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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Úvodem tohoto čísla Zpravodaje Vás zdravím a oznamuji
Vám skutečnost, že zastupitelstvo městyse schválilo na svém
veřejném
zasedání
dne
19.9.2013 územní plán městyse
Veverská Bítýška. Jedná se o vůbec první územní plán Veverské
Bítýšky. Cesta k pořízení územního plánu byla zdlouhavá, a to zejména kvůli rychlostní komunikaci R43. Práce na územním plánu
byly započaty průzkumy a rozbory v roce 2007 a celých šest roků probíhala nekonečná řada jednání,
než došlo ke konečnému schválení územního plánu.
V územním plánu není trasována rychlostní komunikace R43, ani vyčleněna územní rezerva pro její
případné vedení, to byl hlavní požadavek a cíl zastupitelstva městyse. Zde bych chtěl poděkovat
zejména členům Výboru pro územní plánování za
jejich práci, čas a ochotu, kterou věnovali tomuto
dokumentu. Schválením územního plánu Výbor pro
územní plánování nezaniká, ale bude dále pracovat
na tvorbě regulačních plánů.
Pracovní skupina městyse dokončila výstavbu nového chodníku na ulici Tišnovská, včetně zatrubnění
příkopu před mostem přes řeku Svratku. Osmého
října se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka
stavby za přítomnosti zástupců dotčených orgánů.
Šetřením bylo zjištěno, že stavba je provedena dle
schválené projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že nebyly uplatněny žádné připomínky, byl

vydán kolaudační souhlas na uvedenou stavbu.
V budově kulturního domu byl projektově vyřešen a zbudován nový ohřev teplé vody v objektu.
Původní elektrické ohřívání vody bylo již značně
zastaralé a nevyhovující, a bylo tedy nahrazeno novým zařízením na zemní plyn.
V měsíci srpnu byla uhrazena poslední splátka ve
výši 249 231 Kč, a tím uhrazen úvěr v celkové výši
3 350 000 Kč, ze kterého bylo financováno zakoupení budovy Základní umělecké školy v ulici 9. května, č.p. 319.
Bylo vybudováno, dokončeno a na základě provedené elektrorevize uvedeno do provozu nové veřejné osvětlení v ulici Krátká.
V měsíci září zahájila pracovní skupina městyse
stavební práce na úpravě parkovacích míst na pozemku č.p. 515 na sídlišti Na Bítýškách. Byl zbudován a dokončen propojovací chodník pro pěší
z ulice Hvozdecká k bytovému domu č.p. 578. V této části probíhají úpravy chodníků.
Práce budou probíhat, dokud to umožní počasí.
Podmínkou výstavby 17 nových kolmých parkovacích stání na uvedeném pozemku je přeložka
podzemního vedení NN, kterou zajišťuje E.ON.
Parkovací plochy budou upraveny až po provedení
uvedené přeložky vedení NN.
V zimních měsících budou započaty stavební
úpravy týkající se změny užívání budovy bývalé
drobné provozovny v ulici Boční č.p. 555. Budou
zrealizovány nové rozvody vody, elektřiny, bude
zbudováno plynové vytápění celé budovy a osazena
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nová okna. Změnou užívání objektu budou vytvořeny podmínky pro provoz sociálních služeb oblastní
charity.
Ředitel základní devítileté školy, pan PhDr. Jan
Pestr, CSc., oznámil zřizovateli školy, že k 31.1.2014
ukončí pracovní poměr ve funkci ředitele Základní
školy Veverská Bítýška z důvodu odchodu do dů-

chodu. Městys Veverská Bítýška jako zřizovatel školy
připravil konkurzní řízení na pracovní místo budoucího ředitele Základní školy.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 25.6.2013
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 9
ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse
Veverská Bítýška za rok 2012 bez
výhrad.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce
2013.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předání splaškové kanalizace v ulici Krátká vč. čerpací stanice ČSOV 2 v celkové hodnotě
2 357 006,09 Kč do správy a údržby
VS Bítešsko ke dni 1.7.2013.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje záměr směny pozemků
p.č. 2582/21 o výměře 3701 m2 a p.č.
2019/4 o výměře 261 m2 v k.ú. Veverská Bítýška - ve vlastnictví městyse
za pozemky 2020/3 o výměře 62 m2
a p.č.1872/8 o výměře 930 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška v soukromém vlastnictví. Pozemky ve vlastnictví městyse jsou omezeny a vázány nájemní
smlouvou s výpovědní lhůtou. Záměr
směny bude zveřejněn na úřední tabuli městyse a na webových
stránkách městyse.V současné době je
výměra směnovaných pozemků ve
vlastnictví městyse větší než nabízené
pozemky ke směně, ovšem pro
městys jsou důležité, jelikož se jedná
o příjezdové komunikace, ve kterých
jsou uloženy IS.
Usnesení č. 13
ZM pověřuje starostu jednáním s
majiteli pozemku p.č. 1618/21 o případném dorovnání tak, aby směnovaná výměra byla zhruba stejná.
Usnesení č. 14

ZM schvaluje záměr prodeje částí
obecních pozemků p.č. 2424/1 a
2425/11 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách městyse po
zaměření a vyhotovení geom. plánu.
Zaměření pozemků bude v linii stávajícího oplocení.
Usnesení č. 15
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1323/3 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje záměr směny pozemku
p.č. 2582/25 o výměře 858 m2 (orná
půda) v k.ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví městyse za pozemek p.č.
2528/7 o výměře 462 m2 (sportoviště
a rekreační plocha) v k.ú. Veverská
Bítýška. Záměr směny je s omezením
- pozemek ve vlastnictví městyse je
nyní v nájemním vztahu s výpovědní
lhůtou, která tak přejde na budoucího
vlastníka.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vypracování regulačního plánu ve spolupráci s Ing.
arch. K. a VÚP, který bude řešit
úpravu náměstí, centra městyse a
přilehlého okolí dle přílohy předložené Výborem územního plánování
zast. Ing. arch. Janem F.
Usnesení č. 18
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1040004246/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemenu, na stavbu "OP
Tišnov, rek. TS", spočívající v umístění sloupové trafostanice, kabe-

lového vedení NN a sloupu venkovního vedení NN, uzavřenou mezi
povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje předloženou plánovací
smlouvu, týkající se stavby "Mokřady
u Hálova mlýna", na pozemku p.č.
1138/1 v k.ú. Lažánky, uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška, VS
Bítešsko a p. Z. Ř., bytem Brno.
Usnesení č. 20
ZM pověřuje starostu podpisem předložené plánovací smlouvy, týkající se
stavby "Mokřady u Hálova mlýna", na
pozemku p.č. 1138/1 v k.ú. Lažánky,
uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška, VS Bítešsko a p. Z. Ř, bytem
Brno.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje kupní smlouvu na
pozemek p.č. 1130/2 o výměře 59 m2
v k.ú. Veverská Bítýška a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, týkající se uložení plynovodní přípojky do části obecního
pozemku p.č. 1448/12 v k.ú. Veverská Bítýška, za jednorázovou cenu
500 Kč, uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška, JMP a vlastníkem
plynovodní přípojky, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 19.9.2013
Usnesení č. 2
ZM neschvaluje zařazení bodu na
program dnešního jednání - Žádost o
možnost napojení IS přes pozemky

p.č. 1243/1, 1243/3 a 1187/5 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatře2

ní Městyse Veverská Bítýška v roce
2013.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložené I. Rozpoč-
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tové opatření v roce 2013 - ZŠ Veverská Bítýška.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje Směrnici městyse č.
4/2013 o evidenci majetku.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje Směrnici městyse č.
5/2013 o reálné hodnotě majetku
určeného k prodeji.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Směrnici městyse č.
6/2013 o vysílání na pracovní cesty a
cestovní náhrady.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje odpis majetku městyse
dle předloženého soupisu.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje OZV č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje OZV č. 2/2013 o místním poplatku ze vstupného.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje OZV č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje OZV č. 4/2013 o místním poplatku za povolení k vjezdu
motorovým vozidlem do vybraných
míst a částí městyse.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31.12.2013 a celková částka činí 154 200 Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 21
ZM Veverská Bítýška schvaluje
opatření obecné povahy - Územní
plán Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje Mandátní smlouvu na
součinnost při zkušebním provozu a
ZVA stavby "Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", uzavřenou mezi
objednatelem, Městysem Veverská
Bítýška, a zhotovitelem - Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. se
sídlem Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje pojistnou smlouvu č.
7720758884 - úsek pojištění
hospodářských rizik mezi Městysem
Veverská Bítýška a Kooperativou, a.s.,
Vienna Insurance Group se sídlem
Praha 8, Pobřeží 665/21 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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Usnesení č. 24
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku p.č.
1872/2 za účelem převodu plynárenského zařízení STL, přípojka plynu,
ul. M. Kudeříkové, o celkové délce
7,59 m. Smlouva se uzavírá mezi
Městysem Veverská Bítýška a JMPNet,
s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1,
Brno, jako povinným a J. K., bytem
Vev. Bítýška, za cenu 500 Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje směnu pozemku p.č.
2582/25, o výměře 858 m2 v majetku
Městyse Veverská Bítýška, za pozemek p.č. 2528/7, o výměře 462 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška v soukromém
vlastnictví. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Usnesení č. 26
ZM vyslovuje souhlas dle §188 a,
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o územním plánování se stavbou RD na
pozemcích p.č. 2001, 2002, 2003 v
k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků p.č. 2425/11 díl a) o
výměře 20 m2 - (orná půda) a p.č.
2424/29 o výměře 41 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2. Veškeré poplatky
spojené s prodejem uhradí kupující.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 28
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 613/2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 29
ZM neschvaluje záměr prodej části
obecního pozemku p.č. 1275/1 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 30
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030011018/001 o smlouvě budoucí
o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu "V. Bítýška,
M. Kudeříkové, DPNN, Zavřel, p.č.
1971", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje smlouvu č. EKOJMP/Veverská Bítýška/P1083/09/13N
o zřízení věcného břemene, uzavře3

nou mezi Městysem Veverská Bítýška
a JMPNet, s.r.o. se sídlem Plynárenská
499/1, Brno. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 32
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1872/31 díl a) o
výměře 13 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za cenu 586 Kč/m2.
Usnesení č. 33
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1872/31 díl a) o
výměře 13 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za cenu 589 Kč/m2.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1872/31 díl a) o
výměře 13 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za cenu 600 Kč/m2.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě na část pozemku p.č.
794/1(díl "a" o výměře 4 x 4,85 m a
díl "b" o výměře 1,10 x 4,50m) v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 100 Kč/rok,
a to na dobu určitou do 4.11.2016.
ZM pověřuje starostu podpisem
dodatku.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje záměr směny pozemků
p.č. 1986/4 o výměře 31 m2 (zahrada,
která byla oddělena geom. plánem č.
1540-185/2013, vzniklá z parcely č.
1986/1) a díl b) o výměře 20 m2
(ostatní plocha - jiná plocha, která
vznikla oddělením z p.č. 1987/3), ve
vlastnictví Městyse Veverská Bítýška,
za pozemek p.č. 1990/10 o výměře
26 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, která vznikla oddělením
geom. plánem z p.č.1990/5 ). ZM na
základě předložených znaleckých
posudků revokuje usnesení ZM č. 18
ze dne 18.4.2013.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 85/6 o výměře 16 m2
(jiná plocha) v k.ú. Veverská Bítýška
za cenu 1800 Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
uhradí kupující.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje na akci "Změna užívání
objektu budovy č.p. 555, ulice Boční,
Veverská Bítýška" jako stavební a
technický dozor p. Ing. Miloslava
Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška.
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Usnesení č. 39
ZM přijímá do vlastnictví Městyse
Veverská Bítýška pozemek p.č.
2527/1 o výměře 38 m2, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Veverská
Bítýška. ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje vypracování projektové
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dokumentace pro stavební povolení a
realizaci stavby "Komunikace v ulici
Krátká a část komunikace v ulici V
Brance". Vypracování projektové
dokumentace bude zadáno Ing. M.
Z., Brno.
Usnesení č. 41
ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost o pronájem

obecního pozemku před RD č.p. 48,
ul. Dlouhá.
Usnesení č. 42
ZM neschvaluje pronájem obecního
pozemku před RD č.p. 48, ul.
Dlouhá.

HROBKA RODINY KOVÁŘOVY
Většině občanů našeho městečka, kteří navštíví
místní hřbitov, určitě neujde pohled na hrobku, která
je zde vystavěna. Je na ní nápis Hrobka rodiny
Kovářovy. Kdo to byli Kovářovi? Protože se v těchto
dnech k tomuto místu váže významné výročí, tak si
o nich něco řekneme.

novou katastrální knihu s mapou. Roku 1857 složil
úřad starosty, zůstal však ve výboru činným. Roku
1864 se stal členem školního a předsedou kostelního
výboru. V témže roce nechal vystavět při kostele ve
výklenku nákladný litý kříž. Nemalých zásluh si
získal v souvislosti s lesy, které byly vyloučeny
z obecního majetku a odevzdány osmdesáti sousedům, podílníkům. Ti vytvořili lesní společnost a roku
1873 zvolili Dominika Kováře za představeného
správní rady. Usilovným zalesňováním prázdných
míst napravoval chyby dřívějších obecních správců.
Dominik Kovář zemřel 27. ledna 1890 na zánět
plic. Bylo mu 85 let. U jeho hrobu stály čtyři dcery,
jeden syn, deset vnuků a vnuček a dva pravnuci. Jeho
syn Jan dal během roku 1890 vystavět na hřbitově
rodinnou hrobku, kam byly přeneseny tělesné pozůstatky jeho otce Dominika Kováře a jeho manželky.
Jan Kovář se narodil 16. října 1844 ve Veverské
Bítýšce. Studoval v Brně. V roce 1883 byl po otci
zvolen předsedou lesní společnosti, v roce 1888 se
stal starostou řadového živnostenského společenstva
pro Veverskou Bítýšku a okolí.
V roce 1890 byl zvolen starostou obce a předsedou místní školní rady. Byl po otci podnikavý, pracovitý a svědomitý. Koupil mlýnek (dnes Jarošův
mlýn) a horní mlýn (stál v místě dnešního Hartmannu Rico). Oba opatřil moderním mlýnským zařízením. Mlýnek rozšířil o pilu a další rozsáhlé dřevodělné zařízení. Budovu horního mlýna vystavěl do
dvou pater, dále zde nechal zřídit letní byty a kolem
mlýna zbudoval park. Staral se o vzhled městečka,
nechal vystavět skladiště pro nářadí dobrovolných
hasičů, obecní opatrovnu, opravoval polní cesty,
nechal vyštěrkovat cestu z Bítýšky do Hvozdce.
Byl zvolen třikrát starostou obce a několikrát radním. V roce 1900 byl jmenován čestným občanem
městečka. V posledních dnech roku 1906 ohlásil
úpadek svého podnikání. Po vyrovnání veškerých
svých pohledávek mu zůstal ještě slušný majetek.
Dokonce svého života zůstává činný v obecní radě.
Umírá 29.9.1913. Je také pochován na místním
hřbitově v rodinné hrobce. V těchto dnech uplynulo
sto let od jeho úmrtí.

Dominik Kovář se narodil 1.8.1805 ve Veverské
Bítýšce v domě číslo 6. Vyučil se obchodníkem u kupce Wágnera v Brně. Po vyučení dělal účetního
a obchodního vedoucího u firmy Karla Stammera. Ve
třiceti letech se vrací z Brna domů do Veverské
Bítýšky a stává se kupcem a polním hospodářem.
V obojím vynikal. Aby svou činnost rozšířil, najal si
na devět let panský dvůr v Kuřimi a vinopalny na
panství Veverském. Jeho manželka zatím zdatně
vedla obchod v Bítýšce. Občané s ním dobře vycházeli a v letech 1837-1841 ho zvolili do obecního zastupitelstva a voličstvo okresu kuřimského ho v roce
1848 zvolilo za poslance do ustavující říšské rady.
Když roku 1841 vyhořel jeho rodný dům, koupil
pozemek a vystavěl na jedno patro dům číslo 122,
kam přesídlil se svým obchodem (stojí naproti
kostelu).
Když se osvědčil při správě obecního majetku, byl
v roce 1850 zvolen prvním starostou obce. Do té
doby to byli purkmistři nebo rychtáři. Jeho prvním
úkolem byla výstavba nové radnice, kterou obec
stále oddalovala. Byla postavena v místech dnešní
školy. Bohužel v roce 1910 vyhořela. Dominik Kovář
nechal dále přes potok zbudovat nový mostek, na
Mečkově zajistil výsadbu lesních stromků a koupil

Hana Mifková
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ZA PODZIMNÍMI VÝHLEDY
Mezi turisticky zajímavá místa patří bezesporu různé vyhlídkové body a rozhledny. Na podzim bývá obvykle dobrá viditelnost do velkých vzdáleností, tak proč toho nevyužít?
Náš výlet tentokrát začne v Předklášteří u Tišnova. Auto je nejlepší zaparkovat u kláštera Porta coeli a nebo
na parkovišti u firmy Mertastav, které je přímo u naší cesty. Přejdeme hlavní silnici a po cyklostezce okolo
řeky Loučky a pod železničním mostem přijdeme k dřevěnému mostu přes řeku Svratku, kde je křižovatka
turistických a cyklistických stezek.
Za mostem se dáme doleva směr Štěpánovice po cyklostezce, která slouží i pěším turistům. Okolo zahrádek
a železniční trati se pohodlnou cestou dostaneme do Štěpánovic, kde za tenisovým areálem přejdeme most přes řeku a najdeme modrou turistickou značku. Po ní projdeme kolem
splavu a rybníka do Nových Štěpánovic, přejdeme silnici a mezi domy se dostaneme do lesa. Stoupáme po lesní cestě okolo Kalského potoka. Před osadou Zahrada narazíme na odbočku, která vede k rozhledně Křivoš (464
m.n.m.). Můžeme ji navštívit, není však hlavním cílem našeho výletu. Jakmile vyjdeme z lesa, procházíme osadou Zahrada. Na křižovatce
najdeme žlutou turistickou značku, která nás
po stoupání zavede až k nejvyššímu bodu - na
Babylon (506 m.n.m.).
Od roku 2004 je zde postavena dřevěná rozhledna. Není vysoká, má jen jedenáct schodů,
zato výhledy jsou parádní. Za dobré viditelRozhledna Babylón
nosti je vidět Vysočina, například kopec Sýkoř
a mnoho dalšího.
Až se nasytíme překrásných výhledů, pokračujeme po žluté značce do vesnice Kaly. Teď už půjdeme pořád
jenom z kopce nebo po rovině. Projdeme dědinu a dáme se po silničce směrem na Dolní Loučky - místní
část Střemchoví. Po cestě jsou pěkné výhledy do údolí. Dojdeme na hlavní silnici, dáme se doprava, až narazíme na červenou turistickou značku. V dolních Loučkách můžeme využít některou z místních hospůdek k občerstvení.
Z Louček půjdeme po červené značce
která vede okolo řeky Loučky směrem na
Tišnov. Cesta prochází mezi domky,
krásným údolím přes mostky. Uvidíme
zespodu železniční viadukt, za řekou kamenný lom a to už budeme pomalu na
místě, ze kterého jsme vyšli. V Předklášteří můžeme výlet zakončit v místní vyhlášené cukrárně.
Celá trasa měří cca patnáct kilometrů
a dá se zvládnout za odpoledne.
Zajímavosti, které jsme minuli: rozhledna Křivoš, zřícenina hradu Lúčka nad
Pohled od Kalů směrem k Dolním Loučkám
Dolními Loučkami, rodný dům astronoma a polárníka Antonína Mrkose ve Střemchoví, klášter Porta coeli. Třeba je navštívíme na nějakém dalším
výletě.

Turistice zdar, Václav Hálek
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Z RADNICE
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY A MIMOŘÁDNÉ ÚŘEDNÍ DNY
Městský úřad Kuřim Jungmannova 968/75 Kuřim Odbor dopravy oznamuje, že řidičské průkazy podléhající povinné výměně k 31.12.2013 (tedy řidičské průkazy vydané do 30.4.2004) lze vyměnit i v mimořádné úřední dny:
Úterý 29.10.2013
Úterý 12.11.2013
Úterý 19.11.2013
Úterý 26.11.2013
Úterý 03.12.2013
Vždy v době od 7.30-11.30 nebo 12.30-15.00 hodin. K výměně je zapotřebí: 1 fotografie 3,5x4,5 cm,
platný občanský a řidičský průkaz, vyplněná žádost (k dispozici na MěÚ Kuřim).
Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku, v případě zaevidování změn (bydliště, jméno...),
činí správní poplatek 50 Kč.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU VEVERKA
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Adventní pohádkový anebfestival
čekání na Ježíška
30. listopadu 2013

30. listopadu – 21. prosince 2013
KD Veverská Bítýška

O Karkulace
Radka Blatná

14. prosince 2012

O nafoukané zpěvačce
DSEK Rosice

od 16 hodin

Na jednom malém paloučku si hezky
v poklidu žijí zvířátka. Vše se ale změní,
když se tu objeví namyšlená a
bezohledná primadona Henrieta Úžasná.
Původní autorská pohádka pro diváky
od 4 do 104.

Adaptace klasické pohádky pro nejmenší diváky. Interaktivní pohádka
s maňásky.

7. prosince 2013

21. prosince 2013

Příběhy pana Podivouse

Pohádka od srdce

Divadlo Na stromě

Na vlnce.cz

Pohádka je trojlístkem krátkých příběhů. Vypráví o trampotách pana
Hyacinta Podivouse, který žije v jednom malém městečku. Pan
Podivous má nejprve trápení se svou nezbednou
botou, poté najde opuštěného pejska a nakonec
si pořídí orchestrion s krásnou,
ale namyšlenou trumpetkou.

Třígenerační příběh království, ve kterém naši pohádkoví hrdinové
prožijí smutek i radost, strach i odvahu a hlavně zkusí najít cestu ke
svému srdci i ke svým splněným přáním. Vhodné pro děti od 3 let.
Přijměte pozvání a buďte s námi na
společné vlnce vzájemného
obohacování.

Městys Veverská Bítýška

Vstupné
dobrovolné

Plakát vytvořil: František Matuška ©2013

DIVADLO PRKNO
zve své milé příznivce na následující představení:
pátek 22.11. ve 20 h. Zakázané uvolnění (klub Pod Prkny Vev.Bítýška)
pondělí 24.11. v 19:30 h. Zakázané uvolnění (Café Práh, Vaňkovka Brno)
sobota 7.12. v 16 h. Poklesky (nám.Svobody - Brněnské Vánoce)
pondělí 16.12. v 19:30 h. Poklesky (Café Práh, Vaňkovka Brno)
sobota 21.12. v 18 h. Vánoční večírek improvizační Prkničky (klub Pod Prkny Vev.Bítýška)

Těšíme se na vás milí
diváci!
Více na www.prkno.net
Podpořte nás i na facebooku!
Děkujeme - vaši Prkňáci.

Zakázané uvolnění (zleva
Jitka Malíčková, Eva Jakubcová, Veronika Vítková)
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MATEŘSKÉ CENTRUM OŘÍŠEK
se těší na vaši návštěvu a to už sedmou sezónu!
Milé děti, rodiče, prarodiče, srdečně vás zveme do naší herny v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce
(hl.vchod, 1.patro). Herna je otevřena každé pondělí a středu od 9 do 12 hodin.
Z programu vybíráme:
4.11. Výroba lampiček a světýlek na průvod Martinského světla
8.11. Přednáška Homeopatie jako metoda uzdravování s Janou Koudelovou (kvetzivota.eu)
8.11. AKCE pro širokou veřejnost: Světelný Martinský průvod v 18 h. vychází ze sídliště
18.11. Fimo hmota
2.12. Andílci na 4 způsoby
4.12. Přednáška - Numerologie o dětech s Hankou Koumalovou
11.12. Přednáška- Škola lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové s Jarkou Vykoupilovou
18.12. Vánoční besídka Oříšku (cukroví, koledy atd.)
Stále nabízíme ve čtvrtek v 16 h. cvičení
pro nejmenší děti od 2 let v tělocvičně
ZŠ Vev.Bítýška (vchod od hasičů) a novinkou je letos klub Mrňouskové, kde si
děti od 2,5 let mohou každé čtvrteční
dopoledne vyzkoušet první kontakty se
svými vrstevníky bez doprovodu rodičů.
Pravidelně pořádáme výlety a návštěvy
Solné jeskyně v Tišnově.
Přidejte se k nám! Těší se na vás váš
Oříšek - místo přátelské k rodině
Více informací na www.mcorisek.cz

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v prosinci 2013  Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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ZDENĚK MIČÍK - stavební firma
Chudčice 5, 664 71 Veverská Bítýška
tel. 728 140 980, zdenekstavby@email.cz

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

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Hanka Hotárková - Vyšívání richelieu
Výroba ubrusù, deèek, prostírání, polštáøkù, obrázkù,
záclonek, závìsù i vánoèních a velikonoèních ozdob, vše
vyšívané technikou richelieu.

Pouze v bílém provedení na bavlnì.
Výroba na zakázku podle pøání zákazníka.
Výroba dekorací - látkových, døevìných
a plechových.

9. kvìtna 203, 664 71 Veverská Bítýška
mobil: +420 733 545 152
e-mail: HanaHotarkova@seznam.cz
web:
www.richelie.webnode.cz
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