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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím a v krátkosti Vás seznámím s dokončenými akcemi v průběhu letního období. Pro mnohé z Vás byly letní měsíce ve znamení dovolených a odpočinku. Pro pracovníky městyse a zastupitele
byly obdobím, které znamenalo
dokončit započaté investiční
akce. Největším oříškem bylo dokončit přístavbu mateřské školy v ulici Pavla Perky a provést změnu využití prostor v ulici Zábíteší. Stavební práce byly provedeny dle harmonogramu sestaveného stavebním
dozorem, po časové stránce velice náročného. Stavební práce provedla pracovní skupina městyse.
Zastřešení, sádrokartonové, instalatérské, topenářské
a malířské práce, pokládka lina, revizní zprávy a jiné
byly provedeny dodavatelsky. Musím podotknout,
že vše proběhlo dle představ městyse i ředitelství mateřské školy. Dvanáctého srpna proběhla závěrečná
prohlídka stavby, na jejímž základě byl vydán kolaudační souhlas. V budově školy v ulici Zábíteší byly
provedeny drobné stavební úpravy, provedla se
montáž nového osvětlení místnosti a nové zastínění
místnosti. Po provedené kontrolní prohlídce mohl
být proveden zápis nové třídy včetně výdejny stravy
do rejstříku školských zařízení. K prvnímu září byly
do mateřské školy přijaty všechny přihlášené děti
v tomto školním roce.
Byla provedena celková oprava budovy radnice
a vstupního schodiště. Došlo k zateplení celého

objektu a provedení nové fasády. Z budovy byly
odstraněny nevzhledné vývěsky a zakoupeny nové
jednotné vývěskové skříňky, které budou umístěny
mimo budovu. Celkové náklady na opravu budovy
činí 1 162 000 Kč, bez DPH. Na opravu schodiště
byl použit žulový kámen z Mrákotína. Náklady na
opravu schodiště činí 256 000 Kč, bez DPH.
Opravená budova radnice se tak zařadí mezi další
pěkně opravené objekty na našem náměstí.
Pracovní skupina městyse dokončila výstavbu 18
parkovacích míst na sídlišti na Bítýškách před
bytovým domem č.p. 578, včetně nového veřejného
osvětlení. Parkovací místa jsou zbudována ze zámkové distanční (vsakovací) dlažby. V podkladní
vrstvě je mezi kamenivem uložena filtrační látka
CINIS, která tvoří celoplošný filtr pod celou plochou
parkoviště. Dešťová voda z parkoviště bude celoplošně vsakována do podloží parkoviště, odtud je
dále svedena přes uvedenou filtrační ochrannou
vrstvu do podloží. Jedná se o novou technologii,
která se v současnosti používá při výstavbě parkovacích ploch. Tato látka je patentově chráněna a byla
dovezena z Agrostavu Pardubice. Při výstavbě uvedených parkovacích ploch nastal jediný problém, že
jsme byli odkázáni čekat na přeložky inženýrských
sítí.
Firma STRABAG provedla opravu části komunikace v ulici Nádražní, která byla narušena výstavbou kanalizace. Dále opravu komunikace u smuteční síně. Tato část komunikace byla v neutěšeném
stavu a komplikovala přístup na místní hřbitov.
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Na městském úřadě v Kuřimi na odboru stavebním jsou zadány regulační plány lokality U Slešťůvky
a Hvozdecká.
Pracovní skupina městyse provedla opravu chodníku v části ulice Hvozdecká. Stavební firma COLAS
dokončuje výstavbu chodníku na tělese hráze okolo
fotbalového hřiště.
Stavební činnost tím však nekončí. Do konce měsíce října chceme dokončit dle vypracované projektové dokumentace a stavebního povolení prodloužení veřejného osvětlení Na Bílém potoce.
A opravu odvodňovacích žlabů na komunikaci při
nájezdu do lokality Sokolí, dle návrhu projektanta.
Na školní zahradě v ulici Zábíteší nainstalujeme
nové dětské herní prvky, které jsou již objednány.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem jeho
členům za velice kvalitně odvedenou práci pro naše
městečko. Za zmínku stojí: výstavba nové čistírny
odpadních vod, výstavba posilujícího zdroje pitné
vody, vypracování a schválení prvního územního
plánu městyse a rozšíření kapacit mateřských škol.
Děkuji všem občanům, kteří pracovali ve výborech
a komisích městyse, ve výboru územního plánování,
všem, kteří se podíleli na vypracování projektových
dokumentací a na stavebních dozorech. Děkuji Vám,
občanům, kteří jste v průběhu čtyř let přispívali ke
zlepšení vzhledu či rozvoje našeho městečka, třeba
jen dobrou radou či zajímavým nápadem.
Vážení spoluobčané, ve dnech 10. a 11. října
Vám přeji šťastnou volbu.

Josef Mifek, starosta městyse

Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého
období současného zastupitelstva našeho městyse.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 26.6.2014
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 11
ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse
Veverská Bítýška spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2013 bez výhrad.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje účetní závěrku Městyse
Veverská Bítýška za rok 2013.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje úpravu Kolektivní
smlouvy Městyse Veverská Bítýška v
části IV., odst.5 a úpravu Statutu
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška v čl.3, odst.3.1.1.- Příspěvek
na stravování s platností od 1.7.2014.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje vyřazení majetku Městyse Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu ze
dne 16.6.2014.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje vyřazení majetku ZŠ
Veverská Bítýška dle předloženého
vyřazovacího protokolu ke dni
30.6.2014.
Usnesení č. 16
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030014598/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V.Bítýška, M.Kudeříkové, DPNN,
Slaninová, p.č.1971/4" 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. 17
ZM schvaluje smlouvu č. EKO/Vever-

ská Bítýška/594/14/P KS93/07/BI/K o
zřízení věcného břemene na zařízení
STL plynovod +přípojky Veverská
Bítýška, NTL plynovodu + přípojky
Kuřim uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a oprávněným RWE GasNet, s.r.o. se sídlem
Klišská 940, Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje smlouvu č. 49427-EKOBR/Veverská Bítýška/188-1/14-2/I o
zřízení věcného břemene na stavbu
"REKOP PRZ Veverská Bítýška - ul.
Nádražní" uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a oprávněným RWE GasNet, s.r.o. se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.2453/5 o výměře 59 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200,Kč/m2.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č.2261/2 o výměře 19 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,Kč/m2.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.2261/5 o výměře 24 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,Kč/m2.
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Usnesení č. 22
ZM schvaluje směnu obecního
pozemku p.č. 613/3 (vzniklá z parcely č.613/2) o výměře 183 m2 za pozemek v soukromém vlastnictví p.č.
1074/2 (vzniklá z parcely č. 1074)
Usnesení č. 23
ZM schvaluje směnnou smlouvu týkající se směny obecního pozemku p.č.
613/3 (vzniklá z parcely č.613/2) o
výměře 183 m2 za pozemek v soukromém vlastnictví p.č. 1074/2 (vzniklá z
parcely č. 1074) o výměře 118 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška, uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a
soukromým vlastníkem. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje, že poplatky spojené se
směnou obecního pozemku p.č.
613/3 (vzniklá z parcely č.613/2) o
výměře 183 m2 za pozemek v soukromém vlastnictví p.č. 1074/2
(vzniklá z parcely č. 1074) o výměře
118 m2 v k.ú. Veverská Bítýška vč.
vypracování smlouvy, zaměřením a
vkladem do KN uhradí Městys Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje směnu obecního
pozemku p.č. 1847/2 o výměře 109
m2 ve vlastnictví městyse Veverská
Bítýška v k.ú. Veverská Bítýška za
pozemky v soukromém vlastnictví:
p.č. 1843/2 o výměře 154 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška, p.č. 1844/6 o výměře 20 m2 v k.ú. Veverská Bítýška,
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p.č.1845/4 o výměře 22
v k.ú.
Veverská Bítýška a pozemek p.č.
1846/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu podpisem
směnné smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška a soukromým vlastníkem směňovaných pozemků.
Usnesení č. 27
Veškeré poplatky spojené se směnou
pozemků uhradí soukromé osoby.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje záměr směny pozemků
p.č. 1872/14 o výměře 44 m2 (ostatní
plocha - komunikace) v soukromém
vlastnictví za pozemek 1958/1 o výměře 63 m2 (orná půda) ve vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 29
ZM souhlasí s uložením plynárenského zařízení v délce 10 m do
pozemku městyse p.č. 1847 v k.ú.
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Veverská Bítýška za jednorázovou
cenu ve výši 500,- Kč.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje smlouvu o podmínkách
napojení, spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě
budoucí
kupní
č.
9414001214/159984.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí kupní smlouvy jejíž předmětem je odstranění duplicitního
vlastnictví pozemku p.č. 5431/2
v k.ú. Bystrc.
Usnesení č. 32
ZM Veverská Bítýška schvaluje dle
zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění p. Josefa Mifka, jako určeného zastupitele pro projednávání
změny č.I ÚP Veverská Bítýška a regulačních plánů Veverská Bítýška lokality Centrum, Hvozdecká, U Slešťůvky .

Usnesení č. 33
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 4/2013 o evidenci majetku.
Usnesení č. 34
ZM trvá na dodržení smlouvy o dílo z
března 2014, týkající se opravy kulturní památky-sochy Jana Nepomuckého uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a fy MARSTON - CZ
s.r.o., se sídlem Hvězdárenská 2,
Brno a schvaluje prodloužení termínu
oprav uvedeného ve smlouvě do
30.11.2014.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje prodloužení smlouvy o
nájmu k nájemní smlouvě na část
pozemku p.č. 1246 o výměře 35 m2
v k.ú. Veverská Bítýška na dobu určitou do 30.4.2015.
ZM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MIKROREGIONU
KUŘIMKA za rok 2013.

OBCHODY A TRHY V BÍTÝŠCE
V tomto čísle zpravodaje navazuji na příspěvek týkající se obchodů ve Veverské Bítýšce.
V obchodě býval většinou obchodník s manželkou a dalšími členy rodiny a učeň, který po vyučení měl
titul obchodní příručí.
Obchody se smíšeným zbožím se také nazývaly koloniály, protože zde bylo k dostání zboží z kolonií hlavně koření. Káva se do obchodů dodávala zelená a obchodníci si ji pražili sami, vůně se tak nesla do
širokého okolí. Mouku obchodníci odebírali od mlynářů ze zdejších mlýnů. Rovněž krupici a kroupy. Lidé
kupovali mouku v celých pytlech, ale doma se musela před upotřebením přesívat.
Před pultem v obchodě stály otevřené pytle s čočkou, hrachem, prosem, fazolemi, kukuřicí, lněným
semínkem. Cukr se prodával homolový, krystalový a kostkový. Cukrové homole byly o váze přes 5 kg
a obchodník z nich odsekával kusy starým sekáčkem na maso. Veškeré zboží se vážilo na obyčejné ramenné váze přímo před zákazníkem, koření pak na malé ruční váze. Cejlonský čaj ve velké plechovce se rozvažoval dle přání zákazníka. Karamelky značky ,,Stohlwerk", sladkokyselý drops, byl nejlevnější a za dvacet
haléřů jich malý zákazník dostal plný kornout. Na konci pultu býval obvykle mlýnek na mák.
Pokrmové tuky byly značek Ceres, Vitelo, Sana, Kunerol, sýr byl k dostání jenom tvrdý. Mýdla se prodávala pod různými značkami - např. Otta Rakovník, Pilnáček Hradec Králové, Jiří Schicht Ústí nad Labem,
Krasl Brno. Bedny od mýdla, kávovin, margarínu, cukru se nevracely a byly prodávány zájemcům - menší za
20 haléřů a větší za korunu. Platilo se na pultě a utržené peníze shrábl obchodník do ,,šuplete", což byla
zásuvka. V některých obchodech bylo k dostání i další zboží, např. látky, lůžkoviny, kanafasy, petrolej, líh
atd. Někteří obchodníci také vykupovali léčivé byliny - hlaváček jarní, řebříček, řepík lékařský, jitrocel,
lipový květ, černý bez, šípky, přesličku, hluchavku atd. V sezóně vozil každý druhý týden rolník p. Lajcman
žoky s bylinami do Brna.
I tehdejší obchodníci měli reklamu. Byla v podobě dvoustránkových nebo čtyřstránkových sešitků
rozměrů 10 x 15 cm. Obsahovala pohádku a na poslední stránce byla reklama. Obchodníci ji přidávali k nákupu, anebo když přišel malý zákazník se slovy ,,Máte pohádku?", tak určitě nějakou dostal. Náklady na pohádku si tenkrát určitě z daní odpočítat nemohli.
Ještě si něco řekněme o jarmarcích a trzích. V roce 1521 hradní pán Zikmund z Ludanic vymohl na králi
pro obec konání dvou výročních trhů a trhu, který se konal každou středu v týdnu. Výroční trhy se konaly na
svatého Filipa a Jakuba - 1. května a druhý na svátek svatého Jakuba 25. července. Za Rudolfa z Tiefenbachu
byl povolen třetí výroční trh na svátek Šimona a Judy - 28. října. Před tímto trhem se vždy v sobotu pořádal
koňský a dobytčí trh, který se odbýval na tržišti Za Řekou - dnešní ulice Tišnovská.
Středeční trh začínal ve dvě hodiny odpoledne vyložením všech věcí k prodeji. Dnes bychom řekli, že to
byl stánkový prodej, který trval do večera. Výroční trh trval po dobu dvou týdnů. Byl také spojen s právem
3

Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 10/2014

www.obecveverskabityska.cz

freyunku. To znamená, že sousedé, kteří k tomu měli povolení, mohli během trhu nalévat a prodávat víno.
Každý, kdo chtěl víno prodávat, musel toto víno donést ochutnat na radnici. Primátor, purkmistr a čtyři radní
víno ochutnali a určili cenu, za kterou mělo být prodáváno. Poměrně velké pokuty byly vyměřovány tomu,
kdo šenkoval víno po ukončení freyunku.
Když začínal trh, dávalo se znamení. Z kostelní věže se zvonilo, později hudebníci troubili. Na radnici
pak právní posel vystrčil ,,ruku práva" - byla to dřevěná vyřezávaná ruka držící meč. Při každé změně císaře
muselo město nebo obec o povolení trhu žádat. Levná záležitost to nebyla. Na začátku 18. stol. se tato suma
vyšplhala na 171 zlatých.
Za Františka I. byl bítýšským povolen čtvrtý výroční trh na 9. února. Za povolení obec zaplatila 105
zlatých a 3 krejcary. Výroční trh z 25. července byl přesunut až na srpen, protože o sv. Jakubu byly jarmarky
v Tišnově, Ivančicích, v Lomnici, Brně a dalších městech. Týdenní trhy pořádané každou středu postupně
zanikly. Trhy koňské a dobytčí trvaly do první světové války. Výroční trhy, které byly během roku čtyři, se
omezily na dva až jeden ročně. Naposledy byl trh v Bítýšce v roce 1937.

Hana Mifková

FLAŠINETÁŘI V BÍTÝŠCE
Nevšední hudební zážitek zažili návštěvníci Jarošova mlýna ve Veverské Bítýšce. Na nádvoří této kulturní
památky s funkčním vodním válcovým mlýnem a muzeem mlynářského řemesla na břehu Bílého potoka se
sešli v neděli 18. srpna 2014 flašinetáři.
Atmosféru života z přelomu 18. a 19. století přiblížil a slovem doprovodil prezident sekce Flašinety a mechanické hrací stroje při Kruhu přátel Technického muzea v Brně, pan Jan Bondra z Prahy a
jeho flašinet s varhanovými píšťalami. Hudební
nástroj, který se běžně pohání ručně klikou,
tentokrát napojili přes řemenici k unikátnímu
malému parnímu stroji, vyrobenému Ladislavem Šedivým z Tábora; obsluhoval pan
Bubeník, strojvedoucí ve výslužbě.
Další vzácní hosté, manželé Jeannine
a Cloude Sobeau z Francie, manželé Raymonde
a Willy Roaux ze Švýcarska, manželé Alexandra a Henri Noubel, žijící v Brně, připravili
nezapomenutelný dvouhodinový koncert.
Používali zde flašinety vyrobené v druhé polovině 20. století s varhanovými píšťalami, jako
záznamové médium slouží papírové pásy nebo
ruličky. Ukázali, že na flašinety se dají hrát
nejen staré kramářské písně, ale také klasické operní melodie i současná populární hudba.
První kolovrátky, jak se tehdy flašinetům říkalo, vznikaly na počátku 18. století ve Francii a Itálii. Důvodem sestrojení byla výuka zpěvného ptactva novým melodiím. Jednalo se o malou skříňku, kde se klikou
otáčelo dřevěným válcem, a měch zásoboval vzduchem několik píšťal hrajících melodii. V Anglii sloužily
kolovrátky v menších kostelech místo varhan. Hlavní
uplatnění však našly všude tam, kde se hudba provozovala na veřejnosti, na ulicích, poutích, v zábavních
podnicích a divadlech.
Vybavení kolovrátků bylo velmi rozmanité, podle
místa produkce a hráče. Malé a jednoduché flašinety
byly nástrojem žebráků a válečných veteránů, kteří
kolovrátky dostali nebo si je půjčovali. Dost často se
jednalo o harmonikové (jazýčkové) stroje, ty byly
menší a levnější než píšťalové. Hra na flašinet byla
u nás velmi populární. Potulní flašinetáři měli své pub4
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likum a svou hrou vytvářeli specifickou atmosféru ve
velkých městech i malých vesnicích.
Hudební skladba je ve flašinetu zaznamenána
naraženými trny na dřevěném válci, podobně jako
u orchestrionu. Na válci bývá "naprogramováno"
obvykle 7 až 9 melodií. Jedinou možností, jak hrát
jinou sadu melodií byla nepraktická výměna válce a
náhradní válce byly navíc drahé. Později se skladby
zapisovaly na skládaném perforovaném pásu z lepenky, který bylo
možné měnit a přehrávat tak široký
repertoár melodií.
Dnešní noty, jak
pásům říkají, se vyrábí strojně ve specializovaných dílnách. Jejich cena se
pohybuje kolem 2 500 Kč.
Kolovrátek byl nejrozšířenější hrací stroj u nás, je považován za symbol hracího automatu. V 19. a 20. století je vyrábělo několik desítek dílen
po celých Čechách, Moravě i Slezsku. Šlo o výnosnou živnost, výrobci
zásobovali svými strojky nejen domácí hráče, ale s úspěchem je prodávali po celé Evropě. Po válce firmy postupně zanikaly a v roce 1948
skončila tradice flašinetů u nás.
Poděkování patří panu otci mlynáři z Jarošova mlýna, Ing. Karlu Zatloukalovi a feldwebelu Vlastimilovi Valáškovi, veliteli zásobovacích jednotek při Vojensko-historickém spolku c. k. Monarchie Veverská Bitýška,
kteří v dobovém oblečení a za stálého dohledu c. k. četnictva celou akci
připravili.
Na základě odborných údajů poskytnutých vedoucím technického oddělení panem Petrem Nekužou z Technického muzea v Brně zpracoval Zdenek Protivínský.

DO PRALESA
Znáte nějaký prales? Že Boubín je daleko? Do pralesa si můžeme vyšlápnout přímo z domova. Abychom
si cestu přece jen trochu zkrátili, popojedeme autobusem do Braníškova. Ze zastávky se dáme doprava, projdeme Braníškov kolem tenisových kurtů a po polní cestě dojdeme na rozcestí Pravková. Zde najdeme červenou a zelenou turistickou značku. Dáme se rovně po zelené, ta ale asi po 100 metrech odbočuje z naší
cesty doleva. My pokračujeme stále rovně po zpevněné lesní cestě zvané Mokř. Projdeme planinku, kde je
naučná tabule s názvem Uznaná lesní sadba. Jdeme dále po cestě stáčející se doleva a do kopce. Za horizontem se zpevněná cesta stáčí ještě doleva, ale
my pokračujeme z rozcestí stále rovně po již
nezpevněné cestě. Po asi 400 metrech narazíme
na naučnou tabuli Prales Slunná. Za ní už je
opravdu prales.
Prales byl jako rezervace ustanoven v roce
1985. Rozkládá se v prostoru mezi Pejškovským
a Maršovským potokem v nadmořské výšce 300
- 420 m. Jedná se o zbytek jedlo-bukového lesa
pralesního charakteru s výskytem chráněných
rostlin v podrostu. Nejmohutnější buky dosahují výšky až 40 m.
Vyskytují se zde i vzácné druhy živočichů,
např. mlok skvrnitý, čáp černý, puštík obecný,
krkavec velký, různí strakapoudi.
Z bylinek mařinka vonná, kopytník evropský,
5
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česnáček lékařský, brambořík nachový atd.
V nejcennější části pralesa je dřevité patro tvořeno
bukovým porostem, který postupně odumírá a na jeho
místo se dostává především lípa, habr a jasan. V posledních letech byl prales značně poškozen větrnými
kalamitami, nárost a semenáčky byly likvidovány zvěří. Proto byly části lesa oploceny. Plot slouží zřejmě
také proti zlodějům dřeva.
Po obhlídce pralesa se vrátíme k ceduli "Uznaná
sadba" a po cestě, která jde z kopce doleva okolo
strže, se dostaneme až na asfaltovou cestu, která vede
od Lažánek. Zde si můžeme prohlédnout nedávno vybudovaný nový rybník, který tu jako retenční nádrž
zřídily Lesy města Brna. Dáme se doleva po proudu
Maršovského potoka a krásným lesním údolím dojdeme na křižovatku, kde se připojí zelená turistická značka, po které dojdeme až na chatovou osadu Šárka u řeky Svratky. Tam bývá o víkendech otevřená hospůdka, kde se můžeme občerstvit. Po odpočinku se vydáme po proudu řeky po červené značce zpět do Bítýšky.
Zpočátku nás však čeká poměrně obtížná cesta nad řekou! Při občerstvení v hospodě proto na toto musíme
pamatovat, abychom třeba nespadli ze stráně do řeky.
S dávkou opatrnosti se tento úsek cesty dá překonat. Jakmile sejdeme dolů k řece, čeká nás již poměrně
pohodlná cesta lemovaná rekreačními chatami a jsme doma. Celý výlet měří cca 13,5 km a dá se zvládnout
za odpoledne, i když na podzim se už večery přibližují rychleji.
Turistice zdar, Václav Hálek
foto a spolupráce Zdeněk Kondr

Webový projekt informuje o aktuálním dění na Kuřimsku
Od roku 2012 provozujeme portál www.RegionKurimsko.cz, ve kterém se snažíme informovat o všem, co
se v tomto regionu děje. Snažíme se publikovat to nejdůležitější - od nejnovějších zpráv, přes kulturní
události, až po sport a politiku. Portál není zaměřen na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco
zajímavého. Kromě toho máme i několik dalších portálů z okolí Brna.
Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Kuřimsku. Zdarma nabízíme možnost vložit inzerát
a firmy se mohou bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlějším katalogu v regionu. Pořadatelé a organizátoři
u nás mohou zveřejnit pozvánky na své akce.
Nabídka spolupráce
Pořadatelům akcí či firmám je určena nabídka reklamní spolupráce či mediálního partnerství. Svou reklamu
můžete cílit na daný region, aby ji viděla jen cílová skupina zákazníků, anebo můžete své služby propagovat na vybraných portálech, klidně i na všech dvanácti. Vzhledem k tomu, že naše portály mají vysokou
návštěvnost, můžeme zaručit, že se články dostanou k mnoha lidem vybraného regionu.
Všechny portály jsou úzce provázány s Facebookem. Články pravidelně publikujeme na našich Facebookových stránkách, navíc si naši čtenáři mohou sami 'lajknout' vybrané články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům. Náš Facebookový profil má více než 300 fanoušků. Čtenáři navíc pravidelně soutěží o hodnotné ceny.
Naší prioritou je vaše spokojenost, ať už
jste naším čtenářem, inzerentem či partnerem. S každým zájemcem o spolupráci
komunikujeme individuálně a rádi splníme
vaše požadavky.

6
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VZÁCNÉ JUBILEUM
Dne 26. července 2014 se dožila vzácného jubilea
naše spoluobčanka, paní Anička Malá. Oslavila 100
let.
V současné době bydlí spolu s paní Růženou Baďuříkovou, která se o ni vzorně stará.
Oslavy již proběhly, ale my chceme ještě jednou paní
Aničce Malé popřát klid a pohodu. Paní Růženě Baďuříkové poděkovat za vzornou péči, která dnes není
úplnou samozřejmostí.

Anežka Dvořáková

CENTRUM VOLNÉHO ČASU VEVERKA
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INZERCE

Výroba a montáž nových pomníkĤ
Opravy pomníkĤ
Broušení a vyrovnání obrub
Nápisy na pomník
DoplĖkový sortiment:
lampy, vázy, drtČ do hrobĤ
a mnoho dalšího
KAMENICTVÍ HÁJEK s.r.o.
email: ales@kamenictvihajek.com
internet: www.kamenictvihajek.com
telefon: 777 145 338
8
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BRNO

NEJŠIRŠÍ V ÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Elektrický vysavač listí

Benzinový vysavač listí

HLSI 260, výkon 2600 W, rychlost vzduchového
proudu 275 km/ hod., objem záchytného koše
35 l, hmotnost 3 kg

GBLE 650, výkon 0,9 PS/ 650 W, rychlost
vzduchového proudu 210 km/ hod., objem
záchytného koše 55 l, hmotnost 7 kg

849,- !

Elektrický drtič
zahradního odpadu
LH 260 A, výkon 2600 W,
max.  větví 4 cm, systém
drcení frézovacím válcem,
hlučnost 86 dB (A), hmotnost 28 kg

2.990,- ! 3.990,- !
37 cm

Elektrohydraulický
štípač dřeva
4T, 230 V/ 1500 W, 50 Hz,
2950 ot./ min., pro výrobu
polen bez fyzické námahy,
ochrana IP 54, max.
 kmenů 5 – 25 cm, max.
délka kmenů 37 cm, hmotnost 42 kg

3.590,- !
ELEKTROSTART

Zametací stroj
HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon
3,5 kW/ 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru
62 cm,  kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do
3 různých směrů, hmotnost 64 kg

17.990,- !

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
Tato nabídka platí do 31. 10. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz
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Jaké mám zkušenosti se slunečnicovými briketami?
Přetiskujeme článek, který obsahuje zkušenosti čtenáře se slunečnicovými briketami.
Velmi rychle se přibližuje topná sezona a před jejím začátkem přicházejí diskuse na téma, čím budeme topit. Následující zima
může být navíc „zajímavá“ z toho důvodu, že se dá očekávat zdražení nebo komplikace s dodávkami plynu z důvodu ruskoukrajinského konfliktu. Rád bych zmínil svou zkušenost, která může být pro řadu čtenářů užitečná.
Doma topíme v krbových kamnech a pomocí výměníku rozvádíme teplo do radiátorů. Doposud jsem běžně využíval dřevo
nebo dřevěné brikety. V minulé sezoně mi dodavatel (moraviabriket.cz) nabídl, abych vyzkoušel slunečnicové brikety.
Výrobce je propagoval jako ekologické, čisté a šetrné ke kotli nebo krbu. Po sezonní zkušenosti mohu potvrdit, že komín není
vůbec zadehtovaný. Brikety jsem vyzkoušel i kvůli tomu, že mi firma za směšnou přepravní cenu dodala paletu přímo před
dům.
Na co jsem přišel? Původně kupované dřevěné brikety hoří rychle, vyrobí mnoho tepla během krátkého času. My jsme ovšem
přikládali třeba na noc a za tři hodiny bylo už topeniště téměř studené. Tohle se nestane při používání slunečnicových briket,
protože hoří pozvolna a dlouho. Někteří výrobci konstatují, že předávají teplo až deset hodin. Tuto zkušenost mohu jenom
potvrdit. Dvě až tři hodiny hoří mírným plamenem, poté žhnou a teplo vydávají dalších až sedm hodin. Vzniká i méně popela
oproti uhlí nebo dřevu (trochu více v porovnání s dřevěnými briketami). Například MoraviaBriket uváděl účinnost v rozmezí
80–90 procent, na základě své zkušenosti bych to viděl na středu tohoto intervalu.
Závěrem svého článku bych rád zmínil otázku ceny, která zajímá většinu lidí. Je nutné přiznat, že opravdu kvalitní
slunečnicové brikety pořídíte za vyšší cenu. Když jsem si po topné sezoně spočítal náklady, byl jsem mile překvapen. Oproti
dřevěným briketám jsem ušetřil přibližně 3000 korun. Zkoušel jsem i levné výrobky, které jsou ovšem nekvalitní a topení s
nimi je ve výsledku dražší. Přeji, ať na zimu zvolíte to správné palivo.
Aleš Stárek, Brno
redakčně upraveno
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Přemýšlíte o novém topení?

Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na výměnu kotle
a bojleru, staré zařízení demontujeme, nainstalujeme
nové, na které od nás dostanete až 5 let záruku!
Nezmeškejte svou příležitost a využíjte akční ceny na
kompletní dodávku a montáž.
C e n y j i ž o d 4 5 0 0 0 , - Kč b e z D P H .
ENBRA, a.s., Popůvky 404, 664 41 Troubsko
Váš obchodník: Patrik Prokeš - vedoucí zakázkového oddělení
M 731 534 766 E prokes@enbra.cz
10
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ZDROJ VAŠICH NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ
- oficiální www stránky Městyse Veverská Bítýška
- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz
Obecní knihovna http://okvb.unas.cz
11
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

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 2014  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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