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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás s dalším číslem
Zpravodaje a předkládám Vám
informace z úřadu městyse.

Svratku. Stavba probíhá podle schválené projektové
dokumentace. Dokončenou stavbou bude zajištěna
zvýšená bezpečnost chodců v dané části městečka.
Touto cestou děkuji občanům v uvedené části
městečka, kterých se výstavba bezprostředně dotýká,
za pochopení a toleranci případných menších omezení, která vznikají v součinnosti s výstavbou.

Byla dokončena splašková
kanalizace v ulici Krátká včetně
čerpací stanice odpadních vod
a výtlačného tlakového potrubí.
Celkové náklady na stavbu činí
2 357 006 Kč. Z toho byla částka ve výši 68 %
hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dne 17.
května byl vydán kolaudační souhlas na uvedenou
stavbu a jsou dokončeny stavební kanalizační přípojky u rodinných domů v této lokalitě. Uvedenou
stavbou byla odkanalizována další část našeho
městyse. Zkolaudovaná stoka splaškové kanalizace
bude předána do správy a údržby vodárenskému
svazku Bítýšsko.

Stavebně byl dokončen přechod pro chodce na
ulici Dlouhá před smuteční síní a na odboru dopravy
v Kuřimi je zažádáno o jeho kolaudaci.
V souladu s pasportem dopravního značení a na
základě stanovení místní úpravy provozu byly
osazeny nové dopravní značky na lažáneckém
kopci. Jedná se o snížení rychlosti na 40 km/hod
směrem z kopce do centra a značky upozorňující na
zvýšený pohyb chodců.
Proběhla jednání se zástupci správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ohledně zimní údržby krajské komunikace III/38529 ve směru na Sentice
(Trhovice). Ze strany správy a údržby byla přislíbena
zimní údržba uvedené části komunikace a úprava
dopravního značení "Silnice se v zimním období
neudržuje".

Jsou vydána uzemní rozhodnutí na výstavbu
splaškových kanalizací v části ulice Na Babkách
a části ulice Dlouhá. Na odboru vodoprávním v Kuřimi bude zažádáno o vydání stavebních povolení.
V rámci opatření na brněnské přehradě je na náš
městys kladen velký důraz ohledně odkanalizování
celého městečka a zamezení vypouštění odpadních
vod vodotečí.

Firma zabývající se ošetřováním vzrostlých
stromů provedla odborné ošetřující řezy porostů
v našem městečku, a to především u všech porostů
na náměstí.

Byla provedena oprava chodníku v části ulici
Tišnovská. Nyní začínáme realizovat druhou,
náročnější část stavby: zatrubnění svodnice podél
komunikace a napojení chodníku na most přes řeku

Koncem měsíce června byly zahájeny a v průběhu letních prázdnin budou pokračovat stavební
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úpravy v budově základní školy. Bude provedena
oprava kanalizace a pokládka dlažby v prostorách
chodby v prvním a druhém podlaží.

Vážení spoluobčané, nastává čas dovolených a
prázdnin, prožijte jej v radosti a ve zdraví.

V měsíci červnu navštívil naše městečko Mirek
Vajgl, bývalý rodák, který si po dlouhé době (od roku
1991) opět mohl prohlédnout rodné městečko. Mirek
je již 22 roků upoután na invalidní vozík a žije ve
Velkém Meziříčí. Zástupci naší radnice za ním
dvakrát až třikrát do roka zajíždějí na návštěvu. 13.
června, v den Mirkových narozenin, byl připraven
program návštěvy a Mirka jsme přivezli mezi nás.

Přeji vám hodně sluníčka.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.4.2013
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 10
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2013
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 11
ZM neschvaluje poskytnout obč.
sdružení Rodiče a děti Chudčice
příspěvek ve výši 10 000 Kč s tím, že
FV tuto částku zapracuje do II.
Rozpočtového opatření městyse.
Usnesení č. 12
ZM pověřuje FV, aby při II. rozpočtovém opatření v roce 2013 vyčlenil
finanční příspěvek organizaci Rodiče
a děti Chudčice.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2013 Základní škole Veverská
Bítýška, příspěvkové organizaci.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje rozpočet na rok 2013 Vývařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje :
- Směrnici městyse - č. 1/2013 o
zabezpečení zákona o fin. kontrole
č. 320/2001.
- Směrnici městyse - č. 2/2013 o
oběhu účetních dokladů.
- Směrnice městyse - č. 3/2013
vysílání na pracovní cesty, cestovní
náhrady.
Usnesení č. 16
ZM příslušné podle § 6 odst. 6
písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), za použití §
171 a následujícího zákona č.
500/2004 Sb., správní řád., v platném
znění schvaluje a vydává dne
18.4.2013 usnesením č. 16 opatření

obecné povahy - "Vymezení zastavěného území Veverská Bítýška, k.ú.
Veverská Bítýška". ZM bere na
vědomí, že při projednávání "Vymezení zastavěného území Veverská
Bítýška, k.ú. Veverská Bítýška" byly
uplatněny dvě námitky ve smyslu §
58 odst. 2 a § 60 odst. 1 stavebního
zákona.
Usnesení č. 17
ZM
zamítá
námitky
č.j.:
MK/1033/13/OI a č.j.: MK/1770/
13/OI. Rozhodnutí o námitkách, které
obsahuje vlastní odůvodnění ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu se
vydává jako součást odůvodnění
opatření obecné povahy.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje směnu pozemku p.č
2326 o výměře 4410 m2 ve vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška za
pozemky p.č. 2532/1 o výměře 1194
m2, p.č. 2532/2 o výměře 6m2, p.č.
2532/3 o výměře 112 m2, 2531/1 o
výměře 165 m2, 2531/3 o výměře 9
m2, 2531/4 o výměře 13 m2, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p a
pověřuje starostu podpisem směnné
smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje záměr prodej obecního
pozemku p.č.1081/4 o výměře 2 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 500
Kč/m2. Uvedený záměr bude zveřejněn s omezením, že se jedná o zastavěnou plochu - plocha pod garáží.
Usnesení č. 20
ZM vydává souhlas s oplocením
pozemků p.č. 2407/9 a p.č. 2407/3 v
k.ú.Veverská Bítýška za účelem
provozování výcviku psů a ke
2

sportovně rekreačním aktivitám.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků p.č. p.č. 5423 o výměře 26
m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Bystrc za cenu 500 Kč/m2 a p.č. 5424
o výměře 91m2, trvalý travní porost v
k.ú. Bystrc za cenu 200 Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Veškeré poplatky s prodejem uhradí kupující.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 4/2 o výměře 15 m2, ostatní plocha v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje na základě vypracovaných návrhů od projektantky Ing.
Henešové týkající se ohřevu vody v
KD, variantu č.1 - nainstalování plynového zásobníku ohřívače teplé
vody.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 85/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 1800 Kč/m2. Pozemek se
prodává za účelem možnosti výstavby
RD. Městys Veverská Bítýška zajistí
zaměření pozemku, které uhradí
budoucí kupující.
Usnesení č. 25
ZM neschvaluje pronájem pozemku
p.č. 5419/2 o výměře 100 m2 - trvalý
travní porost v k.ú. Bystrc.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č. 5419/2 o výměře 100
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- trvalý travní porost v k.ú. Bystrc
za cenu 200 Kč/m2. Záměr prodeje
bude zveřejněn na úřední tabuli a
web. stránkách městyse.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09047191 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu životního prostředí a pověřuje starostu
podpisem.
Usnesení č. 28
ZM neschvaluje záměr výstavby 12
RD v lokalitě ulice U Hřiště na
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pozemku p.č. 2525/11 a p.č. 2528/3
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a
MK-mont s r.o., se sídlem Průmyslová
6, Klášterec nad Ohří. Pronájem se
uzavírá na dobu 5 let a za 8 500 Kč
ročně bez DPH.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje pronájem části
pozemku p.č. 943/1 o výměře 2 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška na dobu určitou

- 3 roky od podpisu smlouvy a za
cenu 100 Kč/m2/rok za účelem
uložení palivového dřeva.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje odkoupení části
pozemku p.č. 1130 o výměře cca 60
m2 v k.ú. Veverská Bítýška do
majetku městyse za cenu 200 Kč/m2.
Městys Veverská Bítýška nechá pozemek zaměřit na své náklady a tento
geometrický plán bude součástí kupní
smlouvy.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 28.5.2013
Usnesení č. 7
ZM schvaluje účetní závěrku za rok
2012 - Vývařovna obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje účetní závěrku za rok
2012 - Mateřská škola, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje účetní závěrku za rok
2012 - Základní škola, přísp. organizace, Na Městečku 51, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje účetní závěrku za rok
2012 - Městys Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2013
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočet
Mateřské školy, přísp. organizace,
Pavla Perky 333, Veverská Bítýška na
rok 2013.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložený odpisový
plán Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, Veverská

Bítýška pro rok 2013.
Usnesení č. 14
ZM souhlasí dle zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění, §188 písm. a, s
umístěním stavby RD na hranici zastavěného území na parcelách č.
1673/1 a 1674/3 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1081/4 (p.č. vzniklá
geom.zaměřením z p.č.1081/1) o
výměře 2 m2 za cenu 500 Kč/m2 v
k.ú. Veverská Bítýška manželům
Jaroslavu a Lence Patočkovým, bytem
V Brance 749, Veverská Bítýška a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
prodejem uhradí kupující.
ZM neschvaluje záměr pronájmu
obecního pozemku p.č. 2525/20 o
výměře 955 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1040003793/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška,
VN67, o Dlouhá p.b.5" spočívající v
umístění kabelu a sloupů pro vedení
VN 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 č. 17
ZM schvaluje záměr přeložení
vodovodního přivaděče v délce cca
226m v lokalitě Hálův mlýn za účelem vybudování mokřadu za splnění
podmínek:
- veškeré náklady budou hrazeny zhotovitelem stavby
- přeložka bude provedena z materiálu - litina s opláštěním
- do konce června bude ZM předložena smlouva, ve které budou zapracovány připomínky, které byly
vzneseny na jednání dne 28.5.2013
- bude vytýčena stávající trasa nynějšího vodovodu a následně bude
zakreslena do projektové dokumentace
- bude vypracována smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi
Městysem Veverská Bítýška a
majitelem pozemku
Usnesení č. 18
ZM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.
OS201320002406 uzavřenou mezi
Městysem Veverská Bítýška a spol.
EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha týkající se zapůjčení nádob na tříděný odpad a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

BOŘANOVŠTÍ Z BYTÍŠKY
Před několika dny obdržel náš městys oznámení od představitelů obce Bořanovice, ležící asi 2 km od
hlavního města Prahy, o oslavách 500. výročí společných majitelů panství Bořanovice a Pakoměřice. Proč
toto oznámení obdržel náš městys? Těmi majiteli byl rod urozených a statečných rytířů pánů Bořanovských
z Bytíšky. Když jsem se tuto skutečnost dozvěděla, byla jsem překvapena. Zatím jsem se o tom v žádné literatuře nedočetla. A tak si povězme něco o našich předcích, kteří tvořili dějiny v Praze a nedalekém okolí.
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Poprvé se rod pánů z Bytíšky (je psáno tak, jak se historicky psalo) připomíná roku 1451 v Praze. Je to
zmínka o Dorotě, vdově po Petrovi, a jejich synech Petrovi a Zikmundovi, vlastnících dům zvaný "U tváří".
Zikmund je o rok později zmíněn jako vlastník domu "U oslů" v Melantrichově ulici, který vyženil s Martou,
vdovou po konšelovi Antoniovi. Při ustanovení nové staroměstské rady roku 1458 byl uveden mezi konšely
jako "Zikmund z Bytíšky". Do jmění manželů Zikmunda a Marty patřil dům "U Oslů", dům "U Pěti korun",
dům Na Můstku, dvě velké vinice, poplužní dvůr Košíře a ves Hovorčovice. V závěti odkázal Zikmund
majetek své manželce Martě a ta jej roku 1463 celý převedla na syna Václava. Tyto tři generace pražských
měšťanů z Bytíšky neužívaly dosud příjmení Bořanovský, ale psaly svá jména důsledně "z Bytíšky" nebo "de
Byteska".
Prvním Bořanovským z Bytíšky byl Vavřinec. Ten roku 1513 koupil ves Bořanovice a část vedlejší tvrze
Pakoměřice. Během času splynuly v jeden celek. Od roku 1513 si všichni potomci ke svému jménu přidávali příjmení Bořanovský z Bytíšky.
Vavřinec měl čtyři syny - Tomáše, Václava, Jana a Smila. Po jeho smrti byl majetek rozdělen mezi ně.
Pakoměřice drželi Tomáš a Smil. Bořanovice Václav a Jan. Po smrti Tomáše vlastnili Pakoměřice jeho synové Zikmund a Smil. Zikmund ovládal jak zemědělskou výrobu, tak i správu a poddanské soudnictví. Roku
1587 se stal panským úředníkem a zaujal místo na komorním velkostatku Chlumec nad Cidlinou. Z jeho hejtmanské funkce se zachovala řada písemných zpráv zasílaných do Prahy. Sepisuje i nějaké paměti. Roku 1603
koupil rytířský statek Obědovice, ležící mezi Hradcem Králové a Chlumcem. V roce 1604 nechal ulít dva
velké zvony, které se zachovaly dodnes. Jeden je ve vsi Stará Voda (5 km od Chlumce) a druhý ve vsi
Nepolisy (4 km od Chlumce). Oba zvony kromě nápisu nesou erbovní znak pánů Bořanovských z Bytíšky.
Zikmund umírá roku 1608 a je pochován v Pakoměřickém kostele Narození Panny Marie. Dodnes je
zachován náhrobní kámen ze sliveneckého mramoru uvnitř kostela s nápisem: "V letu 1608 usnul v Pánu na
Vobědovicích tu středu před svatým Filipem a Jakubem mezi jednou hodinou v nocí urozený a statečný rytíř
pan Zikmund Bořanovský z Bytíšky. Jeho M. Císařské hejtman na Chlumci a jeho tělo mrtvé v chrámu Páně
Pakoměřickém odpočívá očekávaje radostného zmrtvýchvstání."
Jeho bratr Smil, který zemřel v roce 1616, je zde také pochován a na jeho náhrobku je postava rytíře
v plné zbroji a tento nápis: "Léta 1616 umřel urozený a statečný rytíř pan Smil Bořanovský z Bytíšky a na
Pakoměřicích tu sobotu před svatým Pavlem na víru obráceni, majíc věku svého 48, život svůj v Pánu dokonal. Tu památku M. rozená z Nečtin dala udělati."
Po Zikmundovi zůstali dva synové, Jetřich a Albrecht. Smil zemřel bez potomků. Bohužel ale Zikmundovi
synové zemřeli v rozmezí let 1621-1630 neženatí. Dále pokračoval rod jen po přeslici. Byly to dcery Dorota a Markyta. Dorota Bořanovská z Bytíšky se roku 1628 provdala za Václava Čachovského ze Svémyslic,
který vlastnil dům na Klouzkově u Jaroměře. Roku 1630 se jim narodil syn Maxmilián Arnošt.
Markyta Bořanovská z Bytíšky se provdala za Jana Smrčka z Mnichu. Měli syna Václava Silvestra. Těmito
sestrami rod Bořanovských z Bytíšky vymírá.
Bořanovští z Bytíšky představovali typický rod pražského patriciátu, který patrně využil situace počátkem
16. století a pronikl mezi českou rytířskou šlechtu. Osvojili si při tom šlechtický znak, typický svou sličností
a jednoduchostí, před explozí pestrých a složitých znaků dalšího období. Popis erbu - na černém štítě zlatá
jelení hlava s krkem šípem prostřeleným, přikrývadla černá, zlatá a nad helmou jelení hlava jako na štítě.
Dalším z rodu žijícím v Praze byl Vavřinec Křička z Bytíšky. Byl kovolijcem v Praze na Novém městě.
V letech 1563-1569 spolupracoval s Tomášem Jarošem při výrobě a výzdobě Zpívající fontány umístěné
v Královské zahradě na Pražském hradě před Letohrádkem královny Anny. V letech 1562-1569 sepsal pojednání: ,,Návod k lití a přípravě děl, kulí, hmoždířů, zvonů, konví ke zvedání vody k vodotryskům apod." Jedná
se o historicky velmi vzácný unikátní rukopis nejstaršího česky psaného technického díla.
Řehoř Bořanovský z Bytešky, syn Vavřince Křičky, kovolijec působící v Kutné Hoře, býval zde také
konšelem a je pochován u Chrámu sv. Barbory.
Petr Bořanovský z Bytíšky, syn Řehoře, též kovolijec, odlil pro kostel sv. Jana Křtitele v Tutěchodech na
Chrudimsku vzácnou křtitelnici z cínu v roce 1611, která se dochovala dodnes.
Jan Kobiš z Bytíšky byl bakalář, matematik, učitel v Praze. Roku 1574 vydal českou tištěnou početnici,
roku 1582 byl kancléř konsistoře pražské, roku 1584 městský radní na Novém Městě.
Tito naší předci, působící v Praze a nedalekém okolí, byli vzdělaní a pracovití lidé. Při oslavách, které
proběhly 22.6.2013 v Bořanovicích, byli uctěni vzpomínkou místních obyvatel.
Hana Mifková
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PŘES KOPCE DO TIŠNOVA
Tentokrát si vyjdeme do vyšších poloh mezi Veverskou Bítýškou a Tišnovem.
Namáhavé stoupání nám usnadní autobus, kterým
vyjedeme do Braníškova. Odtud půjdeme dále po silnici směrem k Deblínu. Po několika stech metrech
(až druhá cesta) odbočíme doprava a mezi poli si
zkrátíme cestu do Deblína. Městys Deblín je jednou
z nejstarších obcí v našem okolí, je připomínána již r.
1181. Zkraje nás upoutá budova školy, kam chodí
nejen místní děti, ale i žáci z okolí. Procházíme obcí
a dojdeme ke kostelu sv. Mikuláše ze 2. čtvrtiny 13.
století. Okolo kostela se nám vyplatí na chvíli zastavit. Jsou zde zachované stavební prvky v románském slohu. Jsou to zbytky opevnění sídla kdysi mocného rodu pánů z Deblína.
Pohled na Deblín
Vyjdeme na polní cestu a dáme se doprava
směrem na Úsuší. Procházíme se částí Křižanovské
vrchoviny. Při dobré viditelnosti se nám otvírají daleké výhledy do okolí.
Obec Úsuší patří k nejvýše položeným, nachází se
ve výšce 444 m.n.m. Má asi 200 obyvatel spolu s dolní částí Čížky, první doklady jsou z r. 1485. Na konci
obce se dáme vlevo a po chvíli dojdeme na cestu
značenou zelenou turistickou značkou. Tam se dáme
doprava směr Pasník. Nalevo se nám otevřou pěkné
výhledy směrem do údolí říčky Libochůvky a dál
k Dolním Loučkám. Pak dojdeme k turistickém odpočívadlu. Odtud po zelené značce pokračujeme k nejvyššímu vrcholu okolí Tišnova.
Kopec Pasník, 543 m.n.m., má vrchol zalesněný,
když ale odbočíme pár desítek metrů vlevo, otevře se
Zbytek opevnění v Deblíně
nám výhled směrem na Tišnov. Pak pokračujeme stále po zelené značce okolo osady Nelepeč. Tato obec
rovněž patřila k Deblínskému panství. Částí Nelepče je Žernůvka, kde se nachází klášter, který v současnosti slouží jako domov pro seniory.
Pak už se budeme pohybovat převážně z kopce. Projdeme kolem kopce Kozí brada, na jehož severním
svahu je vybudována lyžařská sjezdovka. Tato je známá tím, že kromě zimního lyžování na sněhu je využívána k lyžování na trávě a pořádá se tu dokonce světový pohár.
Půjdeme po pěkné lesní cestě, mineme pomníček "Prosba lesa" a pomalu se blížíme k Tišnovu.
Dostaneme se ke křižovatce u benzinové pumpy
a přes silnici dojdeme k zastávce autobusu, kterým
se vrátíme domů.
Autobusem si vlastně naši trasu dáme opačně
a z okna si ji můžeme prohlédnou odspodu. Čekání
na odvoz si můžeme zpříjemnit posezením v restauraci Červený mlýn. Celková délka našeho výletu je
asi 14 km, dá se zvládnout za odpoledne, je třeba si
zjistit odjezdy dopravy, abychom nečekali příliš
dlouho.
Turistice zdar, Václav Hálek

Pohled z křižanovské hornatiny
(fotografie na této straně: Pavel Kropáček)
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Povíhádky
z Bílé a Černé vody

Iren Bartošek a Péťa Jiroušková
Přijďte nahlédnout pod pokličku a podpořit vydání nové knihy
z veverského údolí pohádek či povídek pro děti od 3 do 100 let
napsal Iren Bartošek / ilustrace a sazba MgA. Petra Jiroušková
… a hlavně nezapomeňte s sebou vzít také své děti.

Výstava 9. 6.—1. 9.

JAROŠŮV MLÝN, Na Bílém potoce 89, Veverská Bítýška
Děkujeme rodině Zatloukalových — www.jarosuvmlyn.cz

Milí zpravodajoví čtenáři. Pokud jej čtete
pravidelně, přečetli jste si jistě naše pozvání na výstavu Povíhádky z Bílé a Černé
vody v Jarošově mlýně. Výstava je v plném
proudu a pokud jste ji nestihli navštívit,
určitě přijďte nebudete litovat. Máte čas
do 1. září 2013. Chceme vás nalákat. Děkujeme paní Dvořákové, že nám poskytla
prostor v tomto zpravodaji. Dáváme k dobru ukázku ze čtvrté Povíhádky Vítězství
tří kamarádů nad beranem.

… úryvek z Povíhádky
Zahrada v sousedství patřila panu Bubíkovi. Byl to dobrý hospodář a dovedl
svou rozsáhlou zahradu využít. Bylo tam
několik řad ovocných stromů a pod nimi
zeleňoučký trávník.
Dnes se tam popásalo stádo ovcí. Nebylo
to stohlavé stádo s bačou a ovčáckými
psy, tak jak je známe z valašských a slovenských hor. Desítka oveček a kolem
nich několik jehňátek. Roztomile poskakovala kolem svých maminek, žertem se
pošťuchovala, hrála si na honičku, tak jak
to děti dovedou u lidí i u zvířátek. Vůbec
nedbala na to, že by se měla způsobně
pást, tak jak to dělaly jejich maminky.
Mezi ovcemi vynikal velikou postavou
beran. Měl huňatější kožich. Na hlavě
měl rohy. Vinuly se z čela na obě strany.
Kroutily se jako dva pořádné preclíky. To
ale byla rožiska!
Ovce se pokojně popásaly. Beran však,
mimo pastvy, pozoroval okolí. Jeho po-

hled naháněl strach. Oči varovaly. Zračilo se v nich beranovo odhodlání:
„Jsem připravený. Proženu každého, kdo
se přiblíží. Dále od mých oveček, dále!
Nebo se stane neštěstí nenadálé. Mé děti
musí mít při pastvě klid.“
Kdo si někdy okusil berane – berane –
duc od pravého berana, dobře ví, že se
to bez pořádné boule neobejde. Po takovém zážitku si raději přestane hrát i doma tuto oblíbenou hru rodičů s dětmi
a babiček s vnoučátky. Kdo jednou okusí
beraní štulec, dá si raději velký pozor, aby
se každému beranovi včas vyhnul.
Alík pozoroval stádo přes plot. Obdivoval, jak ovečky pěkně a spořádaně spásají
trávu. Pečlivě uždibovaly travičku za travičkou. Za nimi zůstávaly na krátko vypasené plochy. Dobře se říká, že ovečky
zužitkují každou pastvinu.
Pozorovat ovce, to Alíka bavilo jen chvíli.
Mimo nich nebylo na celé zahradě živáčka.
Ale ne. Tak to nebylo. Nebyli tam lidé,
nebyla tam zvířátka. Zato ptáčků tam
bylo habaděj.
Alíkovi se velmi líbil barevný strakapoud.
Zobákem ošetřoval starý strom. Pečlivě
vybíral broučka za broučkem, červíčka
po červíčkovi. Černobíločervený krasavec
se však brzy Alíkovi ztratil z očí. Možná
přeletěl na jiný strom, možná odletěl
vykonávat lékařskou pomoc nemocným
stromům v jiné zahradě.
Alíka upoutali kosi. Byla to nejpočetnější
skupina ptačích nájemníků. Poletovali ze
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stromu na strom, na zem a na keř a znovu
na strom. Hledali, kde by slupli nějakou
malinu nebo ozobali mladý salát.
Zvláště Alíkovi padl do očí kos, který se
choval nějak rozčileně. Černý kabátek
měl načechraný, roztahoval nízce křídla,
v podřepu běhal po zemi. Sem! Tam!
Zase kousek dopředu! Obrat! A znovu
poodběhl dopředu. Teď přeletěl krátkou
vzdálenost. Zase peláší pěšky.
„Co to honí? HAFHAF! Co to dělá? Červíky nehledá, hmyz nezobe. Pořád se jen
nesmyslně vrtí a přelétává. Zbláznil se?“
Pohyby byly stále vzrušenější. Alíka to
začínalo zajímat doopravdy. Vstal a šel
k plotu, aby lépe viděl. Okamžitě „byl doma“. To není rozčilený pohyb! To je vášnivý tanec. Připomíná ﬂamengo.
Podívejme se na kosa! Tančí kolem kosice. Volá na ni, vyzývá ji, svádí ji do tance.
Šedohnědá kosice si ho nevšímá. Hledí
si svého. Prochází se, poskakuje, občas
něco sezobne. Dívá se všude jinde, jenom
pro kosa nemá ani pohled.
Kos se začíná zlobit. Jeho žlutý zobák
cosi naléhavého povídá. A teď na to jde
zostra. Prudce naletěl na kosici, ale ta,
v poslední chvíli poodletěla. A znovu
nálet. A znovu utekla. Kosí hra připomíná
námluvy kurážného mladíka a ostýchavé
dívenky.
Alík se usmál pod vousy:
„Bože! Vždyť je jaro! Teď se ptáčci a zvířátka mají víc rádi než jindy. Proč by
to u kosů mělo být jinak? Proto se kosí
mládenec dvoří své vyvolené.“
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Námluvy kosa s kosicí nabývají na kráse.
Kosice se přestává upejpat. Odlétá stále
menší kousek. Odlétá později a pomaleji.
Ohlíží se po nápadníkovi. Zdráhá se, ale
jenom tolik, aby se neřeklo. Kosova dravost se proměňuje v něhu. Dosáhl svého.
Kosice čeká. Konečně se společně zvedli.
Zaletěli do husté koruny vzrostlé jabloně.
Zelené listí skrylo, co se dělo dál. Alík
kosy nevidí. Domýšlí se.
Píská starou písničku, kterou kdysi slyšel
v rozhlase: „Pískal kos kosici ﬁstulí, že se
k ní dnes večer přitulí…“
Alík se těší, až budou zanedlouho oba létat, horlivě sbírat červy, hmyz a jiné laskominky, aby nakrmili svá věčně hladová
mláďata v hnízdě. A za pár týdnů budou
„vyvádět“ svá malá kosičata. Když kosi
učí děti létat, to je zábava.
Na to se Alík rád dívá. Dává zároveň pozor, aby nějaká kočka nezpůsobila neštěstí.
Do Alíkových úvah o kosí lásce a štěstí
zazněl známý štěkot:
„ŇAŇAFŇAF… ŇAF!“
To je přece Brok! To je jeho ňafání! „HAFHAF Broku! Ahoj! Kam se ženeš?“
„Čau Alíku! Jdu do Bubíkovy zahrady.“
„Tam Bročku nechoď! Je tam beran s ovcemi. Prožene ti perka.“
„Nejdu za beranem, ŇAFŇAF! Je tam
spousta krtinců a drah od hryzců. Co
bych to byl za jezevčíka, kdybych nezkusil lovecké štěstí? ŇAF!“
„Nedělej to Broku! Beran nikoho v zahradě
nestrpí. Je nebezpečný, věř mi! HAF!“
„ŇAFŇAF! Kdo se bojí, nesmí do lesa. To
není můj případ. Nebojím se ani do lesa,
ani do zahrady. Nebojím se ani berana.“
Brok nedbal Alíkova varování a šel. Všechny branky v plotě byly uzavřeny. To
však pro Broka nic neznamenalo. Hravě
protáhl své štíhlé tělo mezerou mezi zdí
a plotem. Slušně pozdravil:
„Dobré ráno, pane berane, ŇAFŇAF!
Chutná travička, chutná?“
Beran, vyrušený z pastvy, změřil zlobným
pohledem Broka:
„BÉBÉBÉ! BÉBÉBÉ! BÉBÉ! Co si to
dovoluješ spratku? Rušit naši společnost!
A ještě k tomu při snídani. BÉBÉBÉ! Kdo
ti, zrzku, dovolil vlézt do naší zahrady?

www.obecveverskabityska.cz

Jarošův mlýn – foto: David Šmitmajer
Nevidíš, že se paseme? Rychle najdi díru,
kterous přišel! Ještě rychleji přes ni prolez
obráceným směrem! Vypadni, skrčku!“
Brok se nelekl:
„Jsem tady na lovu, ŇAFŇAF. Budu chytat krtky a hryzce. Pan Bubík by mi poděkoval. Ty mně nemáš co rozkazovat.
Starej se o pastvu a o svoje ovce! A dej si
pozor… ať ti neutečou za jiným beranem!
Vůbec bych se jim nedivil, když vidím,
jak máš špinavý kožich, když cítím, jak
smrdíš. Nestydíš se? Na zadních nohách
máš přilepená suchá hovinka. No fuj! Ty
seš ale parádník!“
„Seber se a maž odtud, BÉBÉ! Kliď se, ty
drzý uličníku, nebo tě vynesu na rozích
ze zahrady. Odletíš jako holub a zbytek
života prožiješ v kotrmelcích, BÉBÉ!“
Brok neustoupil. Vždycky se přeceňoval,
zvlášť když byl v ráži. Chystal se ještě
něco vyňafávat o psích právech, volnosti
pohybu a listině svobod. K tomu už se
nedostal.
Beran zaútočil. Brok nestačil uskočit. Beran ho nabral do zadku. To byl let! Brok
neměl skutečně do holuba daleko. Proletěl velikým obloukem vzduchem a do-
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padl až do kouta zahrady. Málem se rozbil o zeď. Rozplácnul se na zemi a heknul.
Měl toho dost. Rozplácnutý ležel a do
vstávání mu moc nebylo. Ohlížel se, kudy uteče.
Rozlícený beran se přiřítil. Oči mu hořely
nenávistí. Chystal se Broka dorazit.
Alík všechno pozoroval. Viděl, že s Brokem je zle. Žádné rozmýšlení, rozběh
a hop přes plot:
„Vrrrr HAFHAFHAF! Necháš ho, ty zabíjáku!“
Beran neslyšel, neviděl. Jen bezmocného
Broka, kňučícího na zemi před sebou.
Rozdupat, rozdrtit, rozmlátit na cimpr
campr. To byla jeho jediná myšlenka. Nic
jiného. I když to bylo krajně nebezpečné,
Alík musel útočit. Přiskočil. Vycenil zuby.
… pokračování najdete na výstavě v knize
Povíhádky z Bílé a Černé vody.
Pokud se rozhodnete vydání knihy sponzorsky podpořit kontaktujte prosím autory knihy na tel. čísle
732 344 853.
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KLUB PŘÁTEL ZUŠ
Veverská Bítýška byl založen maminkami bývalých žáků ZUŠ, a to již v roce 2008. Aktivity tohoto klubu
byly přizpůsobeny dětem různých věkových kategorií, které pravidelně navštěvovaly zájmové umělecké
kroužky.
V prvních letech po založení klubu jeho členky pořádaly
odpolední čtení pro děti a organizovaly dětský maškarní bál,
který se stal v naší obci po dlouhých letech znovu velmi populární. Postupem času se členky klubu podílely na organizování a přípravě mnoha společenských akcí. Maminky pomáhaly s přípravou oděvů pro taneční obor, zajišťovaly občerstvení pro soutěžící včetně výzdoby sálu v Kulturním domě.
Důležitou činností bylo i předávání bohatých cen absolventům
školy nebo vystupujícím žákům na vánočních nebo jiných kulturních vystoupeních.
Klub přátel ZUŠ Veverská Bítýška organizoval v červnu roku
2010 úspěšnou akci, kterou bylo kulturní vystoupení dětí na
hradě Veveří. Žáci všech oborů zde předvedli své dovednosti,
čímž potěšili své rodiče, prarodiče a v neposlední řadě i své
vyučující.
V současné době jsou rovněž organizovány autobusové
zájezdy do kin a divadel. Děti již navštívily například muzikály Sněhurka a sedm trpaslíků nebo Mary Poppins.
Celá činnost klubu by nemohla být provozována bez
finanční podpory firem, podnikatelů, ale i jednotlivců z Veverské Bítýšky a blízkého okolí.
Klub přátel ZUŠ Veverská Bítýška rád přivítá nové
členy/členky, kteří by svojí činností a nápady přispěli k jeho rozvoji, aby jeho činnost byla nadále zajímavá
a poutavá pro současnou generaci.
Bc. Dagmar Vincová - místopředseda Klubu přátel ZUŠ

MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
Ne všichni jsme zdraví. Každý z nás si občas zasteskne kvůli nějakému zdravotnímu problému. Ale to je něco
úplně jiného.
Mezi námi jsou lidé, kteří žijí s omezením trvalého rázu.
Některý člověk žije se sníženými možnostmi od narození, jiný je získá během života například nemocí či
úrazem. Tělesné postižení je znatelné na první pohled, ale existují i další vážné handicapy, např. druhu interního, zrakového a sluchového. Těmto občanům je odepřeno se naplno zúčastňovat běžného společenského
dění. Můžeme jen tušit, jak se žije s těmito problémy, ale nikdy nevíme, jaké to opravdu je.
Samozřejmé denní povinnosti, týkající se sebe samých či prostředí, kde žijí, jsou pro ně těžce zvladatelné.
Ne každý z nich má vedle sebe blízkou osobu, která umí pomoci, je toho schopna, může a chce. Mnohdy
je to i nad její síly a možnosti.
Nejedná se totiž o den, ale jsou to týdny, měsíce, roky…
Místní organizace Svazu tělesně postižených se snaží v této oblasti přispět svými znalostmi, osobními
zkušenostmi a individuálním přístupem k výše zmíněným problémům.
Původně byli členové Svazu invalidů z našeho městyse zaevidováni v Tišnově. Organizace ve Veverské
Bítýšce byla založena v 70. letech minulého století. Čtyřicet zakládajících členů tehdejšího Svazu invalidů
(SI) Veverské Bítýšky včetně zdravotně postižených z přidružených spádových obcí.
V roce 2007 byla provedena zákonná úprava názvu na Svaz tělesně postižených v ČR (občanské sdružení).
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Tyto změny byly v červnu 2008 doplněny ve Stanovách STP.
Činnost SI byla zaměřena na:
- poradenství o získávání nedostatkových aut pro individuální dopravu,
- přidělování jejich poukazů,
- získávání zvýhodněných telefonních stanic,
- zajišťování zaměstnání,
- poradenství v oblasti vzdělávání,
- žádosti sociálních příspěvků.
V osmdesátých letech zakládal SI své výrobní podniky META, kde pracovali především těžce postižení
invalidé.
Po revoluci roce 1989 již MO ve Veverské Bítýšce měla kolem 70 členů.
Postižení: tělesně, vnitřně, zrakově a sluchově.
V roce 1990 se na sjezdu STP rozhodlo o jednotlivém rozdělení dle druhů postižení. Díky nutné spolupráci, například při tvorbě zákonných předpisů, vzniklo následně Sdružení zdravotně postižených (SZP). Působilo do roku 2002, kdy došlo k opětnému rozdělení na jednotlivé svazy.
Od tohoto roku působí v našem městysi STP, který sdružuje převážně tělesně postižené občany, jakož
i vnitřně, zrakově a sluchově postižené.
V současné době se MO STP rozrostla na 105 členů, pro něž zajišťuje:
- poradenskou činnost na úseku sociálně právním,
- spolupráci OV v oblasti rehabilitačních a rekondičních pobytů,
- poradenství o výrobě a distribuci protetických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
- dohled na nad dostupností obchodů a služeb, budov státní správy, zdravotnictví apod.,
- aktivní využívání volného času včetně zprostředkování těchto služeb (besedy, zájezdy, návštěvy imobilních
a nemocných členů, návštěvy při životních jubileích apod.).
Místní organizace má nejvíce členů z Veverské Bítýšky. Následují Chudčice, Lažánky, Maršov, Hvozdec
a Nové Dvory. Patří pod okres Brno-venkov, tím je sdružena do okresní organizace STP Brno-venkov a má
sídlo v areálu brněnské porodnice na Obilním trhu.
Devítičlenný výbor a tříčlenná revizní komise, šest úsekářek zabezpečuje styk mezi jednotlivými členy v jednotlivých úsecích. Společně s jednatelkou a dalšími členy výboru organizačně zajišťuje např. roznášení
pozvánek, výběr členských příspěvků, nabídky zájezdů, rekondicí apod. Dalšími z jejich činností jsou sociální kontakty s nemocnými a návštěvy členů při jejich životních výročích. Díky příspěvkům OÚ Veverská
Bítýška a firmy Hartmann-Rico je umožněno pořádat poznávací zájezdy.
Za všemi výše uvedenými aktivitami je pan Kohoutek František, který je zakládajícím členem MO. V roce
1966 se přistěhoval z Býště u Pardubic do Veverské Bítýšky. Jezdil tehdy Renaultem R8, upraveném pro
invalidy, nebo jej bylo možno zahlédnout ve Velorexu jeho Blaženky, tehdy ještě Urbánkové. (pozn.:
Velorex bylo malé třístopé vozidlo s motocyklovým motorem, které mělo plátěnou kapotáž). Toto vozidlo
bylo pro ni upraveno a umožňovalo jí pohyb do zaměstnání a v životě vůbec.
Její úsměvný pozdrav z této "trojkolky" jsme v Bítýšce zahlédli každý den.
Doslova na samém konci roku 1966 vstoupili Blaženka a František do svazku manželského. Po svatbě se jim
během sedmi let narodili synové Ivoš a Aleš, kteří jsou zdraví a plni energie.
Jak se vlastně seznámili?
Bylo to při léčebném pobytu v Jánských lázních. Od dětských let se tam jezdili každoročně léčit. Narodili se
oba zdraví, ale později prodělali dětskou obrnu (pólio).
Touto infekční chorobou František onemocněl ve dvou a Blaženka ve třech letech. Důsledkem této nemoci
je trvalé tělesné postižení. Následný pohyb, pokud je vůbec možný, je pouze o berlích.
Manželé Kohoutkovi přes tato vážná omezení žili a žijí plnohodnotným společenským životem.
Vždy byli oba zaměstnáni. Pan Kohoutek v období 1981-2004 zastával funkci ekonomického náměstka ve
Službě Brno. Za volantem svého vozidla s manželkou a dětmi poznávali okolní státy: Maďarsko, Rakousko,
Polsko, bývalou NDR a Jugoslávii. Díky jeho zájmu a času, který věnoval a věnuje práci v MO STP, mají
invalidní občané ve Veverské Bítýšce přehled o možnostech, které jim naše společnost poskytuje.
K zálibám pana Kohoutka vždy patřilo fotografování. V současnosti zpracovává a upravuje fotografie na počítači. Již v dětství sbíral poštovní známky. Díky znalosti němčiny udržoval písemné kontakty s dalšími
sběrateli z okolních zemí.
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Pro tuto oblast zájmů má nyní pan František více času. Kohoutkovi jsou již oba v důchodu. Mají radost ze
dvou vnuček a dvou vnuků.
Každému se nepodaří potkat v životě toho pravého či pravou. Tito dva se našli. Přejme jim to.
Tohoto roku slaví předseda MO Svazu tělesně postižených 70. narozeniny.
Domnívám se, že mnozí z našich spoluobčanů ani netušili, kdo je náš jubilant. Proč a jak žije v našem
městečku? Teď už o něm alespoň něco víte. Již necelých padesát let patří do Veverské Bítýšky.
Zvykl si brzy a je zde rád…, jak mi sdělil. Práce, rodina, blízcí a přátelé jsou náplní jeho života.
Pane Kohoutku,
ať se daří v kruhu Vám nejmilejších, blízkých a známých prožít léta nastávajícího podzimu života tak, jak
můžete nejlépe a umíte jen Vy sám.
Zpracovala Ilona Coufalová
Veverská Bítýška, duben 2013

Vážený pane Kohoutku, vyjadřujeme Vám vřelé díky za Váš čas, který jste věnoval a věnujete již mnohaleté činnosti ve zmíněné organizaci. Bez znalostí a práce, již jste do ní vložil, by naši postižení spoluobčané nemohli využít všech možností, které naše společnost může poskytnout.
K Vašemu jubileu přejeme vše nejlepší.

Členové Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
1. Charakteristika školy, personální obsazení
Na ZŠ se vyučovalo dle programu:
1. - 9.ročník - RVP ZV (ŠVP) - Škola pod hradem Veveří, 19.06.2007
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 270 žáků z Veverské Bítýšky, Chudčic,
Lažánek, Nových Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Sentic, Velkého Mezeříčí, Maršova,
Brna, Veverských Knínic, Ostrovačic, Katova, Říčan, Kuřimi.
Školní vyučování probíhalo na dvou místech:
- Na Městečku - 2. - 9. roč., Na Bílém potoce - 1.roč., 1. a 2. oddělení školní družiny
Na ZŠ působilo 18 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
Od září 2012 do června 2013 působila na ZŠ Mgr. Petra Polášková z Uherského Brodu (zástup za MD). Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 190 dětí a 22 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2012/2013
Ročník

počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

27
24
28
24
30
33
26
37
41
270

prospělo
s vyznamen.
27
23
23
15
20
12
10
13
5
148

prospělo

neprospělo

0
1
4
6
10
20
15
23
36
115

*) počet žáků, kterým bylo umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky
10

1
1
1
1
4

snížený stupeň z chování
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
6
4
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Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Počet
6
4

%*
2,22
1,48

*) procento z počtu všech žáků

3. Údaje o školské radě
Školská rada pracuje ve složení:
- Lenka Hemalová - zástupce nezletilých žáků - předseda školské rady
- Josef Mifek - zástupce zřizovatele
- PaedDr.Pavel Vacek - zástupce pedagogických pracovníků

4.Výsledky přijímacího řízení ve šk.r .2012/2013
z 7. roč.
z 9. roč.

Škola,učiliště
Gymnázium
Gymnázium
SPŠ a VOŠ technická, Sokolská,Brno
SPŠ stavební,Kudelova,Brno
SŠ informatiky,pošt.a finanč., Čichnova,Brno
SŠ technická a ekonomická, Olomoucká,Brno
SOŠ a SOU, Kuřim
SPŠ elektrotechnická a inf.tech,Purkyňova,Brno
ISŠ polygrafická, Šmahova, Brno
ISŠ automobilní,Křižíkova, Brno
SOŠ E.Holuba, Brno
SZŠ, Šimáčkova, Brno
SZŠ a VOŠ, Merhautova, Brno
SČMSD, Lomnice u Tišnova
Celkem gymnázia a SOŠ

Chlapci
1
2
1
2
1
1
2
0
1
1
0
0
0
0
11

Dívky
1
3
0
1
4
0
0
3
0
0
1
1
2
2
17

Celkem
2
5
1
3
5
1
2
3
1
1
1
1
2
2
28

Škola,učiliště
SŠ Tišnov
SOŠ zahradní a SOU Rajhrad
SŠ potravinářská,obchodu a služeb,Charbulova,Brno
SŠ polytechnická, Jílová, Brno
SŠ technická a ekonomická, Olomoucká, Brno
SŠ strojírens ká a elektrotechnická, Trnkova, Brno
ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno
Celkem SOU

Chlapci
4
0
2
1
1
1
1
10

Dívky
2
1
0
0
0
0
0
3

Celkem
6
1
2
1
1
1
1
13

21

20

41

Počet absolventů ZŠ CELKEM

Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce v 1. kole
Školní rok 2012/2013
Počty
žáků

SOU

Přihlášen

Gymnázia
6leté
2

SOŠ

8leté
2

4leté
5

23

13

Přijat

0

2

5

23

13

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Počet dětí u zápisu do 1.ročníku: šk.r.2013/2014 - 46
Počet přijatých dětí do 1. ročníku: ve šk.r.2013/2014 - 43

5. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve šk.r.2012/2013
Nepovinný předmět - římskokatolické náboženství - 25 zapsaných žáků
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Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
a) realizované zájmové útvary v 1. a 2. pololetí:
Angličtina pro 2.ročník, míčové hry, příprava na přij.zkoušky z M, příprava na přij.zkoušky z Čj, Lego dílna, dramatický
kroužek, výtvarný kroužek, pohybové hry, výtvarná dílna, mladý zdravotník, keramika, mažoretky, zábavná angličtina
pro 7.ročník
b) nabízené zájmové útvary nerealizované (pro malý počet přihlášených)
Zdravotní cvičení, cvičení na míči, fotokroužek, košíková, ruský jazyk, informatika, německý jazyk, volejbal, angličtina
pro 1.ročník, angličtina pro 3.ročník, angličtina pro 4.ročník

6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách
2.místo - okresní kolo - matematická olympiáda (Z 5) - žák pátého ročníku
3.místo - okresní kolo - matematická olympiáda (Z 8)- žák osmého ročníku
1.místo - okresní kolo - atletický čtyřboj - starší žáci - Tišnov
4.místo - okresní kolo - atletický čtyřboj - starší žákyně - Tišnov
1.místo - okresní kolo - atletický čtyřboj - starší žáci - žák devátého ročníku - Tišnov
3.místo - krajské kolo - atletický čtyřboj - starší žáci - Břeclav
2.místo - krajské kolo - atletický čtyřboj - starší žáci - žák devátého ročníku - Břeclav
5.místo - okrskové kolo - florbal - starší žáci - Tišnov
1.místo - okrskové kolo - soutěž ve šplhu - Tišnov
2.místo - okresní kolo - soutěž ve šplhu - Šlapanice
3.místo - okrskové kolo - malá kopaná - starší žáci - Tišnov
5.místo - okrskové kolo - halová kopaná - starší žáci - Kuřim
2.místo - okrskové kolo - fotbal - starší žáci - Tišnov
1.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
3.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
1.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
2.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
9.místo - krajské kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
5.místo - krajské kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
2.místo - okrskové kolo - branně-vědomostní soutěž Maják 2013 - žáci 4.A

7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ
-

září 2012 - nátěr plechové střechy na přístavbě školy
září 2012 - instalace nových dveří do dvora, dveří k únikovému schodišti a okna před pracovnou školníka
říjen 2012 - vybudování archivu školy s plechovými skříněmi a regály (bývalý kabinet ve druhém poschodí)
prosinec 2012 - generální rekonstrukce elektroinstalace v ředitelně a kompletní výměna vnitřního vybavení
červen 2013 - položení dlažby v 1. a 2. Poschodí
rekonstrukce odpadů školy

Jan Pestr - ředitel školy
Zuzana Kudláčková - výchovný poradce

STAŇ SE MLADÝM NOVINÁŘEM
Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa,
vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír?
Chtěl by ses stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým zpravodajem? Ale je ti mezi
sedmým a devatenáctým rokem a toužíš jím být
právě teď? Potom neváhej a přidej se k nám!
Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková
organizace uznaná Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy zaměřená na děti, které si hrají na
novináře. Jihomoravská redakce DTA se nazývá
Klub Litina, jejíž členové se pravidelně schází, učí
se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory se
slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky
novinářským průkazům na místa, kam se jen málo
kdo smí podívat.
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Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové festivaly (Písní a tancem
Luhačovice, Dětský filmový a televizní festival Oty
Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských
zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách a další).
Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu
Domino a inspiraci do něj nehledají jen v České
republice. V předchozích letech navštívila redakce
z moravské metropole naše sousední státy, a tak se
dostala například do Slovenského rozhlasu či polského Deníku.
Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na
internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic povinné.
Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Více informací najdete na www.dta.cz, zájemci se mohou
hlásit na litina.dta@gmail.com. A pokud se nechcete s námi pravidelně scházet, můžete se stát pouze externími redaktory. Je to jen na vás!

INFORMACE Z ODBORU SOC. VĚCÍ A PREVENCE MěÚ KUŘIM
V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním změnám, které nabývají účinnosti 1. prosince
2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to:
Navýšení příspěvku na péči těžce postiženým dětem
Dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná
závislost), se automaticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2000,- Kč. I nadále
náleží zvýšení výše příspěvku na péči o 2000,- Kč nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, které má nárok na
příspěvek na péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18
let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima.
Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči
Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou kromě příspěvku na péči nově pobírat i rodičovský příspěvek,
tedy obě dávky současně. Dosud platilo, že děti se zdravotním postižením po dovršení 1 roku pobíraly vždy
jeden typ dávky - buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. Rodičovský příspěvek bude poskytován
na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive
do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč.
Příspěvek na mobilitu
Na příspěvek na mobilitu mají od 1.12.2012 rovněž nárok také osoby, kterým jsou poskytovány pobytové
sociální služby (v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním
režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto případě
není nárokové, krajské pobočky Úřady práce České republiky budou žádosti hodnotit individuálně, a to na
základě skutečných cest osoby se zdravotním postižením.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní zvedací systémy, schodolezy a schodišťové
plošiny, se ruší. Úřady práce budou na pořízení těchto pomůcek poskytovat příspěvky, a to od 1.12.2012.
Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku "schodišťová sedačka". Smlouvy o výpůjčce uzavřené do
1. prosince 2012, práva a povinnosti, které z těchto smluv vyplývají, zůstávají v platnosti i po tomto dni.
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Sociálně-právní ochrana dětí - změny od 1. 1. 2013
Od 1. 1. 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů. Jde o změny významné týkající se zejména:
-

Nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách
Stanovení závazných postupů OSPOD a dalších účastníků
Rozvoj NRP - změna přípravy pěstounů, změny ve výši a podmínkách odměn pěstounů
Zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty.

Bc. Taťána Sojková, vedoucí OSVP

INZERCE

ZM

ZDENĚK MIČÍK - stavební firma
Chudčice 5, 664 71 Veverská Bítýška
tel. 728 140 980, zdenekstavby@email.cz

Spolehlivě,
Kvalitně,
Profesionálně ..
· stavební práce včetně
dodávky materiálu
· obkladačské a izolační práce
· fasády - zateplení
· rekonstrukce bytových jader
· ploty z KB bloku včetně dřeva
· sádrokartonářské práce
· vodoistalace a topení
· tesařské práce
www.micik-stavby.cz
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

NABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINY
ve Vev. Bítýšce - všechny úrovně
pokročilosti, pro firmy, jednotlivce, popř.
malé skupinky - cena na základě konkrétní
poptávky.

Tel: 774 665 648

Ing. Liška Vladimír

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

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 2013  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
16

