SRPEN 2006

Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY

vychází další číslo zpravodaje a s ním i nové
aktuální informace z obecního úřadu.

sloužit svému účelu a poskytne plné sportovní vyžití
celé široké veřejnosti.

Nový vůz pro svoz komunálního odpadu : možná
jste si všimli, že od 7. června 2006 začala naše obec
využívat nový kuka vůz. Na nákup tohoto vozu si
obec vzala půjčku ve výši 3.500.000,- Kč s 3,5 %
úrokem. V této souvislosti bych vás chtěl ujistit, že
cena za komunální odpad se měnit nebude, protože
nový vůz umožní levnější provoz. Obec přijala
splátkový kalendář. Pro představu - roční splátka činí
cca 703.000,- Kč a je tedy srovnatelná s náklady,
které platí ostatní obce naší velikosti firmám,
provádějícím svoz komunálního odpadu.
Myslím si, že tento nákup i poskytnutý úvěr je pro
naši obec výhodný. Nákup vozidla byl schválen
pouze koaličními zastupiteli (zástupci sdružení
nezávislých kandidátů), kteří vždy podporují takové
akce, které slouží všem občanům - investice neslouží
jen vybrané skupině, ale vždy celé obci.

Oprava Bílého potoka : chci Vám oznámit, že
jsem projednal s ředitelem Povodí Moravy opravy
Bílého potoka od splavu p. Jaroše až k vyústění do
řeky Svratky. Bude provedeno zpevnění břehů a vyčištění koryta cca 1m - celkově si opravné práce
vyžádají investici cca 18 – 20 mil. Kč. Byly již
schváleny vládou ČR a v současné době se koná
výběrové řízení na firmu, která je provede. Termín
oprav je plánován na rok 2007, následně bylo taktéž
přislíbeno provedení částečných oprav na řece
Svratce - hlavně dojde k opravě starého splavu a dalším drobným úpravám.
V samostatném letáku Vás budu informovat
o současném vývoji ve věci budovy spořitelny a tedy
i ZUŠ, také vám objasním šetření, které probíhá
ohledně oprav splavených komunikací Na Bílém
potoce - o toto šetření požádali opoziční zastupitelé.
V materiálu bude otištěn výsledek šetření i se
jmény - k těmto věcem se nechci vyjadřovat zde ve
zpravodaji.

Otevření nového víceúčelového hřiště : před
rokem v letním období byla zahájena výstavba
sportovního víceúčelového hřiště. V letošním roce
byla celá stavba dokončena a byla předána k užívání, provoz byl zahájen v červnu 2006. Správci
byli určeni p. Klíma a p. Gazda, v tomto zpravodaji
je také pro vaši informaci otištěn provozní řád tohoto hřiště.
Mnozí z Vás mi vytýkají, proč se neuskutečnilo
slavnostní otevření, což je pravdou. Myslím si, že
nejlepší odměnou bude, když hřiště bude plně

Zdravím Vás,

František Černý, starosta obce
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘÍŠTĚ "NA OSTRŮVKU"
VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,

Toto víceúčelové hřiště a jeho okolí bylo vybudováno nemalou finanční částkou z rozpočtu obce Veverská Bítýška a je Vám dáváno
k dispozici pro využití Vašeho volného času.
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu. Tento návštěvní řád je současně obecní vyhláškou č. 1 / 2006 a slouží jako závazný předpis pro užívání víceúčelového hřiště.
Majitelem víceúčelového hřiště je obec, zastoupená obecním úřadem, adresa: Na Městečku 72,
664 71Veverská Bítýška.
Za úklid, otevírání a uzavírání hřiště a manipulaci s umělým osvětlením odpovídá pověřený správce.
Důležitá telefonní čísla:

HASIČI
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

150
155
158
112

DĚKUJEME VÁM, ŽE NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DODRŽUJETE.
I.

NA HŘIŠTI JE POVOLENO

- provozovat pouze ty druhy sportu, ke kterým je víceúčelové hřiště určeno, a to házená, košíková, volejbal, nohejbal, malá kopaná,
tenis , badminton a florbal.
- pro pohyb na umělém povrchu hřiště používat čistou sportovní obuv bez kolíků; vstupovat pouze za účelem předem sjednané
sportovní činnosti.

II.

NA HŘIŠTI PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ

- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí; (v případě poškození nebo zničení zařízení a vybavení
hřiště, bude obec Veverská Bítýška vymáhat náhradu škody.)
- vstupu návštěvníků se zvířaty;
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, vnášení skleněných lahví;
- používání jízdních kol a jiných vozidel;
- jízdy na kolečkových bruslích a na skateboardu;
- přelézat oplocení, lezení po oplocení;
- lezení po sloupech umělého osvětlení a jakákoliv manipulace s osvětlením;
- lezení po konstrukcích basketbalových košů a jakákoliv manipulace brankovými konstrukcemi.
- pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

III.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINNEN

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce;
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe;
- dodržovat pravidla bezpečnosti;
- dodržovat čistotu a pořádek, odpadky házet do odpadkových košů;
- pokud se návštěvník setká s poškozováním vybavení víceúčelového hřiště, nebo jeho okolí, oznámí toto prosím neprodleně správci víceúčelového hřiště

IV.

SANKCE

Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů pokutou až do výše 1 000,- Kč
Větší poškození a přestupky budou řešeny před přestupkovou komisí obecního úřadu.

V.

PROVOZNÍ DOBA

Víceúčelové hřiště je určeno pro celoroční provoz, denně od rána 8:30 hod. do 21:00 hod. večer, a to na základě řádného a podrobného rozpisu, který v průběhu roku sestavuje a určuje majitel hřiště obec Veverská Bítýška.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
od 2. ledna – do 30. června

všední dny

pondělí - pátek
8:30 hod. – 15:30 hod.
všední dny
pondělí - pátek
8:30 hod. – 15:30 hod.

od 1. září – do 23. prosince

Pořádání školních sportovních turnajů mimo vyhrazenou dobu, je nutné dopředu dohodnout s majitelem víceúčelového
hřiště.
VEŘEJNOST, ZÁJMOVÉ ORGANIZACE, SPORTOVNÍ KLUBY
všední dny

od 2. ledna – do 30. června

pondělí - pátek
15:30 hod. – 21:00 hod.
denně
pondělí - neděle
8:30 hod. – 21:00 hod.

od 1. července – do 31. srpna

všední dny

od 1. září – do 23. prosince

pondělí - pátek
15:30 hod. – 21:00 hod.

Od 27. prosince - do 30. prosince

denně
pondělí - neděle
8:30 hod. – 21:00 hod.

od 2. ledna – do 30. prosince

soboty, neděle, státní svátky.
8:30 hod. - 21:00 hod.

Ve dnech 24.prosince, 25. prosince, 26. prosince a 1. ledna je víceúčelové hřiště uzavřeno po celý den.

VI.

POPLATKY, NÁJEMNÉ ZA UŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘÍŠTĚ

Dospělí, zájmové organizace a sportovní kluby z Veverské Bítýšky:

50,- Kč / 1 hodinu.

Neorganizovaná mládež do 15-ti let z Veverské Bítýšky pod dozorem
dospělé osoby, která za ně bude zodpovídat:

zdarma.

Základní škola Veverská Bítýška:

Za využití umělého osvětlení se účtuje poplatek:

Dospělí, zájmové organizace a sportovní kluby mimo Veverskou Bítýšku:

zdarma.

100,- Kč / hodinu.

200,- Kč / 1 hodinu.

VII.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Nikdo nesmí svoji vyhrazenou dobu za úplatu přenechat dalšímu zájemci a to pod pokutou až do výše 5 000,- Kč, a nebo
nepřidělením dalších hodin po dobu až 1 roku.
Pokud předem vyhrazenou dobu nelze z jakéhokoliv důvodu využít, nahlásí to nájemce neprodleně majiteli a správci víceúčelového
hřiště.
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VIII.

SPORTOVNÍ DOSKOČIŠTĚ

- sportovní doskočiště slouží výhradně základní škole ve Veverské Bítýšce pro výuku tělesné výchovy;
- po každé skončené hodině tělesné výchovy je nutné sportovní doskočiště vždy zakrýt plachtou.

Návštěvní řád schválen ve Veverské Bítýšce dne 15. 5. 2006

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 15.května 2006

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
- ZO schvaluje, aby bod č. 3 - schválení závěrečného účtu obce včetně
příloh za rok 2005 byl zařazen do
programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 4 - rozpočtový výhled na roky 2006, 2007,
2008 byl zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 5 - I. rozpočtová změna v roce 2006 byl
zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 6 - rozpočet na rok 2006 - základní škola
byl zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 7 - předložení vyřazovacích protokolů –
základní škola byl zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 8 - výkup
pozemku par.č. 1759/2 o výměře 38
m2 a p.č. 1761/2 o výměře 14 m2 v
lokalitě Pod Horkou za účelem přístupové cesty k rod. domům byl
zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 9 - řešení
situace v úseku : mostek na ulici
Hvozdecká - Bílý potok byl zařazen
do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 10 - chodník a oprava ulice Tišnovská byl
zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 11 - plánovaná výstavba rod. domů v lokalitě „Pod Kravínem“ byl zařazen do
programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 12 - příprava pro zahájení zpracování regulačního plánu v lokalitě ulice Hvozdecká byl zařazen do programu
jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 13 - podání zprávy z jednání s Českou
spořitelnou byl zařazen do program
jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 14 - oprava a vyčištění Bílého potoka v lokalitě od řeky Svratky po náhon u Jarošova mlýna byl zařazen do programu jednání.

- ZO schvaluje, aby bod č. 15 - koupě
budovy České spořitelny byl zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje sloučení bodů č. 13 a
č. 15 programu jednání .
- ZO schvaluje, aby bod č. 16 - protipovodňové opatření v rámci územního plánování byl zařazen do
programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 17 - vyčištění koryta a břehů Svratky v katastru obce a blízkém okolí byl zařazen
do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 18 - stavba
nové asfaltové cesty na Bílém potoce byl zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 19 - situace ve Vodárenském svazku Bítýšsko byl zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 20 - předložení kupní smlouvy na pozemek
p.č. 1291/3 o výměře 161 m2 a p.č.
129/4 o výměře 103 m2 byl zařazen
do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 21 - Návštěvní a provozní řád víceúčelového hřiště „Na Ostrůvku“ byl
zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 22 - předložení kupní smlouvy na pozemek
p.č. 962 v k.ú. Veverská Bítýška byl
zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, aby bod č. 23 - žádost
občanů ulice Boční byl zařazen do
programu jednání.
- ZO schvaluje zařazení projednání
sloučeného bodu č. 13 a č.15 na
začátek jednání před bod 3.
- ZO schvaluje, aby bod č. 24 – podání informace k výstavbě kanalizace v ulici Pod Horkou byl
zařazen do programu jednání.
- ZO schvaluje, zařazení bodu č. 25 podmínky pro zapůjčení obecního
autobusu do programu jednání zastupitelsva.
- ZO schvaluje do návrhové komise p.
Mifka.
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- ZO schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
- ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Novotného
- ZO schvaluje jako ověřovate zápisu
p. Loutockého.
- ZO schvaluje, aby bod č. 24 byl projednán před bodem č. 4.
- ZO schvaluje zařazení bodu jednání
č. 11 a bodu č. 12 jako body č. 5 a
č. 6.
- ZO schvaluje, aby obec nechala do
konce měsíce června 2006 vyhotovit sondy a znalecký posudek na
povrchovou kanalizaci Pod Horkou.
Následně bude vyvoláno jednání za
účasti projektantky a vodoprávního
úřadu Kuřim k případnému řešení
problému.
- ZO schvaluje lokalitu spojnice ulic
Hvozdecká a 9.května jako místo
pro výstavbu rod. domů dle návrhu
vlastníků pozemků, které zastupuje
p. Josef Němeček.
- ZO schvaluje, aby vlastníci pozemků - Jan a Jaroslava Lajcmanovi,
Pavel a Helena Lajcmanovi, Josef
Němeček, František Němeček,
František Lajcman a Jarmil Lajcman,
které zastupuje p. Josef Němeček,
převedli na obec cca 2.000 m 2
pozemků na budoucí komunikaci,
ve
které
budou
zbudovány
inženýrské sítě. Obec zadá projekt
na inženýrské sítě v této lokalitě.
- ZO schvaluje, aby inženýrské sítě
byly postupně budovány v letech
2008-2009, s tím, že napojení na
hl. plynovodní řád bude ze strany
Hvozdecké ulice.
- ZO schvaluje vypracování regulačního plánu v lokalitě ulice Hvozdecká dle navržené předlohy.
Náklady spojení s vytvořením regulačního plánu ponese firma ADAM
Architects s r.o. Brno se všemi vlastníky pozemků navržených v regulačním plánu.
- ZO schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2005 s výhradou, včetně při-

jatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření obce Veverská Bítýška.
- ZO schvaluje rozpočtový výhled na
roky 2006, 2007, 2008 dle návrhu
finančního výboru.
- ZO schvaluje, aby přestávka podle
jednacího řádu trvala pouze 5 minut
- ZO schvaluje I. rozpočtovou změnu
v oblasti příjmů .
- ZO schvaluje I.rozpočtovou změnu
v oblasti výdajů a financování.
- ZO schvaluje převod 30.000,- Kč
fotbalovému klubu Vev. Bítýška z
roku 2005 na rok 2006.
- ZO schvaluje vyřazovací protokoly
Základní školy ve Veverské Bítýšky
dle příloh.
- ZO schvaluje výkup pozemků par.č.
1759/2 o výměře 38 m2 a par.č.
1761/2 o výměře 14 m2 od p. Miroslava a Hany Hajných, Veverská
Bítýška 208 za účelem přístupové
cesty k rod. domům z obecního
pozemku. Cena za 1 m2 100,- Kč,
veškeré poplatky s tím spojené
hradí Obce Vev. Bítýška
- ZO schvaluje vyčištění svodnice ze
Slešťůvky v úseku mostek ulice
Hvozdecká po Bílý potok dle studie
varianta č. 1 vypracované ing. Erbenovou. Manželé Loutočtí souhlasí se
vstupem techniky na jejich pozemek
ze strany Hvozdecké (až po sklizni
úrody).
- ZO schvaluje opravu ulice Tišnovská v úseku u rod. domu Blechtových. Problém bude projednán na
SÚS Brno do termínu 15.06.2006.
- ZO schvaluje, aby byl požádán krajský úřad a SÚS Brno o omezení
rychlosti na 40 km/hod. při vjezdu

do Veverské Bítýšky ze strany
Trhovice. Dále navrhuje snížení
rychlosti na 40 km/hod. v ulici
Dlouhá u smuteční síně.
- ZO schvaluje vratku 18.161,- Kč
panu Zdenku Zemanovi, Veverská
Bítýška 578 z důvodu odkoupení
menší části obecního pozemku za
cenu 132.000,- Kč.
- ZO schvaluje prodej obecních pozemků par.č. 1291/4, 1291/3 o
celkové výměře 264 m2 panu
Zdenku Zemanovi, Veverská Bítýška
578, cena 500,- Kč/1m2 a předloženou kupní smlouvu mezi obcí a
p. Zemanem.
- ZO schvaluje, že ač jednací řád
ukládá ukončení veřejného zasedání, bude se pokračovat v jednání.
- ZO schvaluje návštěvní a provozní
řád víceúčelového hřiště na Ostrůvku formou vyhlášky č. 1- 2006
obce Veverská Bítýška ze dne
15.5.2006.
- ZO schvaluje prodej obecní par.
č.962 o výměře 28 m2 Evě Dudáčkové, Veverská Bítýška 648 za cenu
200,- Kč/m2.
- ZO schvaluje předloženou kupní
smlouvu mezi obcí Vev. Bítýška a
Evou Dudáčkovou Vev. Bítýška 648
- ZO schvaluje opravu chyby v katastru týkající se změny hranic mezi
pozemky par.č. 1590 ve vlastnictví
Jany Nussbaumové a Ivany Šancové
ulice Pod Horkou č.554.

Zastupitelstvo obce b e r e na
vědomí :
- ZO bere na vědomí rozpočet základní školy na rok 2006 a rozpočet
školní jídelny základní školy na rok
2006.
- ZO bere na vědomí zprávu o stavu
Bílého potoka po povodních v dubnu 2006 a odstranění vzniklých
škod.
- ZO bere na vědomí zprávu o situaci
ve Vodárenském svazku Bítýšsko.

Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
- ZO pověřuje starostu aby vyzval zástupce ČS ke sdělení, ke kterému dni
bude budova ČS v obci uvolněna k
prodeji a za jakou cenu.
- ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Vev.
Bítýška a p. Zdenkem Zemanem.
- ZO pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Vev.
Bítýška a Evou Dudáčkovou.
- ZO pověřuje starostu obce zajištěním snížení rychlosti na 20 km/hod.
v ulici Boční.

Zastupitelstvo obce r e v o k u j e :
- ZO revokuje usnesení ze dne
20.3.2006 ohledně výkupu pozemků par.č. 1759, 1760, 1761 o celkové výměře 55 m2 od pana
Miroslava
Hajného,
Veverská
Bítýška 208.

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l uje:
- ZO neschvaluje jako ověřovatele zápisu p. Rába.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 5.června 2006

- ZO schvaluje do návrhové komise
p.Černého.
- ZO schvaluje do návrhové komise
p.Mifka.
- ZO neschvaluje p.Rába jako ověřovatele zápisu.
- ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Reimera.
- ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kozla.
- ZO pověřuje starostu obce zasláním
písemné nabídky vedení České
spořitelny se sdělením, že Obec
Veverská Bítýška má eminentní
zájem o zakoupení budovy na základě předchozích jednání. Dopis

bude odeslán do 10 dnů.
- ZO bere na vědomí informaci p.
Mifka - na základě vyjádření dodavatele umělého povrchu je možné
na Víceúčelovém hřišti Na Ostrůvku
hrát i florbal, pouze za předpokladu
používání plastových holí. Florbal
se nezačne hrát dříve, než bude písemný souhlas dodavatele.
- ZO pověřuje předsedu finančního
výboru Pavla Novotného, aby prověřil možnost zakoupení mantinelů
na florbal do výše 100 000,- Kč.
Mantinely budou zakoupeny až po
vyřešení jejich uskladnění.
- ZO schvaluje udělení finančního da5

ru ve výši 5.000,- Kč + náramkové
hodinky v hodnotě do 5 000,- Kč p.
Jiřímu Peňázovi ml. za záchranu lidského života při letošních povodních. Odměna bude předána na
příštím jednání zastupitelstva.
- ZO pověřuje starostu aby se obrátil
na Povodí Moravy a informoval se o
možnosti případné výstavby přehrady v blízkosti Veverské Bítýšky,
a to v termínu do konce června.

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝKA ZA ŠKOLNÍ ROK
1. Charakteristika školy, personální obsazení

2005/2006

Na ZŠ se vyučuje dle programů:
1. - 5.roč. - Obecná škola, č.j.12035/97-20
6. - 9.roč. - Základní škola, č.j.16847/96-2
Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 392 žáci z Veverské Bítýšky, Chudčic, Lažánek, Nových Dvorů, Hvozdce,
Moravských Knínic, Braníškova, Maršova, Nových Bránic
Školní vyučování probíhalo na dvou místech:
- Základní škola Na Městečku - 2.A - 9. roč.
- Základní škola Na Bílém potoce - 1. A,1.B a 3.A třída
Na ZŠ působili 24 pedagogičtí pracovníci (z toho 2 vychovatelky školní družiny).

Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:

od 1.9.2005 působí na ZŠ s pracovní smlouvou na dobu neurčitou pan Mgr.Martin Bublan z Veverské Bítýšky
od 1.9. 2005 působí na ZŠ s pracovní smlouvou na dobu neurčitou paní Mgr.Jitka Nejezchlebová z Brna (nastoupila za paní
Mgr.Ilonu Ťopkovou, která po dlouhodobé nemoci ukončila pracovní poměr na ZŠ)
od 1.9.2005 do 30.6.2006 působila na ZŠ paní Mgr.Jitka Žáčková ze Slavičína (vyučovala anglický jazyk na 2.stupni)
od 1.9.2005 do 30.6.2006 zastupovala v 5.B třídě za paní Ing.Jitku Haláskovou (mateřská dovolená) paní Mgr.Eva Matějková z
Jindřichova Hradce
od 1.9.2005 do 30.6.2006 zastupovala na ZŠ s pracovní smlouvou na dobu určitou (se sníženým pracovním úvazkem) paní
Mgr.Oldřiška Műhlpachrová

Změny ve složení provozních zaměstnanců:

k 27.1.2006 ukončila pracovní poměr ve školní jídelně při ZŠ paní Miluše Kozlová
k 30.1.2006 nastoupila do pracovního poměru ve školní jídelně paní Jitka Vaňková
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 240 dětí a 25 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2005/2006
Ročník

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

počet žáků
32
23
36
37
58
36
54
52
64
392

prospělo
s vyznamen.
32
19
29
27
38
6
17
21
22
211

z toho samé
jedničky
30
9
13
10
17
1
1
6
87

prospělo
4
7
10
20
30
34
30
40
175

neprospělo
3
1
2
6

3. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve škole ve šk.r. 2005/2006
- nepovinný předmět - římskokatolické náboženství - 50 zapsaných žáků

Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
Název
Anglický jazyk
Dyslektický kroužek
Informatika
Míčové hry
Volejbal
Příprava na přij.zkoušky z M
Příprava na přij.zkoušky z Čj
Florbal
Zajímavá němčina
Výtvarný kroužek
Košíková
Experimentální fyzika

Počet skupin
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
6

Počet žáků
17
9
13
25
12
37
22
15
24
12
16
21

4. Údaje o školské radě
Školská rada dle § 167, odst.1.zákona č.561/2004 Sb. byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.9.2005.
Školská rada je tříčlenná:
ing.Ivo ROČEK (zástupce nezletilých žáků) – předseda školské rady
František ČERNÝ (zástupce zřizovatele – obce)
PaedDr. Pavel VACEK ( zástupce pedagogických pracovníků)
Školská rada stanovila jednací řád a během školního roku zasedala na dvou jednáních.

5. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2005/2006

Škola,učiliště
Obor
chlapci
dívky
celkem
__________________________________________________________________________________________________
Z 5.roč. Gymnázium osmileté Tišnov
gymnázium,ZŠ 5
1
4
5
Gymnázium osmileté Brno
gymnázium,ZŠ 5
0
2
2
Celkem
1
6
7
Z 7.roč. Gymnázium šestileté Brno
gymnázium,ZŠ 7
2
0
2
Celkem
2
0
2
Z 8.roč. SOU zemědělské,Tišnov
opravář zeměd.strojů
1
0
1
Celkem
1
0
1
Z 9.roč.

Z 9.roč.

Gymnázium čtyřleté Tišnov
Klas.a špan.gymnázium,Brno

I.něm.zemské gymnáz., Brno
Biskupské gymnázium, Brno
Sport.gymnáz.L.Daňka ,Brno
EKO Gymnázium,o.p.s,Brno
SPŠ elektrotechnická ,Brno
SPŠaVOŠ technická,Sokolská,Brno
SOŠ a SOU Kuřim,s.r.o
OA a VOŠsoc.,Kotlářská,Brno
OA a VOŠsoc.,Kotlářská, Brno
OA a VOŠobch.,Pionýrská, Brno
ISŠ Purkyňova, Brno
SOŠaSOUinf.a spojů,Čichnova,Brno
SOŠaSOUinf.a spojů,Čichnova,Brno
ISŠ Olomoucká COP,Brno
SŠumělec.-manaž.,Pastviny,Brno
SZŠ a VZŠ,Merhautova,Brno
SZŠ a VZŠ,Merhautova,Brno
SZŠ,Jaselská,Brno
SOŠživnostenská,Havlínova,Brno
SOŠ Fortika,Lomnice u Tišnova
SOŠ a SOU,Boskovice
SOŠ a SOU,Jílová,Brno
SŠ pro knihkupce o.p.s,Brno
Cyril.stř.pedag.škola,Lerchova,Brno
SŠsoc.a zdrav.služeb VESNA,Brno
Celkem gymnázia a odborné školy
ISŠ automobilní,Brno
SOU a SOŠ SČMSD,Lomnice u Tiš.
SOŠaSOUinf. a spojů,Čichnova,Brno
SOŠaSOUinf. a spojů,Čichnova,Brno
SOŠaSOUinf. a spojů,Čichnova,Brno
SOU zemědělské,Tišnov
SOU zemědělské,Tišnov
SOU zemědělské,Tišnov
SOUaSOŠ potr.a služ,Charbul.,Brno
SOUaSOŠ potr.a služ,Charbul.,Brno
SOUaSOŠ potr.a služ,Charbul.,Brno
SOUaSOŠ potr.a služ,Charbul.,Brno
SOUaSOŠ potr.a služ,Charbul.,Brno
SOŠ a SOU,Jílová,Brno
SOŠ a SOU,Jílová,Brno
SOŠ a SOU Kuřim,s.r.o
OU a praktická škola,Brno
SOŠ a SOU nábytkářské,Rosice
Celkem učiliště
Počet absolventů ZŠ celkem

všeobecné
všeobecné

všeobecné
všeobecné
sportovní příprava
všeobecné
slabopr.elektrotechnika
počítačová pod.technologií
elektr.počítač.systémy
ekonomické lyceum
obchodní akademie
obchodní akademie
soc.péče-soc.spr.činn.
pošt.a peněž. služby
dig.telek.technika
management stroj.
provoz a řízení kult.sub.
nutriční asistent
laboratorní asistent
zdravotnický asistent
podnikání,řízení
hotel. a turismus
management stroj.
mech.inst.zaříz.budov
knih.a nakl.činnost
výchov.a human.činnost
rod.škola-socia.služby
automechanik
kuchař-číšník
spojový mechanik
mechanik-elektronik
peněžní manipulant
opravář zeměd.strojů
automechanik
provoz služeb
číšník-servírka
kuchař
kadeřník
cukrář
fotograf
truhlář
instalatér
mechanik seřizovač
pečovatels.práce
umělecký truhlář
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0
1

0
0
1
0
3
1
2
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
14
2
2
1
1
1
4
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
17
32

6
2

1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
26
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
7
33

6
3

1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
2
2
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
24
65

6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků školy v soutěžích a olympiádách:
1.místo – okresní kolo – konverzace v německém jazyce
3.místo – okresní kolo - konverzace v německém jazyce
7.místo – krajské kolo – konverzace v německém jazyce
5.místo – okresní kolo - Olympiáda v anglickém jazyce
2.místo – okresní kolo – Matematická olympiáda 6.r.
6.místo – okresní kolo – Matematická olympiáda 9.r.
6.místo – okresní kolo – Fyzikální olympiáda
10.místo-okresní kolo – Fyzikální olympiáda
9.místo – okresní kolo – Olympiáda v českém jazyce
1.místo - okrskové kolo – Malá kopaná
9.místo – okresní kolo – Fyzikální soutěž
2.místo – okresní kolo – Malá kopaná
1.místo – okrskové kolo – vybíjená
2.místo – okresní kolo – vybíjená
2.místo – okresní kolo - Soutěž hlídek mladých zdravotníků – mladší žáci
2.místo – okresní kolo - Soutěž hlídek mladých zdravotníků – starší žáci
7. Oslavy 95. výročí otevření nové školní budovy na náměstí

Oslavy výročí školy proběhly v termínu 16.5. - 21.5.2006.
U příležitosti tohoto výročí byl vydán Sborník v nákladu 1000 ks, který mapuje vývoj školy za posledních 5 let (od roku 2001).
Blíže o oslavách píšeme na jiném místě tohoto Zpravodaje.

8. SPONZOŘI ZŠ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
za školní rok 2005/2006

Autocamp Hana, Bioster,a.s., Flop, Boční 620 (Lenka Chabičová), Karel Šanca - INTAP, Patočka František Řícmanice, Komenského 207, Pavlína Rosenbergerová - květinářství, Pekařství Balabán, Pipa Vrzal,
Pohostinství Kulturní dům, Potraviny Carda, Potraviny Kútnik, Potraviny Mičánek, REKLAMA SMĚR PLUS
cz., RNDr.Libuše Paroulková, Restaurace OMEGA, Rosa Canina, Sportway – ing.Bednář, STAFIS - Slanina,
Steinhauser Tišnov, Stolařství Baraš, Temkom Staníček, Tiskárna D + H, Vinotéka Růžový sen, Zámečnictví
Sokol
Jan Pestr - ředitel školy
Zuzana Kudláčková - vých.poradce

ŠKOLA SLAVILA

V týdnu od 16.-21. května oslavila škola ve Veverské Bítýšce 95. výročí svého vzniku a také si připomněla 335.
výročí první zmínky o škole v obci.
Oslavy začaly Olympijským dnem, jenž se uskutečnil v úterý 16.května a zúčastnili se jej žáci celé školy a také žáci
z Chudčic. Soutěžilo se v různých atletických disciplínách a ve vybíjené a kopané. Ve středu bohužel překazil déšť
plán uskutečnit koncert pro žáky na hradě Veveří, a proto tento koncert, který připravila Střední škola uměleckomanažerská, proběhl v kulturním domě. Ve čtvrtek oslavy pokračovaly Dnem otevřených dveří. Návštěvníci mohli projít celou školou, posadit se do lavic společně s žáky a vrátit se ve vzpomínkách do svých školních let, prohlédnout si
nově vybavené učebny a zhlédnout prezentaci o naší škole. Výzdobu školy, kterou sestavila paní učitelka Křížalová
převážně z prací žáků, obdivovali všichni hosté.
Vyvrcholením oslav byla Školní akademie, na kterou se žáci připravovali již několik měsíců předem. Se svým roztomilým Večerníkovým programem vystoupili žáci prvního stupně. Žáci druhého stupně nazvali svůj program výstižně:
Žáci v akci. S velkým úspěchem se setkalo nejen cvičení, zpěv a tanec, ale také závěrečný breakdance.
Oslavy výročí ukončila slavnostní mše svatá v neděli 21.května v kostele sv.Jakuba.

Helena Kučerová
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
KONANÉ VE DNECH 2. A 3.6. 2006 ZA NAŠI OBEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL
Zelení
SNK Evropští demokraté

542 hlasů
458 hlasů
199 hlasů
172 hlasů
129 hlasů
35 hlasů

INFORMACE Z OBCE

Informace k zavedení biometrie do cestovních pasů

Cestovní pasy s biometrickými údaji se začnou vydávat od 1.9.2006. Požádat si o cestovní pas bude možné
pouze osobně na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu (MěÚ Kuřim),
výjimkou je v zahraničí zastupitelský úřad.

Stávající pasy zůstávají platné do konce jejich platnosti. Možnost požádat si o cestovní pas se strojově čitelnými údaji bez biometrických prvků bude možné nejpozději dne 21.8.2006. S nástupem biometrie končí
možnost zapsání dětí do cestovních pasů rodičů, poslední možnost tohoto úkonu do stávajících pasů je do
31.8.2006. Dětem do 5 let nelze vyhotovit cestovní pas s biometrickými údaji, tento bude nahrazen cestovním pasem ve zkrácené době. Žadatelé o cestovní pas s biometrickými údaji nebudou dodávat fotografie.

Platnost a správní poplatky u cestovních pasů od 1.9.2006

Cestovní pasy s biometrickými údaji:
Děti od 5 – 15 let
Nad 15 let

platnost 5 let
10 let

100,- Kč
600,- Kč

Cestovní pasy ve zkrácené době typu „blesk“ (tento typ pasu se bude vydávat ve lhůtě do 15
dnů).
Děti do 5 let
1 rok
50,- Kč
Děti od 5 - 15 let
Nad 15 let

6 měsíců
6 měsíců

1.000,- Kč
1.500,- Kč

Upozornění žadatelům o 1. CD pro dítě:

K žádosti o první cestovní doklad je potřeba dokladovat osvědčení o státním občanství ČR, toto osvědčení
vystavuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, žádost se podává na OÚ Veverská Bítýška, matrika nebo na
MěÚ v Kuřimi, matrika (je třeba doložit rodný list dítěte, oddací list rodičů popř. rodné listy obou rodičů
dítěte).

Od května 2006 je v provozu nová budova Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
Přesná adresa:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6
656 77 Brno
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Úřední hodiny:
Pondělí
8 - 17 hodin
Úterý
8 - 15 hodin
Středa
8 - 17 hodin
Čtvrtek
8 - 15 hodin
Pátek
8 - 12 hodin
Základní údaje o vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor) a informace o průběhu
řízení, předložených katastrálnímu úřadu k zápisu, lze získat bezplatně využitím aplikace „Nahlížení do
katastru nemovitostí“ přístupné na internetových stránkách www.cuzk.cz.

I N Z E R C E
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VODA - TOPENÍ PLYN
Blanenská 982, KUØIM,
areál polikliniky

MONTÁ

ü VODOINSTALACE
ü ÚSTØEDNÍ TOPENÍ
ü CENTRÁLNÍ VYSAVAÈE
ü PLYNOINSTALACE

( 603 581 768
PRODEJNA

ü INSTALAÈNÍ MATERIÁL
ü VANY, UMYVADLA, BATERIE
ü KOTLE, TOPNÁ TÌLESA
ü SPORÁKY MORA

( 541 263 970

PRAC. DOBA PRODEJNY :

http://www.mscz.cz

PO-PÁ 700-1600 hod.
SO 800-1200 hod.

Petr ZEMEK - elektroinstalace

- montáž průmyslové a bytové elektroinstalace
- opravy obráběcích a textilních strojů

Web : www.pze.ic.cz
Mob1 : 776 636 947
Mob2 : 724 343 152
E-mail :

pzelektroinstalace@seznam.cz

Nádražní 542
Veverská Bítýška
664 71
Tel. 549 420 227
11

CAFE & DRINK

A
N
R
Á
CUKR

U KOSTELA

OTEVÍRACÍ DOBA
dennì
930 - 1800

ZVEME VÁS NA PØÍJEMNÉ POSEZENÍ V NOVÌ
OTEVØENÝCH PROSTORÁCH OBCHODNÍHO CENTRA
‘ŠANCA’
Nabízíme široký sortiment obèerstvení, nápojù, zákuskù, cukrovinek, zmrzli-ny,
zmrzlinových pohárù, míchaných napojù, víno rozlévané i v lahvích, kávu, pivo

Zákusky dodává
Cukrárna “CHERI” Pøedklášteøí
Domácí cukráøské výrobky Králíková & Fryštenská (Veverská Bítýška)
Monost objednání širokého sortimentu dortù dle fotografií v katalogu
ZMRZLINA - pravá italská, “ADRIA GOLD ECCELLENTE”
mraené výrobky znaèek NESTLÉ a ALGIDA
KÁVA - široký sortiment produktù znaèky “ILLY”
NÁPOJE - široký sortiment napojù firem COCA COLA, RAUCH, PILSNER URQUEL, vinotéka
“Rùový sen” Kuøim

NA VAŠI NÁVŠTÉVU SE TÉŠÍ PERSONÁL
tel. 777 600 137
777 600 500

CAFE & DRINK
CUKRÁRNA
U KOSTELA

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 říjnu 2006 ® Vydává obec Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská
Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379 ® Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@tisnow.cz
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