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Vážení spoluobčané,

zdravím vás s dalším číslem
Zpravodaje. Seznámím vás s vý-
čtem prací realizovaných staveb-
ní skupinou městyse a úřadem
městyse.

Stavební skupina městyse
provedla rozšíření prostor herny
mateřské školy v ulici Pavla
Perky. Tím byly splněny poža-

davky pro naplnění maximální kapacity dětí ve
třídách v této mateřské školce, to znamená 3 třídy po
28 dětech. Dále byly dokončeny opravy chodníků
v areálu uvedené mateřské školy. Staré původní ne-
rovné betonové chodníky byly nahrazeny povrchem
ze zámkové dlažby. 

Ateliérem Coufal byla předána projektová doku-
mentace architektonického řešení na zateplení
budovy a zhotovení celkové nové fasády na budově
mateřské školy v ulici Pavla Perky. 

V nejbližších dnech bude rovněž předána projek-
tová dokumentace na opravu budovy mateřské a zá-
kladní školy v ulici Zábíteší. Opravy budou spočívat
v celkové výměně oken, zateplení budovy a zho-
tovení fasády.

Stavební skupina městyse provedla opravu chod-
níků v okolí místního hřbitova a smuteční síně. Bylo
opraveno vstupní schodiště a instalován stojan na
kola. Byly zde umístěny kontejnery na tříděný odpad
a odstraněny náletové porosty a keře. Uvedené keře
posloužily několika jedincům jako místo pro
odkládání všeho možného. Místní hřbitov a jeho

okolí je pietní místo, proto je třeba, abychom se
všichni k tomuto místu chovali důstojně. 

Byly provedeny opravy částí chodníků v ulici Za
Řekou a v ulici Marušky Kudeříkové. Pokud to poča-
sí umožní, bude se v opravách chodníků po obci
pokračovat.

Na základě vyhotoveného znaleckého posudku
aktuálního stavu vybraných stromů byl proveden
redukční řez na lípě velkolisté, rostoucí v ulici Zábí-
teší naproti restauraci Omega. Dle rozhodnutí Odbo-
ru životního prostředí MěÚ Kuřim byl proveden
redukční řez a upraven průchodný profil na památ-
ném stromu - kaštan u pošty.

Zastupitelstvo městyse vyřešilo s vlastníky pozem-
ků v prodejně stavebnin požadované rozšíření ko-
munikace, které je potřeba k dopracování projektové
dokumentace pro územní řízení opravy ulice Krátká.
Po vydání stanoviska Dopravního inspektorátu Poli-
cie ČR se bude v územním řízení pokračovat.

Byla provedena výstavba prodloužení kanaliza-
čního řadu splaškové kanalizace a vodovodního řa-
du v části ulice Na Babkách. Na Odboru vodo-
právním MěÚ Kuřim je zažádáno o vydání kolau-
dačního souhlasu. Jakmile bude kolaudační souhlas
vydán, budou uvedené stavby předány do správy
a údržby Vodárenskému svazku. 

V záměru městyse je zajistit nové kontejnerové
vozidlo na vývoz komunálního odpadu a bio
odpadu, ukládaného v kontejnerech na sběrném
dvoře, dále pořízení nových kontejnerů a jednoho
kontejneru děleného a vybaveného hydraulickou



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 10/2015 www.obecveverskabityska.cz

Usnesení č. 15
ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse
Veverská Bítýška za rok 2014 bez
výhrad. 
Usnesení č. 16
ZM schvaluje účetní závěrku Městyse
Veverská Bítýška za rok 2014.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti financování.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje vyřazení majetku kni-
hovny Městyse Veverská Bítýška dle
předloženého vyřazovacího pro-
tokolu ze dne 2. 6. 2015.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje odkoupení:
- vodovodu, spočívající v prodloužení

stávajícího vodovodu pro veřejnou
potřebu v délce 360 m z plastových
trub PE 100 SDR 11 DN 90 x 8,2
mm

- splaškové kanalizace pro veřejnou
potřebu v délce 376,5 m z PVC DN
300 

- dešťovou kanalizaci v délce cca 344
m z PVC DN 300 a železobetonu
DN 400 uložených v pozemcích
p.č. 2306, 2396/32, 2396/66 a p.č.
2424/1 v k.ú. Veverská Bítýška do
vlastnictví Městyse Veverská Bítýška
za celkovou dohodnutou cenu 500
Kč. Uvedené sítě jsou řádně zkolau-
dované. 

Usnesení č. 22
ZM schvaluje kupní smlouvu uzavře-
nou mezi prodávajícím spol. Nad
Bílým potokem, s r.o, Francouzská
418/82, 602 00 Brno, zast. Ing. M.P. a
kupujícím Městysem Veverská Bítýška
za účelem odkoupení: 
- vodovodu, spočívající v prodloužení

stávajícího vodovodu pro veřejnou
potřebu v délce 360 m z plastových
trub PE 100 SDR 11 DN 90 x 8,2
mm

- splaškové kanalizace pro veřejnou
potřebu v délce 376,5 m z PVC DN
300 

- dešťovou kanalizaci v délce cca 344
m z PVC DN 300 a železobetonu
DN 400

a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje předání splaškové
kanalizace pro veřejnou potřebu v
délce 376,5 m z PVC DN 300 ulože-
nou v pozemcích 2396/66, 2396/32,

524/3, 2424/1, 2306 v k.ú. Veverská
Bítýška do správy a údržby Vodáren-
skému svazku "Bítešsko". ZM pověřu-
je starostu podpisem předávacího pro-
tokolu.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje předání vodovodního
řadu spočívající v prodloužení stáva-
jícího vodovodu pro veřejnou potře-
bu v délce 360 m z plastových trub PE
100 SDR 11 DN 90 x 8,2 mm ulože-
nou v pozemcích 2396/66, 2396/32,
524/3, 2424/1, 2306 v k.ú. Veverská
Bítýška do správy a údržby Vodáren-
skému svazku "Bítešsko". ZM pověřu-
je starostu podpisem předávacího pro-
tokolu.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti na stav-
bu s označením SAP: 11010-053655,
název akce: CG5M_BO_ BOVEB_OK
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným O2
Czech Republic a.s., se sídlem Praha
4, Za Brumlovkou 266/2 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje MŠ, přísp. organizaci,
Pavla Perky 333, Veverská Bítýška
vyřazení věcí dle předloženého vyřa-
zovacího protokolu ze dne 31.5.
2015 
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rukou, který by umožňoval kvalitnější a levnější svoz
tříděných složek odpadu, především svoz skleně-
ných obalů.

V našem městysu převážně zajišťuje pečovatel-
skou službu a odlehčovací službu Oblastní charita
Tišnov. Městys Veverská Bítýška má pro výkon těch-
to služeb připravenou část prostorů v ulici Boční č.p.
555. Z důvodu nemoci paní ředitelky Oblastní chari-
ty nemohly být prozatím dohodnuty podmínky náj-
mu a uzavřena nájemní smlouva. Mimo tuto sku-
tečnost v současné době probíhají jednání ohledně
zajišťování finanční podpory sociálních služeb ze
strany obcí. Přestože to zákon neukládá, měly by se
obce částečně podílet finanční podporou na za-
bezpečení sociálních služeb pro své občany z obec-
ních rozpočtů. O výši podpory na příští kalendářní
rok rozhodne zastupitelstvo městyse.

Na přelomu měsíce října a listopadu budou pro-
jektovou kanceláří dopravních staveb předány pro-
jektové dokumentace na výstavbu parkovacích ploch
na sídlišti Na Bítýškách, v ulici M. Kudeříkové a na

opravu komunikace v části ulice Na Bílém potoce,
včetně veškerých stanovisek dotčených orgánů. Zde
bych se chtěl zmínit, že i oprava komunikace musí
probíhat na základě vyhotoveného projektu, projed-
naného v územním a stavebním řízení. Neboť právě
vyhotovené zaměření potřebné pro opravu komu-
nikace bezpečně určí hranice vlastníka pozemku, na
kterém se má záměr realizovat. Pokud se při zamě-
ření zjistí, že uvedenou část pozemku vlastní jiný
majitel, je nutné nejprve dořešit majetkoprávní vzta-
hy s uvedeným vlastníkem. Tento případ zrovna
nastal v lokalitě Na Bílém potoce.

Na základě veškerých dodaných projektových
dokumentací budou okamžitě zahájena patřičná
řízení potřebná k vydání stavebních povolení, aby
tyto investiční akce byly připraveny k realizaci.

Josef Mifek, starosta městyse

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)



Usnesení č. 27
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 1936/2 o výměře 5 m2

(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m2.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
uhradí kupující. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2500/18 o výměře
4 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 200 Kč/m2. Záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední
desce a webových stránkách městyse. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2569/128 (oddělená z
p.č. 2569/41) o výměře 79 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč a
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 30
ZM souhlasí s odkoupením pozemků
p.č. 1076/2 (vzniklý z pozemku p.č.
1076 a 1075/1) o výměře 199 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška do vlastnictví
městyse.
Usnesení č. 31
ZM souhlasí s odkoupením pozemků
p.č. 1078/2 ( vzniklý z pozemku p.č.
1078) o výměře 59 m2 v k.ú. Vever-
ská Bítýška do vlastnictví městyse.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor budovy Smuteční síně
ve Veverské Bítýšce na p.č. 2575 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu nájmu
25000 Kč/rok. a na dobu 5 let.
Usnesení č. 33
ZM se ztotožňuje se stanoviskem
VUP ze dne 9. 6. 2015, týkající se
výstavby 4 RD na pozemku p.č. 1500
a 1501 v k.ú.Veverská Bítýška a
nesouhlasí s výstavbou z důvodu
velké hustoty zastavěnosti.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje Provozní a návštěvní
řád beach volejbalového hřiště na
Ostrůvku ve Veverské Bítýšce. Cena
za využití hřiště 80 Kč/hod. 
Usnesení č. 35
ZM akceptuje vypuštění záměru
TV01 v úseku Říčany - Chudčice z
návrhu ZÚR JMK. 
Usnesení č. 36

ZM schvaluje předloženou úpravu
smlouvy o poskytnutí dotace FC Ve-
verská Bítýška z rozpočtu Městyse
Veverská Bítýška a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 37
ZM uděluje pravomoc starostovi, jako
správci sociálního fondu, aby schvalo-
val a podepisoval smlouvy o zápůjčce
čerpané na základě Statutu sociálního
fondu článek 3, bod 3.1.2. podle
zákona č. 128/2000 o obcích, § 84,
odst. 2 písm. c) a §85 písm. j).
Usnesení č. 38
ZM schvaluje opravu v Kolektivní
smlouvě Městyse Veverská Bítýška v
čl. VII, odst. 3.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje dodatek Statutu sociál-
ního fondu Městyse Veverská Bítýška
č. 1.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1291/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 112 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300
Kč/m2.
Záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední desce a webových stránkách
městyse. 
Usnesení č. 41
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1307/1 o výměře
11 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
300 Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední desce a we-
bových stránkách městyse.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1688/23
(vzniklý z pozemku p.č.1688/2) o
výměře 153 m2 v k.ú. Veverská Bítýš-
ka za cenu 200 Kč/m2. Záměr prode-
je bude zveřejněn na úřední tabuli a
na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 43
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1388/2 (vzniklý z
pozemku p.č. 1388) o výměře 118 m2

v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2.
Usnesení č. 44
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 934/1 o
výměře cca 30 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 200 Kč/m2. Záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední

tabuli a na webových stránkách
městyse po dodání geometrického
plánu, který si zajistí na své náklady
žadatel. 
Usnesení č. 45
ZM schvaluje opravu mostku přes
Bílý potok z ulice Boční na Ostrůvek
z materiálu dub. Tyto práce provede
Jakub Kučera. 
Usnesení č. 46
ZM schvaluje smlouvu č.
1030025026/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, 9. května, rozš. NNk,
Doležalová" spočívající v umístění
zemního kabelového vedení NN uza-
vřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, a
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Ve smlouvě bude před pod-
pisem upravena cena, a to z 1000 Kč
na 5000 Kč.
Usnesení č. 47
ZM schvaluje projektanta Ing. C., pro-
jektový ateliér se sídlem Brno, 612
00, který vypracuje projektovou
dokumentaci na zateplení, fasádu a
výměnu oken na obecní budovu
Zábíteší 224, Ve-verská Bítýška. 
Usnesení č. 48
ZM schvaluje projektanta Ing. C., pro-
jektový ateliér se sídlem Brno, 612
00, který vypracuje projektovou
dokumentaci na zateplení a fasádu na
obecní budovu MŠ Pavla Perky 333,
Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 49
ZM schvaluje záměr odkoupení části
pozemku p.č. 778 o výměře cca 31
m2, a p.č. 464/2 o výměře cca 14 m2

v k.ú. Veverská Bítýška za účelem
rozšíření cesty před firmou Stafis týka-
jící se opravy komunikace. 

V bodě č. 12 Záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 2541/4 o výměře 220
m2 v k.ú. Veverská Bítýška usnesení
nevzniklo.
ZM nedoporučuje se podílet na spolu-
podílnictví v projektu. ZM navrhuje
vést trasu cyklostezky stávající trasou.
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Usnesení č. 10
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti financování.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje smlouvu č.
1040009288/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, obnova DPNNk, Staveb-
niny, p.č. 777", uzavřenou mezi
povinným Městysem Veverská Bítýš-
ka a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje záměr odkoupení zá-
kladního technického vybavení -
stavební objekt : veřejné osvětlení -
výstavby 47 RD ve Veverské Bítýšce
uloženého v pozemcích p.č. 2396/
66, 2424/1, 2396/32 v k.ú. Veverská
Bítýška za jednorázovou úhradu ve
výši 1000 Kč do vlastnictví městyse
Veverská Bítýška. 
ZM pověřuje JUDr. J. R. vypracová-
ním kupní smlouvy uzavřené mezi
Městysem Veverská Bítýška jako
kupujícím a spol. Nad Bílým potokem
s.r.o., se sídlem Francouzská 418/82,
Brno, zast. jednatelem Ing. M. P. jako
prodávajícím. Veškeré poplatky spo-
jené s odkoupením stavebního objek-
tu uhradí městys Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 15
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 2425/11 o
výměře cca 220 m2 v k..ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM neschvaluje úpravu regulačního
plánu v lokalitě u Slešťůvky s tím, že
by byl vyjmut pozemek p.č. 2425/12
dle předložené žádosti nebo vyjmuta
komunikace vedená přes uvedený
pozemek. 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1388/2 (vzniklý z
pozemku p.č. 1388) o výměře 118 m2

v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200

Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Veškeré poplatky spo-
jené s prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1291/2 (zastavěná plo-
cha a nádvoří) o výměře 112 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300
Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Veškeré poplatky spo-
jené s prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 19
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 666/2 o (vzniklý z
pozemku p.č. 666) o výměře 786 m2

(ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2.
Záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední tabuli a web. stránkách
městyse. 
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 670 o výměře
1903 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Vev-
erská Bítýška za cenu 200 Kč/m2.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1307/1 (ostatní plocha)
o výměře 11 m2 v k.ú. Veverská Bítýš-
ka cenu 300 Kč/m2 a pověřuje staros-
tu podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1688/23 (vzniklý z p.č.
1688/2) o výměře 153 m2 v k.ú. Ve-
verská Bítýška za cenu 200 Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p.č. 934/1 o rozloze 2,5m x
1 m v k.ú. Veverská Bítýška za účelem
umístění plechové kůlny za cenu 250
Kč/rok. Doba nájmu 5 let. 
Usnesení č. 24
ZM schvaluje smlouvu o nájmu na
část obecního pozemku p.č. 1246 o
výměře 36 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za účelem provozování zastřešené
zahrádky před hospodou U Kocourků
za cenu 18 000 Kč/rok s dobou nájmu
5 let od podpisu smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s vypracováním
smlouvy uhradí Městys Veverská
Bítýška. ZM pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o nájmu.

Poplatky za vypracování nájemní
smlouvy na část pozemku p.č. 1246 o
výměře 35 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
uhradí Městys Veverská Bítýška a po-
věřuje podpisem smlouvy.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1675/4 o výměře 38 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za 350 Kč/m2 do
majetku Městyse Veverská Bítýška.
Veškeré poplatky s prodejem uhradí
Městys Veverská Bítýška. ZM pověřu-
je starostu kupní smlouvy.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje záměr směny zeměděl-
ského objektu - objekt ocelokolny bez
čp a evidenčního v majetku Městyse
Veverská Bítýška umístěná na pozem-
ku soukromých vlastníků za pozemky
p.č. 786/3 o výměře 2 m2 a p.č 778/2
o výměře cca 51 m2 (ostatní plocha) v
k.ú. Veverská Bítýška. Městys nechá
vypracovat směnnou smlouvu. Nákla-
dy spojené se směnou bude hrazeny
ideální polovinou účastníků. Vypra-
covaná směnná smlouva bude před-
ložena ZM k projednání. Vklad do KN
uhradí Městys Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 27
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 231/3 o výměře 60 m2 (zahrada),
který byl oddělen geometrickým
plánem č.1580-80/2014 ze dne 8. 4.
2015 od pozemku p.č. 231 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2

do majetku Městyse Veverská Bítýška.
Veškeré poplatky s prodejem pozem-
ku uhradí Městys Veverská Bítýška.
Pozemek se vykupuje do majetku
městyse za účelem výstavby budoucí
komunikace v ulici U Hřiště. ZM
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 221/3 o výměře 101 m2 (zahrada)
který byl oddělen geometrickým
plánem č.1580-80/2014 ze dne
8.4.2015 od pozemku p.č. 221/1 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2 do majetku Městyse Veverská
Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem
pozemku uhradí městys Veverská
Bítýška. Pozemek se vykupuje do
majetku městyse za účelem výstavby
budoucí komunikace v ulici U Hřiště.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 16.9.2015
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Usnesení č. 29
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 180/2 o výměře 71 m2 (orná
půda), který byl oddělen geometric-
kým plánem č. 1580-80/2014 ze dne
8. 4. 2015 od pozemku p.č. 180 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2 do majetku Městyse Veverská
Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem
pozemku uhradí Městys Veverská
Bítýška. Pozemek se vykupuje do
majetku městyse za účelem výstavby
budoucí komunikace v ulici U Hřiště.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 183/2 o výměře 20 m2 (ostatní
plocha), který byl oddělen geomet-
rickým plánem č. 1580-80/2014 ze
dne 8. 4. 2015 od pozemku p.č. 183
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 500
Kč/m2 do majetku Městyse Veverská
Bítýška. Veškeré poplatky s prodejem
pozemku uhradí Městys Veverská
Bítýška. Pozemek se vykupuje do
majetku městyse za účelem výstavby
budoucí komunikace v ulici U Hřiště.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 184/2 o výměře 67 m2 (zahrada),
který byl oddělen geometrickým
plánem č. 1580-80/2014 ze dne 8. 4.
2015 od pozemku p.č. 184 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 500,- Kč/m2

do majetku městyse Veverská Bítýška.
Veškeré poplatky s prodejem
pozemku uhradí městys Veverská
Bítýška. Pozemek se vykupuje do
majetku městyse za účelem výstavby
budoucí komunikace v ulici U Hřiště.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1307/1 o výměře
cca 2 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za

cenu 200 Kč/m2. Investor zajistí a
uhradí zaměření pozemku geometric-
kým plánem. Po tomto zaměření
bude záměr s přesnou výměrou
pozemku zveřejněn na úřední desce a
webových stránkách městyse. 
Usnesení č. 33
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1078/2 o výměře 398 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2

do vlastnictví městyse Veverská Bítýš-
ka. Prodávající zajistí a uhradí kupní
smlouvu, vklad do KN uhradí kupu-
jící. ZM pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. 
Usnesení č. 34
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1078/2 o výměře 59 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2

do vlastnictví městyse Veverská Bítýš-
ka. Prodávající zajistí a uhradí kupní
smlouvu, vklad do KN uhradí kupu-
jící. ZM pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy
Usnesení č. 35
ZM schvaluje záměr možnosti zřízení
příjezdové cesty s tím, že bude vypra-
cována projektová dokumentace na
prodloužení cesty s odvodněním
lokality v okolí dvou osmipatrových
bytových domů č.p. 647 a 648.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje Ing. M. Z., projektová
kancelář dopravních staveb se sídlem
Brno, jako projektanta na vypracování
projektové dokumentace na prod-
loužení příjezdové cesty na části
pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Veverská
Bítýška.
ZM schvaluje vypracování projektové
dokumentace na odvodnění lokality v
okolí dvou osmipatrových bytových
domů č.p. 647 a 648 v k.ú. Veverská
Bítýška Ing. J. R., projektová činnost
ve výstavbě, se sídlem  Brno. 
Usnesení č. 37
ZM schvaluje pořízení nové rozhla-
sové ústředny od firmy ASEC - elek-
trosystémy s.r.o., se sídlem Pražákova

52, Brno, za předloženou cenu 98
345 Kč bez DPH.
Usnesení č. 38
ZM zajistí průzkum mezi občany Ve-
verské Bítýšky, aby se zjistilo, zda
občané mají zájem užívat statut
město.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje žádost o bezúplatný
převod zemědělského pozemku p.č.
2425/17 v k.ú. Veverská Bítýška, který
je součástí veřejně prospěšné stavby
viz. ÚP, a to podle §7 odst. 1 písm.a),
b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu a o
změnách některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje předložené I. rozpoč-
tové opatření v roce 2015 Základní
škole, přísp. organizaci, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 41
ZM schvaluje smlouvu o zřízení
služebnosti na stavbu vedenou pod
označením "71010-007983 VPI Vev-
erská Bítýška 48 RD", uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Českou telekomunikační infrastruktur-
ou, a.s. se sídlem Olšanská 6, Praha 3 
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 85/8 (vzniklý od-
dělením z pozemku p.č. 85/1) o
výměře 14 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za cenu 800 Kč/m2.
Usnesení č. 43
ZM projednalo žádost týkající se
posouzení umístění stavby na
pozemku p.č. 767/2, případně na
pozemku p.č. 534/18 v k.ú. Veverská
Bítýška a ztotožňuje se s názorem
VÚP ze dne 16. 8. 2015.

HOKEJISTÉ VEVERSKÉ BÍTÝŠKY ODEHRÁLI SVOJI 61. OFICIÁLNÍ SEZÓNU

Hokejisté Veverské Bítýšky odehráli svoji šedesátou první oficiální
sezónu. I v té letošní startovali v krajské soutěži mužů Vysočiny a obsadili
v ní vynikající třetí místo. Tým složený z bývalých hráčů našeho HC navíc
dokázal poprvé v historii zvítězit v Bítešské amatérské hokejové lize a má
tak nejméně na rok v držení putovní pohár. 

Celý soutěžní ročník pak uzavřeli naši hokejisté startem na mezinárod-
ním turnaji RECREATIONAL EUROPE ICE HOCKEY TOURNAMENT
BLED 2015. A na slovinském ledě se v konkurenci 16 týmů z 9 zemí Evro-
py skutečně vyznamenali. V žádném ze šesti zápasů nenašli přemožitele
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a přivezli domů nádherný dřevěný, ručně vyřezávaný, pohár pro vítěze. V krásném jarním počasí si navíc
užili nádhernou přírodu Julských Alp a Triglavského národního parku.

Velký úspěch byl ještě podpořen a vyšperkován individuální trofejí pro nejlepšího hráče turnaje, kterou
získal náš útočník Milan HAKL, který byl zároveň i nejlepším střelcem celého tohoto klání.

Bohatou na úspěchy a hokejově náročnou sezónu tak máme za sebou. V té následující bude rozhodně
těžké se výše zmíněným úspěchům alespoň vyrovnat, ale hokej v našem městysu věren dlouhé tradici má
výzvy rád.

Přehled výsledků:

Krajská soutěž mužů Vysočiny - základní část:

O 3.místo: HC VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - HC ZASTÁVKA  4:2 a 6:6
Finále: HC Lokomotiva Brno - SK Telč 3:4, 3:0 a 10:3

BLED CUP 2015 :
Zápasy ve skupině - HC - AHS Bratislava 13:0, HC - Ledene Grče Kranj (Slo) 3:3, HC - RT Lublaň (Slo) 5:2
Čtvrtfinále: HC - Geronimo Stars Berlín (Ger) 5:1
Semifinále: HC - RP Auto Bratislava (Svk) 4:2
Finále: HC - Jesenice Young (Slo) 1:0 v prodloužení
Pořadí: 1. HCVEVERSKÁ BÍTÝŠKA, 2. Jesenice Young, 3. LG Kranj, 4. RPA Bratislava, 5. GS Berlín, 6. Med-
veščak Zagreb Veterani, 7. ZZB Riga, 8. Dandies Prešov, 9.-16. MB Tampere, Casino Tivoli, Drvene Nogice
Bělehrad, Dremelj All Stars Maribor, Sarajevo Ice Havers, Eishockey Oldies Straubing, RT Team Lublaň
a AHS Bratislava.

1. HC Lokomotiva Brno  12 9 1 0 2 103:47 28 
2. SK Telč 12 9 0 0 3 56:28 27 
3. HC VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 12 7 1 0 4 44:39 23 
4. HC Zastávka 12 5 2 2 3 60:51 21 
5. HHK Velké Meziříčí B  12 3 2 0 7 39:55 13 
6. TJ Náměšť nad Oslavou  12 3 0 0 9 29:59 9 
7. HC Spartak Velká Bíteš B  12 0 0 2 10 21:73 2 
 

Tým Hockey clubu Veverská Bítýška bezprostředně po vítězství na Bled cupu 2015 :
dole zleva: Václav Živný st. - vedoucí mužstva, Přemysl Živný, Milan Hakl, BW Skalník, Michal Kadaňka,

David Staníček, Igor Slanina. nahoře: Zbyněk Koláčný, Jaroslav Koláčný, Petr Hakl, Václav Živný jun.,
Marek Klíma, Michal Žofka, Peter Hauzner a Martin Jaroš. Na snímku chybí Miroslav Hajný.
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Bítešská amatérská hokejová liga 2014 / 2015:

www.hcveverskabityska.com, hcvb@centrum.cz

1. VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 20 15 1 4 128:69 31 
2. HC Malhostovice 20 12 2 6 138:97 26 
3. BOLKS Olší 20 10 0 10 89:98 20 
4. HC Maršov 20 7 2 11 92:113 16 
5. Kati Katov 20 3 1 16 75:145 7 
 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU VEVERKA, DDM HELCELETOVA 
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Škola slaví
Jistě si všichni vzpomenete na naši velice zdařilou školní akademii ke stému výročí školy, která proběhla

v červnu 2011. Pět let uteklo jako voda a škola opět slaví. Tentokrát je to 105. výročí zahájení školní výuky
v této budově. A my jsme se rozhodli připomínat si toto výročí po celý rok. Budeme pořádat různé akce, ať
už sportovní či kulturní, během celého školního roku. Již v září se konala sportovní akce Běh kolem Bítýšky,
které se zúčastnilo nejen hodně žáků školy, ale také obyvatel Veverské Bítýšky. Přehled dalších programů
realizovaných v tomto školním roce si můžete přečíst v Plánu školních akcí k 105. výročí založení školy.  

Mgr. Helena Kučerová
Běh kolem Bítýšky

V sobotu dne 19. 9. 2015 naše ZŠ uspořádala ve spolupráci s městysem Veverská Bítýška historicky první
přespolní běh s názvem "Běh kolem Bítýšky", jehož tratě vedly od fotbalového hřiště, po pravém břehu řeky
Svratky, pod chudčickým mostem,
kolem "Bažin" a zpět. Během celého dne
bylo krásné slunečné počasí, které bylo
k pořádání takovéto sportovní akce jako
stvořené.

Závodů se zúčastnilo celkem 173
běžců ve dvaceti věkových kategoriích.
Nejmladším závodníkem byl dvouletý
Pavlík Karda a naopak nejstarším účast-
níkem byl pan Rudolf Urbánek, který ve
svých 91 letech všem dokázal, že sporto-
vat se dá v každém věku. A proto mu pa-
tří velký obdiv.

Na trať hlavního závodu, který měřil
8000m se postavilo celkem 11 závod-
níků odhodlaných se poprat o vítězství.
Vítězem běhu na 8000m v kategorii muži do 39 let se stal Ondřej Šanca (29min 14s). V kategorii muži 40 -
59 let byl nejrychlejším běžcem Roman Čadík (35min 37s). Ženy závodily na trati dlouhé 4000m - zde byly
nejrychlejší: paní Hana Pustinová (20min 4s) - kategorie ženy do 34 let a v kategorii ženy 35 - 59 let paní
Eva Šimonovská s celkovým časem 17min. Díky skvělým výsledkům byli
závodníci Ondřej Šanca a Eva Šimonovská vyhlášeni jako nejrychlejší
běžci z Veverské Bítýšky. 

Ve všech kategoriích si závodníci na prvních třech místech odnesli
medaili a ceny od sponzorů akce. Ocenění by ovšem zasloužili všichni,
kteří se závodu zúčastnili a nebáli se porovnat své síly s ostatními. Na
všech běžcích bylo vidět úsilí a snaha doběhnout do cíle v co nejlepším
čase.

Po celou dobu závodu byla v prostoru startu a cíle připravena pro
naše nejmladší sportovce malá atletika. Děti si mohly během čekání na
start nebo na závěrečné vyhlášení vítězů vyzkoušet tradiční atletické dis-
ciplíny s netradičním náčiním (hod gumovým oštěpem, běh přes pěnové
překážky, slalom, …).

Na celý průběh závodu přihlížel i náš bývalý žák a jeden z nejrych-
lejších běžců ČR Jiří Homoláč, který získal titul mistra republiky v půl-
maratonu. A celou akci hodnotil velmi kladně.

Tímto bychom chtěli poděkovat nejen všem závodníkům, kteří se
závodu zúčastnili, ale i sponzorům a pořadatelům, kteří se podíleli na
přípravách a organizaci této soutěže. Díky jejich úsilí se tento závod
vydařil a věříme, že se Běh kolem Bítýšky stane každoroční oblíbenou sportovní akcí pro širokou veřejnost. 

Mgr. Veronika Petrová
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ZPRÁVY ZE ZŠ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
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Výstava ovoce a zeleniny
Žáci 1. - 5. roč. navštívili 21. 9. zahrádkářskou výstavu. Výstava se všem

moc líbila. Žáci se seznámili se známými i méně známými druhy ovoce a ze-
leniny, s bylinkami a květinami. Po ochutnávce uznali, že jablíčka z našich
zahrádek jsou chutnější, než ta koupené v supermarketech. Všichni ocenili
i práce dětí z MŠ a školní družiny.

Děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli, a těšíme se zase někdy příště. 

Mgr. Marcela Rulíšková

Dopravní výchova
Žáci 4. A se dne 23. 9. zúčastnili pod

vedením odborného lektora kurzu dopravní
výchovy. Nejprve byli školeni v zásadách jízdy
na kole a provozu na silnici. Následně absolvo-
vali zkušební test, který je opravňuje k získání
průkazu cyklisty.  S ním pak od deseti let
mohou sami jezdit na vozovce. Druhá část
cvičení již probíhala na dopravním hřišti, kde si
děti mohly vyzkoušet jízdu na křižovatce s
doprav-ními značkami nebo řízenou policistou.
Poté byli vyhodnoceni jezdci, kteří dosáhli
nejen nejlepšího času v pomalé jízdě, ale kteří
především dbali pokynů instruktora a dodržo-
vali řád-ně pravidla a bezpečnost na silnici. Přestože u některých bylo vidět zklamání z neúspěchu, na závěr

jsme si všichni odnášeli cennou zkušenost o důležitosti
bezpečné a ohleduplné jízdy, která je v silničním provozu
tím nejdůležitějším.

MgA. Et Mgr. Petra Štěpánová

Projekt Čtenářské dílny
Také naše škola se zapojila do projektu Čtenářské dílny.

Bude se realizovat v 5. a 7. ročníku. Pro žáky jsme zakoupili
50 nových knih (beletrii), které budou dětem k dispozici.
Každý žák si vybere knihu, která jej zaujala.

Po úvodní minilekci budou žáci samostatně číst a po
určité době se o své nové poznatky podělí buď s celou tří-

dou, nebo budou sdílet své zážitky ve dvojicích. Budou nás seznamovat s tím, co je během čtení zaujalo.
Budou porovnávat vlastnosti postav, naučí se vyjadřovat vlastními slovy své názory, svá přání. Na závěr
budou žáci prezentovat svou knihu.

A proč Čtenářské dílny?
Žáci se naučí nejen vnímat, co čtou, ale také respektovat pravidla, vyjadřovat vlastními slovy obsah

přečteného, vyhledat hlavní myšlenku díla. Naučí se naslouchat také tomu druhému, sdílet vlastní prožitky
z přečteného, rozvíjet svou slovní zásobu, ale i fantazii, správně formulovat své otázky a odpovědi a v ne-
poslední řadě si zlepší také pravopis.

Mgr. Helena Kučerová

Mimoškolní výuka
Žáci 2. stupně mají i v letošním roce objednanou řadu výukových programů, které se budou konat mimo

školní budovu. Nejvíce využíváme programy nabízené Planetáriem Brno, např.: Namokám, Přírodní výběr
a další. Dále máme domluvené programy v Bioskopu na Masarykově univerzitě, kde se žáci seznámí se zá-
kladnou DNA, a v Technickém muzeu, kde si mohou v technické dílně vyzkoušet řadu pokusů.

Mgr. Jana Ursacherová
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE KE 105.VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA VE ŠKOLNÍM
ROCE 2015/2016

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Nový školní rok 2015/2016 byl slavnostně zahájen i ve školní družině při ZŠ Veverská Bítýška. Po na-
výšení kapacity je přijato do družiny 120 dětí. Žáci prvních až pátých tříd budou prožívat družinový život ve
čtyřech odděleních pod vedením 4 vychovate-
lek (z toho jedna se sníženým úvazkem 0,61).
Provozní doba školní družiny byla prodlouže-
na do 17.00 hod. Upravené prostory školní
družiny na Zábíteší i v budově základní školy
byly částečně vybaveny novými stoly z Kovo,
výrobní družstvo Veverská Bítýška. Za pěkné
stoly a vstřícné jednání Ing. Šimona Krčála děti
osobně poděkovaly 11. 9. 2015 malým úkli-
dem v prostoru vstupu do areálu KOVO.

Za pomoc při úpravě a opravě prostorů
školní družiny chceme také poděkovat ochot-
ným maminkám - paní Hořínkové,  Procházko-
vé, Křenovské, Kružíkové, Zdubové i babičce a
dědečkovi Novotným. K pestré zájmové činnosti, kreativnímu tvoření i odpočinku, tak mohou děti využít
prostředí v odděleních Modrá laguna, Pod palmou či v ateliéru U tří zajíců. 

Pokud nám přeje pěkné počasí, nejvíce času trávíme při rozličných míčových a pohybových hrách na
zahradě u školní družiny. Skupinka dětí venkovní prostory využila i na zřízení zahradní restaurace, kadeř-
nictví a salonu krásy.

V pátek 18. 9. 2015 proběhla první celodružinová akce v tomto školním roce SEZNAMKA.
"Kdo je zvědavý a kamarád, ten jména všech bude rychle znát." Nebylo to vůbec jednoduché, protože se

nás ve víceúčelovém sálu ZŠ sešlo celkem 83. Přivítal nás Družínek a Družínka. Během akce se střídal pohyb,
písničky, hádanky, tanec i malování. 

Na závěr jsme se seznámili s celoroční hrou, která vychází z družinového vzdělávacího programu "Na
Veveří devět věží, kdo nevěří ať tam …" Každá věž obsahuje určitý tematický celek. Cílem této hry je
získávání klíčů a pomyslné otevírání dveří od věží vědomostí a dovedností.

MĚSÍC DATUM NÁZEV AKCE 
LISTOPAD   SUPERSTAR - 1.-5.ročník 
PROSINEC   MIKULÁŠSKÝ TURNAJ - stolní tenis  
  21.12.2015 PROJEKT: VÍTÁNÍ ZIMY  
LEDEN   SUPERSTAR - 6.-9.ročník 
  18.1.2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
  23.1.2016 ŠKOLNÍ PLES 
  24.1.2016 MAŠKARNÍ PLES 
ÚNOR 6.-13.2.2016 LYŽAŘSKÝ KURZ 
BŘEZEN   PROJEKT: JAK SE ŽILO PŘED 100 LETY - vyhodnocení, 1. -5.roč. 
DUBEN   RECITAČNÍ SOUTĚŽ - 1.-5.ročník 
  22.4.2016 DEN ZEMĚ 
KVĚTEN   RECITAČNÍ SOUTĚŽ - 6.-9.ročník 
  26.5.2016 DÍLNIČKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY  
ČERVEN 2.6.2016 OLYMPIJSKÝ DEN 
  27.6.2016 PROJEKT: POZNÁVÁME OKOLÍ  
  28.6.2016 DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ  
  29.6.2016 SPORTOVNÍ DEN 
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Už se těšíme na další společná setkání,
jako bude například v říjnu Paraplíčko a vý-
znamný BĚH PRO PARAPLE - společná akce
pro děti s rodiči, prarodiči. Jedná se o hravý
běh dvojic pod vlastním deštníkem. Běžecký
styl a tempo si určí každá dvojice podle svých
sil a možností. Vybrané dobrovolné startovné
bude zasláno na konto PARAPLE pro tělesně
postižené.

Přejeme vám dětem a rodičům příjemné a
pohodové prožití družinového roku 2015/
2016.

Vychovatelky školní družiny

AKADEMICKÝ MALÍŘ BOHDAN CHLAD

O životě a díle Bohdana Chlada nevíme téměř nic. A přesto se nesmazatelně zapsal nejen v řadách uměl-
ců, ale především mezi obyčejnými lidmi a hlavně občany Veverské Bítýšky. Pamětníci si vzpomínají na
úžasné nástěnné kresby v hospodě u Kazíků (dům č. 48), kde ztvárnil karikatury místní honorace, starosty,
radních, panské vrchnosti. 

Bohdan se narodil v Brně svobodné matce
Matyldě Chladové. Otcovství bylo po několika
měsících připsáno Pankráci Krkoškovi, spoluzakla-
dateli novin Rovnost. Jeho pravý otec je dosud
neznámý, stále uniká odhalení. Malý Bohdan vy-
růstal u své tety Anny, později provdané Süssové,
učitelky ve školce, založené Maticí školskou
v Brně. Poté nastoupil na chlapeckou pětitřídní
školu obecnou, vychodil měšťanku a studia dovršil
na odborné škole umělecké. 

Přestěhoval se do Tišnova ke svému strýci,
odbornému učiteli Rostislavu Krkoškovi. Zde se
zapojil do činnosti Sokola, pro který namaloval
nedochovanou oponu na námět malíře Jožky
Uprky. Roku 1920 vystoupil z církve katolické
v Tišnově a odstěhoval se do Veverské Bítýšky, kde
žil a tvořil až do své smrti v roce 1930.

V naší obci pobýval deset let.
Byl vůdčím duchem divadelního dění v obci.

Angažoval se u místních ochotníků sdružených
především v Sokole. V bývalé hasičce připravoval
kulisy pro hry, namaloval pro sokolské jeviště
oponu. Napsal celou řadu veseloher, divadelních
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skečů a žertovných výstupů, vydaných tiskem. Nezapomenutelné bývaly silvestrovské parodie pořádané pro
místní obyvatele. Měl totiž divadelní a hereckou licenci. Napsal také několik písní, textů a hudebních
doprovodů.

Byl redaktorem několika časopisů. Začí-
nal v Humoristických listech, přešel do
Lucerny, posléze se stal v Brně šéfredak-
torem časopisu Cvrček. Vedl rubriku rébusů
a hlavolamů, překládal z ruštiny, ilustroval
řadu knih, psal povídky a sám napsal knížku
Malířův schovanec.

Zemřel 2. června 1930 na tuberkulózu. Je
pochován na zdejším hřbitově. Jeho hrob
udržují členové Klubu přátel tělovýchovy ve
Veverské Bítýšce.

Proč se o Bohdanu Chladovi zmiňuji?
V roce 2016 si připomene výročí 135 let

od jeho narození 7. prosince 1881. Na
domě, kde v letech 1920-1930 žil, bychom rádi odhalili pamětní desku. K této události připravujeme vydání
publikace o životě a díle Bohdana Chlada a naučnou stezku v okolí naší obce.

Prosíme, pomozte nám zmapovat jeho tvorbu. Najděte staré fotografie, texty, sokolské pohlednice,
obrázky i olejomalby přírody z okolí vesnice. Doneste je na obecní úřad do rukou paní Dvořákové. Po
odborném zkopírování vrátíme zpět majitelům. Děkujeme za pomoc.

Zdenek Protivínský, Vlastimil Valášek, Vojensko historický spolek c.k.Monarchie

OCHOTNICKÉ DIVADLO

Protože v tomto roce uplyne dvacet let od obnovené ochotnické činnosti ve Veverské Bítýšce, ohlédneme
se do historie, jak to s divadlem ve Veverské Bítýšce bylo. 

Hudební i divadelní atrakce, jak se dovídáme z kroniky Karla Eichlera, započaly v šedesátých letech
devatenáctého století. První pěvecký a hudební spolek založil v roce 1867 začínající učitel Jan Dvořák.
Spolek měl třicet členů, většinou místních lidí. 

V roce 1871 Jan Dvořák nacvičil s dětmi hru od Františka Pravdy Svatý Mikuláš. Hrálo dvacet devět dětí
a úspěch byl veliký. Bohužel od roku 1879 byly divadelní hry dětí úředně zakázány. V roce 1883 uspořádali
studenti z Tišnova v tělocvičně na radnici (v místech dnešní školy) ochotnické divadlo. Na toto představení
přišlo hodně diváků, vybralo se 90 zlatých. 

V roce 1885 byl v Bítýšce založen čtenářsko-zábavný spolek Veveří. Při svém založení měl 61 členů.
Předsedou byl zvolen doktor Havel, místopředsedou kupec, toho času starosta obce Kožoušek, pokladníkem
byl učitel Tlach a jednatelem podučitel Obdržálek. Ve výboru dále zasedali nadučitel Dvořák, řezník Bau-
mann a mlynář Tejkal. Farář Karel Eichler se volby na předsedu vzdal, ale slíbil, že bude spolek podporovat. 

Účel spolku byl dvojí. Zaprvé pečoval o čtení časopisů, knih a spisů zábavných a poučných. Odebíral
anebo dostával od členů časopisy, např. Moravskou orlici, Národní politiku, Humoristické listy, Palečka,
Hospodáře moravského, Zlatou Prahu, Hlas a Ruch. Byla založena i knihovna, ve které bylo do konce roku
1888 sto padesát svazků, mezi nimi i mnoho divadelních her. Zadruhé spolek pořádal divadelní nebo hudeb-
ně-pěvecké představení anebo taneční zábavy. Jak dlouho tento spolek trval, nelze zjistit. 

V roce 1894 byla postavena hasička (v místech dnešní restaurace U Kocourka a parkoviště), kde byl
největší sál v obci a jeviště. Tak se většina hudební a divadelní činnosti odbývala zde. Další spolek, který
v Bítýšce vznikl, měl název Palacký. Dvacátého druhého května 1899 uspořádal hudební akademii s po-
měrně náročnými čísly, o rok později divadelní představení, mezi účinkujícími byl i pan Dokoupil, pozdější
kapelník, a pan Baumann, učitel hudby (učil se u něj i Gustav Brom). 

Přibližně v roce 1908 přišel do naší obce Bohdan Chlad. Byl to akademický malíř, kreslil a maloval pro
různé časopisy. Také je známo, že namaloval několik olejomaleb z okolí Bítýšky. Bohdan Chlad byl vůdčím
duchem divadelního dění v obci a měl i hereckou licenci. V bývalé hasičce obětavě připravoval kulisy pro
hry, které se tam odehrávaly. Pro jeviště namaloval i oponu. Bohdan Chlad zemřel v necelých padesáti letech
na tuberkulózu a je pochován na místním hřbitově. 

Divadlo se také hrálo v "orlovně", která stála v místech dnešního kulturního domu a v sokolovně v budově
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bývalého kina. Dalším místem divadelního snažení byl Dělnický dům, který stál v místech dnešní základní
umělecké školy. 

Po válce v roce 1945 se hodně změnilo, budova staré hasičky byla zbořena, prostory Dělnického domu
převzala škola, v budově Sokola vzniklo kino a orlovna musela být po bombardování stržena. Na jejím místě
se začal stavět nový objekt. 

Základní kámen byl položen v roce 1947. Naštěstí se podařilo Františku Sládkovi prosadit do plánu nové
budovy 14 metrů vysoké provaziště pro rychlou výměnu dekorací, jakož i základ pro možnost zřízení otáčivé
scény. Prostor pro orchestr bylo možné upravit zvednutím části podlahy před jevištěm. 

Po únorovém převratu v roce 1948 a postupném omezování či zakazování a likvidování jednotlivých
spolků dostavoval národní výbor objekt jako kulturní dům. Kulturní dům včetně restaurace byl do provozu
uveden v roce 1949. Na podzim tohoto roku byla na novém jevišti uvedena hra od Artura Millera Všichni
moji synové. 

Je třeba se také zmínit o tom, že do svého názvu si bítýšští ochotníci dali jméno Bohdana Chlada. V té
době žilo jistě ještě mnoho lidí, kteří si jeho divadelní činnost v Bítýšce pamatovali. Místní divadelníci se také
zúčastnili několika školení a kurzů pro divadelní ochotníky, na kterých přednášeli režiséři a členové brněn-
ských divadel. 

Roku 1950 byly uvedeny tři hry. Mládež nastudovala hru manželů Tomanových Slovanské nebe, dále
byla uvedena hra ruského autora Volá vás Tajmyr a koncem roku měla velký úspěch hra Hrátky s čertem,
kde úspěšně vystoupili manželé Cvrkovi. Režisérem byl pan Machovský (bývalý zubař ve Veverské Bítýšce). 

V roce 1951 byl sehrán v režii Radima Reimera Moliérův Lakomec, dále Stroupežnického Zvíkovský rará-
šek a Paní mincmistrová. Koncem roku se hrál Moliérův Bařtipán. Představení se hrála 22., 23. a 25. pro-
since a všechna tři byla beznadějně vyprodána. Včetně balkonu byla kapacita sálu přes 500 míst. Před-
stavitelem hlavní role byl Jaroslav Kudláček. Orchestr řídili střídavě Jakub a Zdeněk Kučera. 

V roce 1952 byla nastudována Jiráskova Vojnarka. V období 1953-1957 to byla následující divadelní
představení: Ženský zákon, Poslední muž, Paní Marijánka matka pluku, Hadrián z Římsů. 

V roce 1957 to byla hra se zpěvy Sládci. Bylo to naposledy, kdy byl odkryt prostor před jevištěm, orchestr
řídil Jakub Kučera. V roce 1959 mládež sehrála v režii pana Machovského hru Tři hrabata najednou a v roce
1960 Lucernu. Další hra byla na motivy Krkonošských pohádek - Jak přišla basa do nebe. Režisérem byl
Vladimír Popelka, bývalý ředitel místní školy. V roce 1961 se hrál Dům na rozcestí pod vedením pana
Machovského. V roce 1962 hra od Karla Čapka Bílá nemoc v režii A. Bednáře. V roce 1963 byla sehrána hra
Pacient 113, režie pan Machovský a v roce 1964 Goldoniho Lhář, režie pan Reimer. 

V roce 1965 došlo ke zrušení místní Osvětové besedy a ochotníci přešli do Sdruženého klubu pracujících,
který byl pod n.p. Rico. Ve svém názvu si ponechávají jméno Bohdana Chlada. Idiotka byl název další hry
sehrané v roce 1969, v režii pana Machovského a doktora Valy. Pro pohostinské vystoupení se pokoušeli
získat Jiřinu Bohdalovou, která současně v této roli vystupovala v Praze. Pro její zaneprázdnění se to však
nepodařilo. 

V roce 1970 nastudoval pan učitel Dupal s žáky místní školy hru Svatba sňatkového podvodníka. V roce
1971 byla nastudována detektivní hra 10 malých černoušků, režie pan Machovský. V roce 1972 Shake-
spearovy Veselé paničky Windsdorské, kde hrály hlavní role Jarka Pavloušková a Zdena Mičánková. Dále to
byl Falstaff v režii pana Reimera. 

V roce 1973 byla sehrána hra od Karla Čapka Matka, v titulní roli vynikla Jarka Spurná a mladý Milan
Kumann, režie pan Machovský. Brzdou ochotnické činnosti byla v zimním období zima v sále i na jevišti,
a tak zájem o divadlo postupně opadával. 

Pro některé dříve narozené uvádím několik jmen bítýšských ochotníků: Cvrk, Dvořák, Dvořáková, Gazda,
Hajný, Jeroušek, Kotoulek, Bémová, Šoukal, Srncová, Jeroušková a další. Je to jen pár jmen, protože divadel-
níků bylo kolem stovky. Režiséři: Bednář, Dupal, Machovský, Popelka, Reimer, Riedl atd. 

Na jaře roku 1996 se dala dohromady parta mladých z Veverské Bítýšky pod vedením Jarky Rozsypalové
(Vykoupilové) a po 22 letech nastudovala svoje první divadelní představení Možná přijde Komenská. Ofi-
ciálním názvem tohoto spolku se stalo divadlo Prkno. Velkým trhákem bylo nastudování hry Fr. Ringo Čecha
Dívčí válka. Hra měla velký úspěch a několik repríz. 

V roce 1997 přichází do divadla režisér P. Vašíček. Byl to brněnský rodák a do Bítýšky dojížděl na chatu.
Vedoucí souboru Jarka Rozsypalová (Vykoupilová) mu nabídla, jestli by režisérsky souboru pomohl. Pan
Vašíček neváhal a s radostí přijal. 

Je třeba se zmínit, že se amatérskému divadlu věnoval od svých studijních let. V Brně založil v roce 1971
soubor Divydlo a v roce 1978 Cylindr a dále soubor Malé(h)ry, který vznikl v roce 1989. V devadesátých
letech působil v Klubu Leitnerka. V druhé polovině devadesátých let přichází do Veverské Bítýšky. 
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Každým rokem se divadelní soubor pod vedením pana režiséra Vašíčka snažil přijít s novým divadelním
představením. A bylo jich opravdu hodně: Hra na Zuzanku, Pán Bůh s námi je tu Cami, Brejle, Poklesky,
Inventůry, Dámská šatna, Hrabaloviny atd. Hra Společnost postoupila v roce 2009 na celorepublikovou
prestižní přehlídku Divadelní Hronov. Hra Kvartet byla v roce 2010 nominována jako zástupce České repub-
liky na Mezinárodní divadelní festival v Jižní Koreji. 

Soubor má zkušebnu v kulturním domě ve Veverské Bítýšce, kde se odehrávají premiéry a většina divadel-
ních představení. Od září 2006 tam také funguje multikulturní klub pod Prkny, kde divadlo nejenom zkouší,
ale i pravidelně hraje. Prkno také aktuálně hostuje ve Vaňkovce v sále Café Práh. Soubor má za sebou i ne-
tradiční hraní na hradech a zámcích v protiatomovém krytu, v lesním divadle nebo na náměstích krásných
měst jako jsou Slavonice a Telč. Pochlubit se může i účinkováním v Polsku. 

Za dobu trvání divadla se v řadách herců a techniků vystřídalo téměř čtyřicet nadšenců nejen z Veverské
Bítýšky, ale i z Kuřimi a Brna. Divadlo každý rok v měsíci červnu pořádá již od roku 1997 festival Na
prknech. Je v počtu odehraných představení (až 14 her za víkend) největším nesoutěžním festivalem na jižní
Moravě. Pravidelně na něm vystupují profesionální soubory nebo zajímavé osobnosti. Byly to např. divadlo
Husa na provázku, divadelní spolek Kašpar, Jaroslav Dušek, Anna Polívková atd. 

V současné době má divadlo 20 členů a zkouší jednou týdně, průměrně odehraje tři představení za měsíc.
Pro nastupující divadelní generaci se konají dramatické kroužky. V dnešní uspěchané době je můžeme obdi-
vovat, že si najdou čas pro tento dosti náročný koníček. Vždyť v řadách hereček působí maminky s malými
dětmi: Vykoupilová, Jakubcová, Vítková, Malíčková, které v divadle začínaly od jeho prvopočátku, což je
dvacet let. A v řadách herců Hemala, Kula, Jakubec, Dundáček a jiní. Je to pouze část jmen herců, kteří v
souboru působí či působili.

V roce 2014 zemřel po dlouhé nemoci režisér Vašíček, po šestnáctileté spolupráci s divadlem Prkno se
na něj bude ještě dlouho vzpomínat. Touto cestou je mu třeba poděkovat za prospěšnou práci, kterou věno-
val ochotnickému divadlu ve Veverské Bítýšce. Přejme bítýšskému divadlu hodně zdaru při studování dalších
her a mnoho diváků při jejich vystoupeních. Divadlo ve Veverské Bítýšce žilo a žije.

Hana Mifková

PODZIMNÍ VÝLET NA KOLE

Cyklistická sezóna sice pomalu končí, ale tady je další tip na výlet do okolí Veverské Bítýšky.
Z náměstí vyjedeme proti proudu Bílého potoka směr Hálův mlýn, cyklostezka č. 5189. Ke mlýnu ale

nepojedeme, dáme se rovně do kopce, táhlým stoupáním vyjedeme až do Maršova. Před vesnicí odbočíme
u fotbalového hřiště doleva a okolo zemědělského objektu dojedeme k rybníku, zvanému Obůrka. 

Vjedeme na silnici a směrem doleva do kopce jedeme do Braníškova. Při dobré viditelnosti bývá na kopci
nádherný výhled směrem na Brno. Projedeme Braníškovem, který je nejvyšším bodem naší vyjížďky (510 m
n. m.) a pokračujeme po rovině k Deblínu. Na křižovatce ale neodbočíme, pojedeme kousek po silnici na
Velkou Bíteš. 

Asi po 300 m je po pravé straně odbočka do lesa. Objedeme závoru a po asfaltové lesní cestě, která se
po chvíli dělí, pojedeme doprava. Posléze dojedeme na cyklostezku s názvem Tišnovsko, která nás bude vést
delší dobu. Při stoupání jsme museli vynaložit značnou námahu, nyní nám bude odměnou krásný a dlouhý
sjezd lesem. 

Přes rozcestí Drápelky pak pojedeme kolem potoka Blahoňůvka, dojedeme k silnici a pojedeme pořád
dolů až k říčce Libochůvce. Dojedeme na rozcestí Chytálky. Toto místo je mnohým Bítýšákům známé, pro-
tože nedaleko odtud mívají svůj letní tábor naši Junáci. 

Po silnici pokračujeme mírným klesáním podél říčky, pod železničním viaduktem se dostaneme do Dol-
ních Louček. Místní viadukt stojí za pozornost. Má výšku 38 m,
délku 300 m a hlavní oblouk má rozpětí 120 m. Je to největší
železobetonový oblouk v ČR. Most byl dokončen v roce 1953.
Zde již bude čas na občerstvení, k němuž můžeme využít ně-
kterou z místních hospůdek. 

Projíždíme Loučkami a odbočíme doprava podle značené
cyklostezky podél řeky Loučky. Přes dva mostky a pod dalším
viaduktem nás příjemná cesta dovede do Předklášteří. Zde se
můžeme rovněž zastavit v místní vyhlášené cukrárně. 

Podél řeky Loučky pokračujeme až k soutoku se Svratkou,
přejedeme most a dáme se rovně směrem do Lomničky podél
potoka Besének. V Lomničce podle značení odbočíme dopra-
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va a jedeme do Železného. Tam na křižovatce odbočíme do-
prava a po několika metrech zase doleva a mezi domy po
značce dojedeme k výrobně nápojů Limova, kde též stojí velká
lípa. 

Objíždíme město Tišnov zezadu, z druhé strany je vidět
rozhledna na Klucanině. Zde odbočíme doleva a po krátkém
stoupání si užijeme opět dlouhý sjezd do Drásova. Drásovem
pojedeme do mírného kopce přes náměstí a kolem kostela
pokračujeme po silnici do Čebína. 

V Čebíně projedeme kousek po státní silnici a hned na
křižovatce u sochy rudoarmějce odbočíme doprava a kolem
kostela a hřbitova jedeme směrem do Chudčic. Po přejezdu
kopce kolem autovrakoviště můžeme jet po silnici doprava, kde nás čeká další kopec, anebo doleva po
značně rozbité polní cestě, ale po rovině. Druhá alternativa je lepší pro ty, co jsou již unaveni. 

U vodojemu se napojíme na cyklostezku č. 5231 od Moravských Knínic. Dojedeme k silnici, pojedeme
po ní cca 300 m. Za zatáčkou "pod skalou" odbočíme doleva na polní cestu. Po travnaté stezce se dostaneme
k chudčickému sportovnímu areálu a potom do Chudčic "na hráz". Pak už po silnici směřujeme k domovu.

Celý výlet měří necelých 50 km. Čas je třeba uvážit podle své zdatnosti, nejlépe na celý den, protože není
kam spěchat a je lépe si užít podzimní přírody.

Turistice zdar, Václav Hálek

POZVÁNKA DO LIDUŠKY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM, POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

V listopadu  budou po chodbách naší školy znít koledy a skladby, vztahující se k vánočnímu období. Pro-
gramem Zimní pohádky potěšíme děti z mateřských školek v tradičních dopoledních výchovných kon-
certech. Vánoční koncert školy bude letos mimořádný! Hostem bude vynikající dechová kapela Moravanka.
Na koncertě, který se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. v 17:30 v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce vystoupí
i žáci naší ZUŠky. Nenechte si ujít tuto ojedinělou příležitost a přijďte si poslechnout originální program,
zazpívat si a naladit se do vánoční atmosféry. Vstupenky zakoupíte v předprodeji, který je uvedený na
plakátech. 

KULTURA NA POKRAČOVÁNÍ  ANEB NÁVŠTĚVY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE
S přicházejícími podzimními dny vás zdravím a srdečně zvu  všechny příznivce hudby, opery, baletu,
činohry a muzikálů k pravidelným návštěvám významných představení konaných nejen na brněnských
scénách.

V letošní sezoně si můžete vybírat z této pestré nabídky:
Muzikál: PÍSKÁNÍ PO VĚTRU neděle 1. 11. 2015 14 hodin, Městské divadlo Brno

Činohra: PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM neděle 29. 11. 18 hodin, Městské divadlo Brno

Balet: LOUSKÁČEK úterý 21. 12. 14 hodin, Janáčkovo divadlo Brno

Opera: ČAROKRAJ sobota 9. 1. 18 hodin, Janáčkovo divadlo Brno

Klavírní recitál: IGOR ARDAŠEV středa 20. 1. 19:30, Městské kulturní středisko Tišnov

Bližší informace Iva Hrbáčková tel: 737 259 158

Projekt je realizován za finančního přispění firmy HARTMANN-RICO z fondu Dobrý soused.

Iva Hrbáčková, vedoucí pobočky ZUŠ
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Také se u vás v lese a po polích prohání jezdci na motorkách a čtyřkolkách?

S nástupem teplejších dnů mnozí zatoužili po nových adrenalinových zážitcích. Patří mezi ně i jízda na
motorkách a čtyřkolkách ve volném terénu, nejlépe v lesním prostředí. Lesníky, ochránce přírody, ale i běžné
turisty a místní obyvatele již dlouho trápí řidiči na silných terénních motorkách nebo čtyřkolkách. Tyto
vyjížďky mimo řádné komunikace jsou většinou nelegální.

Na jedné straně vidíme masivní reklamu výrobců, stále dostupnější cenu čtyřkolek a terénních motorek a na
druhé straně paradoxně v ČR téměř neexistují areály pro jejich provoz. A co je důsledkem této situace?
Motorkáři, kteří se prohání mimo pozemní komunikace, zejména v lesních porostech a na polích. Určitě jste
se s nimi již také potkali. Jezdí většinou ve skupinách a počínají si mnohdy bezohledně. V lesích přejíždějí
zasázené paseky nebo mladé stromky a podobné škody působí na zasetých polích. Ruší zvěř, ničí cesty,
vytváří hluboké erozní rýhy a jsou nebezpečím pro běžné turisty a cyklisty.

A jaké mohou být právní důsledky této činnosti? 
Citujeme z podkladů policie ČR, správa Jihomoravského kraje:
Majitelé těchto strojů se jízdou mimo pozemní komunikace dopouští několika porušení zákona. Podle
lesního zákona č. 289/95 Sb. je výslovně tato činnost označena jako zakázaná.  Příslušným orgánem státní
správy lesů může být uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč. Pokud se osoba tohoto jednání do jednoho
roku od nabytí právní moci rozhodnutí dopustí opakovaně, lze uložit pokutu další, a to až do výše dvojná-
sobku. Těžiště řešení dané problematiky je však na orgánech obcí s rozšířenou působností, které vykoná-
vají dozor nad dodržováním tohoto zákona a jsou oprávněni k ukládání pokut.

Je však třeba připomenout, že přestupku se dopouští i ten, kdo v rámci obecného užívání lesa zde bez po-
volení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem. A jak jsou tyto přestupky posuzovány? Uvádíme na
příkladu: Houbař jede do lesa les užívat k houbaření a poruší zákaz vjezdu - za tento přestupek se může
uplatnit sankce do 5000,- Kč. "Motorkář", který si sem přijíždí "zajezdit", tedy nejde les obecně užívat, ale
jde sem konat činnost zakázanou - správní delikt s možnou sankcí do 100 000,- Kč, při opakovaném jed-
nání do jednoho roku 200 000 Kč. Pokud se někdo vydá s terénním vozidlem na soukromý pozemek -
myšleno pole, louku apod. bez povolení a jízdou ho ničí, tak se jedná o poškozování soukromého majetku,
které je trestné. Obrana nás, občanů, je jediná možná - obrátit se na policii. Vždy je třeba mít důkazy o pa-
chateli, protože jinak je případ odložen.

Není od věci zmínit, že v případě nehody se jedná o nehodu při dopravním přestupku a jako taková bude
posuzovaná zdravotní pojišťovnou - zdravotní i havarijní výlohy si postižený bude muset vždy hradit sám.

Ve vyspělých zemích by si
něco takového nikdo nedo-
volil, protože tam je vžitá
úcta k přírodě a cizímu
majetku. V ČR překonává
stále podvědomí, že "všech-
no je všech" a je mi jedno, co
s tím bude. Jak by se však
tvářil řidič terénního vozidla,
kdyby se jemu podobný pro-
háněl po jeho zahradě?

Jak se situace bude i nadále
vyvíjet však závisí i na nás,
občanech, kteří tu bydlíme,
chodíme do lesa a do přírody
za odpočinkem a klidem. Je
třeba, aby i společenské
odsouzení takové činnosti
bylo slyšet a abychom my



"místní" sami aktivněji žádali po policii zákrok proti takovýmto "sportovním aktivitám" a adrenalinovým
jezdcům. Prozatím se k výše uvedenému stavějí příslušné orgány velmi laxně, ale věřím, že tlakem veřejnosti
velmi brzy svůj postoj budou nuceni změnit a výrobci terénních vozítek konečně zainvestují i do areálů
a značených cest pro své výrobky.

Nebuďme proto lhostejní a pokusme se společně spojit síly!

Ing. Monika Neshybová
za správce Vašich lesů - Lesy města Brna, a.s.

www.lesymb.cz
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INZERCE

JEDINEČNÁ MOŽNOST BYDLENÍ 
V KVALITNÍM RD U BRNA ZA 

CENU BYTU 
Bydlení u Brněnské přehrady v krásné lokalitě Nad Bílým 
potokem v řadových a samostatných rodinných domech. 
Domy jsou zateplené s dřevěnými okny a veškerými 
inženýrskými sítěmi.  
RD nabízíme ve dvou variantách: 
1. Rozšířená hrubá stavba s pozemkem 

 Zajímavá cena  
 Dokončení svépomocí či dodavatelsky od 

              prověřených firem (možnost doporučení) 
 úspora financí     

2. Dokončený dům s pozemkem 

Vyměňte svůj byt za dům! 
Možnosti financování: 

 Hypoteční úvěr - zpracování úvěru i odhadu 
              nemovitosti ZDARMA, úvěr až do 100 % kupní 
              ceny, úrok od 1,99 %. 

 Úvěr bez prokazování příjmů - stačí složit část  
              ceny a dále měsíčně splácet developerovi. 

 Možnost platby bytem na protiúčet – využijte 
              možnosti financování koupě domu Vaší stávající  
              nemovitostí (ve Vaší nemovitosti můžete bydlet  
             do doby dokončení kupovaného domu). 
                                                            
Volejte kdykoliv 775 674 570 

                   vladan.svab@century21.cz 
      www.nadbilympotokem.cz 
 
 

  Rodinné domy Veverská Bítýška 

Ing. Romana Prokešová

� Vedení podvojného úèetnictví, daòové evidence
� Sestavení veškerých daòových pøiznání vèetnì pøíloh

� Administrativa
� Poradenství

“Základem úspìšné spolupráce je komunikace a zpìtná vazba”.

Pište na e-mail rroommaannaa--pprrookkeessoovvaa@@sseezznnaamm..cczz nebo volejte : 777766  001166  882255
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CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

� Krmiva pro psy, kočky a drobná hospo-
dářská zvířata

� Hračky pro psy, kočky a drobné exoty
� Oblečky pro psy proti nachlazení
� Zábaly pro psy a kočky proti plstnatění

srsti
� Střihová úprava psů dle standardu ple-

mene
� Odborné poradenství v problematice

chovu malých zvířat
� Maso pro psy a kočky
� Ubytování zvířat po dobu Vaší dovolené
� Možnost využití služeb veterinární lékař-

ky MVDr. Ireny Packové

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chovatelům zvířat nabízíme:

Eliška Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška

tel: 724 353 430
IČO: 88372316

Hledáme truhláře

- truhlářská dílna (dýha, laky, lamino)
- corianová dílna (pracovní desky, recepce)

Cetecho s.r.o., Bohunická 67, Brno
tel.:

,
773 576 103

www.cetecho.cz info@cetecho.cz

Pro výrobu prestižních atypických interiérů
z dýh a umělého kamene.

HLEDÁM pěkný dům/chalupu ke

koupi. Opravy nevadí. 

Děkuji T: 721 195 834

KOUPÍM byt, může být opravený

nebo jen udržovaný. Chci k investici. 

737 309 875

Je potřeba: telefonicky se objednat na 546 410 248 nebo mailem na
axa@axa-vetklinika.cz

Benefit pro zvíře: zdravější organy (ledviny a srdce), méně bolesti a stresu
z onemocneni dasní, lepší příjem potravy

Cena: 800 - 1800 Kč

S sebou dárek: Pamlsek pro Vašeho mazlíčka

AKCE : Odstranění zubního

kamene u psů a koček
KKddyy::

1.11.2015 až 31.11.2015
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ŠIROKÝ VÝBĚR KAMEN, KRBŮ I TOPIVA!

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! 
ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE  

NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

Krbová vložka F101
výkon až 12 kW, výhřevnost až 250 m³, 
rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm

až 12 kW

až 6 kW

8.490,-
Kamna Kerpen
výkon 5 kW, výhřevnost  
až 124 m³, rozměry:  
v 885 x š 285 x h 320 mm

2.950,-

až 8,3 kW

Krbová kamna Kelt
výkon až 6 kW, výhřevnost až 160 m3, 
rozměry: v 710 x š 670 x h 400 mm

TAKÉ  
NA UHLÍ

13.490,-
Kachlová krbová kamna  
Messina
výkon až 8,3 kW, výhřevnost  
až 160 m3, rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm

24.990,-

5 kW

NOVÝ KATALOG  
KAMNA 2015  
najdete na  
www.bauhaus.cz  
a také v našich  
centrech

Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 Brno, Strážní 7 www.bauhaus.cz

BRNO
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
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, periodický tisk územního samosprávného celku Veverská Bítýška 03/2015, vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje
nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v prosinci 2015

�� 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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POSILOVNA
SQUASH

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00


