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Vážení spoluobčané,

nastal čas dovolených a školních
prázdnin, ale pracovní činnost
v našem městě stále pokračuje.

Prostřednictvím tohoto čísla
zpravodaje Vám sdělím některé
informace týkající se aktuálního
dění.

Úprava louky Na Bílém poto-
ce u hájenky

Byla dokončena akce Úprava louky Na Bílém po-
toce u hájenky. Vznikl zde oddychový park, kde je
možnost cvičit, sportovat, ale především odpočívat
v pěkném a klidném prostředí údolí Bílého potoka.
Vím, že někdo bude namítat, že tento parčík je dale-
ko, ale tato lokalita byla zvolena záměrně, a to za
účelem krásných vycházek spojených s odpočinkem
a relaxací.

Nový bezdrátový rozhlas
Byl zrealizován nový bezdrátový rozhlas v části

ulic Na Bílém potoce, na sídlišti Na Bítýškách a v uli-
ci Pod Stráží. Další instalace bezdrátového rozhlasu
bude realizována na ulici M. Kudeříkové. Montáž
tohoto bezdrátového rozhlasu je součástí varovného
systému našeho města.

Nový tartanový povrch na víceúčelovém hřišti
V měsíci červnu byl položen nový tartanový

povrch na víceúčelovém hřišti v lokalitě Na Ostrův-
ku a bylo provedeno nové lajnování. V zadní části
Ostrůvku bylo instalováno 6 kusů fitnessových
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cvičících strojů. Jedná se o vybavení takzvané
tělocvičny pod širým nebem.

Dětská lanová pyramida
Na sídlišti Na Bítýškách u dětského hřiště za

bytovým domem č.p. 611 byl umístěn nový dětský
herní prvek o výšce 5 metrů - dětská lanová pyrami-
da. Tento herní prvek je doporučen pro děti ve věku
3-12 let. Lanové pyramidy patří mezi oblíbené herní
prvky. Na relativně malém prostoru poskytují rozvoj
hrubé motoriky, koordinaci pohybu horních a dol-
ních končetin s nutnou vizuální kontrolou. Pomáhají
rozvíjet dovednosti a schopnosti, jako je držení
rovnováhy, procvičování obratnosti, vytrvalosti i síly.

Město nechalo vypracovat dopravní studii
celkového prostoru náměstí.

Oprava hřiště na sídlišti Na Bítýškách
Zastupitelstvo města rozhodlo o rekonstrukci

víceúčelového hřiště na sídlišti Na Bítýškách na
pozemku p.č. 514. Na místě stávající travnaté a pís-

kové plochy o rozměru cca 30x25 m bude na zák-
ladě projektové dokumentace navrženo dětské hřiště
s umělým sportovním povrchem, které bude sloužit
jako doposud pro míčové sporty (fotbálek, hokejbal,
florbal, badminton). Hřiště bude sloužit obyvatelům
blízkých bytových domů, ale i širší veřejnosti. Roz-
měr hřiště zůstane zachován a okolo hřiště bude zbu-
dováno nové oplocení, aby míče nelétaly na okolní
chodníky a do prostoru okolo domů. Hřiště bude mít
provozní řád a bude otevíráno a uzavíráno podle
potřeby tak, aby hřiště bylo pro radost a ne zdrojem
obtěžování. V současné době se zpracovává projek-
tová dokumentace, kterou zajišťuje projekce
sportovních staveb.

Investiční akce města
V průběhu druhé poloviny roku bude zrealizová-

na převážná část investičních akcí města, které se
připravovaly po mnoho měsíců. Připravit a zrealizo-
vat stavební záměr od vyhotovení projektové doku-
mentace, přes vyřízení a vydání právoplatného sta-
vebního povolení a výběru zhotovitele stavby ve vý-
běrovém řízení trvá mnohdy až 3 roky. V první po-
lovině letošního roku jsme provedli pět výběrových
řízení na zhotovitele stavby, které jsou nebo budou
stvrzeny podpisem smlouvy o dílo. Jedná se o inves-
tiční akce v celkové hodnotě cca 24 milionů Kč.

Koncem měsíce června byla podepsána smlouva
o dílo na stavební úpravy budovy kulturního domu
na ulici Pavla Perky. Stavební úpravy budou spočívat
v realizaci zateplení budovy, nové fasády, ve vý-
měně stávajících dřevěných oken a dveří, výměně
střešních krytin, hromosvodů a klempířských výrob-
ků. Stavební úpravy bude provádět firma TOMIreko,
s.r.o., z Třebíče, která ve výběrovém řízení předloži-
la nejvýhodnější nabídku. Termín zahájení je počát-
kem měsíce srpna a předpokládaný termín dokon-
čení celé stavby je stanoven na 1. prosince 2021.
Rozpočet, který je součástí podepsané smlouvy na
tuto akci, činí 9 497 229,30 Kč bez DPH.

Pracovní skupina města provádí opravu chodníku
na ulici Na Bílém potoce.

V průběhu měsíce srpna zrealizujeme nové oplo-
cení okolo budovy mateřské školy v ulici Pavla Perky
včetně nové vstupní brány. V budově této mateřské
školy bude v měsíci září provedena celková rekon-
strukce plynové kotelny včetně nutných stavebních
úprav.

Oprava komunikace v ulici Na Babkách bude pro-
bíhat v průběhu měsíce září a října. Počátkem měsíce
září bude podepsána smlouva o dílo. Termín je zvo-
len tak, aby v průběhu prázdnin a dovolených nebyl
omezen přístup do uvedené lokality. Opravu bude
provádět firma POOR a.s., úsek Dopravních staveb,
Oblast Morava. Zde bych chtěl zdůraznit, že se
nejedná o výstavbu nové komunikace, ale pouze
o obnovu stávající cesty. Obnova bude provedena



Zpravodaj města Veverská Bítýška 08/2021 www.obecveverskabityska.cz

3

dle vyhotovené projektové dokumentace pro prove-
dení stavby a stavební práce budou spočívat předev-
ším v položení nového asfaltového povrchu od ulice
Na Bílém potoce až po rodinný dům manželů
Kučírkových.

Byla podepsána smlouva o dílo se společností
ASIO TECH, s.r.o., která provede rekonstrukci
úpravny pitné vody na pozemku p.č. 641/3 a do vo-
dovodní soustavy zapojí posilující vrt pitné vody HV
102.

Byla též podepsána smlouva o dílo se společností
TVM stavby s.r.o. z Předklášteří, která bude realizo-
vat výstavbu chodníku v ulici Tišnovská v úseku
kopce Trhovice.

Geodetická kancelář Souček provedla zaměření
lokality ulice Na Okřínku za účelem vyhotovení pro-
jektové dokumentace na stavbu komunikace v této
ulici. Město podepsalo objednávku na vyhotovení
projektové dokumentace, která by měla být vyho-
tovena do konce měsíce září. Poté bude zažádáno
o vydání stavebního povolení. Stavební záměr
bychom chtěli zrealizovat v průběhu první poloviny

příštího roku. Projektovou dokumentaci zpracovává
firma LB projekt s.r.o. Brno.

Závěrem chci poděkovat naší jednotce sboru do-
brovolných hasičů za pomoc občanům v obci
Moravská Nová Ves, kde se zúčastnili přímé pomoci
těm občanům, jejichž domovy zasáhlo ničivé torná-
do. Děkuji jim též za uskutečněnou sbírku materiál-
ní pomoci. Děkuji i Vám, občanům, kteří jste jakým-
koliv způsobem přispěli buď do materiální sbírky,
nebo přímo finanční pomocí.

Poslední srpnový víkend budou probíhat tradiční
oslavy Dnů města a akce Sejdeme se na lavičce.
Město společně s organizátory připravilo bohatý do-
provodný kulturní, sportovní a společenský program.
Nebude chybět letní kino a je připraven tradiční
nedělní koncert, na kterém vystoupí CWB Country
Western Band.

Přeji Vám příjemné letní dny.

Josef Mifek, starosta města

DNY MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA  27. 8. - 29. 8. 2021

PROGRAM

24. 8., 25. 8., 26. 8. 2021
Kinematograf bratří Čadíků
Začátek vždy ve 21:00 hod Na Ostrůvku 
Filmy: 24.8.2021 - MEKY, 25.8.2021 - 3Bobule, 26.8.2021 - Mlsné medvědí příběhy
Bonus každého představeni: 30 let Kinematografu
Dobrovolné vstupné je věnováno Kontu Bariéry.

Pátek 27. 8. 2021
18.00 Divadlo PRKNO Vás zve na Ostrůvek 
Pohádka pro děti 
19.30 Shot-C Vocal Band - sál ZUŠ
Koncert vokální skupiny, během kterého si můžete poslechnout cover verze známých hitů i originální sklad-
by. Netradiční podání hudby ve vokálních harmoniích a beatboxu.
www.shot-c.cz

Sobota 28. 8. 2021
10:00 Běh pro Slešťůvku
1. Ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce.
Kategorie a trasy: 
- děti do 6 let 200 m
- děti 6-10 let 500 m
- děti 10-15 let 1000 m
- ženy/muži do 40 let a nad 40 let  cca 5 km
Hromadné starty u všech kategorií. Trasy v přírodním terénu v okolí Bílého potoka. 
11:00 Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky
Vycházka okolo hradu Veveří. Vede Milan Brychta.
Sraz u budovy Městského úřadu. Prosíme, přijďte včas, pojedeme autobusem. Boty do přírody. 
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14:00 - 17:00 Sportovní odpoledne pro všechny děti ( i dospělé) Na Ostrůvku
Mobilní horolezecká stěna, laserová biatlonová střelnice, footsnooker, airtrack - gymnastická tréninková pod-
ložka s trampolínou, basketbalové koše, mobilní lanový park
Výtvarná dílna - šablony marvelovských postaviček, tetování airbrush
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 i přispět k rozšíření výsad-
by stromů a zeleně ve městě. Za každou lavičku přihlášenou do soutěže budou zasazeny dva stromy.
Pomozte nám udělat Bítýšku zelenější!

Neděle 29. 8. 2021
9:30 Mše svatá za občany a rodáky Veverské Bítýšky - Kostel sv. Jakuba
14:00 - 19:00  Nedělní hudební odpoledne Na Ostrůvku pro všechny generace
14:00 Vystoupení mažoretek 
14:30 Babské rady na cestách  - Jarka Vykoupilová a Jiří Kokmotos z Českého rozhlasu Brno. Hudební host
- zpěvačka Lucie Urbancová.   
16.00 Koncert country skupiny CWB Country Western Band 
19:00 Slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů soutěží

BĚH PRO SLEŠŤŮVKU 2021

SOBOTA 28.8.2021

1. ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce. Startovné závodu bude použito pro revitalizaci
přírodní lokality Slešťůvka. Pořadatelem závodu je město Veverská Bítýška

Hlavní závod:
- ženy/ muži do 40 let a nad 40 let   cca 5 km
Závod s hromadným startem pro všechny kategorie v 10:30 hodin

Dětské závody:
- děti do 6 let      200 m 
- děti 6-10 let      500 m
- děti 10-15 let    1000 m
Starty dětských kategorií postupně od 9:30 hod. Děti do 6 let mohou běžet s doprovodem starší osoby.

Start/ Cíl všech kategorií: ulice Na Bílém potoce, u mostku za Jarošovým mlýnem

Online registrace od 9.8.2021 do 27.8.2021 - https://my.raceresult.com/176195/

Prezentace na místě:
Dětské kategorie závodu od 8:30 do 9:00 hod.
Hlavní závod od 8:30 do 10:00 hod.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného. Závodníci, kteří nebudou mít k datu 27.8.2021 uhrazené
startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuti a musí se přihlásit jako nově příchozí v den konání závodu.
I když je možné startovné platit na místě, z časových a organizačních důvodů prosíme o zaplacení star-
tovného online.

Startovné:
Hlavní závod - 50 Kč pro dospělé kategorie
Dětské závody:
Bez povinného startovného 
Startovné je opravdu symbolické. Pokud chcete přispět na Slešťůvku více, je to formou zaplacení vyššího star-
tovného podle Vašeho uvážení možné. Děkujeme všem donátorům.
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Milí obyvatelé Veverské Bítýšky, ale i přespolní!
Oslovujeme všechny naše občany, malé i velké, aby na svých fotografiích zachytili život u nás ve městě: …
atd.
Ano, tak takhle jsem Vás začátkem roku 2020 milí občané, oslovila. Od té doby uplynulo více než jeden
a půl roku … 

Jak TO s těmi fotografiemi vlastně dopadlo?
Není jich mnoho. Jsou velice pěkné a díky za ně všem autorům.
Daly vznik jednomu tablu.
Umístěno bude v hale naší radnice na zdi u vchodu do knihovny od 24.8.2021. 

Přístup do budovy je v pracovní dny v době  od 8.00 - 12.00 hodin a od 13.00 - 16.00 hodin.

Tradiční oslavy Dnů města mají opět bohatý program pro příznivce všech zájmů a  věkových kategorií, jak
je uvedeno ve Zpravodaji … pouze vernisáž fotografií se nekoná.
Snad někdy příště …

Ilona Coufalová, kronikářka města Veverská Bítýška
červenec 2021

MĚSTO VE FOTOGRAFII ROKU 2020

Pro ty, co si netroufají….
Pokud si netroufáte trasu uběhnout, ale chcete Slešťůvku podpořit, je možné se zaregistrovat do kategorie
„Chodci“ a poslat startovné. Trasu závodu si můžete projít během sobotního odpoledne zcela individuálně,
bez měření času. Prosíme pouze o respektování doby konání závodu – to znamená pěšky se vydávejte na
trasu až po 12 hodině. Děkujeme.

Aktuální informace k závodu, pravidla a propozice:
www.obecveverskabityska.cz

vedoucí závodu: Jarmila Novotná, tel. 603 414 067, jarmilanovotna376@gmail.com
časomíra, registrace a zpracování výsledků: https://my.raceresult.com/176195/

POMOC OBCÍM POSTIŽENÝCH TORNÁDEM OBČANY VEVERSKÉ BÍTÝŠKY

Ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin přišla extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Velice váž-
ně poničila několik obcí mezi Břeclaví a Hodonínem. Ihned potom, co se událost medializovala, se rozhodli
členové místní jednotky sboru dobrovolných hasičů uspořádat humanitární sbírku. Již druhý den po zveřej-
nění záměru na sociálních sítích a vyhlášení místním rozhlasem začali obyvatelé Veverské Bítýšky nosit hu-
manitární pomoc do zbrojnice. I když bylo trvání sbírky vyhlášeno na pátek, sobotu a neděli, štědrost spolu-
občanů překonala naše představy. Proto jsme se
rozhodli, že s částí pomoci vyjedeme již v sobo-
tu odpoledne. Dokázali jsme plně naložit dvě
dodávková vozidla nejpotřebnějším mate-
riálem, který jsme koordinovali s pracovníkem
skladu v Břeclavi. Doporučená trasa vedla přes
postižené obce, kde byl pro záchranné složky
vyčleněn koridor a mohli jsme na vlastní oči vi-
dět tu obrovskou ničivou sílu živlu, který jsme
doteď znali jen z televize. Byl to opravdu velice
tíživý pocit a moc si přejeme, abychom takovou
událost na našem území a v takovém rozsahu
již nikdy nezažili. Ve skladu v Břeclavi jsme vy-
ložili mnoho balíků nápojů, trvanlivého jídla,
čistících prostředků a hlavně stavebního nářadí,
materiálu a krycích plachet.
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Po návratu zpět jsme zjistili, že velkorysost
našich obyvatelů nezná mezí. Když jsme v pon-
dělí ráno naložili opět dvě dodávky, byli jsme
rádi, že se tam vše vešlo. 

Tentokrát jsme měli namířeno do skladu
v Hodoníně, ale po příjezdu a složení malé části
pomoci jsme byli požádáni o to, jestli můžeme
do postižených obcí zavézt dary od občanů
sami.

První zastávka byla v obci Hrušky, kde jsme
jako první dovezli materiál na nově zřízené
místo pro uložení pomoci na fotbalovém hřišti.
Zde jsme složili převážně nářadí, hřebíky a pla-
chty, které si zase ihned řemeslníci brali a puto-
valy přímo na obnažené střechy.

Další zastávkou byla Moravská Nová Ves,
kde jsme složili většinu balených vod a energe-
tických nápojů, které jsme uložili do chladících
boxů.

Zde bylo vidět, jak obrovský kus práce do-
brovolníci udělali.  Většina sutin z okolí hlavní
silnice a náměstí byla uklizena a na části domů
už byly položeny krycí plachty.

Se zbytkem pomoci jsme zamířili opět do
skladu v Břeclavi, kde jsme vše zbývající pře-
dali.

Pro zajímavost uvedu přibližné počty někte-
rých položek vybraných od spoluobčanů: cel-
kem cca 100 kusů lopat, hrábí, seker, rýčů a vid-
lí. 85 kilogramů hřebíků různých velikostí,

7 stavebních koleček, 45 kbelíků, 60 krycích plachet různých velikostí, stovky metrů stavebního igelitu v ro-
lích, 20 krabic a pytlů s textilem, 35 dek a spacích pytlů, 15 krabic trvanlivých potravin, několik pytlů s gra-
nulemi a cca 20 konzerv pro domácí mazlíčky a když sečtu veškeré obsahy obalů od nápojů, tak přes 2000
litrů tekutin.

Tímto bych chtěl poděkovat kolegům z jednotky, kteří se na této akci podíleli  organizací, přejímáním
pomoci, nakládáním, balením a inventarizováním, a to jmenovitě J. Brychtovi, J. Hájkovi, K. Bútorové,
K. Šedové, rodině Peňázové a ostatním členům jednotky.

Hlavní dík ale patří občanům Veverské Bítýšky, kteří ukázali obrovskou dobrosrdečnost, a tím podpořili
dobrou věc. Dokázali ve velmi krátkém čase sehnat tolik potřebnou pomoc pro občany postižených obcí.

Jan Riedl

Vážení spoluobčané,
dne 29. 7. 2021 se Jednotka sboru dobrovolných

hasičů Veverská Bítýška na výzvu KOPIS HZS Jmk
účastnila likvidačních prací po tornádu, které zasáhlo
obce na jižní Moravě. Jednotka byla povolána do
obce Moravská Nová Ves. 

Čtyři členové zásahové jednotky SDH Veverská
Bítýška vyjeli v 6:00 hod. s vozidlem DA Ford a po-
třebným vybavením k provedení likvidačních prací
po dálnici směrem na Moravskou Novou Ves. V 7:00
hod. jsme se hlásili na štábu velení HZS Jmk na ná-
městí v Moravské Nové Vsi. Byli jsme přiřazeni
k odřadu HZS Pardubického kraje společně s JSDH
Brumovice. Naším úkolem bylo odstranit veškeré
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překážky a znečištění na ulicích Školní a Vítězství.
Práce jsme započali na okraji obce a postupovali
směrem k centru obce. Do přiděleného kontejneru
jsme nakládali veškerý odpad po tornádu. Používali
jsme různá páčidla, pákové kleště, motorovou pilu
k rozřezání popadaných stromů, zbytků krovů a zej-
ména lopaty a košťata k nakládce odpadu. Jednalo se
o úmornou a vyčerpávající práci, jelikož toho dne te-
plota vystoupala na 34° C a museli jsme dodržet
užívání všech ochranných pomůcek, zejména ruka-
vic, přileb a zásahového oděvu. Přísun tekutin byl za-
bezpečen velmi dobře. V poledne jsme poobědvali
gulášek a jako zákusek jsme měli výbornou bábovku,
kterou upekli místní obyvatelé. Po obědě jsme až do
19:00 hod. pokračovali v odstraňování následků tor-
náda v přiděleném úseku. S ukončením prací jsme
byli pozváni místním provozovatelem pizzerie na ve-
čeři. Upekli nám velmi chutnou pizzu, stejně jako
mnoha dalším zasahujícím hasičům.

Po jídle jsme se unaveni a zmoženi teplem vydali
zpět domů do Veverské Bítýšky, kam jsme přijeli ko-
lem půl deváté večer. 

Závěrem bych chtěl vyjádřit velkou podporu všem
postiženým tornádem a popřát jim hodně sil do dal-
šího období obnovy postižených obcí. Jsou to všich-
ni velmi silní lidé a z rozhovoru s nimi bylo jasné,
že vše s pomocí dalších zvládnou. 

Bc. Tomáš Vejrosta, velitel JSDH Veverská Bítýška

POŽÁRY V MĚSTEČKU

Střed našeho města zůstává  po staletí stejný neměnný až do dnešní doby. Ze středu náměstí vybíhají
ulice, jejichž názvy se takřka nemění: ulice Dlouhá, Tišnovská, Zábíteší, Na Bílém potoce, Hvozdecká - dříve
zvaná Benítky, a kolem Svratky po pravé straně ulice Nábřežní - dříve zvaná Slepičí řádek. Koncem 19. sto-
letí tyto ulice tvořily základ našeho městečka. Domy, které zde byly vystavěny, byly přízemní, postavené
z kamene, cihel nebo dřeva, s doškovými nebo šindelovými střechami.

Když si uvědomíme, že se v té době ke svícení používaly svíčky, louče, petrolejové lampy nebo že se vaři-
lo na otevřeném ohni, je jasné, že muselo docházet i k častým požárům.

V kronice Paměti panství veverského je zmíněn první požár ze dne 11.1.1680. Oheň se z domu Matouše
Vinčara rozšířil i na dalších 9 domů. Tento oheň byl úmyslně založen Matoušem Říhou z Kyniček, kterému
bylo asi 16 let. Tento hoch se u Vinčara učil ševcovskému řemeslu. Když byl vyslýchán, vypověděl, že byl
od hospodyně několikrát zbit a to ho tak rozhněvalo, že vzal do klobouku rozžhavené uhlí a hodil jej do
půdního prostoru nad chlévy. Po soudním jednání byl 5. června vynesen rozsudek, který zněl velmi tvrdě.
Říha měl být sťat mečem, ale vrchnost veverská i obyvatelé z Bítýšky mu velkoryse odpustili. Byl ,,jenom“
vymrskán a musel opustit Moravu.

Dne 31. července 1733 vznikl požár na ulici Hvozdecké v domě Lukáše Valentina. V kronice se píše, že
ulice celá vyhořela a s ní i škola, která stála v místech dnešní pošty, a na budově fary shořela  celá střecha.

28.1.1766 shořelo v Nové ulici - dnešní Valinkevičova - 5 domů. Zázrakem se stalo, že kříž, který stál
uprostřed ohně, zůstal neporušen.

Večer 27.10.1769 vznikl oheň v domě Antonína Ondrouška na Zábíteší. Vyhořela celá ulice až po Horní
mlýn - dnešní továrna Hartmann - část domů na náměstí a ulice Dlouhá. Oheň byl tak rychlý, že lidé stačili
vynést z domů jen něco málo. O všechnu úrodu, kterou právě sklidili, lidé přišli a všichni hodně zchudli.
Zničeno bylo 60 selských usedlostí a chalup.

23. června 1778 udeřil blesk do kaple Matky Boží na Veveří. Byla poškozena věžička a střecha kapličky.
Oprava byla provedena ihned a řemeslníkům bylo zaplaceno 35 zl. a 32 kr.
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24. ledna 1787 vydal císař Josef II. hasičský řád  pro města, městečka a venkov. Bítýška měla od roku 1769
nějaké žebříky a háky potřebné při hašení, ale po vydání toho řádu musela některá jiná náčiní doplnit.

V roce 1792 byl při bouřce poškozen kostel v Bítýšce. Opravy stály 121 zl. a 29. kr. Bylo rozbito 480
okenních tabulí.

Dne 9. června 1841 před polednem vypukl požár v domě u Brychtů na náměstí číslo 123. Dcera si chtěla
připravit něco k obědu a dala na rozpálený tuk mokré maso. Tuk vystříkl a zapálil dům. Ten den také silně
foukalo a tím byla katastrofa dovršena. Vyhořela celá Dlouhá ulice, Nová ulice, domy na náměstí až k po-
toku, ulice Tišnovská až po řeku. Obci shořel kázní dům, stodola, 22 jarmarečních boud, některé hasičské
a stavební náčiní a skříň na archivní spisy. Nikomu se nic nestalo, mnoho obyvatel bylo v té době na poli,
a proto se také začalo hasit velmi pozdě. Škoda byla vyčíslena na 58 009 zl. a 12 kr. Ještě téhož roku byly
pořízeny nové boudy na jarmark a doplněno nové hasičské nářadí.

1. října 1878 vypukl požár u pekaře Jana Zichy v domě číslo 67. Shořelo kus střechy, ale dále se požár
nerozšířil.

24. dubna 1879 byl v Bítýšce založen dobrovolný hasičský spolek. Náčelníkem byl Josef Pallas (starosta),
náměstkem Jan Rozkošný, důstojníkem Jan Leidsmann, četaři Jan Pařízek, Ignát Srnec, Albert Martinec,
Antonín Kejda. Spolek byl při hašení požáru lesa v roce 1881. V roce 1884 pomáhal při hašení požáru hospo-
dářských budov na Nových Dvorech, které zapálil blesk.

11. července 1885 hasili požár pěti chalup na Bílém potoce. Požár vznikl z neznámých příčin v chalupě
pana Konvalinky, jehož vnuk při požáru na půdě domu uhořel.

2. dubna a 3. září 1887 hasil náš spolek požáry v Lažánkách a 11. května 1888 v Chudčicích, kde vyhoře-
lo několik domů.

V roce 1894 byla postavena ,,Hasička“,
která byla po dlouhou dobu centrem
společenského života v obci. Stála v mís-
tech dnešního parkoviště u restaurace
U Kocourků.

V roce 1965 došlo v Bítýšce k většímu
požáru, kdy blesk zapálil střechu výrobní
haly závodu Konekta. Byla to dřevěná
montovaná budova, která lehla popelem.
K zásahu přijely i sbory profesionálních
hasičů z Brna, Tišnova, Rosic a dobrovolní
hasiči z okolí. Při zásahu nebyl nikdo
zraněn.

Sbor dobrovolných hasičů ve Veverské
Bítýšce působí nepřetržitě již 142 let. Je to nejstarší spolek ve městě. Do jeho činnosti nepatří jen hašení
požárů, ale vyjíždějí k haváriím na řekách, v lesích, pomáhá při automobilových nehodách a v neposlední
řadě pomáhá při záchraně toho nejdůležitějšího - lidského života. Má pro tyto akce moderní vybavení,
výstroj i výzbroj. Za jejich dobrovolnou práci jim patří velký dík. Myslím si, že i naši předci, kteří sbor za-
kládali, by byli na naše hasiče pyšní.

Hana Mifková

VÝZNAMNÁ OSOBNOST NAŠEHO MĚSTA

Následující informace o osobě, se kterou Vás nyní seznámím a která žije
v našem městě, jsem se dozvěděla díky našemu Zpravodaji. Na jaře tohoto
roku jsem obdržela mail, který odeslali „Pelikánovi“. Nic bližšího o sobě ne-
sdělili. Pouze, že maminka má bližší vazby k Bítýšce a stále sleduje dění
u nás prostřednictvím našeho občasníku.

Upozornili mne tímto, jako kronikářku, na pana profesora Štourače, který
prý je naším občanem a je velice uznávanou kapacitou ve svém oboru atd.
Paní pisatelka objevila jeho příběh a navíc ji zaujalo, že je z Bítýšky. Díky
této paní jsem zahájila pátrání a s jejím výsledkem Vás nyní seznamuji.
Tímto vyslovuji poděkování i Vám, „Pelikánovi“.

P.S. Jen tak, mám ve zvyku navlékat pomyslné korálky svých zážitků.
Třeba když prožiji zajímavou událost. Ať v kultuře či ve společnosti… mezi
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svými blízkými. Nebo přečtu zajímavou knihu… zkrátka, když mne něco osloví. A musím přiznat, že doba
naší krátké spolupráce s panem profesorem byla využita velice racionálně a sdělně. Velice mne obohatila
a věřím, že i mnohé z Vás. U tohoto člověka za vším, čemu se věnuje, je cítit láska a poctivost. Je TO šťast-
ný člověk… a štěstí rozdává. Navlékla jsem další korálek.

Ilona Coufalová, kronikářka Veverské Bítýšky, srpen 2021

Setkání proběhlo v přesný čas dle domluvy, 4. 5. 2021 od 18.00
Muž středního věku s mladistvým vzhledem, s vlasy ostříhanými nakrátko a s brýlemi, kterému jsem se

u domu představila, mne se srdečným zájmem pozval dovnitř.
Ano, takový je pan prof. Štourač: významná osobnost tohoto roku, kroniky města Veverská Bítýška. Jak se

vlastně stalo, že je ve Veverské Bítýšce? Jak to bylo?
Před dvanácti lety byli manželé Štouračovi pozváni přáteli do jejich nového domu. Tehdy zde vznikala

nová ulice V Zahradách. Během návštěvy měli i možnost prohlídky sousedních domů, které byly dokonče-
ny k prodeji. V té chvíli ještě neměli v úmyslu změnit sídliště v Bystrci za Bítýšku…, ale po návratu z do-
volené se rozhodli. Zakoupili dům a stali se novými obyvateli našeho, tehdy městysu, nyní města Veverské
Bítýšky. 

Pan Petr a paní Alena mají tři děti: osmiletého Péťu, čtyřletou Elenku a sedmiměsíční holčičku Adinku.
Jsou zde spokojeni a dle sdělení pana profesora: přírodu mají na dosah… srnky jim chodí až na zahradu…

Důležitá životní data či mezníky:
Narozen v Brně roku 1977. 
Pan profesor prožil první roky života v Modřicích, a pak dlouhá léta žil v Brně – Slatině, kde navštěvo-

val v letech 1984–1992 ZŠ na Přemyslově náměstí.
Studoval na gymnáziu ve Vídeňské ulici ve třídě zaměřené na programování. Tehdy již založil úspěšnou

část rodinné firmy zaměřenou na IT. Maturitu absolvoval v roce 1996. 
Následovalo studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Hradci

Králové. Tam se seznámil se svojí paní a toto město pro něj stále mnoho znamená. Promoval roku 2002
v pražském Karolinu.

Prvním pracovištěm se stala nemocnice v Třebíči, anesteziologicko-resuscitační oddělení, od roku 2002
do roku 2003.

Roku 2003 odchází do Fakultní nemocnice Brno (I. anesteziologicko-resuscitační oddělení v Bohunicích
vedené doc. Čundrlem). Po příchodu prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc. (odborník světového formátu) vznikla
roku 2005 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity.

Proč se právě anestezie stala Vaším oborem? „Postupně jsem se k ní propracoval. Tato disciplína je velice
zajímavá. Každá, i ta nejbanálnější anestezie, je vždy o návratu k životu, obnově životních funkcí. Anestezi-
olog je nejprve pacientovi odejme a poté mu je řízeně vrátí. V současné době s covidovými infekcemi se
u pacientů setkáváme s těžkými pneumoniemi. Na ARu je nyní, v této době, velice náročné období.“

V roce 2005 již začal vyučovat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Jeho nejtalentovanější žáci
(nyní kolegové) jsou přibližně o deset let mladší. Dva z jeho žáků již ve věku nedokončených 35 roků získali
docenturu.

Od roku 2015 je přednostou Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a Lé-
kařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2016 se stal docentem.

Od roku 2014 vedl projekt SIMU - Simulační centrum Lékařské fakulty MU (Centrum pro rozvoj klinic-
kých kompetencí). Je to největší klinické simulační centrum v Evropě s podlahovou plochou 8000 m2, které
bylo následně otevřeno v roce 2020. Školení akademiků na nové formy výuky patřilo a stále patří mezi stě-
žejní prvky projektu. Jednotlivými kurzy, konzultacemi a pilotní výukou už strávili pedagogové lékařské
fakulty stovky až tisíce hodin. Jen v prvním roce činnosti v akademickém roce 2020/2021 prošly centrem
více než 2 000 studentů.

Při této příležitosti pan profesor pronesl velice jednoduchou a laicky pochopitelnou větu, kterou si
dovoluji citovat: „Simulační centrum je místo, kde není hříchem chybu udělat, ale je hříchem se z chyby
nepoučit.“

Co pro Vás osobně SIMU znamená? „Je to kus života a naplnění vize, kterou se podařilo za pomoci
skvělého, rád říkám multidisciplinárního, týmu zhmotnit.“

Další získaná ocenění:
Stává se profesorem v pouhých 42 letech a je jedním z nejmladších v České republice: PROFESOR
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oboru Anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie.
„Profesura je určitým milníkem v životě lékaře. Změna charakteru práce. Není to již vůbec o mně, ale je

to o těch lidech kolem mne, kterým pomáhám, aby byli co nejlepší. Studenti budou takoví, jaké je
vychováme,“ dodává prof. Štourač.
Následující informace rovněž přiblíží tuto osobnost. 
- proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.             
- místopředseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Společnosti
pro simulace v medicíně.   
- Člen výboru České společnosti intenzivní medicíny a České resuscitační rady.
Od roku 2010 zastupuje Českou republiku v radě ESAIC (Evropské společnosti anesteziologie a intenzivní
medicíny.) Poznámka: ESAIC je největší evropskou odbornou společností, která sdružuje anesteziology a
intenzivisty. Patří mezi nejvýznamnější společnosti toho druhu na světě.
Je držitelem mnoha národních i mezinárodních ocenění za publikace v oboru. Roku 2018 obdržel Kalen-
dovu cenu za nejlepší knihu v oboru, několikrát získal Dvořáčkovu a Keszlerovu cenu za nejlepší publikace
v oboru. Roku 2021 je nositelem prestižní Ceny Wernera von Siemense, jako nejlepší vysokoškolský peda-
gog. Následuje několikeré obdržení Ceny děkana LF MU za odborné publikace a Ceny rektora Masarykovy
univerzity za inovace ve výuce.
Roku 2007 založil výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ (www.akutne.cz), který je unikátní sbírkou více
než 120 tzv. virtuálních pacientů. Tým, který portál tvoří, inspiroval mnoho studentů lékařských fakult k se-
trvání po promoci v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. 
Na dotaz, které osobnosti jej v životě ovlivnily, bez váhání okamžitě řekl: „Rodiče a rodina.“
Otec: František Štourač, obor: elektro - silnoproud, soudní znalec
Matka: RNDr. Olga Štouračová, samostatný programátor analytik 
Manželka: MUDr. Alena Štouračová, Ph.D., radiolog
Bratr: JUDr. František Štourač, advokát

Vzpomenul svého učitele PhDr. Karla Žampu na ZŠ ve Slatině, který vznítil jeho zálibu v přírodních
vědách.

Další důležitou osobností jeho života je již výše zmíněný profesor Ševčík (v současnosti přednosta
Anesteziologicko-resuscitační kliniky v Ostravě), vedle kterého mohl rozvinout svoji odbornost. 

Dále dodal, že měl v životě štěstí na úžasné lidi. A já bych řekla, že to štěstí rozdává dál. 
Absolvoval mnoho odborných stáží. Jedna z nich ve Švýcarsku (rok 2007), v Basileji u profesora Karla

Skarvana ovlivnila významně jeho další profesní směřování. A na něj uvádí jednu ze vzpomínek: „Když jsem
mu prezentoval portál AKUTNĚ CZ, tak se na mne hloubavě zadíval a já si říkal: Proboha, to nebude dobré.
A on mi řekl, že v tom portálu vidí potenciál. Já si pomyslel: Ano, doopravdy chci jít touto cestou! Praco-
vali jsme na simulacích a aktivně rozvíjeli portál AKUTNĚ.CZ. Pan profesor Skarvan je vzorem pro polovinu
odborného světa… a tedy i pro mne.“

Uvedená jména a trvající kontakt s nimi jsou pro něj a jeho práci velice obohacující.
Jeho záměry a zacílení k medicíně.
Dlouho chtěl být spisovatelem. Vždy jej zajímaly počítače, chtěl být programátorem. K medicíně dospěl

racionální úvahou. Skvělým spojením jeho dvou „vášní“,  informačních technologie a medicíny. Přihlášku ke
studiu dal na oba obory a na oba byl přijat. Dal přednost medicíně s pocitem, že bude společnosti více
prospěšnější. Jak řekl: „Vybral jsem si dobře, tento obor mne velice naplňuje.“ 

A spisovatelem se stal rovněž.  Je autorem více než 200 odborných recenzovaných textů, z nichž mnoho
bylo publikováno v nejprestižnějších světových časopisech oboru (Anesthesia&Analgesia, British Journal of
Anaesthesia, European Journal of Anaestheiology aj.). Publikace v International Journal of Obstetric Anaes-
thesia byla vyhodnocena jako nejlepší publikace na světě v roce 2017 v oblasti porodnické anestezie. Je
recenzentem více než 20 časopisů a členem redakční rady několika dalších. 

První publikace, které byl prvním autorem, se v roce 2007 věnovala jednomu roku provozu centralizo-
vané intenzivní péče na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno. Velká část pu-
blikací se zabývá porodnickou anestezií s tématy zlepšení anesteziologické péče o těhotnou ženu. Další se
věnují tématům anestezie u dětí a anestezie u vzácných onemocnění. Jde zejména o zlepšení bezpečnosti
pacientů. Mnoho z nich popisuje uvedený problém a jeho řešení jako první na světě. 

V rámci pandemie COVID-19 se věnoval organizaci péče o dětské pacienty v intenzivní péči s touto
chorobou v rámci regionu Morava a organizoval pomoc studentů Lékařské fakulty v nemocnicích v Jiho-
moravském kraji.

Další zájmy: literatura (vyjma odborné literatury jsou to detektivky a thrillery - Stephen King, Val McDer-
mid, Ed McBain, Vlastimil Vondruška, Lars Kepler, Clive Cussler aj.). Ve volném čase se věnuje lyžování,
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stolnímu tenisu a golfu. Hraje šachy, když je prostor. Rád vaří. 
Životní úspěch?   
„Tím je má rodina. Moje žena a mé děti. Bez podpory manželky bych nebyl tam, kde jsem.“ 
Závěrem našeho rozhovoru, pane profesore, můžete mi odpovědět na otázku: V co věříte?
„V lidskou slušnost a pracovitost.“
Vzhledem k současnému problému s pandemií, můžete prosím sdělit své zamyšlení nad touto zcela

novou situací? Jak se s touto  h r ů z o u  má vypořádat obyčejný člověk?
„S pokorou a respektem.“
Pane profesore, děkuji tímto za všechny současné i budoucí čtenáře naší kroniky.
Dovolte mi, abych Vám a všem Vašim blízkým popřála do dalšího života radost, štěstí a pevné zdraví. Váš

profesionální život je propojen se soukromím a na obou rovinách je znát, že jste šťastný člověk a štěstí
rozdáváte.

Díky času, který jste věnoval mé návštěvě u Vás, vlastně vznikla taková malá studie či nahlédnutí do Vaší
cesty životem.   

Ve Veverské Bítýšce, květen 2021, Ilona Coufalová, kronikářka města
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2020/2021
Školní rok 2020/2021 probíhal převážně formou distanční výuky a nebyl jednoduchý ani pro žáky a ro-

diče ani pro učitele. Přes problémy, které s sebou výuka v online prostředí přinesla, vznikala ve všech
oborech spousta zajímavých projektů a uskutečnilo se mnoho výjimečných akcí. Na webových a faceboo-
kových stránkách školy najdete odkazy na hudební pozdravy, online koncerty, fotogalerie, výtvarné galerie,
záznamy taneční domácí výuky, videoprezentace, animace a další příspěvky. 

Jedním z největších projektů, který přesáhl rámec školy, bylo uspořádání soutěžní online přehlídky rodin-
ných týmů Jakpak je dnes u nás doma? Touto akcí jsme chtěli podpořit rodinné domácí tvoření a velmi nás
potěšilo, že se do soutěže zapojilo 52 rodinných týmů se 192 účastníky ze škol Jihomoravského kraje (ZUŠ
Kuřim, ZUŠ Fr. Jílka Brno, ZUŠ V. Kaprálové Brno, ZUŠ Orchidea Brno, ZUŠ Mikulov, ZUŠ Slavkov u Brna
a ZUŠ Veselí nad Moravou).

Soutěžní přehlídka se konala v kategorii hudební, výtvarné a taneční. Pobočku Veverská Bítýška reprezen-
tovaly rodinné týmy ŠIML, Kamelky a Ještěrky. Ze zaslaných příspěvků všech rodinných týmů jsme vytvořili
samostatné online koncerty, které najdete na webových stránkách www.zus-kurim.cz nebo na YouTube
kanálu ZUŠ Kuřim.

BLAHOPŘEJEME!
Žákyně oboru Výtvarná tvorba, Kristýna Cou-
falová, byla přijata ke studiu na brněnskou
Střední školu umění a designu, obor Grafický
design, a Tereza Sedílková na Střední odborné
učiliště tradičních řemesel, na maturitní obor
Design interiéru. Přejeme hodně úspěchů v dal-
ším studiu!

ABSOLVENTI 2020/2021
V letošním školním roce ukončili studium I. a II. stupně tito žáci:
Hudební obor - absolventi I. stupně:
Daniel Boháč, Coleta Krupičková, Tereza Pavlíčková, Nela Šenkýřová -
hra na klavír, 
Viktor Vybíral - hra na housle, Kamila Konečná - hra na flétnu

Vystoupení rodinného týmu ŠIML - Koncert rodinných týmů
(23. 6. 2021, koncertní sál ZUŠ Kuřim)
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Hudební obor - absolventka II. stupně:
Marie Konečná - hra na klavír
Absolventské výkony zazněly na třech koncertech v sále základní umělecké školy v květnu a v červnu.
Výtvarná tvorba - absolventky I. stupně
Tereza Sedílková, Adéla Zatloukalová
Absolventské práce jsou ke zhlédnutí na facebookových stránkách školy a v oknech základní umělecké školy.

KONCERT K 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HUDEBNÍ ŠKOLY VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
Poslední červnové pondělí se v sále kulturního domu konal Slavnostní koncert k 70.výročí založení Hudeb-
ní školy ve Veverské Bítýšce. Úvodem koncertu zazněla fanfára trombonového sexteta a v první části se před-
stavili žáci v různých instrumentálních uskupeních. Druhou část koncertu jsme otevřeli Klarinetovým kon-
certem Carla Stamitze, sólo zahrál Marek Šudák za doprovodu Tišnovského komorního orchestru. K další
společné skladbě, Dětské symfonii Josepha Haydna, se připojili s rytmickými a melodickými nástroji mladší
žáci hudebního oboru. Závěr koncertu patřil oblíbené filmové melodii Klause Badelta Piráti z Karibiku. S Tiš-
novským komorním orchestrem pod taktovkou Tomáše Křemena tradičně spolupracujeme a v sále základní
umělecké školy jsme uspořádali v minulých letech několik koncertů. Tentokrát však k pultům členů orchestru
usedli naši žáci Sofie Kryštofová (violoncello), Anna Punčochářová, Tereza Vítková a Viktor Vybíral (housle)
a společně jsme prožili mimořádný hudební zážitek.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Talentové zkoušky na nový školní rok
se uskutečnily první červnový týden.
V současné době máme ve všech
oborech plný stav žáků, v případě
uvolnění míst budeme náhradníky
oslovovat začátkem září. 
Od nového školního roku rozšiřujeme
v hudebním oboru výuku o studium
hry na kontrabas a basovou kytaru
a nadále podporujeme výuku hry na
elektrickou kytaru, bicí, housle a akor-
deon. Žákům také nabídneme více
možností ve výuce kolektivních před-
mětů.
Informace k zahájení a k organizaci
nového školního roku najdete na
webových stránkách školy.

Přejeme Vám příjemný zbytek prázdnin.

Iva Hrbáčková
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Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky

od občanů i organizací.
Dárci mohou přispívat na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.

I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

ČLOVĚK MOUDRÝ (HOMO SAPIENS SAPIENS), TÉŽ ČLOVĚK ROZUMNÝ

Tentokrát budeme děkovat.

Představte si, že se najdou v našem městě spoluobčané, kterým není lhostejné, jak naše město vypadá. Klid-
ně přiloží ruce k dílu bez nároku na odměnu. Proto máme na náměstí pěkně osazené dřevěné truhlíky,
očištěné kontejnery na tříděný odpad, pěkně upravené veřejné prostranství či zametený veřejný chodník. 

Děkujeme všem spoluobčanům, kterým není vzhled našeho města lhostejný. Vždyť Veverská Bítýška je naše
město a jen na nás záleží, jak se nám v něm bude bydlet a žít.

redakce

Z RADNICE

NOVÝ WEB
Město Veverská Bítýška nechalo ve spolupráci s agenturou ADWAY zpra-
covat efektový web, který vznikl za účelem představit město Veverská
Bítýška a jeho nejbližší okolí jako turisticky, sportovně, kulturně a spo-
lečensky aktivní lokalitu.
Navštivte nový web https://mestopodhrademveveri.cz/ a budeme rádi,
když se o něm zmíníte i svým přátelům a známým.

Práce žákyň ZUŠ - 
Kristýny Coufalové,

Terezy Sedílkové 
a absolventské práce
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� prodej a pronájem nemovitostí
� právní servis pro prodávající zdarma - kupní smlouvy, návrhy na vklad, listy vlastnictví, výmaz věcných bře-

men, darovací smlouvy apod. (zdarma také veškeré poplatky na katastrálním úřadě)
� právní servis pro pronajímatele zdarma - nájemní a podnájemní smlouvy, předávací protokoly
� finanční poradenství - hypoteční úvěry, pojištění apod.
� ocenění nemovitostí (dědické řízení, tržní ocenění apod.), znalecký posudek
� zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENEB)
� příprava nemovitostí k prodeji a jejich prezentace - profesionální fotografie, videoprezentace, home sta-

ging, 3D projekce a skenování, inzerce
� úklid, vyklízení a stěhování
� po prodeji nemovitosti zajistíme přepis energií

REALITY SEDLÁKOVÁ - VÁŠ SOUSED V REALITÁCH

16 let zkušeností v oblasti realit

Kontakt:
Jana Sedláková, +420 604 737 200

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

 

Hledám spolupracovníka na výpomoc při práci

na stavebních projektech.

Práce s AutoCAD, příp. podobným pro-

gramem podmínkou.

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

VEŠKERÉ INFORMACE 
K AKTUÁLNÍMU STAVU:

oficiální www stránky

Města Veverská Bítýška
www.obecveverskabityska.cz

- aktuality z města - informace - fotogalerie - zajímavosti,
historie, ankety k aktuálnímu dění...

...a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního

rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

nebo - tel. 549 420 397

INZERCE
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INZERUJTE VEINZERUJTE VE ZPRAZPRAVVODODAJIAJI MĚSTMĚSTA!A!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v městském zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v prosinci 2021 �� 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

CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

MVDr. Irena Packová

DLOUHÁ 48 (u kostela),

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Nové tel. č.:
541 216 022

(v pracovní  dobu)

Pondělí až pátek:
14 - 17 hod.

Mimo ordinační  dobu :
do 22 hod.

tel. 728 009 613

� Veterinární ambulance
� Prodejna chovatelských potřeb
� Koupání a stříhání psů

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

- více ne� 200 prodaných
èi pronajatých nemovitostí

- zprostøedkování prodeje bytù, domù,
pozemkù

- elektronická
licitace v pøípadì více zájemcù 

o nemovitost

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

V Zahradách 798
664 71 Veverská Bítýška

Mgr. Jiøí Hrdina
AAA Byty.cz

Nebojte se zeptat!

- aukce nemovitostí!


