ŘÍJEN 2009

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje Vás chci informovat
o dění v našem městysi.
Ve druhé polovině měsíce července, v měsíci
srpnu a září proběhla výstavba splaškové kanalizace
v ulici V Brance. Byl položen hlavní řád kanalizačního potrubí včetně revizních šachet. Na hlavním
řádu byly z důvodu snadného napojení na splaškovou kanalizaci vysazeny kanalizační odbočky ke
všem rodinným domům. V současné době se
připravuje předání celého díla a bude zažádáno
o kolaudaci uvedené stavby. Celou akci realizovala
firma Mertastav Předklášteří a ve spolupráci s městysem bylo vybudováno a dokončeno náročné dílo, na
které občané v uvedené lokalitě dlouho čekali.
Z rozpočtu JMK jsme získali dotaci ve výši 3 mil. Kč
a převážně z této částky budou celkové náklady
uhrazeny.
Pokračují práce na stavbě místní komunikace obytná zóna v ulici Pod horkou.
Na této stavbě se potýkáme s řadou problémů,
které podobné stavby přinášejí. Po uložení požadovaných chrániček dle stanoviska příslušných orgánů,
bylo provedeno napojení veškerých svodů dešťových vod na funkční kanalizaci. Byly odstraněny
betonové panely ze stávající cesty, odbagrována
zemina a uloženy odvodňovací drenáže budoucího odvodnění tělesa komunikace. Pláň byla zpevněna kamenivem a v měsíci červenci byly provedeny statické zátěžové zkoušky, kterým musí vyhovovat podkladní vrstvy tělesa místní komunikace
a odstavná parkovací stání. Vlivem nepříznivého
deštivého počasí v měsíci červenci zatěžovací zkouška nevyhověla. Po konzultaci s projektantem stavby

byla navržena a zrealizována úprava konstrukce
skladby tělesa vozovky a 25.srpna byly provedeny
nové statické zatěžovací zkoušky, které svými
výsledky jedenkrát převyšovaly požadované hodnoty. Na základě vyhovujícího protokolu o statické zátěžové zkoušce bylo možné začít s pokládkou
obrubníků. Nepříznivé počasí ale stavbu zbrzdilo.
Když se pohybuji na stavbě, zaslechnu občas názor,
že firma by komunikaci zbudovala rychleji. Je to sice
možné, ale také za mnohonásobně vyšší cenu. V době finanční krize, kdy příjmová stránka rozpočtu
městyse se naplňuje zhruba s 11 % poklesem financí, jsem rád, že stavbu provádí pracovní skupina
městyse přesně podle schválené projektové dokumentace. Projekt a stavební povolení řeší stavbu
komunikace od ulice Tišnovská až k propojovací
uličce do ulice Nádražní. V tomto rozsahu bude také
stavba realizována a kolaudována. Celá stavba je
budována výhradně na pozemku ve vlastnictví
městyse. Výstavba této komunikace je další z akcí,
která byla po léta slibována. Když byla konečně
zahájena, jsou cítit určité tlaky spěchu. Každý z nás
ze své praxe dobře ví, co obnáší jakákoliv oprava, při
níž se narazí na problémy, které se musí řešit v jejím
průběhu. Jsou zkrátka věci, které nelze uspěchat na
úkor kvality. Občany v uvedené lokalitě žádám o pochopení.
Firma Vegaspol předala vypracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení na kanalizaci a ČOV Veverská Bítýška. Koncem měsíce července byla na MěÚ Kuřim odboru stavebním a vodoprávním podána žádost o vydání stavebního povolení na opravu čístírny odpadních vod a vybu1

dování nové čerpací stanice odpadních vod v ulici u
hřiště. Na vypracování projektové dokumentace nám
byla z rozpočtu JMK poskytnuta dotace ve výši 480
000 Kč. V současné době je zpracována druhá žádost
o poskytnutí finanční dotace na opravu čistírny
odpadních vod.. Naše první žádost o podporu ze
státního fondu životního prostředí v rámci operačního programu životního prostředí nebyla akceptována.
V průběhu měsíce srpna provedla pracovní
skupina městyse opravu části chodníku včetně
položení zámkové dlažby na ulici Nádražní,
součástí této opravy bylo odvodnění části komunikace. Dále byl upraven prostor pro peněžní bankomat v budově základní umělecké školy a nainstalován nový bankomat. Na zakázku je zadána výroba nových vstupních dveří do budovy Základní
umělecké školy. Je vydáno stavební povolení na
stavbu prodloužení splaškové kanalizace v ulici Na
Bílém potoce (za garážemi), jejíž část byla již zrealizována.
Na základě vyhotovené projektové dokumentace
bylo zahájeno územní řízení na výstavbu splaš-

kových kanalizací ulice Boční-Tišnovská, Krátká,
konec ulice Hvozdecká a Na Babkách.
Je vyhotovena projektová dokumentace nájezdové rampy do budovy pošty, pro občany s omezenou schopností pohybu. Nyní se žádá o vydání
stavebního povolení.
Pokračují práce na tvorbě územního plánu a zpracovává se projekt na technologické vystrojení posilujícího zdroje pitné vody vrtu HV 101 a jeho napojení
do vodojemu.
Veškeré připravované akce je zapotřebí mít projektově zpracované a co nejrychleji dotáhnout k vydání stavebního povolení, aby bylo možné žádat o finanční prostředky z dotačních programů.
Do konce letošního roku budou probíhat stavební
práce týkající se opravy bočního přelivu u jezu Tejkal
na řece Svratce (starý splav). Investorem této akce je
Povodí Moravy s.p. Dřevařská, Brno.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 19.5.2009
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2 zařazení bodu Poskytnutí náhrady Pionýrské organizaci za zapůjčené dřevo z roku 2002.
Tento bod bude projednán jako bod
č.20
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Bělíčka.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Jerouškovou.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Reimera.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
v roce 2009 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
v roce 2009 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje technickou úpravu
rozpočtu na rok 2009.

Usnesení č. 10
ZM schvaluje předloženou Zřizovací
listinu příspěvkové organizace neškolského charakteru "Vývařovna obědů".
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předloženou smlouvu o
výpůjčce mezi Městysem Veverská
Bítýška a příspěvkovou organizací
Vývařovna obědů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený inventární
soupis DDHM týkající se příspěvkové
organizace neškolského charakteru "Vývařovna obědů", Zábíteší 224,
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložený rozpočet
příspěvkové organizace "Vývařovna
obědů", Zábíteší 224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložené -Stanovení
závazného vztahu pro rok 2009 pro
příspěvkovou organizaci "Vývařovna
obědů", Zábíteší 224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM Veverská Bítýška rozhodlo a
schválilo zřídit příspěvkovou organizaci neškolského charakteru "
Vývařovna obědů"s účinností od 1.6.
2009
Usnesení č. 16
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ZM Veverská Bítýška rozhodlo a
schválilo
jmenovat
statutárním
orgánem příspěvkové organizace
"Vývařovna obědů" starostu Městyse
Veverská Bítýška p. Josefa Mifka s
účinností od 1.6. 2009.
ZM bere na vědomí předložený
rozpočet ZŠ Veverská Bítýška na rok
2009.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 968 o výměře 30
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
200,- Kč/m2/rok. Jedná se o pozemek,
který bude využíván jako předzahrádka.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje trasu metalického
kabelu a předloženou Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na akci "V.Bítýška- Na
Bítýškách, zřízení UR" mezi Teléfonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4, Michle a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM pověřuje starostu městyse podpisem předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na akci "V.Bítýška- Na
Bítýškách, zřízení UR" mezi Teléfonica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4, Michle a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje prodej obecní parcely
č. 1483/1 o výměře 858 m2 (zahrada)
za cenu 200,- Kč/m2. Parcela bude
geometrickým zaměřením rozdělena
na pět dílů. Čtyři díly budou prodány
majitelům kteří se k záměru prodeje
přihlásili a jeden díl zůstane v majetku Městyse Veverská Bítýška.
Zaměření pozemků včetně vypracování geometrických plánů uhradí kupující.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje prodej 1/5 obecního
pozemku p.č. 1483/1 po zaměření za
cenu 200,- Kč/m2 manželům Kučerovým, bytem Za řekou 537, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej 1/5 obecního
pozemku p.č. 1483/1 po zaměření za
cenu 200,- Kč/m2 p.Radkovi Švaňhalovi, bytem Za řekou 537, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje prodej 1/5 obecního
pozemku p.č. 1483/1 po zaměření za
cenu 200,- Kč/m2 p.Ing.Miroslavovi
Sléhovi, bytem Za řekou 537, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje prodej 1/5 obecního
pozemku p.č. 1483/1 po zaměření za
cenu 200,- Kč/m2 manželům Jitce
Pochopové bytem Za řekou 537,Veverská Bítýška a Jaroslavu Pochopovi,
bytem Horní Loučky 33.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje, že veškeré poplatky
spojené s vypracováním smlouvy a
dalších poplatků spojené s prodejem
částí pozemků vzniklých z parcely č.
1483/1 uhradí kupující.
Usnesení č. 26
ZM neschvaluje směnu obecního
pozemku p.č. 1616 o výměře 14 m2
za pozemek v soukromém vlastnictví
p.č. 1675/3 o výměře 14 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška
Usnesení č. 27
ZM schvaluje prodej části obecního
pozemku p.č. 615/3 po zaměření a
oddělení geometrickým plánem, a to
za účasti členů zastupitelstva za cenu
200,- Kč/m2 za účelem vybudování
předzahrádky
před
rodinným
domem.
Usnesení č. 28

ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4408-331/1 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
"Veverská Bítýška, Na Bílém potoce,
rozš NNk" mezi E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Garstnera 215/6,
370 49 České Budějovice a Městysem
Veverská Bítýška s tím, že v přiloženém stanovisku Městyse Veverská
Bítýška bude podmínka dodržení
prostorových norem splaškové kanalizace.
Usnesení č. 29
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4408-331/1 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu "Veverská Bítýška,
Na Bílém potoce, rozš NNk" mezi
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4407-362/001/09 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu realizovanou pod názvem "
Veverská Bítýška - domovní přípojka
NN-Gric" mezi E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370
49 České Budějovice a Městysem
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 31
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4407-362/001/09 o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu realizovanou
pod názvem " Veverská Bítýškadomovní přípojka NN-Gric" mezi
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č.32
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. č. 4408319/2 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem
" Veverská Bítýška, Na Městečku 115,
DPNN, Kocourková" mezi E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice
a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 33
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 44083192/2 o
budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu zařízení distribuční soustavy s
názvem " Veverská Bítýška, Na
Městečku 115, DPNN, Kocourková"
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Usnesení č. 34
ZM schvaluje předložit uvedený
záměr týkající se možnosti výstavby
příjezdové cesty z obecního pozemku
p.č. 1244 a 1245 k posouzení
dopravnímu projektantovi. Stanovisko
bude předloženo zastupitelstvu Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o budoucí smlouvě darovací mezi
Městysem Veverská Bítýška a fy
FORATO a.s., Kšírova 195, Brno, 619
00 s jejími úpravami a doplněními.
Usnesení č. 36
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací mezi Městysem Veverská
Bítýška a fy FORATO a.s., Kšírova
195, Brno,619 00.
Usnesení č. 37
ZM neschvaluje pro další volební
období od roku 2010 zvýšit počet
členů zastupitelstva Městyse Veverská
Bítýška na patnáct.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 85/1 o výměře 15 m2 za cenu 800,- Kč/m2 za
účelem zarovnání pozemku pro
budoucí výstavbu. Při zaměření pozemku je třeba brát na zřetel přístup
na přilehlou parcelu.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje nabývání oběžných
aktiv příspěvkové organizace Základní škola Veverská Bítýška a příspěvkové organizace Mateřská škola Veverská Bítýška do vlastnictví příspěvkové organizace do doby pořízení
změny ve zřizovacích listinách
příspěvkových organizací.
Usnesení č. 40
ZM pověřuje starostu městyse
vydáváním předběžného souhlasu k
přijetí jednotlivých darů příspěvkovou organizací Základní škola Veverská Bítýška, příspěvkovou organizací Mateřská škola Veverská Bítýška,
příspěvková organizace Vývařovna
obědů a tzv. generálního souhlasu při
přijímání finančních darů účelově
neurčených do výše 40.000,- Kč.
Usnesení č. 41
ZM schvaluje poskytnutí náhrady
Pionýrské organizaci za zapůjčené
dřevo z roku 2002 formou finanční
náhrady. Bude proveden finanční
odhad, který bude předložen FV a po
projednání bude vyčleněna finanční
částka a převedena na Pionýrskou
organizaci.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 23.6.2009
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2 zařazení bodu Proplacení finanční částky fy
VEGASPOL spol. v.o.s. za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na zakázku " Intenzifikace ČOV" Tento bod bude projednán jako bod č.14
Usnesení č. 3
ZM
schvaluje
dle
zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 zařazení bodu - Projednání smlouvy týkající
se dotace z rozpočtu JM kraje na projektovou dokumentaci. Tento bod
bude projednán jako bod č.15
Usnesení č. 4
ZM
schvaluje
dle
zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 zařazení bodu- Změna typu schváleného
vozidla využívaného pro služební
účely. Tento bod bude projednán
jako bod č.16
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Kolstrunka.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2008.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
v roce 2009 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
v roce 2009 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočet
FKSP příspěvkové organizaci Vývařovna obědů se sídlem Zábíteší 224,
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje z rozpočtu příspěvkové
organizace Vývařovna obědů příspě-

vek na stravné zaměstnancům příspěvkové organizace, kteří mají uzavřen hlavní pracovní poměr, ve výši
55% ceny oběda.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje z rozpočtu příspěvkové
organizace Vývařovna obědů příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům příspěvkové organizace ,
kteří mají uzavřen hlavní pracovní
poměr a kteří si platí sami minimálně
100,- Kč měsíčně na penzijní připojištění podle § 27 odst. 5 zákona
č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změně
zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výše příspěvku bude činit 200,Kč měsíčně.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje převod zůstatku potravin ve výši 21.406,20 Kč - dle provedené inventarizace ke dni 31.5.2009 příspěvkové organizaci Vývařovna
obědů
Usnesení č. 16
ZM schvaluje převod drobného dlouhodobého majetku od 300,- Kč do
999,- Kč ve výši 7.144,30 Kč /seznam
uveden v příloze/ - dle provedené
inventarizace ke dni 31.5.2009příspěvkové organizaci Vývařovna
obědů.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje předložený Statut sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje vyřazení věcí dle předloženého vyřazovacího protokolu
Mateřské školy, Pavla Perky, Veverská
Bítýška ze dne 31.5.2009.
Usnesení č. 19
ZM neschvaluje předložený návrh
Dohody o zřízení a udržování komunikace
na pozemcích parc. č.
2582/23, 1856 a 1873 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 5427 v k.ú. Bystrc
o výměře 196 m2 za cenu 200,-Kč/m2.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1688/2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m2
za účelem zarovnání hranice pozemku.
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Usnesení č. 22
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4409030/3 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "V.Bítýška,
Ehrmannova, DPNN, Hájek" mezi
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4409030/3 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
zařízení distribuční soustavy s názvem "V.Bítýška, Ehrmannova, DPNN,
Hájek" mezi E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49
České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 24
ZM neschválilo záměr prodeje části
pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. Veverská
Bítýška
Usnesení č.25
ZM schvaluje proplacení finanční
částky fy VEGASPOL spol. v.o.s., se
sídlem Jiráskova, Brno ve výši 1 011
500,- Kč za vypracování a předání
projektové dokumentace pro stavební
povolení na akci "Intenzifikace ČOV"
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje na
tvorbu projektové dokumentace.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje změnu typu užívaného
soukromého automobilu pro služební
účely. Ruší se automobil FORD Mondeo SPZ: 3B1 73 00 a bude využíván
automobil RENAULT Megane SPZ:
6B5 33 55 pro služební účely.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 615/3 v k.ú.
Veverská Bítýška
Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 615/15 o výměře
147 m2 za cenu 200,- Kč/m2.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 615/14 o výměře 27 m2
za cenu 200,- Kč/m2 dle předloženého návrhu.

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
1. Charakteristika školy, personální obsazení
Na ZŠ se vyučovalo dle programů:
1.,2. a 6.,7.ročník - ŠVP - Škola pod hradem Veveří, 19.06.2007
3. - 5.roč. - Obecná škola, č.j.12035/97-20
8. - 9.roč. - Základní škola, č.j.16847/96-2
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 336 žáků z Veverské Bítýšky, Chudčic, Lažánek, Nových
Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Maršova, Deblína, Brna, Borotic, Oslavy.
Školní vyučování probíhalo na dvou místech:
- Základní škola Na Městečku - 2. - 9. roč.
- Základní škola Na Bílém potoce - 1.roč., 1. a 2. oddělení školní družiny
Na ZŠ působilo 23 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
- 31.12.2008 odešla na mateřskou dovolenou paní Mgr. Hana Pólová
- od 1.1.2009 shora jmenovanou zastupuje paní Mgr. Zuzana Žďárská z Tišnova
- od 1.9.2008 do 30.6.2009 pracovala na ZŠ s pracovní smlouvou na dobu určitou (se sníženým pracovním úvazkem)
paní Mgr. Oldřiška Mühlpachrová
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 210 dětí a 20 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2008/2009
Ročník

počet žáků

prospělo
s vyznamen.

z toho samé
jedničky

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

23
31
33
36
48
37
42
51
35
336

23
27
23
26
27
15
17
23
6
187

21
17
11
10
8
5
7
1
80

prospělo

neprospělo

snížený stupeň
z chování
2 3

4
10
10
21
22
25
28
29
149

2
2

3. Údaje o školské radě
Od 1.9.2008 pracuje školská rada ve složení:
- Mgr.Antonín Zralý - zástupce nezletilých žáků - předseda školské rady
- Josef Mifek - zástupce zřizovatele
- PaedDr.Pavel Vacek - zástupce pedagogických pracovníků

4. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2008/2009
Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce v 1. kole
Školní rok
2008/2009
Počty
Přihlášen
žáků
Přijatých

8 leté
5 10,42%
4
8,33%

Gymnázia
6 leté
2 4,54%
0 0,00%

SOŠ
4 leté
2 5,71%
2 5,71%

Pozn. % jsou uvedena z počtu žáků příslušného ročníku.

5

23
23

65,71%
65,71%

SOU
10
10

28,57%
28,57%

Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Škola,učiliště
Z 5.roč. Gymnázium osmileté Tišnov
Gymnázium osmileté Brno
Taneční konzervatoř Brno
Celkem

Obor
gymnázium,ZŠ 5
gymnázium,ZŠ 5

chlapci
0
0
0
0

dívky
3
1
2
6

celkem
3
1
2
6

Z 9.roč.

Biskupské gymnázium,Brno
SPŠ, Sokolská,Brno
SPŠ, Sokolská, Brno
SPŠ, Kounicova, Brno
Církevní SZŠ,Grohova,Brno
SZŠ, Merhautova, Brno
SZŠ, Jaselská, Brno
SOŠ Fortika,Lomnice u Tišnova
ISŠ automobilní, Křižíková, Brno
SŠ inform.tech,Purkyňova,Brno
SŠ inform.tech,Purkyňova,Brno
SŠinf.tech. a soc.péče,Purkyňova
SŠ umění a designu,Husova,Brno
SOU a SOŠ SČMSD,Lomnice u Tiš.
SOŠ a SOU nábytkářské,Rosice
SOŠaSOUinf. a spojů,Čichnova,Brno
SOŠaSOUinf. a spojů,Čichnova,Brno
ISŠcent.odb.příp.,Olomoucká.Brno
SŠpolytechnická, Jílová, Brno
SOŠ a SOU Kuřim
Hotelová škola,Bosonožská,Brno
Celkem gymnázia a SOŠ

všeobecné
strojírenství
ekonomika a podnikání
informační technologie
zdravotnický asistent
asistent zubního labor.
zdravotnický asistent
hotel. a turismus
automechanik
metody a tech.inf.práce
informační technologie
pečovatelská činnost
užitá malba
sociálněsprávní činnost
uměleckořemesl.zpr.dřeva
digit.technologie
telekomunikace
ekonomika a podnikání
dřevař. výroba
mechanik č íslic.říz. strojů
hotelnictví a turismus

0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
11

2
0
1
0
0
1
1
3
0
1
0
1
1
2
0
0
0
1
0
0
0
14

2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
25

Z 9.roč

SOU zemědělské,Tišnov
SOŠaSOŠ stavební, Brno -Bosonohy
ISŠcent.odb.příp.,Olomoucká.Brno
ISŠ automobilní, Křižíková, Brno
SŠpolytechnická, Jílová, Brno
SOŠ a SOU Kuřim
SOŠ a SOU Kuř im

opravář zeměděls. stro jů
kominík
puškař
karosář
montér suchých staveb
zámečník
mechanik seřizovač

3
1
1
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
2
1
1
1

10
21

0
14

10
35

Celkem učiliště
Počet absolventů ZŠ celkem

Počet absolventů ZŠ ve školním roce 2008/2009
Ročník
9.ročník
Nižší ročník
Celkem

Počet žáků
35
0
35

%
10,32%
0
10,32%

5. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve šk.r.2008/2009
Nepovinný předmět - římskokatolické náboženství - 36 zapsaných žáků
Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
a) realizované zájmové útvary v 1. a 2. pololetí:
Angličtina pro 1.ročník, Angličtina pro 2.ročník, Angličtina pro 3.ročník, Angličtina pro 4.ročník, Angličtina hrou,
Dyslektický kroužek, Informatika, Míčové hry, Volejbal, Příprava na přij.zkoušky z M, Lego dílna, Dramatický kroužek,
Výtvarný kroužek, Košíková, Pohybové hry, Výtvarná dílna, Ruský jazyk, Mažoretky, Keramika
b) nabízené zájmové útvary nerealizované (pro malý počet přihlášených)
Zdravotní cvičení, Mladý zdravotník, Cvičení na míči, Fotohrátky
Pro rodiče žáků a ostatní veřejnost nabídla škola od září 2008 již 2.ročník cyklu - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Z nabízených oblastí byl nakonec realizován anglický jazyk pod vedením paní učitelky Mgr.Ludmily Veselé (VŠ
vzdělání s aprobací Aj).
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6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách
2.místo - okrskové kolo - soutěž v recitaci
4.místo - okrskové kolo - Matematická olympiáda - 5.r.
5.místo - okrskové kolo - Matematická olympiáda - 5.r.
5.místo - okrskové kolo - kopaná Macdonald Cup
2.místo - 1.kolo - Coca cola Cup
3.-4.místo - okrskové kolo v minikopané
4.místo - Vánoční laťka (soutěž ve skoku vysokém) - Tišnov
1.místo - okrskové kolo - Soutěž ve šplhu
2.místo - okresní kolo - Soutěž ve šplhu
7.místo - okresní kolo - Matematická olympiáda
10.místo - krajské kolo - Matematická olympiáda
9.místo - okresní kolo - Fyzikální olympiáda
9.místo - krajské kolo - Fyzikální olympiáda
3.místo - okresní finále - Atletický čtyřboj - starší žákyně
5 místo - okresní finále - Atletický čtyřboj - starší žáci
1.místo - okrskové kolo - kopaná
4.místo - okresní kolo - kopaná
1.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - mladší žáci
3.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - starší žáci
4.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - starší žákyně
5.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - mladší žákyně
1.místo - okrskové kolo Preventan Cup - soutěž ve vybíjené - mladší žákyně
1.místo - okrskové kolo Preventan Cup - soutěž ve vybíjené - mladší žáci
5.místo - okresní kolo Preventan Cup - soutěž ve vybíjené - mladší žákyně
3.místo - okresní kolo Preventan Cup - soutěž ve vybíjené - mladší žáci
1.místo - okresní kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - mladší žáci
1.místo - okresní kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - starší žáci
3.místo - krajské kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - starší žáci
4.místo - krajské kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - mladší žáci

7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ
- září 2008 - vybavení 1.třídy Na Bílém potoce novým nastavitelným nábytkem (čímž byla dokončena kompletní výměna žákovského nábytku na škole)
- úprava výdeje stravy ve školní jídelně (nový výdejní pult, zásobník na pitný režim)
- říjen 2008 - výměna oken ve školní jídelně (trakt od dvora)
- únor 2009 - výměna oken v přístavbě - 1.poschodí
- březen 2009 - instalace protisněhových zábran na střeše přístavby školy
- duben 2009 - demolice skleníku na školním dvoře a úprava vzniklého prostoru
- květen 2009 - instalace žaluzií a rolet do vyměněných oken v traktu od dvora (kuchyně a 1.poschodí)
- září a květen - výměna vadných litinových článků plynových kotlů, instalace změkčovače vody, instalace detektoru
plynu s návaznosti na automatickou odstavku
- prosinec a červen - vybavení dvou tříd interaktivními tabulemi
- červen 2009 - vybudování sportovní plochy Na Bílém potoce

8. Sponzoři ZŠ Veverská Bítýška ve šk.r. 2008/2009
Pekařství Balabán, Pipa Vrzal, Potraviny Carda, Potraviny Kútnik, Potraviny Mičánek, Steinhauser Tišnov.
Jan Pestr - ředitel školy
Zuzana Kudláčková - výchovný poradce

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROMENÁDNÍCH KONCERTECH V ROCE 2009
Předkládáme zprávu o promenádních koncertech, uspořádaných v letní sezóně roku 2009.
Nejprve bychom rádi vyjádřili poděkování všem účinkujícím a těm, kdo se na přípravě koncertů podíleli. Zejména
pak pánům Dvořákovi a Hálkovi z ofsetové tiskárny D+H za tvorbu a tisk plakátů, paní Lajcmanové za vylepení plakátů
a provozovatelům všech zařízení, v nichž se tyto koncerty odehrály - Ostrůvek, Hospůdka u Václava a Jarošův mlýn.
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Další velký dík patří našim příznivcům a návštěvníkům, a to nejen za jejich účast, ale i za finanční příspěvky, kterými se na pořádání promenádních koncertů spolupodíleli.
Největší měrou se však o koncerty zasloužili naši sponzoři, tedy Městys Veverská Bítýška, Top Moravia, Pivovar
Starobrno, pan Vladimír Beneš a TEMKOM. Jejich finanční příspěvky jsme použili na honoráře a občerstvení účinkujících, dále na ozvučení, dopravu, notové materiály a poplatky Ochrannému svazu autorskému.
Výsledkem bylo celkem šest promenádních koncertů:
28. června Ostrůvek
Účinkovali:
ženský sbor z Dolních Bojanovic, Veveří Trio s Vaškem Hálkem a Královna Eliška Trio se svými sólisty
Náklady:
5 300,- Kč
Účast odhadem: 120 posluchačů
Příspěvek z dobrovolného vstupného:
2 815,- Kč
5. července Jarošův mlýn
Účinkovali:
Dětský dechový orchestr ze Svitav
Náklady:
2 534,- Kč
Účast odhadem: 80 posluchačů
Příspěvek z dobrovolného vstupného:
1 050,- Kč
19. července Ostrůvek
Účinkovali:
Moravěnka se svými sólisty
Náklady:
6 700,- Kč
Účast odhadem: 140 posluchačů
Příspěvek z dobrovolného vstupného:
2 583,- Kč
02. srpna Kulturní dům
Účinkovali:
Lanžhotčanka se svými sólisty
Náklady:
10 732,- Kč
Účast odhadem: 110 posluchačů
Příspěvek z dobrovolného vstupného:
2 245,- Kč
16. srpna Ostrůvek
Účinkovali:
Frosso Tarasidu, Jiří Duchoň, Křapaton Trio
Náklady:
3 400,- Kč
Účast odhadem: 130 posluchačů
Příspěvek z dobrovolného vstupného:
3 100,- Kč
30. srpna Ostrůvek
Účinkovali:
Secondhand, Smoke Blues Band
Náklady:
2 600,- Kč
Účast odhadem: 120 posluchačů
Příspěvek z dobrovolného vstupného:
2 950,- Kč

Naší snahou bylo uspořádat promenádní koncerty co nejhodnotnější, zajímavé, pestré a finančně dostupné,
aby si na své přišli příznivci nejednoho hudebního žánru. Zda se nám to vydařilo, necháváme na posouzení
návštěvníků.
S pozdravem

Lubomír Mach & Radomír Beneš

Výtvarná a keramická dílna Veverka zdraví všechny nadšence po prázdninách a přichází
s nabídkou činnosti pro školní rok 2009/2010.
Do kroužků , které nejsou plně obsazené se můžete ještě hlásit:
- osobně ve výtvarné dílně Veverka od 13.00 do 17.00 h.
- můžete si stáhnou přihlášku ze stránek Veverky a poslat ji pomocí e-mailu:
keramika.veverka@seznam.cz
8

- telefonicky se můžete informovat na čísle 608 278 431 (Kučerová Marie)
- na stránkách Veverky www.veverka.unas.cz získáte všechny potřebné informace
POZOR!!! Výuka v kroužcích začala v pondělí 14.9. 2009. Těší se na Vás všichni pracovníci Veverky:
Marie Kučerová : výtvarné kroužky pro děti i dospělé, výukové programy pro ZŠ a MŠ
Andrea Herclíková: výtvarné kurzy a dílny pro děti a dospělé, výukové programy pro ZŠ
Eva Heroudková: výtvarné kurzy pro dospělé
Štěpánka Čechová: výtvarné dílny pro děti a dospělé, vaření pro děti,, zdravověda
Dagmar Zavřelová: turistický kroužek
Kateřina Dundáčková: výuka technik kreslení
Libor Jebáček: kroužek modelářů pro začátečníky a pokročilé
Jarka Vykoupilová a Růžena Dvořáková: dramatický kroužek pro děti
Pavel Horák: výuka hry na flétnu pro děti hravou formou
Petra Ostrá: výuka angličtiny
Kateřina Zelinková: kurzy patchworku

NABÍDKOVÝ LETÁK VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY VEVERKA PRO šk.r.2009/2010
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”PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST"- AKCE A KURZY VEVERKA (šk.r. 2009-2010)
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NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ VÝTVARNÉ A KER. DÍLNY VEVERKA
PRO šk.r. 2009 - 2010 PRO DĚTI Z MŠ a ZŠ:
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM OŘÍŠEK
Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych krátce představil naše občanské sdružení a možná i trošku poopravil představu, že
mateřská centra slouží pouze maminkám s malými dětmi.
Občanské sdružení Oříšek Veverská Bítýška vzniklo počátkem roku 2008 a v současné době má 53 registrovaných rodin. Jsme otevřeni všem, kteří chtějí se svými dětmi či vnoučaty provozovat sportovní, vzdělávací či kulturní aktivity a chtějí tak využívat i vlastních schopností a znalostí.
Přestože je náš program zaměřen převážně na nejmenší děti, snažíme se co nejvíce zapojit do kulturního
a společenského života našeho městyse. Rád bych zmínil z minulosti několik akcí, které jsme pořádali nebo
se na nich podíleli a které byly určeny pro všechny spoluobčany jakéhokoliv věku. Podzimním "Drakováním" se nám podařilo zaplnit oblohu za Bítýškou draky všech barev a velikostí. Začátek zimy jsme uvítali
"Martinským světlem", kdy dlouhý průvod lucerniček a lampionů zakončený na Ostrůvku vyvrcholil krátkým
kulturním programem se závěrečným ohňostrojem. Léto jsme uvítali Svatojánským bálem v sále Kulturního
domu. Přínos těchto akcí vidíme nejen v přátelském setkávání občanů městyse, ale i v navazování vztahů
s dalšími organizacemi z Veverské Bítýšky, např. členy sdružení Junák ve Veverské Bítýšce.
Kromě pravidelné činnosti zajišťujeme přednášky na zajímavá témata např: technologie výroby potravin,
aurasoma, přirozený porod, sujok, význam kojení, léčivé obrázky, kosmetika, dětská duše (povídání s dětskou psycholožkou), lesní školka, logopedie.
Tento rok bychom rádi ještě více zkvalitnili a rozšířili program. Novinkou je cvičení pro děti a zařazení
více přednášek kvalitních odborníků. Dále se chceme ještě výrazněji podílet na životě obce organizováním
jednorázových akcí a zapojit co nejvíce dětí a jejich rodičů. Snažíme se o zlepšení zázemí herny v Kulturním
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domě, které nám umožní další rozšíření činnosti, která, jak doufáme, přiláká do našeho sdružení další členy.
Naším největším úkolem je projekt bezpečného dětského hřiště, které zde citelně chybí.
Rád bych vás upozornil na několik zajímavostí z našeho programu, které jsou zcela zdarma pro širokou
veřejnost a srdečně vás na ně pozval. V sobotu 10.října od 15 hodin se na poli za bytovkami koná II. ročník
našeho DRAKOVÁNÍ. S drakem nebo jako diváci jsou všichni srdečně zváni. Dále bych rád upozornil na
přednášku ZACHRAŇ DÍTĚ, která se koná ve středu 21.října v 10 hodin v herně MC v prvním patře kulturního domu. Podařilo se nám zajistit profesionálního záchranáře z ÚSZSJMK Brno, který nás seznámí s postupy resuscitace a laické první pomoci u malých dětí, vše si bude možné vyzkoušet zcela opravdově na trenažérové figurině kojence. Vzhledem ke vzdálenosti našeho městyse od nejbližšího výjezdového stanoviště
Zachranné služby, mohou být takové vědomosti v kritické situaci rozhodující. A do třetice, bych všechny rád
pozval v sobotu 14.listopadu na průvod MARTINSKÉ SVĚTLO, který zahájíme v 17 hodin na bytovkách a zakončíme na Ostrůvku kulturním programem, občerstvením a závěrečným ohňostrojem.
Závěrem bych rád vyjádřil poděkování úřadu městyse Veverská Bítýška a společnosti HATMANN - RICO
a.s., bez jejichž příspěvku by MC nemohlo fungovat. Poděkování patří i Potravinám u Křížů, sdružení Junák
Veverská Bítýška, Hospůdce u Václava, dále pak všem členům sdružení a přátelům, kteří odvedli kus poctivé práce na přípravě programu, údržbě, organizaci akcí apod. jakož i občanům Veverské Bítýšky za podporu
a účast na našem programu.
Leoš Punčochář, jednatel MC Oříšek

INZERCE
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INZERCE

Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36, 635 00 Brno - Bystrc
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz

ZDROJ NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ
www stránky obce Veverská Bítýška
- aktuality z obce - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k dění v obci ..
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz
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INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v prosinci 2009  Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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