bítýšce, měl
hejtman rychtáře, kterého ustanovovala vrchnost. Rychtář trestal menší přestupky, usmiřoval svářící se strany,
usmiřoval urážky na cti, hádky a menší rozbroje. Hrubé policejní přestupky oznamoval hejtmanovi a rovněž
přestupky, do nichž byly zapleteny osoby úřední, jako byl např. primátor, purkmistr, panský služebník,
řemeslník. Hejtman pak nařídil rychtáři, jak má dále postupovat, a nebo si znepřátelené strany povolal před
sebe a pronesl rozsudek. 

Na kriminální soudy mělo panství hrdelní právo ve Veverské Bítýšce. Hejtman zde zasahoval do výslechů
a kontroloval a řídil celé jednání. Veverská Bítýška musela mít vše, co bylo ke kriminálním soudům potřeb-
né - věznici s mučírnou, pouta, klády, pranýř, popraviště, popravního mistra a nebo právního posla. Hrdelní
právo zaniká v Bítýšce 10. června 1729, kdy byl omezen stávající počet hrdelních soudů. Panství Veverské
bylo přiděleno do Rosic. 

V zemích rakousko-uherských, tedy i u nás, začíná počátkem 19. století provádět svoji činnost četnictvo.
K četnictvu byli vybíráni muži z vojska. Postupně docházelo ke zřizování četnických stanic, obsazených
podle potřeby třemi i více muži. Z počátku měli neomezené pravomoce, vstupovali bez soudních příkazů
do soukromých domů a bytů, zatýkali lidi podle vlastních úvah a použití zbraně bylo zcela svévolné. Po kri-
tice v rakouském parlamentu se od roku 1860 poměry u četnictva zklidnily. V naší obci došlo ke zřízení čet-
nické stanice v roce 1893 a byla umístěna v domě č. 6. Kolik měla mužů, už nevíme. Hodností se četník rov-
nal desátníkovi u vojska. Nosil zelený kabátec a zelený klobouk s tmavozelenými kohoutími péry. 

Po vyhlášení samostatnosti v roce 1918 zůstaly četnické stanice, jako základní prvek bezpečnosti, zacho-
vány. Změnil se jen stejnokroj. Po roce 1911 se četnická stanice ve Veverské Bítýšce nacházela v budově
dnešní pošty. Bývalý spádový okres Tišnov měl deset četnických stanic: Veverská Bítýška, Tišnov, Nedvědice,
Doubravník, Lomnice, Deblín, Kuřim, Lipůvka, Unín, Žďárec. Velitelství bylo v Tišnově. V naší četnické
stanici byli čtyři muži. Jejich hlavní činnost se odvíjela od pochůzek v jejich rajonu. U četnické stanice bylo
i malé vězení, ale většinou se delikventi odváděli v poutech pěšky po silnici do Tišnova.

V dřívějších dobách dbal na pořádek v obci také ponocný. Odtruboval na roh každou hodinu. Po instalaci
věžních hodin tato povinnost zanikla. V roce 1864 nechala obec vybudovat na severní straně kostela
přístřešek, aby se mohl ponocný v době nepohody schovat. Přístřešek má okénka na sever a na západ a ve
výklenku nad ním byla umístěna socha sv. Floriána - ochránce před požáry. Posledním ponocným byl pan
Králík.

V lesích dohlíželi na pořádek státní hajní. V hájence pod Sokolím sídlil pan hajný Rolínek, na Oboře pan
Zouhar, v hájence ,,Na Hlinkách" pan Pacek. V soukromých lesích ,,Singulární lesní společnosti" byli také
hajní.

O pořádek v polích se starali hutaři (huter - strážce, hlídač). Bývali to obyčejně domkaři nebo výměnkáři
sjednaní za nevelkou odměnu. Dohlíželi, aby se pasáčci věnovali dobytku, aby se nepásl tam, kde nemá, aby
se nekutaly brambory z cizího pole, netrhalo ovoce z cizích stromů. Ani v dnešní době se bez bezpečnost-
ních orgánů a složek neobejdeme! 

Hana Mifková

STRÁŽCI ZÁKONA

VYCHÁZKY PO ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ MINULOSTI VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
- POKLAD NA RADNICI

Žijeme v době, kdy se nás bohužel opět dotýkají válečné události. Ne zaplať pán Bůh bezprostředně, ale
jejich dopad pociťujeme v každodenním životě tak, jako naši předkové. Války pro ně přinášely jak ohrožení
životů, zdraví, tak i majetků. 

Největším zaznamenaným válečným neštěstím byla Veverská Bítýška postižena za třicetileté války, kdy
v roce 1645 Švédové obléhali Brno a hrad Veveří (3. května-23. srpna 1645). Jak se dočteme v knize Paměti
panství veverského od K. Eichlera: "Švédové při marném stékání Veveří přepadli Vev. Bítýšku. Městečko
vypáleno, při čemž popelem lehl i kostel sv. Jakuba a rozlily se jeho zvony". O obětech na životech obyva-
tel se K. Eichler nezmiňuje. Pravděpodobně o nich nenašel v obecním archivu žádné zprávy. Z dalších zpráv
se však dají předpokládat. " Městečko bylo vojskem švédským tak, vydrancováno a zničeno, že větším dílem
grunty pusté zůstaly."

I v dalších stoletích nebyli naši předkové ušetřeni. Ať to byly války rakousko-pruské 1740-1748, napoleon-
ské 1803-1815, rakousko-pruská 1866. Vždy to s sebou přinášelo drahotu, chudobu, nemoci, nutnost
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odvádět peněžité a materiální dávky vojsku, verbování vojáků, ubytování vlastního či cizího vojska, jeho
výživa. Aby představitelé městečka uchránili sebe a své sousedy, znamenalo to mnohdy zaplatit výpalné:
1742 - 390 zlatých Prusům, 1805 - 500 zlatých Francouzům, či škody způsobené pobytem pruského vojska
1866 - 5 486,27 zlatých. 

Největší oběti však čekaly předky ve 20. století. Naši pradědové rukovali do první světové války a v ní
jich položilo svůj život 48. Jiní se vrátili válkou poznamenaní jak na těle, tak na duši. Tyto rány zahojilo
budování nového státu, Československa, a hrdost na něj. O to více pak bolelo rozhodnutí politiků v roce
1938 zemi nebránit a pokoření od okupantů. Někteří obyvatelé se zapojili do odboje, jiní museli na nucené
práce, všichni pak trpce snášeli okupaci země. Svou daň za svobodu zaplatilo 30 našich spoluobčanů přede-
vším na konci 2. světové války při bombardování městečka a přechodu válečné fronty na začátku května
1945. Tehdy se většina obyvatel snažila schovat v okolních lesích, především v údolí Svratky, Bílého poto-
ka, Na Babkách a na hájence pod Sokolím. Odtud mohli mít svůj majetek alespoň trochu na dohled.

Zvláště les nad městečkem Na Babkách je místo, které sloužilo jako úkryt před nepřízní osudu po staletí.
Svědčí o tom nálezy ukrytých mincí. Píše o tom K. Eichler v Pamětech na stranách 109 a 110. Jeden z těch-
to nálezů je historicky vcelku nedávný. 

Dne 26. dubna 2013 prováděl starosta p. Josef Mifek kontrolu obsahu
starého sejfu na radnici. Při této kontrole narazil na starou červenou obálku s
nápisem: Historické peníze nalezené roku 1938 v lese na Babkách sl. Marké-
tou Hofmannovou. K otevření obálky si starosta přivolal paní Šedovou a z ote-
vření vznikl zápis. 
Při otevření obálky 26.4.2013 obálka obsahovala 54 ks mincí + 1 zlomek.
Podpisy: Mifek, Šedová
O nálezu informoval starosta zastupitele a požádal mě, abych provedl
fotodokumentaci.
Obálka obsahovala dopis z Okresního úřadu v Tišnově datovaný 14. dubna
1939 s tímto textem:
Obecní radě ve Vev. Bítýšce 

V příloze zasílám tamní obecní radě nález mincí / 83 kusů a 1 zlomek /, který

učinila Margita Hofmannová, bytem v Brně, Francouzská 24 - 26, ve Vev.

Bítýšce v lese "Na Babkách".

Jelikož v řízení o přiřčení tohoto nálezu podle § 399 obč. zák.  se zřekla jme-

novaná nálezkyně jakož i majitel pozemku, na němž byly mince nalezeny,

svého podílu, přiděluje okresní úřad celý nález nově zakládanému místnímu

museu ve Vev. Bítýšce.

Razítko

Okresní hejtman

Dr. K. (dále nečitelné) v. r.

Podpis  - nečitelný

Jaký byl osud tohoto nálezu, už asi nezjistíme. Pohnutá doba nepřála
vzniku místního muzea a z obsahu obálky je jasné, že s nálezem během
následných let někdo pravděpodobně "hospodařil". Z původních 83 mincí a jednoho zlomku mince zůstalo
jen 54 mincí a jeden zlomek. Nález byl "obohacen" o jednu korunu  - 1 Kč z roku 1946 - a jednu dvouko-
runu - 2 Kčs (s Jánošíkem) z roku 1947. Obálka byla několikrát opět zavřena, tentokrát sešívačkou, a zase

uložena do trezoru. 
Další zajímavostí je, že obálka obsahuje jen drobné mince.

Některé mince jsou s datem ražby. I tady je velká zajímavost,
a to časový rozsah nálezu. Datované mince pocházejí z let
1627, 1636 - tříkrejcar Ferdinand II. , 1669 - snad Leopold I.,
ale také z období vlády Marie Terezie - 1 krejcar z roku 1761
a 1762. Dále je zde 6krejcarová mince z roku 1800, 1 krejcar,
3 krejcary z roku 1812, tedy z období vlády Františka I.

V jaké době a proč byl tento "poklad" Na Babkách
uschován, je tedy trochu záhada. Datování vylučuje jak tři-
cetiletou válku, tak války následné až napoleonské. 

Jakou současnou hodnotu nález má, by odhalilo jen dů-

Krejcar 1636 - Ferdinand II., 1619 –

1637  - líc

Krejcar 1636 - Ferdinand II., 1619 –

1637  - rub

Krejcar - Marie Teresie 1762 - rub
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kladné numismatické ocenění. Například 3 krejcar 1636 - Ferdinand II., 1619 - 1637 se na internetu nabízí
ke koupení za cca 1 000 Kč. 

Pokusil jsem se oslovit Českou numismatickou společnost o posouzení tohoto nálezu, a pokud se to
podaří, budou o výsledku naši spoluobčané informováni. Třeba na Dnech města, kde by se dal tento poklad
vystavit a prezentovat veřejnosti. 

Milan Brychta  

NA SOUTOKU

Jiří Helán v letošním roce oslaví 75 let, zpívá však už od
svých 15 let. V roce 1968 dokonce vyhrál celoarmádní vojen-
skou soutěž ASUT a v roce 1972 postoupil do finále soutěže
Hledáme nové talenty. V té době začalo jeho působení s nově
vznikající dechovou kapelou Moravanka a od roku 1985 pak
působil v Moravěnce. 

Ve své skladatelské tvorbě se nevyhýbá také taneční muzice
a rád si zazpívá také s cimbálkou. Je čerstvým držitelem Ceny
Jihomoravského kraje za rok 2021.

Protože bydlí na protějším břehu Svratky a známe se dobře
i díky rozhlasové práci, budu Jirkovi s dovolením tykat.

Jaké je Tvé nejoblíbenější místo v Bítýšce a proč?
Moje nejoblíbenější místo je již Tebou zmíněný protější břeh řeky Svratky, ale ve spodní části. Tam jsem
bydlel a prožíval s kamarády nejkrásnější období našeho mládí. V létě jsme nemuseli vyhledávat koupaliště
a v zimě se řeka proměnila v jedno velké kluziště. Tím pádem jsme se stali Bubníkem, Dandou, Černým,
tedy veličinami našeho ledního hokeje.
Krajina kolem nás se mění, co se podle Tebe v Bítýšce změnilo nejvýrazněji od dob Tvého dětství a do-
spívání?
Ráz našeho okolí se mění hlavně dynamickou zástavbou. Nejmarkantnější je proměna naší bývalé chlouby
- závodu Rico. Ten se proměnil v obrovský výrobní komplex, čímž generuje nemalé zisky, které bychom měli
pocítit také my, občané, možná v opravě páteřní komunikace našeho malebného města.
S Moravankou jsi objel svět. Kde se Ti nejvíc líbilo?
Z těch rovinatějších států v Holandsku a protože jsem velkým příznivcem hor, tak jednoznačně ve Švý-

carsku.
Zažil si mnoho setkání s řadou osobností, zavzpomínej prosím na někoho, na koho zapomenout nelze.
Vzpomínám s pokorou na Vladimíra Menšíka, Karla Gotta, Evu Pilarovou a ponejvíce na kapelníka s velkým
K pana Gustava Broma. Jeho kapela svým výkonem ponejvíce inspirovala naši již zmiňovanou partu od řeky
a díky tomu jsme mohli již v 16 letech, co by skupina AKORD, hrát na okresních pódiích.
Jak známo, Gustav Brom se svým bratrem Milanem část svého dětství prožili v Bítýšce. Protože pan Brom
byl patriot a často Bítýšku navštěvoval, tak při návštěvách u nás doma mně vyprávěl, jak s bráchou prostřed-
nictvím mého strýčka, kapelníka místní muziky, Hynka Dokoupila, získávali první kontakty s muzikou.
Zpívání je Tvoje vášeň. Kterou lidovou písničku máš nejraději a z jakého důvodu?
Stále mně rezonuje v hlavě lidová písnička Zasela jsem bazaličku, kterou často zpívaly moje sestry.
Vím, že jsi aktivní sportovec, můžeme Tě potkat na kole nebo na tenise. Jak nejraději relaxuješ?
Co se relaxu týče, tak v zimním období to jsou  hory a lyže a v letním nesmí chybět pěší túry Vysočinou.
Tvůj hlas znají posluchači Českého rozhlasu Brno z pořadu "Blahopřání s písničkou". Pořad má zkratku
"BLAHO". Můžeš říct, co Ti tahle práce přinesla do života, je spojena s pocitem blaženosti?
Z Blaha k pocitu blaženosti se musí člověk propracovat, chce to tedy svůj čas, získat zkušenosti a teprve
potom se dostaví to nedefinovatelné uspokojení.
Jsi pyšný dědeček dvou vnoučat, jaké výchovné metody na nich uplatňuješ?
Pyšný jsem, čas, který spolu trávíme, většinou věnujeme sportovním a relaxačním aktivitám.
Životní moudrost určitě přichází i s věkem, máš nějaké motto, kterého se v životě držíš?
Protože jsem častým účastníkem silničního provozu a na našich neudržovaných silnicích jezdí doslova řada
šílenců, tak moje motto zní: Jeď takovou rychlostí, aby Ti stačil i Tvůj anděl strážný!

Děkuji za odpovědi.

Jarka Rozsypalová Vykoupilová
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JAKUBSKÉ HODY 2022

Vážení spoluobčané, 
o víkendu 22.-24. července naše město
ožije tradicemi, hudbou a barvami krojů.
Jako každoročně se totiž budou konat
Jakubské hody, na které bychom Vás touto
cestou rádi pozvali. Po covidových letech
se, doufejme, vracíme k "normálu" a bude-
me si moci užít hody bez různých ome-
zení, za to se vším, co k nim patří, a to
s následujícím programem:
V pátek 22. července proběhne postavení
máje a její večerní a noční hlídání.
V sobotu 23. července dopoledne vyra-
zíme osobně pozvat všechny občany naše-
ho města, od 14.00 projde ulicemi krojo-
vaný průvod končící programem na náměstí (cca v 16.00 - předání práv, slovenská beseda, tanec dětí). Večer
se od 20.00 uskuteční hodová zábava v Městském kulturním domě (vstupné 100,-). Odpolednem a večerem
nás bude provázet Sivická kapela, večer zpestří také CM Kyničan.
Neděle 24. července bude patřit hodové mši svaté v kostele sv. Jakuba (10.30) a odpolednímu posezení
u cimbálu v prostorách kulturního domu (od 15.00, vstupné dobrovolné), na kterém nesmí chybět CM Mládí
z Čejče. 

Na setkání s Vámi a hodové veselí se těší Krojovaní Veverská Bítýška, z.s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Terénní výukový program Kohoutovická obora
V úterý 17. 5. 2022 i přes nepřízeň
počasí vyrazila třída 7. A pod vede-
ním paní učitelky Vašíčkové na svoji
dobrodružnou výpravu do hlubin Ko-
houtovické obory. Pod vedením zku-
šených lektorek postupně pronikali
žáci do tajů lesa a prozkoumávali jeho
tajemství. Pomocí praktických cvičení
se podívali na mnoho obyvatel místní
obory a uvědomili si význam lesa a je-
ho vliv na náš život. Dostali velkou po-
chvalu za vzornou spolupráci, snahu
a odhodlání plnit všechny zadané
úkoly. I přes náročné podmínky poby-
tu venku se dětem program moc líbil a
odnášely si spoustu zážitků a nových poznatků.
Ekologický program Tonda Obal na cestách
Ve čtvrtek 5. 5. 2022, když některé třídy odjely na zasloužené bruslení jako ocenění za aktivitu při sběru
papíru, byl ve škole pro další třídy připraven ekologický program od společnosti EKO-KOM, a.s. Vzhledem
k tomu, že je ve škole dlouhodobě šířeno povědomí o nutnosti třídit a recyklovat odpad, výukový program
posloužil k ujasnění pravidel co, jak a kam se třídí. Přestože základní barvy třídicích kontejnerů jsou větši-
nou dobře známy, museli žáci dávat dobrý pozor, aby se při praktické ukázce třídění nenechali nachytat
(zvláště pak u třídění léků, zrcadel, zářivek nebo posmrkaných kapesníků). Novinkou pro ně byly informa-
ce o spalovnách, skládkách a třídicích linkách. Starší ročníky se rovněž seznámily s recyklovatelným mater-
iálem coby surovinou na výrobu dalších předmětů. Žáci dokázali také argumentovat v řízené diskusi v otáz-
kách o bioodpadu, likvidaci nebezpečného odpadu nebo dopadu netříděného odpadu na životní prostředí.
Program byl krásně doplněn o ekologicky pojatý Den Země, který na naší škole realizujeme formou
zábavného poznání, her a soutěží. Příští rok plánujeme rozšířit povědomí o ekologicky šetrných výrobcích,



o nákupech bez obalů anebo také o ekologicky zodpovědném chování doma, ve škole, na prázdninách, u
moře apod. Už teď se těšíme na další setkání s Tondou Obalem.

Bruslení v květnu
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 vyrazily třídy 4. B, 6. A
a 8. A na bruslení do Kuřimi. Tuto odměnu zís-
kaly třídy za vítězství ve sběru papíru. Kolem 9.00
se vyráželo objednaným autobusem z náměstí
a kolem 9.30 byli všichni na místě. Domluva,
nazutí bruslí a nasazení ochranných prostředků
nějaký čas zabraly, a proto se všichni na led
dostali před 10.00. První ostýchavé kroky na brus-
lích byly vystřídány plynulými pohyby bruslí. Až
na pár hokejistů se všichni museli s bruslemi tak
trochu sžít. Ale netrvalo to dlouho a po ledě se
pohybovali opravdoví bruslaři a bruslařky. Mnoha
žákům také pomohly pomocné konstrukce, se kte-
rými se mohli klouzat po ledě s oporou. Hodina
bruslení uběhla jako voda. Únava, ale i nadšení

byly znát na tvářích žáků, kteří byli přepraveni přistaveným autobusem zase zpět do školy. Školní akce se
povedla a všem se bruslení líbilo.
Den Země 2022
V pátek 22. 4. 2022 jsme po dvouleté pauze
opět mohli slavit Den Země a naši žáci si to
náležitě užili. Každý ročník měl vytvořený svůj
program, který přizpůsobil aktuálním nástrahám
počasí, protože Den Země je u nás ve škole spo-
jen s pobytem venku v krásné přírodě v okolí Ve-
verské Bítýšky. Děti z prvního stupně měly pro-
gram kolem Bílého potoka a v blízkosti naší školy,
kde pozorovaly přírodu a plnily připravené úkoly.
Děti z druhého stupně navštívily čističku odpad-
ních vod, nedalekou Zoologickou zahradu v Brně
nebo řešily dopravní situaci v Bítýšce. Jedna třída
našich deváťáků si vyjela kousek dál a navštívila
rezervaci Kamenný vrch a Kohoutovickou oboru.
Druhá třída deváťáků se podílela na obnově vyká-
cených lesů v okolí Veverské Bítýšky a sázela malé stromky. Počasí sice nebylo ideální, ale naštěstí nezača-
lo pršet, a tak celá letošní akce proběhla hladce a bez jakýchkoliv problémů. Těšíme se na příští rok.
Obnova lesa
V důsledku odlesňování velkých monokulturních ploch je přirozená
obnova lesa velmi nejistá, a proto je potřeba pomoci s rozšiřováním
lesa zásahem člověka. Naše škola byla požádána o výpomoc se sad-
bou naklíčených semen lesních stromů, a tak kvůli tematickému
zaměření výuky přírodopisu v 7. ročníku byli pro danou výpomoc
vybráni žáci 7. B.
Výjezdní „expedice“ se uskutečnila ve čtvrtek 3. 3. 2022 do lesní
školky Vranov, kde nám byla práce nejprve ukázána zkušenými pra-
covníky školky a poté jsme již společnými silami naplnili sadbovače
hlínou, dostatečně udusali a kolíčkem na sázení jsme připravili jamky
pro naklíčené žaludy. Po správném zasázení jsme vše ještě lehce
zahrnuli vrstvou hlíny a odnesli plata po 15 žaludech na kovová síta,
kam se vešlo až 24 sadbovačů. A protože nás práce bavila a měla pro
nás velký smysl, šla nám rychle od ruky a za 2 hodiny jsme zvládli
dohromady 25 palet. Tímto úctyhodným výkonem jsme pomohli
zasázet 9000 budoucích dubů.
Akci bychom si rádi zopakovali, protože to nebyla jenom práce, ale
současně i zajímavá výuka v praxi – takové příjemné oživení teore-
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tického vzdělávání v lavicích školy. Možná, že až ze semen vyrostou semenáčky, vydáme se je zasadit rov-
nou na patřičné místo do přírody. A kdoví, jestli se za několik desítek let „našim“ lesem nebudeme
procházet a kochat se majestátností těchto dubů…
Úspěchy našich žáků
Během dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády, kde skončil na
výborném druhém místě žák 8. třídy Šimon Hýbl.
Výborného výsledku dosáhli fotbalisté vybraní ze 4. a 5. tříd naší školy
v rámci fotbalové soutěže Mc´Donalds Cup. Po hladkém průběhu všech
zápasů narazili naši žáci až ve finále, kde prohráli. Odvezli si ale krásné
druhé místo a spoustu zážitků.
Žáci naší školy se účastní pravidelně vědomostních a sportovních soutěží, ve
kterých velmi dobře reprezentují naší školu.
Třetí třídy v planetáriu
Dne 17. 3. 2022 se vypravily 3. třídy do planetária v Brně. Žáci si nejdříve

prohlédli noční oblohu se
souhvězdími. Poté zhlédli
program Planety: Cesta Slu-
neční soustavou. Všichni se
stali pasažéry vesmírného
korábu a vydali se na fasci-
nující průzkum vesmíru - nejdříve na Měsíc a potom i ke
vzdáleným planetám a jejich měsícům. Venku si žáci
prohlédli vědeckou stezku, která je nainstalovaná v při-
lehlém parku. Celý program se dětem líbil a byl vhodným
doplněním učiva z prvouky. Této akce v planetáriu se
účastnily i další třídy prvního stupně, které zhlédly trochu
jiný, ale opět velmi poučný program.

13

CO SE DĚJE V SLEŠŤŮVCE 

Snad si pravidelní čtenáři vzpomenou na fotografii
27 ptačích budek, které vyrobili naši skauti, prezen-
tovanou v dubnovém čísle loňského Zpravodaje.
Ornitolog Ivo Hertl nám tehdy vypomohl sladit náš
záměr s metodickými pokyny Českého svazu ochrán-
ců přírody, aby typy a počty budek odpovídaly cha-
rakteru a rozloze lokality. Paní Vlasta Maršíková orga-
nizovala i přes tehdejší pandemické restrikce výrobu
budek v rodinách skautů. Koncem března byly
vyvěšeny malé a velké sýkorníky, špačníky,
lejskovníky a polobudky pro dravce. Po ukončení
hnízdní sezóny jsme je společně se skauty v říjnu
zkontrolovali a vyčistili. Z celkového počtu bylo ptáky obsazeno 19 budek, jedna budka posloužila myšicím
lesním a dvě budky chráněným plšíkům lískovým.

Byly instalovány první tři informační tabule nově zřizované naučné stezky. Grafickou úpravu navrhl
architekt Petr Bureš. Na postupně vytvářených webových stránkách se snažíme zpřístupnit informace o fau-
ně, flóře, historii i aktivitách spojených se Slešťůvkou. U některých rostlin již najdete zapichovací tabulky
s jejich fotografií a QR kódem odkazujícím na podrobnější informace na našich webových stránkách
https://slestuvka.cz/.

Probíhá průzkum rostlin a živočichů
Nelze opomenout ani odbornou pomoc a spolupráci v průběhu

mapování, určování a při  ochraně. Dosud největší podíl na určování rostlin-
ných druhů má botanik Jaroslav Čáp. Během opakovaných floristických
průzkumů jsme zde zaznamenali téměř 300 rostlinných druhů, z čehož 20
druhů spadá mezi rostliny chráněné. Ve spolupráci s RNDr. Svatavou
Kubešovou z Moravského zemského muzea byl zahájen monitoring
mechorostů.  Hlaváček letní
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Při cestě ke kapličce jste jistě na
konci Jabloňového sadu narazili na
seskupení v zemi zakopaných kmenů.
Na vybudování "broukoviště" se
znovu podíleli naši skauti pod vede-
ním Karla Černína. Rovněž si cením
konzultací a rad zoologa Mgr. Antoní-
na Krásy z CHKO Moravský kras.

Nyní připravujeme další naučnou
tabuli, na které bude osvětlen význam
postupně tlejících kmenů pro ochranu
hmyzu. Zoolog Ing. Martin Škorpík
z NP Podyjí nám k tomuto účelu bezú-
platně uvolnil autorská práva na
úpravu svého edukativního obrázku
publikovaného v časopise Vesmír.

Jak pečujeme o lokalitu
Ke znehodnocování zdejšího biotopu vede nárůst náletových dřevin obzvláště na botanicky cenných

Slunných loukách. V Jabloňovém sadu a ve žlebech dochází k enormnímu nárůstu rumištních nitrofilních
rostlin, čemuž přispívá i splach hnojiv z okolních intenzivně obdělávaných polí. Opakovanou sečí, pravidel-
ným odstraňováním travní hmoty i výmladků se snažíme zvrátit tuto nepříznivou situaci.

Proto na těchto místech byla v červnu loňského roku pokosena postižená plocha s převahou kopřiv a míst-
ní skauti pomohli shrabat a nakupit seno. Během zimy a počátkem letošního jara pracovníci města i s přis-
pěním pánů Jana Šancy a Milana Veselého postupně odstraňovali stařinu a výmladky náletových dřevin. 

Pozitivně vnímám podporu a zájem mnohých z vás o aktivity spojené s ochranou přírody a péčí
o Slešťůvku. Například paní Ing. Jarmila Novotná nejen vymyslela, ale taky s podporou města zorganizovala
1. ročník akce Běh pro Slešťůvku. Zúčastnilo se přibližně 100 běžců. Výtěžek z akce byl podpořen i přís-
pěvkem města a byl mi předán symbolický šek na částku ve výši 20 000 Kč, která bude použita na pořízení
potřebného materiálu svázaného s postupným budováním naučné stezky. 

A co dál …
Trvalá a každoroční péče o lokalitu je důležitým předpokladem pro zachování zdejší biodiverzity. V prů-

běhu času nám stále přibývají počty nacházených druhů a narůstá objem fotodokumentace zde se vyskytu-
jících živočišných a rostlinných druhů. Pokud máte zájem být více průběžně informováni nebo být účastni
na činnosti, zašlete mi svou mailovou adresu a rád vás přidružím mezi sympatizanty a přátele Sleštůvky.
Uvítám též zapůjčení starších fotografií, svěření nějaké vzpomínky či příhody svázané se Slešťůvkou nebo
poskytnutí fotografií zde zastižených živočichů. Obzvláště rád bych rozšířil počet spoluautorů webových
stránek.  Pro případnou komunikaci využijte mailovou adresu:
k.babicek@gmail.com nebo  naucnastezka@slestuvka.cz.

Pozvání 
Při procházkách Slunnými loukami se můžete potěšit kromě běžně se vyskytujících květin a trav i těmi

vzácnějšími, které jsou uvedeny v Červeném seznamu ohrožených druhů, jako jsou např. drchnička modrá,
modřenec chocholatý, ožanka kalamandra, pochybek prodloužený, pipla osmahlá, mateřídouška olysalá,
rozrazil rozprostřený nebo hlaváček letní, který byl Českou botanickou společností vyhlášen Rostlinou roku
2022.

Karel Babíček

Stavba broukoviště

ROK 2021 BYL DRUHÝ NEJCHLADNĚJŠÍ ZA POSLEDNÍCH DESET LET

Rok 2021 měl průměrnou teplotou 8,0 oC (dále jen stupňů), což znamená, že v posledních 10 letech se
jedná o druhý nejchladnější rok podle průměrné roční teploty vzduchu. Předešlé tři roky (2020, 2019 a 2018)
byly výrazně teplejší. Nejteplejším dnem minulého roku byl 20. červen (32,8 stupňů), nejchladnějším 12.
únor (-12, 4 stupňů). Tropických dnů, při kterých teplota vystoupala na třicítku a výš, bylo 9, z toho první 18.
června. Mrazových dnů, při kterých teplota alespoň na chvíli klesla na nulu až -9,9 stupňů, bylo zazna-
menáno 85. Počet ledových dnů (maximální teplota nevystoupala nad bod mrazu) bylo 15, arktický den, kdy
maximální denní teplota nevystoupala nad -10 stupňů, v uplynulém roce nebyl ani jeden. Měření potvrdilo,
že dny s teplotou nižší než -15 stupňů se v posledních deseti letech v Bítýšce již prakticky nevyskytují. 

Teplota vzduchu patří mezi nejčastěji měřené meteorologické veličiny a je často diskutována širokou



veřejností. Staniční teploměr (stejně jako většina ostatních přístrojů), je umístěn v žaluziové meteobudce dva
metry nad zemí. Ta zajišťuje stálou ventilaci a stín. K výpočtu průměrné denní, měsíční i roční teploty se
používá tzv. Kämtzův vzorec. Naměřené teploty s přesností na desetiny stupňů Celsia se zapíší v termínech
7, 14 a 21 hodin. Hodnotu naměřenou ve 21 hod. považoval německý fyzik a meteorolog Ludwig Friedrich
Kämtz za tak významnou, že ji do výpočtu zahrnul dvakrát. Jím sestavený a dodnes celosvětově používaný
vzorec má podobu (slovně vyjádřenou): součty teplot v 7, 14 plus teplota dvakrát ve 21 hodin a to vše děleno
čtyřmi. Podobně se počítá průměrná měsíční i roční teplota na všech stanicích. 

Významným denně měřeným prvkem jsou srážky ve všech formách (mrholení, déšť, kroupy, sníh). Roční
srážkový úhrn v uplynulém roce činil 501,5 mm, což se nevymyká dlouholetému průměru. Srážkově silně
nadnormální byl květen, kdy spadlo 64 mm srážek. 13. května
pršelo téměř celý den a spadlo 31,1 mm (31,1 litru na metr
čtvereční). Tři měsíce byly hodnoceny jako podnormální, a to
březen (27,5 mm), září (12, 7 mm) a říjen, kdy spadlo pouze 7,1
mm, což je nejméně od roku 2005 (!!!). Se srážkami úzce souvisí
bouřky, kterých bylo 14. 

Dalším denně měřeným prvkem je délka slunečního svitu.
Udává počet hodin za rok, po které přímé sluneční záření dosa-
hovalo zemského povrchu. Vloni to bylo 1 481 hodin. 

Na veverskobítýšské stanici se měření provádí Campbell-
Stokesovým slunoměrem (na fotografii). Jde o přístroj, jehož
hlavní součástí je broušená skleněná koule, působící jako čočka,
která soustřeďuje paprsky do jednoho místa, čímž dochází k pro-
pálení stopy na měrné pásce. 

Došlo v uplynulém roce v Bítýšce k nějakým extrémnímu či
zvláštním jevům?

Ve dnech 6.-7. 2. dorazil do České republiky prach ze Sahary,
který zbarvil sněhovou pokrývku slabě oranžově. Spad sa-
harského prachu byl v Bítýšce zaznamenán v uplynulých letech
několikrát, např. v dubnu 2009, dubnu 2019 a v červnu 2020.
Slabá vrstvička prachu byla viditelná především na kapotách aut
nebo okenních parapetech. Nejedná o jev častý, spíše výjimečný.
Jemný písek a prach se na území Afriky při vyšších rychlostech proudění zvíří a vzestupným prouděním se
dostane do střední vrstvy troposféry a následně se šíří na velké vzdálenosti v závislosti na směru a rychlosti
větru. 

Za zmínku stojí první noc astronomického jara. Byla velmi chladná, mrzlo na všech stanicích v Česku.
V Bítýšce bylo -6,4 stupně, stanice Kvilda hlásila po ránu -24,6 stupně. V březnu bylo 21 mrazových dnů (!),
teploty se výrazně zvedly až koncem měsíce. V úterý 30. 3. vystoupala rtuť teploměru na 22,8 stupňů
a o den později na 23,7 stupňů.

Teplotně nestandardní byl duben, který vešel do historie stanice jako nejstudenější od roku 2013. Nej-
chladněji bylo 7. 4. s průměrnou teplotou +1,4 stupňů, nejteplejší byl poslední den měsíce s průměrnou
teplotou +15,3 stupňů. V květnu, který začal deštivě, byl zaznamenán staniční teplotní rekord pro 11.
květen, rtuť teploměru vystoupala na 28,8 stupňů. "Ledoví muži", Pankrác, Servác a Bonifác (12.-14. 5.), se
nedostavili, ranní teploty se v uvedených dnech pohybovaly od +5 do +13,4 stupňů. Nechvalně proslulým
dnem se nadlouho stane 24. červen, kdy na Hodonínsku a Břeclavsku řádilo ničivé tornádo, jehož kata-
strofické následky jsou srovnatelné pouze s tornádem, které poničilo část Prahy v roce 1119 a jehož průběh
i následky jsou popsány v Kosmově kronice. A jak bylo 24. června v Bítýšce? K večeru se vyskytly s krátkým
odstupem dvě bouřky s přeháňkami a větrem o síle 7-8 stupňů Beaufortovy stupnice (60-74 km/hod). Bouřky
i vítr trvaly naštěstí jen krátce a škody nezpůsobily. 

O prázdninách k žádným výjimečným jevům nedošlo. Nejvyšší denní maximální teplota 30,8 °C byla
naměřena 14. srpna. Jednalo se o poslední tropický den. Definitivní tečku za letním počasím udělala tlaková
níže, která přešla přes naše území 23. 8. a po jejíž zadní straně začal proudit studený vzduch od severový-
chodu. Naposledy byl konec prázdnin bez letních teplot, tedy nad 25 stupňů, v roce 2014. V průběhu září
byly zaznamenány dva letní dny, ale na tropickou třicítku se už teplota nedostala. V říjnu byla naměřena
první záporná teplota vzduchu druhého pololetí (24. 10. -0,6 stupňů). Poslední letní den v roce s maximem
25,2 °C byl zaznamenán až 20. října. Tak pozdní datum pro letní den je zcela výjimečné. Listopad byl
měsícem s typicky proměnlivým počasím, mlhami, velkou oblačností a prouděním chladnějšího severského
vzduchu. V prosinci byl chod průměrné denní teploty nestandardní. Normální postupný pokles průměrné
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Slunoměr
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INZERUJTE VEINZERUJTE VE ZPRAZPRAVVODODAJIAJI MĚSTMĚSTA!A!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v městském zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Městský úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v září 2022 �� Vydává Město Veverská Bítýška, nám. Na městečku 72, 

664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379 �� Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz

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.

Z RADNICE

Upozornění na splatnost místních poplatků
Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany na blížící se splatnost místních poplatků -

poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa. Splatnost těchto poplatků je
30.6.2022.

teploty již od začátku listopadu byl přerušen hned první prosincové dny, poté v polovině prosince a násled-
ně v posledních prosincových dnech. Pranostika "Na Adama a Evu čekejte oblevu" opět nezklamala. Večer
23. 12. napadl sníh, avšak na Štědrý den se oteplilo na 8,6 stupňů a sníh roztál. Na Boží hod vánoční zrána
pršelo a dopoledne padal sníh. Štěpán přinesl mrazivé ráno (-9,3 stupňů). "V ČR tradičně nejvíce mrzlo na
stanici Jizerka - Rašeliniště, k ránu tam naměřili minus 26,8 stupňů," uvádí tisková zpráva ČHMÚ. Konec
minulého a začátek letošního roku byl ve znamení teplého počasí. Silvestrovský rekord padl na většině sta-
nic v ČR, v Bítýšce bylo zaznamenáno maximum 13,5 stupňů, což je nejvyšší naměřená hodnota od roku
2005, kdy byla meteostanice Vev. Bítýška začleněna do sítě profesionálních stanic Českého hydrometeoro-
logického ústavu. 

Mojí snahou bylo podat ucelenou informaci o základních meteorologických měřeních včetně následného
hodnocení ve vztahu k dlouhodobým charakteristikám. Do jaké míry se to podařilo, posoudí čtenář sám.

Radoslav Patočka

INZERCE
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VETERINÁRNÍ

AMBULANCE

DLOUHÁ 48 (u kostela),

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Ordinační a prodejní doba :
pondělí až pátek :

14-17 hod.
tel. : 541 216 022 

(14-17 hod.)
mobil : 602 510 008

(17-22 hod.)

VETERINÁRNÍ SLUŽBY:
� Veterinární ošetření a konzultace,

očkování, čipování + pet-pasy,
odběry krve, veterinární diety

osobní poradce v realitních slu�bách
- 10 let praxe v oboru

- více ne� 200 prodaných
èi pronajatých nemovitostí

- zprostøedkování prodeje bytù, domù,
pozemkù

- elektronická
licitace v pøípadì více zájemcù 

o nemovitost

tel.: 601 560 217
e-mail: jiri.hrdina@aaabyty.cz

V Zahradách 798
664 71 Veverská Bítýška

Mgr. Jiøí Hrdina
AAA Byty.cz

Nebojte se zeptat!

- aukce nemovitostí!

VAŠE RYZE ČESKÉ REALITNÍ CENTRUM OD ROKU 1994

CHCETE PRODAT NEMOVITOST 
CO NEJVÝHODNĚJI?

Využijte naše 27leté prověřené realitní 
služby a získejte okamžitou a bezúročnou 
zálohu až 1 000 000 Kč na cokoliv zrovna 

potřebujete.

  (+420) 608 645 164
  j.klicnikova@patreal.cz
  www.patreal.cz

Janette KLÍČNÍKOVÁ
certifikovaný realitní makléř

Inzerat_A6_Patreal.indd   5 21.03.2022   11:04

CENTRUM PÉČE
PRO PSY A KOČKY:

� Prodejna chovatelských potřeb
a krmiv

� Koupání a stříhání psů
- na objednávku
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� právní servis pro prodávající zdarma - kupní smlouvy, návrhy na vklad, listy vlastnictví, výmaz věcných bře-
men, darovací smlouvy apod. (zdarma také veškeré poplatky na katastrálním úřadě)

� právní servis pro pronajímatele zdarma - nájemní a podnájemní smlouvy, předávací protokoly
� finanční poradenství - hypoteční úvěry, pojištění apod.
� ocenění nemovitostí (dědické řízení, tržní ocenění apod.), znalecký posudek
� zajištění průkazu energetické náročnosti budovy

(PENEB)
� příprava nemovitostí k prodeji a jejich prezentace -

profesionální fotografie a videa i za pomocí dronu,
home staging, 3D projekce a skenování, inzerce na
realitních portálech

� úklid, vyklízení a stěhování

REALITY SEDLÁKOVÁ
- VÁŠ SOUSED V REALITÁCH

17 let zkušeností v oblasti realit

tel.: +420 604 737 200, 

e-mail: info@reality-sedlakova.cz,
www.reality-sedlakova.cz

 

Hledám spolupracovníka na výpomoc při práci

na stavebních projektech.

Práce s AutoCAD, příp. podobným programem podmínkou.

Ing.arch. Josef Špaček, tel.: 602 753 035

SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKÙ a POÈÍTAÈÙ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny, rychle a spolehlivì,

25 let praxe. 

Bednáø, tel.: 608 880 107

Potřebujete prodat dům, byt,
chatu nebo jinou nemovitost?

Obraťte se na makléře znalého
Vaši lokality.

Nabídka práce
ostraha objektù

Nabízíme práci pro mu�e, �eny
i èásteènì invalidní dùchodce jako
ostraha objektù. V pøípadì zájmu

nás kontaktujte na

704 878 510.

NAVŠTIVTE
Městskou knihovnu Veverská

Bítýška

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

www.obecveverskabityska.cz

okvb.unas.cz


