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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve dnech letních prázdnin a dovolených vás všechny co nejsrdečněji zdravím.
V těchto dnech se dokončují
stavební práce na výstavbě nové
mateřské školy v ulici Zábíteší
tak, aby mohla proběnout kolaudace objektu. S ředitelstvím Mateřské školy jsme spustili zápis
nové třídy do restříku školských zařízení a paní ředitelka zajišťuje na Krajském úřadě nezbytné kroky pro
zajištění finančních zdrojů pro zabezpečení provozu nového školského zařízení. V průběhu měsíce
září uvažujeme připravit den otevřených dveří v této
nové budově, aby si občané mohli prostory prohlédnout. Celkové náklady na stavbu byly hrazeny pouze
z rozpočtu města. Žádná dotace na výstavbu nové
budovy mateřské školy nebyla vypsána, a tudíž nebyla městu poskytnuta. Propagovaná reklama na podporu výstavby školských zařízení jaksi nezafungovala. Město nevyužilo ani možnosti poskytnutí úvěru
od bankovního sektoru. Celá stavba je hrazena výhradně z rozpočtu města z našetřených finančních
zdrojů z uplynulých let.
Ve stávající třídě mateřské školy v ulici Zábíteší
byly opraveny podlahy. V prostorách herny a lehárny
bylo položeno nové lino v celkové ceně 139 459 Kč
vč. DPH.
Dne 29. 7. 2019 bylo podpisem protokolu předáno staveniště a zahájena výstavba splaškové a dešťové kanalizace v části Masarykova náměstí. Stavbu

provádí firma H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.,
Blansko. Uvedenou stavbou dojde k částečnému
omezení pohybu i provozu v okolí stavby. Tímto žádám občany nejen v uvedené části města, ale i občany, kterých se toto omezení bude týkat, o toleranci
a pochopení.
V průběhu měsíce srpna budeme realizovat dle
schválené projektové dokumentace areálovou dešťovou kanalizaci na pozemku ve vlastnictví města
107/1 (zahrada mateřské školy) v ulici Pavla Perky.
Do této dešťové kanalizace budou svedeny veškeré
dešťové vody s budovy kulturního domu, mateřské
školy a z nově budované tělocvičny.
Stavebním úřadem bylo vydáno povolení na opravu komunikace v ulici U Hřiště. Nyní ještě čekáme
na povolení Vodoprávního úřadu Kuřim k povolení
vypouštění dešťových vod (odvodnění části této
komunikace) do vsakovacího objektu.
Po městě byly umístěny nové lavičky na odpočinek a vysázeny stromy. Tato akce se děje již čtvrtým
rokem pravidelně a je spojená s kulturně-společenskou akcí Dny (obce), nyní města. V letošním roce
tato akce bude opět probíhat o posledním prázdninovém víkendu. Je připraven bohatý program. Zapojte se do akce lavičky a možná to budete právě vy,
kdo budete mít možnost rozhodnout o příští výsadbě
stromů a umístění laviček v některé části města.
Pokračují stavební práce na výstavbě nové tělocvičny v ulici Pavla Perky.

Josef Mifek, starosta města
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DNY MĚSTA
Vážení čtenáři, rok uběhl a je tady opět prázdninové číslo Zpravodaje, kde vás již tradičně zveme na akci
Lavičky.
Věřím, že si pamatujete na loňskou akci Lavičky 2018. My pořadatelé zcela určitě, protože jestli jsme něco
nečekali v loňském suchém létě, tak to byl vydatný déšť právě poslední prázdninovou sobotu. A když vás
ani nás vloni zcela nepříznivé počasí neodradilo, věřím, že jdete do Laviček zase s námi.
O to s větší chutí, že letos nemáme v závěru prázdnin Dny obce jako v předešlých letech, ale historicky
první Dny města.
Jaký je tedy program?
Pátek, 30. 8. 2019
18:00 hod. Eva Hnyková, Obrazy z duše
Vernisáž výstavy malířky Evy Hnykové. Součástí zahájení bude hudební vystoupení Petra Findury.
Výstava bude otevřená po celý víkend vždy od 13:00 do 18:00 hodin a rovněž následující víkend, 7. a 8. 9.
2019. Zasedací místnost zastupitelstva města, ulice Boční.
Divadlo PRKNO vás zve do kulturního domu:
19:30 Zakázané uvolnění
Velký sál kulturního domu
Na obě kulturní akce je vstupné dobrovolné.
Sobota 31. 8. 2019
10:00 Přes tři katastry
Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky
Vycházka nebude náročná, pouze o trošku delší než obvykle, ale poznáte širší okolí Veverské Bítýšky. Vede
již tradičně Milan Brychta.
10:00 - 16:00
Turnaj v malé kopané „O pohár města“
Jedná se o novinku v programu, která, jak věříme, zaujme nejen mužskou část populace. Doufáme, že
uvidíme výkony zaujetím srovnatelné s Ligou mistrů! Přihlášené týmy budou reprezentovat jednotlivé části
města. Přijďte hrát i fandit!
Sportovní hřiště Na Ostrůvku
14:00 - 17:00
Sportovní odpoledne pro všechny (děti i dospělé) na „Ostrůvku“
Horolezecká stěna, pistole na CO2, slack line, footsnooker, mobilní basketbalové koše a spousta další
zábavy
Hasiči a záchranáři poradí, jak se chovat v nezvyklých nebo nebezpečných situacích.
17: 00 - 20:00 Sejdeme se na lavičce
Sousedské povídání aneb poznej svoje sousedy.
Příležitost pro všechny 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 1. září 2019
9:30 Mše svatá za občany a rodáky Veverské Bítýšky
Kostel sv. Jakuba
14:00 - 17:00
Nedělní hudební odpoledne na „Ostrůvku“, tentokrát ve stylu 70. let
Moderuje Jarka Vykoupilová, Český rozhlas Brno.
Přijďte všichni a hudbu ze 70. let si připomeňme v dobovém oblečení. Nemusíte chodit do půjčoven,
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zvonové kalhoty, vypasované košile a boty na platformě najdete určitě ještě doma u rodičů! Nejlepší kostým
bude oceněn.
Pokud máte starost, kam s dětmi, tak o jejich zábavu se po celé odpoledne postarají skauti.
14.30 - 15.30
Spolek zpěvuchtivých dam s Hravou kapelou
16:30- 18:30
"Vzpomínka na Petra Nováka"
Karel Kahovec a Viktor Sodoma s kapelou
19:00 Slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů soutěží
Vstup na všechny akce pořádané městem je zdarma, občerstvení zajištěno. Program jsme se snažili opět sestavit tak, aby si něco našli příslušníci všech generací.
Program najdete v průběhu srpna na plakátech a dostanete jej i do svých domovů. Více informací najdete
také na www.obecveverskabityska.cz
Organizace Laviček 2019 bude stejná jako v loňském roce. Pro ty, kterým vloni pravidla unikla, nebo si je
chtějí osvěžit, je zde krátká rekapitulace:
Cílem akce je vrátit alespoň na jeden den v roce letním podvečerům ve městě jejich atmosféru přátelství,
soudržnosti a sounáležitosti. Nechceme, aby společenský život ve městě byl jenom záležitostí několika jedinců, chceme zapojit všechny občany.
Lavička na zápraží domu bývala společensky důležitým místem. Byla centrem života starých lidí, scházeli se
zde všichni po práci ke krátkému odpočinku a popovídání. Když se podíváte po Bítýšce dnes, kolik uvidíte
laviček? Lidé se stáhli do dvorků a zahrad a ulice navečer zejí prázdnotou. Co udělat pro to, aby se to změnilo?
31. 8. 2019 odpoledne vyneste lavice a židličky na chodník, připravte něco dobrého, pozvěte sousedy a známé a bavte se společně.
Můžete si připravit kulturní program, kostýmy, sportovní a společenské hry…, fantazii se meze nekladou.
A jak se zapojíte do soutěže?
Zavolejte od 16.30 do 18.30 hodin na telefonní číslo +420 606 422 300.
Po dohodě se na vaši „lavičku“ dostaví jeden ze zastupitelů města spolu s fotografem, který vás všechny
zvěční. Zastupitel města si od vás převezme kontaktní údaje - jméno hlavního organizátora a telefonní číslo.
Současně ohodnotí vaši kreativitu, originalitu, počet zúčastněných, program.
Všechny fotografie budou shromážděny a vyhodnoceny během neděle 1. 9. 2019
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen bude v neděli 1. 9. 2019 v 19.00 hodin na „Ostrůvku“.
Takže nezapomeňte, 31. 8. 2019 se zase sejdeme na Lavičce!!! Je to nejen o zábavě, soutěži a cenách, ale
také o další zeleni a lavičkách pro naše město

Za všechny organizátory
Anežka Dvořáková a Jarmila Novotná

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Veverská Bítýška dne 19.6.2019
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
nesouhlasí s odprodejem ideálních
25% pozemků v k.ú. Veverská Bítýška
- p.č. 2425/20, 2424/15 a dalších
pozemků uvedených v příloze, se
kterými má právo hospodařit Státní

pozemkový úřad a které vlastní Česká
republika.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje vytvoření loga města Veverská Bítýška dle bodu č. 2 a 6 schváleného konceptu doporučení v oblasti
3

marketingové komunikace města Veverská Bítýška od společnosti ADVERTISING WAY, s.r.o., Výstaviště 1,
Brno, zastoupené RNDr. Libuší Parolkovou, za cenu předloženou v nabídce 56 000 Kč bez DPH.

Zpravodaj města Veverská Bítýška 08/2019

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje účetní závěrku města Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72,
Veverská Bítýška, za rok 2018.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje zápis nového místa výkonu
činnosti Mateřské školy Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, s kapacitou 28 dětí a
školní jídelny - výdejny s kapacitou
28 stravovaných - na ulici Zábíteší na
pozemcích p.č. 1146/2 a p.č. 1146/3
v k.ú.Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška, nová budova Mateřské
školy, v přízemí jedna třída o celkovém počtu 28 žáků včetně výdejny
stravy pro 28 žáků od 1. 9. 2019.
Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje navýšení kapacity Mateřské
školy Veverská Bítýška, okres Brnovenkov, příspěvková organizace, ze
109 žáků na celkovou kapacitu 137
žáků od 1. 9. 2019.
Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje navýšení počtu stravovaných dětí v Mateřské škole Veverská Bítýška, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace, pro školní
jídelnu a kuchyni na 137 dětí od 1. 9.
2019.
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje navýšení výrobní kapacity
školní kuchyně Mateřské školy Veverská Bítýška, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace, na celkový
počet jídel pro 160 osob denně od 1.
9. 2019.
Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje podání žádosti o zápis
změn v rejstříku škol a školských
zařízení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje uzavření nájemní smlouvy
mezi městem Veverská Bítýška a Mateřskou školou Veverská Bítýška,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, týkající se nájmu jedné třídy
odloučeného pracoviště v přízemí
nové budovy Mateřské školy v ulici
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Zábíteší stojící na pozemcích p.č.
1146/2 a p.č. 1146/3 v k.ú. Veverská
Bítýška za částku 5 000 Kč ročně.
Veškeré energie (voda, plyn, el.
energie) budou Mateřské škole přefakturovávány. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška pověřuje starostu města
podpisem uvedené nájemní smlouvy.
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Mateřské škole Veverská
Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, neinvestiční finanční příspěvek ve výši 653 996 Kč k zabezpečení materiálů a věcí pro
vybavení nového odloučeného pracoviště Mateřské školy v ulici Zábíteší, z důvodu zřízení nové třídy pro
28 dětí dle přílohy žádosti ze dne 29.
5. 2019.
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné
vyplacení finančních prostředků TC
Veverská Bítýška, z.s., Tišnovská 341,
664 71 Veverská Bítýška, zast. Ing. R.
R., ve výši 21 600 Kč. Jedná se o
nedočerpanou částku příspěvku v
roce 2018, kterou byl TC na základě
smlouvy o poskytnutí dotace povinen
vrátit na účet města. Částka bude
použita na úhradu nájmu za užívání
pozemků. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška a následné
vyplacení finančních prostředků společnosti GYNNESS BRNO, s.r.o., se
sídlem Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov, zast. MUDr. F. D., ve výši 45
000 Kč na úhradu nájmu ordinace ve
Veverské Bítýšce. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 32
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
neschvaluje příspěvek ve výši 10 000
Kč na podporu Linky bezpečí, z.s.
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Ing. arch. I. C. na vypracování studie a případné projektové
dokumentace pro změnu užívání stavby z nebytových prostor v podsálí
Kulturního domu na klub, případně
jiné společenské prostory, a požaduje
předložení cenové nabídky.
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Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje záměr prodeje speciálního
automobilu silniční automobilový
jeřáb ČKD-AD 080 a zvláštní výbavy
jeřábová nástavba AD 080 - typ Praga
V3S za výkupní cenu železa 2,50
Kč/kg a celkovou cenu 25 125 Kč.
Vozidlo je vyřazeno z provozu a je
uloženo v depozitu. Kupující uhradí
přepis vozidla, kupní smlouvu a veškeré poplatky spojené s prodejem
vozidla.
Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/113 díl g a h, o výměře 22 m2,
který vznikl z pozemků p.č. 2425/48
a 2425/49, k.ú. Veverská Bítýška, na
základě G.P. číslo 1822-55/2019 ze
dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2.
Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K.N.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/112 o výměře 31 m2, který vznikl z pozemku p.č. 2425/47, k.ú. Veverská Bítýška, na základě G.P. číslo
1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do
vlastnictví města Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2. Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní
smlouvy a vklad do K.N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/115 o výměře 9 m2, který vznikl
z pozemku p.č. 2425/76, k.ú. Veverská Bítýška, na základě G.P. číslo
1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do
vlastnictví města Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2. Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní
smlouvy a vklad do K.N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 38
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/110 díl c, d, e, f o výměře 52
m2, který vznikl z pozemků p.č.
2425/40,
2425/42,
2425/44,
2425/104 k.ú. Veverská Bítýška, na
základě G.P. číslo 1822-55/2019 ze
dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2.
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Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K.N.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 39
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/109 díl a, b o výměře 26 m2,
který vznikl z pozemků p.č. 2425/39,
a 2425/41, k.ú. Veverská Bítýška, na
základě G.P. číslo 1822-55/2019 ze
dne 8. 4. 2019 do vlastnictví města
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2.
Město Veverská Bítýška uhradí vypracování kupní smlouvy a vklad do K.N.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 40
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/108 o výměře 52 m2, který vznikl z pozemku p.č. 2425/38, k.ú. Veverská Bítýška, na základě G.P. číslo
1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019 do
vlastnictví města Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2. Město Veverská
Bítýška uhradí vypracování kupní
smlouvy a vklad do K.N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 41
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/114 o výměře 32 m2, který
vznikl z pozemku p.č. 2425/63, k.ú.
Veverská Bítýška, na základě G.P.
číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019
do vlastnictví města Veverská Bítýška
za cenu 200 Kč/m2. Město Veverská
Bítýška uhradí vypracování kupní
smlouvy a vklad do K.N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 42
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výkup pozemku p.č.
2425/111 o výměře 29 m2, který
vznikl z pozemku p.č. 2425/43, k.ú.
Veverská Bítýška, na základě G.P.
číslo 1822-55/2019 ze dne 8. 4. 2019
do vlastnictví města Veverská Bítýška
za cenu 200 Kč/m2. Město Veverská
Bítýška uhradí vypracování kupní
smlouvy a vklad do K.N. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 43
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi nájemcem, Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72,
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a pronajímatelem, Povodím Moravy,
s.p., Dřevařská 9321/11, Veveří, 602
00 Brno, týkající se pozemků p.č.
2531/1, 2531/4, 2532/1 v k.ú. Veverská Bítýška o celkové výměře 1372
m2 za částku 12 348 Kč/ rok. Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje rovněž finanční náhradu ve výši
37 044 Kč za narovnání vztahu mezi
pronajímatelem a nájemcem za dobu
3 let, která je rovněž předmětem
nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení č. 44
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72,
a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská
9321/11, Veveří, 602 00 Brno, týkající se pozemků p.č. 2531/3 o výměře
9m2, 2532/2 o výměře 6m2 a 2532/3
o výměře 112m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za jednorázovou úplatu za
zřízení služebnosti ve výši 27 225 Kč
včetně DPH, narovnání vztahu za
období 3 let v částce 13 500 Kč a
úhradu za vyhotovení znaleckého
posudku v částce 7 502 Kč včetně
DPH. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu podpisem smlouvy o zřízení
služebnosti.
Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
neschvaluje změnu územního plánu
týkajícího se změny využití části
pozemku p.č. 1385/1 v k.ú. Veverská
Bítýška o výměře 2 190 m2, která
přiléhá k výrobnímu areálu společnosti HARTMANN - RICO a.s., označená jako plocha Z, na změnu způsobu využití na plochu V.
Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města Veverská bítýška
schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška
spočívající ve změně plochy Z (plochy zemědělské - zahrady, sady) na
plochu Q (plochy veřejných prostranství) s podmínečným využitím
umožňujícím výstavbu parkovacích
ploch na části pozemku p.č. 1385/1 o
výměře 2 190 m2.
Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška
zkráceným postupem podle §55a
stavebního zákona, která spočívá ve
změně plochy Z na plochu Q s podmínečným využitím výstavby parko5

vacích ploch na části pozemku p.č.
1385/1 v k.ú. Veverská Bítýška o
výměře 2 190 m2. Žadatel musí zajistit nové stanovisko orgánu SEA k výše
uvedenému obsahu změny č. 3 územního plánu města Veverská Bítýška a
uvedené stanovisko bude předloženo
městu Veverská Bítýška a pořizovateli
územního plánu změny č. 3.
Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu Města Veverská Bítýška
za podmínky úhrady celkových nákladů na pořízení změny č. 3 územního plánu žadatelem.
Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Veverská
Bítýška, náměstí Na Městečku 72, a
budoucím prodávajícím týkající se
prodeje budoucí stavby prodloužení
vodovodního řadu a splaškové kanalizace v části ulice 9. května za
celkovou cenu 2 000 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem uvedené Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní.
Usnesení č. 54
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje zhotovitele na stavební
práce na stavbu "Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p.č. 1306/1, Veverská
Bítýška", firmu H3 Inženýrské stavby,
spol. s r.o. se sídlem Brněnská
1002/27, 678 01 Blansko. Dešťová
kanalizace za cenu 214 771,70 Kč
bez DPH, splašková kanalizace za
cenu 272 324,84 Kč bez DPH.
Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje smlouvu o dílo mezi objednavatelem, Město Veverská Bítýška,
náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, a zhotovitelem, H3
Inženýrské stavby, spol. s r.o., se
sídlem Brněnská 1002/27, 678 01
Blansko, týkající se předmětu smlouvy výstavba "Kanalizace splašková,
kanalizace dešťová, Masarykovo
náměstí, p.č. 1306/1, Veverská Bítýška" za cenu uvedenou ve smlouvě o
dílo: dešťová kanalizace 214 771,70
Kč bez DPH, splašková kanalizace za
cenu 272 324,84 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 56
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje TDI na stavbu "Kanalizace
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splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p.č. 1306/1, Veverská Bítýška" pana Ing. J. R..
Usnesení č. 57
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška nesouhlasí s cenou 633 000 Kč za
odkup pozemku p.č. 1289 v k.ú. Veverská Bítýška do vlastnictví města
Veverská Bítýška. Zastupitelstvo
města Veverská Bítýška schvaluje
odkup pozemku p.č. 1289 v k.ú.
Usnesení č. 58
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Ing. arch. Ilju Coufala ateliér Coufal, Vodova 101, 612 00
Brno - jako projektanta pro vyhotovení jednostupňové projektové
dokumentace pro stavební povolení a
projektové dokumentace pro provedení stavby na stavební úpravy budovy Kulturního domu, ulice Pavla
Perky č.p. 390 za celkovou cenu 264
800 Kč bez DPH, týkající se zateplení
budovy, výměny a opravy střešní kry-
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tiny, výplně otvorů, vylepšení akustiky sálu aj., viz. příloha.
Usnesení č. 60
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Městem Veverská
Bítýška, náměstí Na Městečku 72, a Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
za jednorázovou úplatu ve výši 6 050
Kč včetně DPH. Smlouva se týká stavby "Přechod pro pěší na ulici Dlouhá
před smuteční síní" na pozemku p.č.
2520/1 v k.ú. Veverská Bítýška. Služebnost spočívá v umístění dvou
osvětlovacích stožárů veřejného
osvětlení. Zastupitelstvo pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 62
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výstavbu prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu
v ulici Okřínek. Výstavbu zajistí a vy-

buduje město Veverská Bítýška ve
spolupráci s Vodárenským svazkem
"Bítešsko".
Usnesení č. 64
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 2326/2 o výměře 358 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška, způsob využití
vodní plocha, a pozemku p.č. 2326/4
o výměře 714 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška, způsob využití vodní plocha,
které vznikly na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
1697-51/2016. Cena pozemku p.č.
2326/2 činí 18 000 Kč, cena pozemku 2326/4 činí 32 000 Kč.
Pozemky se prodávají jako celek o
celkové výměře 1 072 m2 za
celkovou cenu 50 000 Kč. Kupující
uhradí veškeré poplatky spojené s
prodejem včetně vypracování kupní
smlouvy, vkladu do katastru, případně
vypracování znaleckého posudku.

HRAD VEVEŘÍ
Žijeme v sousedství tohoto hradu, který je častým
cílem našich výletů a vycházek. Známe alespoň z části něco o jeho historii? Hrad Veveří patří mezi nejstarší hrady na Moravě a jeho počátky jsou mnohdy
značně nezřetelné. Už samo jméno Veveří svědčí
o starobylosti hradu, neboť právě toto jméno vychází
ze staroslovanského slova vever, vevera - což už tehdy označovalo čiperné lesní zvířátko, veverku. Podle
pověsti v těchto místech lovil brněnský kníže Konrád.
Když byl unaven, v chládku si odpočinul. Ze spánku
ho probudili psi svým štěkotem. Kníže se probudil
a uviděl, že psi štěkají na množství veverek, které
skákaly po stromech. Krajina, která tu byla, se mu
velice líbila, a proto si umínil, že zde dá postavit hrad
a podle množství veverek jej nazve Veveřím.
V pověsti je za zakladatele hradu považován
kníže Konrád. A my máme na výběr Konrády tři.
Konrád Brněnský, který vládl v letech 1061 až 1092.
Konrád Znojemský, který nejprve spravoval úděl
znojemský a potom i brněnský. A to v letech 1156 až
1161. A třetí, Konrád Ota, ten zasáhl postupně do
správy všech tří moravských údělů - znojemského,
brněnského a olomouckého - a spojil Moravu v jeden
celek a stal se v roce 1182 moravským markrabětem.
Navíc v letech 1189 až 1191 zasedl i na český
knížecí stolec. Počátek hradu tedy spadá asi do konce 12. století. Z roku 1222 pochází listina, ve které se
nachází jméno purkrabího hradu Veveří Voka. Hrad
se nenacházel v té podobě, v jaké ho známe dnes,
ale některé věže a obytné prostory zde již určitě
stály. Nejstarší částí celého hradního areálu je kom-

plex budov ve východním výběžku, který prudce
spadá do údolí mezi dva toky - Svratky a Veverky.
Dominantní postavení tam zaujímá kvádrová masivní
věž zvaná donjon. Její stáří se odhaduje na 800 let.
To, co dnes tvoří jakýsi charakteristický pohledový
hradní areál, válcová věž s břitem, to bylo patrně původně jakési předhradí. Bylo postupně zastavěno budovami někdy na přelomu 13. a 14. století. V době
neklidného 15. století, v době husitských válek, se
spíše opevňovalo před nepřítelem. Teprve Teuffenbachové v první polovině 17. století upravili příjezdové cesty, doplnili je o předsunutá hranolová stavení a ozdobili je svými znaky. Po utichnutí třicetileté války, v první polovině 17. století, došlo zřejmě
k dobudování dvoupatrové budovy obklopující onu
válcovou věž s břitem a poté k řadě úprav zejména
v interiérech. V 18. století, kdy hrad drželi Sinzendorfové, přibyly na zdech obytných místností
barevné malby a kartuše s výjevy a zátišími, zejména
s loveckou tématikou. Nejcennější však byly ty, které
zachycovaly staré pohledy na hradní areál a jeho
blízké okolí. Kromě toho docházelo k novému prostorovému řešení místností, jejich uspořádání, rekonstrukci stropů, schodišť, spojovacích chodeb a hospodářského zázemí. V těchto úpravách pak pokračovali majitelé hradu i ve století 19. a 20., kdy však
ještě více věnovali pozornost i blízkému okolí hradu.
Za pomoci zahradnických odborníků tak vytvořili
půvabná parková a zahradní zákoutí. Nechyběly ani
skleníky na tehdy módní tropické rostliny. V nejstarších dobách byl hrad v držení českých králů a ti
6
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sem dosazovali správce, purkrabí, kteří
pocházeli většinou z moravské šlechty.
Prvním cizím rodem, který hrad získal,
byli Teuffenbachové z Korutan roku 1609.
Hrad drželi 60 let. Po nich to byli Collatové, rod původem z Itálie. Ti zde byli do
roku 1707. Potom přechází hrad do rukou
hrabatům ze Sinzendorfu. Ti si z hradu
udělali letní sídlo. Měli i početný personál, do kterého patřil hejtman, purkrabí,
písaři, obroční, šafář, poklasný, pečovatelé o koně a psy, ovčák, čeledínové
a děvečky. Dále to byli hajní, kteří se starali o les, a oborní, kteří měli na starosti
speciální obory s chovnou zvěří. V čele
dvora byl hofmistr, kaplan, dále sem patřil
trubač, hudebníci, malíř, knihovník a revizor panství, speciální řemeslníci a kuchyňský personál. Nezanedbatelné postavení získával i panský
zahradník a zcela nově se objevuje funkce lazebníka
usazeného ve Veverské Bítýšce. Vznikly zde dvoje
hamry, jedny pod hradem a druhé za Veverskou Bítýškou, byla zbudována prachárna a ke dvěma ovčínům přibyl třetí. Hrabě s manželkou se často stávali
kmotry dětí panských úředníků, mlynářů a hamerníků. Rod Sinzendorfů pobyl na hradě 95 let.
V roce 1802 koupil hrad Vilém, hrabě Mundy. Do
Brna přišel z Porýní jako soukenický tovaryš, a protože byl schopný a podnikavý, získal brzy značný
majetek. Podnikatele v sobě nikdy nezapřel, a když
sídlil na hradě, začal výhodně pronajímat části svého
panství. Na řece Svratce chtěl zbudovat jakýsi splavný koridor pro dopravu dřeva. I jeho syn šel v jeho
šlépějích. Právě v této době se začíná budovat silnice
z Brna okolo hradu Veveří přes Veverskou Bítýšku do
Tišnova. V roce 1829 byla povýšena na silnici
,,komercionální", což zhruba odpovídá v dnešní
době silnici okresní. Hrabě Mundy prodává 6. 2.
1830 hrad novému majiteli, princi Gustavu Vasovi,
synu švédského krále. Princ často hrad opouštěl a pobýval ve Vídni. Jeho manželka Louisa se věnovala
různým dobročinným akcím. Pozitivním činem
prince bylo zbudování cukrovaru. Dne 7. 11. 1844
byl hrad prodán Jiřímu Šimonovi, svobodnému pánu
ze Siny. Rodina byla řeckého původu. Byl to peněžní
a obchodní podnikatel. V roce 1841 už měl deset
panství a v následujících letech jich ještě 25 přikoupil. Ve Vídni měl 9 činžovních domů a jenom na
Moravě 11 panství včetně hradu Veveří. Když v roce
1856 umíral, zanechal po sobě 60 miliónu zlatých.
Ty odkázal svému synovi a jeho manželce. Po nich
získává hrad dcera Helena, kněžna Ypsilanti. Ta si
hrad velice oblíbila. Hodně investovala do oprav
i úprav jak hradu, tak i jeho okolí. Nicméně rodina se
začala stále častěji zdržovat ve Vídni, a tak se v roce
1881 kněžna Ypsilanti rozhodla panství prodat Mořici, svobodnému pánu z Hirsch-Gereuthu. Byl to od-

borník ve světě peněz. Těšil se dobré pověsti a měl
i zahraniční zkušenosti, neboť pobýval v Paříži
a v Bruselu. Na hradě dal opravit střechy, skleníky,
hospodářské i lesní stavby, dřevěné potrubí dal vyměnit za železné. Dále zřídil telefonické spojení
mezi hradem Veveří, Říčanami, Rosicemi, oborou
a cukrovary. V roce 1896 umírá a dědicem se stává
synovec, Mořic Alfréd de Forest. Právě tento baron
trvale žijící v Londýně měl vzácnou příležitost předvést své moravské panství svému dobrému příteli
Winstonu Churchillovi, který zavítal na své svatební
cestě také do Rosic a na Veveří. I když baron zde
často nepobýval, zaběhnutá správa panství pracovala
spolehlivě. V letech 1923 až 1925, kdy v Československu probíhala první pozemková reforma, se
Forestové nebránili vykoupení hradu Veveří. Přispěla
k tomu i značná vzdálenost od jejich anglického rodového sídla. A tak se po čtyřech staletích hrad vrátil
do majetku ,,zeměpanského". Za první republiky byl
hrad ještě přepychově zařízen a udržován. 11. 6.
1928 ho navštívil T.G.Masaryk a 16. 3. 1937 hostil
prezidenta E. Beneše. Můžeme říct, že hrad odolal
husitským, švédským, pruským i napoleonským
vojskům. Za druhé světové války až na jejím konci
utrpěl pár šrámů, ale nebyly smrtelné. Nejsmutnější
údobí hradu začalo ironicky po roce 1945, v době
míru a za vlády komunismu. Nejdříve došlo k jeho
vyrabování a poničení a následně k pozvolné devastaci. V roce 1951 nevhodnými stavebními úpravami interiéru hradu, poté v letech 1953 až 1954
využíváním a provozem Správy lesního hospodářství. Situace se nezlepšila ani v roce 1972, kdy
celý objekt přešel do majetku a správy Vysokého
učení technického. V 90. letech minulého století se
začali o hrad starat lidé z památkové péče. Snad se
tedy hrad Veveří dočká, že se k němu budeme chovat tak, jak se k takové vzácné památce sluší.
Čerpáno z knihy: M. Flodrová: Hrad Veveří vypráví.

Hana Mifková
7

Zpravodaj města Veverská Bítýška 08/2019

www.obecveverskabityska.cz

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
NÁVŠTĚVA FILHARMONIE BRNO
V úterý 30. 4. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili pilotního koncertu Filharmonie Brno. Cílem koncertu
bylo nejen vzbudit zájem dětí o klasickou hudbu, ale také jim zprostředkovat ojedinělý zážitek. Výsledkem
této exkurze bylo zjištění, že klasická hudba nemusí být až tak vážná. Děti byly zapojeny do hry violoncellistů tím, že měly vytleskávat rytmus dané melodie, dále měly poznat, kolikrát se v dané skladbě opakuje
určitý motiv, a to vše zábavnou formou. V neposlední řadě jim soubor zahrál i populární píseň Sofia od
Alvara Solera. Dobou trvání, výběrem skladeb a zapojením publika byl koncert koncipován velmi vstřícně
pro mladé posluchače.

VYSTOUPENÍ „A LÉTA BĚŽÍ“
Třináct dětí ze školní družiny nacvičilo kulturní vy-stoupení pro seniory. Účinkující překonali trému před
množstvím diváků v přeplněném sále kulturního domu a program zahájili společnou písní o tom, jak je na
světě krásně. Za doprovodu různých rytmických nástrojů se střídalo mluvené slovo a písničky. Velký ohlas
mělo zpívání a snaha o to, aby jedna z babiček naučila děti charleston.

PLYŠÁCI DO SNÍDANĚ S NOVOU
Děti ze školní družiny se připojily k „plyšákové výzvě“ pořadu Snídaně s Novou. Jedná se o to, že tak, jak
si děti rády hrají, hrají si také ráda štěňata. A právě pro štěňátka, která čeká policejní výcvik, je určena krabice plná nejrůznějších plyšáků. Tento velký balík byl odeslán do televize Nova pro psa OZZYHO i jeho
sourozencům a dalším štěňátkům.

FILIPOJAKUBSKÝ SLET
Když se řekne Filipojakubský slet, tak si mnozí umí představit setkání čarodějnic a čarodějů. Vzorem byla
dětem Malá čarodějnice, která má pouze 127 let, a její věrný přítel havran Abraxas. Co všechno se dělo
v tento den na zahradě, se nelze jednoduše slovy vyjádřit. V němém úžasu zůstali stát dělníci z vedlejší
stavby i kolemjdoucí. Všechny zaujala zahrada plná krasavic a krasavců v úžasných čarodějnických modelech, tanec, přeskakování střech a pařezů, pojídání žabích stehýnek, zákusek z krvavých prstů, objevování
starých čarodějnických receptů, popíjení výborných lektvarů, zkouška letu na koštěti, čarovná cesta kolem
potoka, pojídání šklebojedů a mnohé další čaroradosti.

ZLATÝ KLÍČ
Školní družina je místo společného setkávání, soužití (bohužel i křiku a hluku 143 dětí), místo plné zajímavých zážitků, kroužků, akcí, her a především kamarádství. Při vyhodnocení celoroční práce ve školní
8
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družině za rok 2018/2019 bylo v sále kulturního domu rozdáno mnoho pochval, ocenění, diplomů a medailí. Nejočekávanější chvíle nastala u vyhodnocení získaných klíčů v celoroční družinové hře. Letošním
vítězem se stala Hana Juzková.

9. A A 8. B V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY
Dne 20. 5. 2019 se vypravil autobus s žáky 9. A
a 8. B na plánovanou exkurzi do nedalekých elektráren, aby si doplnili znalosti o jaderné energetice a výrobě elektřiny. Nejprve navštívili žáci
informační středisko Jaderné elektrárny Dukovany, kde byly promítány filmy o tom, co by se
stalo, kdyby došlo k výpadku elektrické energie,
a na různých modelech bylo žákům předváděno,
jak jaderná elektrárna funguje. Žáci si mohli interaktivně vyzkoušet např. výrobu elektrické energie, skládat elektrické obvody či si hrát s plazmovou koulí. Před polednem přejeli do informačního centra Vodní elektrárny Dalešice, kde se
dozvěděli, že se jedná o elektrárnu přečerpávací
a paní průvodkyně všem sdělila některé zajímavosti z výstavby elektrárny a také něco o jejích
technických parametrech. Výlet byl zakončen
procházkou po naučné stezce přes Mohelenskou
hadcovou step, odkud byl krásný výhled na
okolí elektráren.

O ZLATÝ LIST
V pátek 3. 5. 2019 se někteří žáci naší školy pod
vedením paní učitelky Moniky Vašíčkové zúčastnili přírodovědné soutěže O zlatý list, která se
konala v Zoo Brno. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Soutěž byla zaměřena na přírodovědné
znalosti a dovednosti. Žáci plnili úkoly z oblasti
botaniky, geologie, zoologie i ochrany přírody.
Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna ve spodní
části zoologické zahrady. I přes nepřízeň počasí
se soutěž všem líbila a odnesli si nejen nové poznatky, ale i zážitky. V první kategorii „Nejmladší
žáci“ obsadili třeťáci úžasné 2. místo. V druhé kategorii „Mladší žáci“ získala škola 4. místo. V nejstarší kategorii vybojovali žáci 7. a 9. ročníku 4. místo.
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ŠKOLNÍ VÝLET 8. A
Dne 3. 4. 2019 se třída 8. A vydala s batohem,
stanem a ostatními důležitými věcmi pro kempování na výlet nazvaný „Putování kolem Veverské Bítýšky“. Autobusem vyjely děti do Braníškova a odsud se vydaly pěšky na Hálův
mlýn, kde si postavily stany. První den byl
věnován zejména míčovým hrám. První večer
dívky uvařily v kotlíku vynikající polévku
z vlastních surovin, pak si všichni opekli
špekáčky. Druhý den byly bouřky, přesto se
uskutečnil výlet do Domašova. Večer pro změnu vařili kluci, a to gulášovou polévku. Večer
byl věnován stolním hrám. Ráno si všichni ke
snídani usmažili vajíčka a všem moc chutnalo.
Po třech dnech poměrně unavení nejen z putování, ale také z horka, které nás celé tři dny
doprovázelo, se všichni šťastně vrátili domů.

OLYMPIJSKÝ DEN
Dne 30. 5. 2019 se konal tradiční olympijský
den. Za krásného, slunného počasí zazněla
olympijská hymna a byl zapálen tradiční
olympijský oheň. Všechny třídy si jako každý
rok vlastnoručně vyrobily své dresy, jejichž
kvalita byla na závěr patřičně ohodnocena
odbornou porotou, a byla vyhlášena vítězná třída, která měla dresy nejhezčí. Letos se nejvíce
líbily dresy třídy 5. A. Soutěžilo se v duchu
„fair play“ pod přísným dohledem rozhodčích.
O tuto důležitou funkci se postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící
bylo připraveno osm disciplín. Soutěžilo se v běhu na 60 metrů,
člunkovém běhu - kutálení a driblink s míčem, trojskoku z místa, štafetě,
skoku přes švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní
běh. Všichni závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu. Letošními olympijskými
vítězi naší školy se stala třída 1. B na prvním stupni a třída 5. A na druhém
stupni. Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení nejlepších sportovců ve třídách zazpívali žáci společně s paní učitelkou Mühlpachrovou
písničku Zelená je tráva. Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná
nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili.
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CO NA TO ŘÍCT?
Nejkrásnější strom v okolí Veverské Bítýšky, tím to vše začalo. Ve škole byla vyhlášena soutěž o fotku
nejkrásnějšího stromu v okolí Veverské Bítýšky, a tak se naše třída rozhodla zasadit strom, přesněji lípu,
a potom se u něj vyfotit, aby měla památku na poslední rok na základní škole. Všechno proběhlo tak, jak
mělo, po domluvě s panem starostou. Strom byl zasazen v parku na přelomu ulic Za Řekou a Nádražní. Skoro
každý den ode dne zasazení k lípě někdo chodil zalévat ji, aby nám lípa neuschla. Po zjištění, že nám lípu
někdo poškodil, jsme byli všichni celkem naštvaní. Netušili jsme, že je někdo schopný přijít a zničit něco,
co ostatní udělali nejen pro sebe, ale také pro ostatní obyvatele Veverské Bítýšky. Byla to jedna z mála věcí,
kterou jsme udělali za těch devět let na ZŠ. Snažili jsme se lípě jakkoliv pomoct, aby se ještě uchytila a rostla dál. Teď už nám zbývá jen doufat, že se to podaří a lípa poroste dál. A nakonec bychom chtěli poděkovat občanům z naší obce, kteří se složili a koupili nám železný plůtek kolem lípy, aby nám ji nikdo zlomit
znova nemohl. Moc děkujeme a velmi si toho vážíme.
9.A, r. 2010-2019, ZŠ Veverská Bítýška

JAKUBSKÉ KROJOVANÉ HODY 2019
Cimbál v neděli po osmé hodině dohrál poslední přídavek a začal balit. Ne tak krojovaní. Ti se seběhli
do kroužku, jehož středem byl houslista, a pokračovali ve zpěvu a tanci. Kroje propocené po odpolední
besedě u cimbálu, na rtech úsměv. Za tenhle úsměv ale, jak by se leckomu zvenčí mohlo zdát, nemohlo jen
dobré víno, ale především radost a skvělá atmosféra v sále.
Letošní ročník hodů byl v několika věcech výjimečný. Už dopolední zvaní narušil nejdřív svěží, později
už poměrně vydatný déšť. Možná i u Vás zazvonili krojovaní v pláštěnkách a s deštníky, aby Vás i přes
nepřízeň počasí na hody pozvali. Nevzdali to. Odpolední program se narychlo přesouval do kulturního
domu. Obávali jsme se, že to "nebude ono". O to víc nás překvapilo, kolik lidí se na tuto improvizovanou
část programu přišlo podívat. Velký dík patří těm, kteří nám odpoledne pomohli přeorganizovat.
Trochu jsme se obávali zaplnění sálu na večerní zábavě. Zbytečně. Kromě "místních" přijela i řada "přespolních", kteří se s námi veselili v sále při dechovce i venku u cimbálu až do odjezdu prvních ranních autobusů.
Nedělní mši také navštívilo zase o několik krojovaných více, i když je nad slunce jasné, že vstávání po
protancované noci nepatří mezi oblíbené. Celý hodový program završilo na začátku zmiňované nedělní
posezení u cimbálu.
Je na místě říct, že letošní ročník hodů patřil k těm s nejvyšším počtem krojovaných od batolat až po ty
"zkušené hodaře". S číslem, které se začalo blížit 100, a počtem náctiletých vyvstaly také obavy, jestli to
11
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zvládneme. Stihneme se všichni všechno naučit? Budeme mít dostatek krojů? Podaří se důstojně pokračovat
v tradici, kterou se už řadu let snažíme udržet? Naštěstí se všechny obavy ukázaly jako bezdůvodné. Mladí,
z nichž většina sotva dokončila základní školu, zapadli mezi nás "ostřílené". Společně jsme se učili nové
tance i písničky, zapojovali se bez rozdílu věku jak do přípravných prací, tak do samotného programu. A tak,
díky tomuhle společnému nadšení, vznikla atmosféra, kterou si pochvalovali krojovaní i "civilisté". Jistě,
k dokonalosti nám ještě chybí lán cesty, a kdo chce chyby hledat, ten je najde. Doufám ale, že tím nikdo
nezkazí tuhle radost, která by k hodům měla patřit.
A co říct závěrem? Děkujeme! Za účast, za pomoc při organizaci, za vstřícnost a pochopení. Je pěkné
vidět, kolik lidí se snaží hodovou tradici udržet bez ohledu na věk nebo svoje postavení. Tak zase za rok!
Michala Mašková, Krojovaní Veverská Bítýška
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MISTRYNĚ SVĚTA Z VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
Dne 30.6.2019 se stala naše malá spoluobčanka
Karolínka Miková mistryní světa v baletu. Zlatou
medaili z Portugalska z nejprestižnější taneční soutěže Dance World Cup 2019 (DWC 2019) Karolínka
získala v triu Dance for Cleopatra (Tanec pro Kleopatru). K tomu ještě přidala bronzovou medaili v sólovém tanci Kolibřík (Hummingbird). Naše rodačka
více než obstála na soutěži, které se účastnilo 62
zemí světa a 20 000 tanečníků.
Srdečně gratulujeme!

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 28. - 30.9. 2019

Zahrádkářská organizace Veverská Bítýška pořádá ve dnech 28. - 30.9.2019 výstavu ovoce a zeleniny. Součástí výstavy
budou práce dětí, soutěž o nejhezčí fotografii se zahrádkářskou tématikou, tombola a připomenutí 60. výročí vzniku zahrádkářské organizace ve Veverské Bítýšce.
Přivítáme i výpěstky nečlenů zahrádkářské
organizace. Vítány budou zejména netradiční odrůdy ovoce a zeleniny, výrobky
z ovoce a zeleniny, kuriozity i nápadité
obrazce nebo výtvory.
Ing. Bohumil Jakubec, předseda ZO ČZS
Veverská Bítýška
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INFORMACE Z RADNICE

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu hrobů,
které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond bude shromažďovat
dobrovolné příspěvky od občanů i organizací.
Dárci mohou přispět na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), též člověk rozumný.
Slovo "CHODNÍK" je zřejmě odvozeno od slova chodit. Ani "jezdník" ani cyklostezka to není.
"KOLO" je dopravní prostředek, patří tedy na silnice a místní komunikace. Při jízdě na kole se
musí dodržovat dopraví předpisy. Je to jasné!
Ptáme se, proč si to někteří občané pletou a jezdí na kole po chodníku?
Dochází ke zbytečným střetům cyklista a maminka s kočárkem. Cyklista a občan, který vychází ze
svého domu na chodník. Zkusme nad tím zapřemýšlet!

TŘÍDÍME ODPAD - OTÁZKY A ODPOVĚDI
(čerpáno z webu - jak třídit)

• Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběrných nádob
k tomu určených. Jinak je lze odložit do směsného odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora
nebo výkupny kovů.
• Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního prostředí.
• Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto
obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých
obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě
se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).
• Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.
• Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke
sběru nebezpečných látek. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice
a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.
• Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?
Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou pře14
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pravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Některé kontejnery na nápojový karton jsou navíc konstruovány tak, aby do nich nešlo vhodit nezmáčknutý obal. Sníží se tak přepravní náklady.

INZERCE

FINANÈNÍ ODŠKODNÌNÍ ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ
Zaøídíme Vám co nejrychleji nejvyšší moné odškodnìní újmy na zdraví:
- Odškodnìní osob zranìných po dopravní nehodì
- Odškodnìní osob zranìných po pracovním úrazu.
Jedná se o vyplacení:
bolestné, ztíení spoleèenského uplatnìní, psychická újma, vyplacení ušlého zisku, náhrada
nákladù spojených s léèbou.
V pøípadì úmrtí mají nárok na odškodnìní všichni pozùstalí vèetnì rodinných pøíslušníkù.

VÁŠ PØÍPAD POSOUDÍME ZDARMA!!! NENÍ POTØEBA BÝT POJIŠTÌN!!!
Jana Dvoøáková, tel. 776222823, email: jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz
obchodní spolupracující Právního centra odškodnìní s.r.o.

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

Dědické řízení

Posouzení tržní ceny nemovitosti
Zpracuji posudek tržní ceny nemovitosti, vyžadovaný
notářem pro účely pozůstalostního řízení.

VEV. BÍTÝ

Mgr. Jiří Hrdina
tel.

nabízí

601 560 217

bezpečné a účinné přípravky proti klíšťatům, blechám a jiným cizopasníkům
 stříhání a koupání psů (na objednávku) od 280,- Kč
 výhodné věrnostní programy na nákup vybraných
značek krmiv


Ing. Liška Vladimír

- účetnictví
- daňová přiznání

MVDr. Irena Packová
OZNAMUJE změnu pracovní

včetně odložení do 30.6.

doby v ambulanci u kostela
(Dlouhá 48, Veverská Bítýška) :
Pondělí až pátek : 14 – 17 hod.
V ostatní dobu
jen na objednávku.

515 547 333, 602 506 322
Tišnovská 715, Veverská Bítýška
ing.liska@volny.cz, www.ingliska.cz

NOVÉ tel. číslo do ambulance :

541 216 022

KOUPÍM

v pracovní době (od 8 do 19 hod.)
na recepci kliniky AXA v Rosicích
tel. 546 410 248
pohotovostní mobil (mimo pracovní dobu) : 728 009 613

sešit "Protifašistický odboj ve Veverské Bitýšce Rada tøí - skupina Delta"
Miroslav Lhotský - Veverská Bitýška 1985
Adresa:
Josef Liška, Dvorská 20, 678 03 BLANSKO
tel. 728 837 270
15
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním 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 prosinci 2019  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
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