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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje Vás
seznámím s ukončenými nebo
probíhajícími akcemi, které byly
prováděny v průběhu letních
měsíců. Přestože letní počasí
trhalo teplotní rekordy, stavební
akce v městečku se nezastavily.
Během měsíce července
a srpna byla provedena oprava
chodníku v části ulice Dlouhá, a to od rodinného
domu č. 6 až po rodinný dům č. 14. Byly vydlážděny
vjezdy k rodinným domům a položena nová zámková dlažba. Opravou uvedené části chodníku se zlepší bezpečnost chodců v této lokalitě, protože chodník nyní vede již po obou stranách komunikace
a občané nemusejí přecházet přes frekventovanou
silnici. Stavební práce provedla pracovní skupina
města.
V průběhu letních prázdnin byla opravena
hygienická zařízení ve stávající budově Mateřské
školy v ulici Zábíteší. Byla zbudována lehárna, upravena pracovna a výdejna jídel a došlo k rozšíření
pobytových místností dětí. Na uvedené prostory
jsme měli výjimku na dobu určitou do 31. 8. 2018.
Uvedenými změnami nyní prostorové parametry
pobytových místností splňují požadavek 4 m2/1 dítě.
Vzhledem k tomu, že na odloučeném pracovišti byly
provedeny stavební úpravy ke zřízení trvalého odloučeného pracoviště mateřské školy, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala souhlas
se změnou v zápisu do rejstříku škol a školských

zařízení na dobu neurčitou. Stavební práce provedla
pracovní skupina města.
Byla dokončena stavba prodloužení vodovodního
řadu v části ulice Tišnovská (část Trhovice). Vodovod
v délce 132 m v průměru potrubí HDPE PE 100 bude
zajišťovat dodávku pitné vody pro výstavbu rodinných domů. Na uvedené nové potrubí budou přepojeny přilehlé rodinné domy. Bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby. Nyní budou provedeny terénní úpravy a zapravení pozemků a vjezdu do původních stavů. Uvedenou výstavbou vodovodního řadu se zlepší tlakové poměry ve vodovodní síti v rodinných domech při pravé straně komunikace v ulici Tišnovká ve směru na Chudčice.
Byly vypracovány projektové dokumentace na
opravu a výstavbu nového veřejného osvětlení v lokalitách Na Bílém potoce, u hájenky a v části ulice
Tišnovská (pod Reimerovými). Po vydání souhlasu
stavebního úřadu bude osvětlení zbudováno.
Město
V pondělí 17. září 2018 byly v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předány
starostkám a starostům osmdesáti obcí, městysů
a měst České republiky dekrety o udělení obecního
symbolu - znaku nebo vlajky. Při této příležitosti byl
na základě rozhodnutí č. 15 předsedy Poslanecké
sněmovny ze dne 27. srpna 2018 předán městysu
Veverská Bítýška dekret o povýšení Veverské Bítýšky
na město s platností od 27. 8. 2018. Od uvedeného
data je Veverská Bítýška městem. O tomto jsem
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informoval již ve Zpravodaji v měsíci červnu, ale
považuji za nutné uvést ještě důležité skutečnosti.
Především musím poděkovat Vám občanům tak, jak
nám bylo prezentováno při předávání dekretu, že
mám vyjádřit poděkování občanům Veverské Bítýšky. Je to veliká zásluha a pocta všem lidem, kteří zde
žili a žijí a kteří svou pracovitostí a pílí přispěli k rozvoji Veverské Bítýšky. Je to čest pro Veverskou Bítýšku. Veverská Bítýška je vnímána jako významná lokalita, která bezpochyby splnila veškerá kritéria pro
udělení tohoto dekretu. Jsou to zejména: počet obyvatel převyšující 3 000, veřejný vodovod, kanalizace,
plynovod, organizovaný svoz domovního odpadu,
sběrný dvůr, základní škola, mateřská škola, zdravotnická zařízení, lékárna, poštovní úřad, pojmenování
ulic a náměstí, vytvoření podnikatelského zázemí,
všeobecné služby, obchodní síť, společenský sál,
restaurační služby, sportoviště, kulturní památky,
kostel, stavební a matriční úřad, místnost na oddávání, knihovna, vedení kroniky, kulturní památky,
vícepodlažní nadzemní výstavba, pracovní příležitosti, územní plán, hasiči, kulturní a společenský život, dopravní obslužnost navazující na okolní obce
či města, dále máme rozlučkovou smuteční síň, kterou nemají ani taková města, jako je Kuřim, Tišnov
apod.
Samozřejmě, že povýšení Veverské Bítýšky na
město může být ze strany některých občanů vnímáno
i jako obava. Občas zaslechnu připomínku: ,,To si
teď zvednou platy, budeme mít vyšší daně, budeme
mít dražší popelnice..." a jiné.
Vážení spoluobčané, veškeré tyto obavy jsou
liché. Odměny starostů, místostarostů, zastupitelů či
pracovníků úřadu jsou jasně stanoveny nařízením
vlády, tyto odměny jsou stanoveny podle počtu obyvatel a mohou být navýšeny jen a pouze rozhodnutím vlády ČR. Protože Veverská Bítýška měla jako
městys a má jako město 3205 obyvatel, nepřipadá
žádné navyšování v úvahu. Zvyšování daní také nepřipadá v úvahu, protože v České republice jsou
daně stanoveny stejně jak pro obce, tak pro města.
Navyšování poplatků za popelnice? O tom rozhoduje pouze zastupitelstvo a pokud jste pozorně četli
uplynulé Zpravodaje, víte, že Vás vždy informuji
o tom, že o ceně za popelnice ve Veverské Bítýšce si

rozhodujete především Vy, občané. Neustále Vás nabádám ke třídění odpadu, neboť to je jediná cesta,
jak udržet cenu za vývoz popelnic na stávající výši.
Občan ve Veverské Bítýšce má nejnižší poplatek za
popelnice v širokém okolí.
Vnímejme tedy povýšení městyse na město jako
prestižní záležitost. Žádné hmatatelné výhody ani
nevýhody z toho neplynou. Jen musíme vytvářet
podmínky pro další rozvoj pro naše další generace.
Město má větší význam a předpoklad k tomu, že Veverská Bítýška pocítí ještě větší zájem v návštěvnosti
turistů, občanů, kteří zde budou chtít trávit dovolenou, přitáhne nové obyvatele, kteří se zde budou
ubytovávat, nakupovat, investovat do služeb a jiné.
Musíme vytvářet podmínky a přitahovat nové obyvatele. Dělat vše pro to, aby se Veverská Bítýška neustále rozvíjela a byla v budoucnu úspěšným a silným městem.
14. září byla podepsána smlouva o dílo se stavební firmou Letostav, spol. s r.o. na výstavbu nové mateřské školy v ulici Zábíteší. Současně byl podepsán
protokol o předání a převzetí staveniště. Tím byly
zahájeny stavební práce. Na místě původní kotelny
na tuhá paliva vznikne nový objekt mateřské školy
v celkové hodnotě 14 332 824 Kč, včetně DPH.
Uvedenou stavbou bude zajištěna dostatečná rezerva
počtu míst v mateřské školce na nejbližší léta. Termín
dokončení stavby je stanoven na měsíc srpen příštího
roku.
5. a 6. září 2018 proběhla v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb. na Úřadě kontrola dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018. Kontrolu
provedli pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu
obcí. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Ve středu 19. září proběhlo otevírání obálek na
stavební zakázku Výstavba nové tělocvičny. V současné době probíhá výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby. Výběrové řízení nám zajišťuje firma
Jančálek s. r.o na základě uzavřené smlouvy o dílo.

Josef Mifek, starosta města

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.6.2018
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Novostavba

tělocvičny Veverská Bítýška". Tento
bod bude projednán jako bod č. 25.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Žádost ředitele základní školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných v jídel2

ně základní školy. Tento bod bude
projednán jako bod č. 26.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise
Irenu Koláčnou.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise
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Josefa Kopřivu.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc.
Vlastimila Kolstrunka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
Františka Černého.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
městyse Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti financování.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje účetní závěrku
Mateřské školy, přísp. organizace,
Pavla Perky 333, Veverská Bítýška, za
rok 2017.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje Mateřské škole, přísp.
organizaci, Pavla Perky 333, Veverská
Bítýška, ponechání hospodářského
výsledku za rok 2017, a to ve výši 103
962,89 Kč v rezervním fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje účetní závěrku Základní školy, přísp. organizace, nám. Na
Městečku 51, Veverská Bítýška, za
rok 2017.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje účetní závěrku Vývařovny obědů, přísp. organizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýška, za rok
2017.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje účetní závěrku městyse
Veverská Bítýška za rok 2017.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje celoroční hospodaření
městyse Veverská Bítýška za rok 2017
a závěrečný účet městyse Veverská
Bítýška za rok 2017 s výhradami,
včetně přijatých opatření k nápravě
chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření městyse Veverská Bítýška za rok 2017.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vyřazení nepotřebného
majetku Základní škole, přísp. organizace, nám. Na Městečku 51, Veverská
Bítýška, dle předložených vyřazovacích protokolů k 30. 4. 2018.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje vyřazení majetku -
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městys Veverská Bítýška, nám. Na
Městečku 72, dle předloženého
inventarizačního protokolu ze dne 7.
6. 2018.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje odpisový plán Základní
školy, přísp. organizace, nám. Na
Městečku 51, Veverská Bítýška, na
rok 2018.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje odpisový plán Mateřské
školy, přísp. organizace, Pavla Perky
333, Veverská Bítýška, na rok 2018.
Usnesení č. 21
ZM
schvaluje
Smlouvu
č.
1030043081/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi
městysem Veverská Bítýška a E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01,
týkající se uložení kabelu NN do části
pozemku městyse Veverská Bítýška
parc. č. 694/1 s názvem akce "V. Bítýška, roz. NNk, Kampfová". ZM
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 22
ZM neschvaluje příspěvek ve výši 10
000 Kč na podporu Linky bezpečí,
z.s.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje záměr prodeje části
pozemku 1338/1.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1338/1 o výměře
cca 1,5 x 10 m, celkem asi 15 m2.
Městys Veverská Bítýška zajistí vypracování geometrického plánu na oddělení
uvedené
části
tohoto
pozemku. Na základě geometrického
plánu bude zveřejněn záměr prodeje
na úřední desce, ke kterému se
mohou přihlásit občané, a následně
bude prodej části pozemku projednán
na dalším veřejném zasedání ZM.
Cena po-zemku 300 Kč/m2. Budoucí
kupující uhradí kromě ceny pozemku
i cenu za vypracování geometrického
plánu.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1338/1 o výměře
cca 1,5 x 6 m, celkem asi 9 m2.
Městys Veverská Bítýška zajistí vypracování geometrického plánu na oddělení uvedené části tohoto pozemku.
Na základě geometrického plánu
bude zveřejněn záměr prodeje na
úřední desce, ke kterému se mohou
přihlásit občané, a následně bude
prodej části pozemku projednán na
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dalším veřejném zasedání ZM. Cena
pozemku 300 Kč/m2. Budoucí kupující uhradí kromě ceny pozemku i cenu za vypracování geometrického
plánu.
Usnesení č. 26
ZM neschvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku parc. č. 694/1
v k. ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje vydání Nařízení městyse Veverská Bítýška č. 2/2018 Tržní řád.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém území
městyse. Důvodem je převažující veřejný zájem spočívající v bezpečnosti
obyvatel městyse, především pak
ochrana bezpečnosti seniorů.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje jako dodavatele na
"Stavební úpravy a dostavbu Mateřské
školy, ulice Zábíteší 224, Veverská
Bítýška" firmu LETOSTAV, spol. s r.o.,
se sídlem Nádražní 12, Letovice, 679
61.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje smlouvu o dílo, uzavřenou mezi objednatelem - městys Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72,
664 71 Veverská Bítýška, a zhotovitelem - LETOSTAV, spol. s r.o.,
Nádražní 12, Letovice, 679 61, týkající se stavebních prací na dílo "Stavební úpravy a dostavba Mateřské
školy, Zábíteší 224, Veverská Bítýška"
za cenu 11 845 309,41 Kč bez DPH.
Usnesení č. 31
ZM pověřuje starostu městyse Veverská Bítýška podpisem smlouvy o dílo
mezi objednatelem - městys Veverská
Bítýška, nám. Na Městečku 72, 664
71 Veverská Bítýška, a zhotovitelem LETOSTAV, spol. s r.o., Nádražní 12,
Letovice, 679 61, týkající se stavebních prací na dílo "Stavební úpravy
a dostavba Mateřské školy, ulice
Zábíteší 224, Veverská Bítýška".
Smlouva bude podepsána až po
vypořádání námitek stěžovatele
a uplynutí zákonné lhůty.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje a souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č.
2425/17 v k. ú. Veverská Bítýška z
vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Veverská Bítýška.
Městys Veverská Bítýška uvedený
pozemek přijme do svého vlastnictví.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření
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budoucí smlouvy kupní mezi městysem Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 72, a stavebníkem týkající se
stavebních objektů - inženýrské sítě vodovod, kanalizace splašková a kanalizace dešťová - v rozvojové
lokalitě B4 dle schváleného územního plánu městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 34
ZM pověřuje starostu městyse Veverská Bítýška podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi
městysem Veverská Bítýška, nám. Na
Městečku 72, a stavebníkem týkající
se stavebních objektů - inženýrské sítě
- vodovod, kanalizace splašková a
kanalizace dešťová - v rozvojové
lokalitě B4 dle schváleného územního plánu městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 35
ZM neschvaluje koupi části pozemku
parc. č. 2425/12, k. ú. Veverská Bítýška, v šíři 3,25 m dle přiloženého náčrtu o přibližné výměře 325 m2, která
bude upřesněna na základě geometrického plánu, za cenu 1 500 Kč/m2.
Usnesení č. 36
ZM souhlasí s uložením vodovodního
potrubí DN 80 v délce 183 metrů do
části pozemku parc. č. 2543 ve vlast-
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nictví městyse Veverská Bítýška.
Investor vybuduje vodovodní řad na
vlastní náklady a na základě Smlouvy
o budoucí smlouvě kupní převede do
majetku městyse Veverská Bítýška.
Součástí smlouvy bude i převod vodovodního potrubí ostatních majitelů
dotčených pozemků do vlastnictví
městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje smlouvu č. 876/2018-P
mezi městysem Veverská Bítýška a firmou Jančálek s.r.o., U Tržiště
3166/22, 690 02 Břeclav, týkající se
zpracování veřejné zakázky na
stavební práce "Novostavba tělocvičny - Veverská Bítýška" a pověřuje
starostu podpisem uvedené smlouvy.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje výzvu k podání nabídky
na veřejnou zakázku "Novostavba
tělocvičny Veverská Bítýška", kterou
vypracuje a za objednavatele provede
na základě smlouvy firma Jančálek
s.r.o., se sídlem U Tržiště 3166/22,
Břeclav, a pověřuje starostu podpisem
uvedené výzvy.
Finanční zdroje na stavbu tělocvičny,
které jsou ve výdajové stránce rozpočtu v § 6409 Rezerva, budou
převedeny do § 6171 Výstavba tělo-

cvičny v rámci 3. rozpočtového opatření a předloženy ZM ke schválení
v měsíci září 2018.
Součástí dodávky firmy Jančálek s.r.o.
bude shrnutí výsledků výběrového
řízení a seznámení členů ZM s vítěznou nabídkou.
Usnesení č. 39
ZM Veverská Bítýška v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/200 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje podání žádosti
o zápis změny v údajích vedených
v rejstříku škol a školských zařízení
pro školní jídelnu, jejíž činnost
vykonává příspěvková organizace
Základní škola, Veverská Bítýška,
okres Brno - venkov, která se týká
zvýšení nejvyššího povoleného počtu
stravovaných z 300 jídel jednoho druhu/den na 353 jídel jednoho druhu/den s účinností od 1. 9. 2018.
ZM pověřuje ředitele příspěvkové
organizace Základní školy, Veverská
Bítýška, okres Brno-venkov, k podání
výše uvedené žádosti Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odbor
školství.

DNY OBCE POTŘETÍ
Vážení čtenáři Zpravodaje, ráda bych se s Vámi, stejně jako minulé dva ročníky, podělila o zážitky nás organizátorů ze Dnů obce.
Letošní ročník byl výjimečný ze tří důvodů:
- slavíme významné výročí - sto let republiky,
- potřetí slavíme dny obce,
- provedli jsme největší průzkum všech dostupných serverů s předpovědí počasí.
Ano, počasí bylo určitě pro nás pořadatele to nejsledovanější v průběhu Dnů obce. Stejně jako vloni, po
dlouhé vlně teplého a suchého počasí se příroda otočila na druhou stranu. Déšť a změnu jsme vítali všichni.
Ale proč nás musela potkat právě na Dny obce? Jsou ale v životě věci, se kterými stejně nic neuděláte, a jednou z nich je počasí. I když prozkoumáte všechny dostupné předpovědi, skutečnost nakonec vypadá jinak.
Rozhodli jsme se proto nestresovat se, brát věci, jaké jsou a hlavně být optimisté. A optimismus se nám
nakonec vyplatil.
Páteční zahajovací průvod a odhalení nové busty
T. G. Masaryka proběhly v suchu a na jedničku. Potěšilo nás, že se zúčastnilo tolik občanů, protože je to důkaz
toho, že úcta k historii není jenom prázdná fráze a že
vlna vlastenectví se nevzedme jenom po vyhraném mistrovství světa nebo olympiádě.
Zájem o historii, tentokrát lokální, potvrdila i výstava
100 let republiky ve Veverské Bítýšce. Již v pátek večer
a po celý následující víkend byla výstavní místnost plná.
Dobrý ohlas potvrzují i zápisy v návštěvní knize.
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Poděkování za tuto výstavu patří všem, kteří se
zasloužili o její obsah - to znamená všem, kteří nelenili a poskytli svoje fotografie a rodinné poklady.
Při přípravě obsahu výstavy jsme se rozhodli
ukázat a shromáždit materiály nejen o běžném životě
v obci, ale i o našich spoluobčanech, kteří se svým
životem a svými skutky zasloužili o vznik a udržení
samostatného, svébytného státu. Mnozí z nich by jinak už byli zapomenuti, nebo žili jenom v srdcích
svých blízkých. Jsme přesvědčení, že jejich lidská statečnost a osobní příklad se dotýká i současné generace. Chtěli jsme alespoň takto vzdát hold všem našim předkům, kteří myšlenku svobody a samostatnosti prosazovali, vybojovali a uhájili. Protože republiku netvoří ústava, armáda, hranice nebo vláda, republiku vždy tvořili a tvoří živí lidé svou
prací, myšlenkami a skutky.
V sobotu ráno nejenom pořadatelé ale především "sedm statečných
a pes", kteří vyrazili na dopolední vycházku, potřebovali optimizmu opravdu hodně. Pršelo a pršelo. Naštěstí okolo poledne se mraky zvedly a sluníčko zdrženlivě vykouklo ven. Dětské odpoledne na Ostrůvku a vycházka
Klubu přátel tělovýchovy byly zachráněny! Na Ostrůvku se během odpoledne vystřídalo více než 120 dětí různých věkových kategorií. Svoji dovednost a obratnosti si vyzkoušeli i rodiče a prarodiče.
Po cestě na Ostrůvek se lidé zastavovali na výstavě prací ZUŠ. Mohli jste
si prohlédnout nejen výtvarné práce žáků, ale i perfektně vedená alba ZUŠ,
dokumentující všechny úspěchy žáků školy dobrých 40 let nazpět.
Akce neprobíhaly jenom
přímo v obci. Návštěvníci komentovaných prohlídek na kapli Matky Boží si pochvalovali prohlídku, výklad i odpolední koncert.
K večeru přibyly mraky a ubylo optimismu. I když časový rámec "Laviček" jsme změnili podle aktuálního počasí, tato část
programu byla vytrvalým deštěm poznamenána. O to větší obdiv
patří zúčastněným, které počasí neodradilo a kteří se uchýlili pod
přístřešky trvalé i provizorní a vytrvali. Jenom díky těmto nadšencům vám můžeme oznámit, že ještě před schválením statusu
města parlamentem jsme měli "Nemocnici na kraji města Veverské Bítýšky", což je název vítězné lavičky. Stala se poprvé kuriózní věc - dva týmy vymyslely stejnou tématiku "Laviček", takže 1. září byly ve Veverské Bítýšce Vánoce hned dvakrát. Bylo tedy logické, že porota ocenila dvěma druhými místy oba týmy
a vyzvala je, ať udělají ještě třetí Vánoce - tentokrát společné. A tak to má
být, Lavičky mají spojovat lidi - v dešti i na suchu!
Třetí místo v soutěži obsadili Skauti se skautskou lavičkou na Městečku.
Neodradilo je počasí, originálně zaimprovizovali a využili autobusovou čekárnu, kterou rozezníval zpěv a hudba ještě dlouho do noci.
Bez ohledu na výsledky soutěže můžeme letos více než jindy říct, že
vzhledem k počasí patří ocenění opravdu všem osmi týmům.
Neděle byla dnem svátečním a dnem kultury. Dopoledne začalo mší za
občany a rodáky v místním kostele Sv. Jakuba. Odpolední kulturní program
se prolínal všemi žánry - od hudby z počátku století, přes moderní písničky
až po klasické písně The Beatles. Věříme, že každý z diváků si našel svoji
oblíbenou. Nakonec tancovali všichni, navzdory přeháňce, která přece
jenom přišla na závěr koncertu.
5

Zpravodaj města Veverská Bítýška 10/2018

www.obecveverskabityska.cz

Závěr Dnů obce byl opravdu slavnostní a dojemný. Vidět naše hasiče nastoupené ve slavnostních uniformách při zvuku státní hymny, která předcházela
předání vyznamenání za jejich obětavou práci, bylo
slavnostním okamžikem pro všechny. Všichni si uvědomovali, že bez jejich obětavé práce by pomoc
v nouzi, při živelných pohromách, haváriích a úrazech byla pro všechny občany daleko méně
dosažitelná.
Hasiči, děkujeme ještě jednou!
Na závěr jako vždy velké poděkování všem, kteří se na Dnech obce jakkoliv podíleli - ať už pravidelně,
nebo poprvé. Dny obce znovu dokázaly, že Veverská Bítýška žije!
Tak příště… na Dnech města!

Jarmila Novotná

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA PŘED 100 LETY
28. říjen 1918 oslavili i občané Veverské Bítýšky. Shromáždili se před hasičkou (dnešní parkoviště U Kocourků) a slavnostní projev přednesl ředitel školy, pan Stanislav Cyliak. Začínal slovy J. A. Komenského:
,,Věřím, ó lide český, že vláda věcí Tvých se k Tobě navrátí."
Veverská Bítýška měla v té době asi 1 700 obyvatel a kolem 250 domů. Z náměstí, kde stál kostel a škola
už v té podobě, jak je známe dnes, vybíhaly ulice: Dlouhá zakončená ulicí Novou (dnešní Valinkevičova),
Kozí (dnešní Tišnovská), Kopeček (dnešní ul. 9. května), Hvozdecká, Zábíteší a ulice Na Bílém potoce. S rozvojem obce vznikají ulice nové, např. Slepičí řádek (dnešní Nábřežní), Eichlerova, Na Klínku (dnešní V Brance) a ulice Na Bítýškách. Kromě školy na náměstí byla škola i v místě dnešní pošty. Do školy obecné chodilo 262 žáků a do měšťanské školy 184 žáků. Na obecné škole učilo 6 učitelek a na měšťanské byl jeden ředitel, 5 učitelů a jedna učitelka. V bývalé Budišově vile za mostem směrem na Trhovici byla zřízena útulna pro
chudé děti z Brna. 17. března 1919 navštívila Veverskou Bítýšku dcera prezidenta Alice Masaryková a v doprovodu ředitelky útulny Marie Stejskalové toto zařízení navštívila.
29. června 1919 byl starostou obce zvolen František Dudáček. Dále byli v čele obce Antonín Pandula,
Tomáš Mytýzek, Bedřich Kratochvíl, Antonín Brychta, Bedřich Srnec, Štěpán Hedvábný a Františka Kroupová. Radnice již byla v místě, kde ji známe dnes. Již před první světovou válkou vzniká v Bítýšce Sokol.
Sokolská jednota začala hned po válce pracovat. Učitel Krkoška, který byl sokolem, adaptoval místní hasičku
a zřídil v ní stálé jeviště. Oponu navrhl a namaloval akademický malíř Bohdan Chlad. Hry ,,Třetí zvonění"
a ,,Noc na Karlštejně" nastudoval a nacvičil místní odborný učitel Jan Škára. Učitelé byli tou dobou mocnou
vzpruhou v kulturní práci Sokola, věnovali jí svůj volný čas a ujali se s nadšením všech potřebných prací
v sokolské jednotě. Tou dobou vzniká lidovecká jednota Orel. I oni chtěli mít v hasičce svůj čas a místo na
pořádání svých akcí. Později si obě organizace postavili svá zařízení. Sokol měl budovu v místech bývalého
kina (dnešní budova Air Team) a Orel měl orlovnu v místě dnešního kulturního domu.
Od roku 1911 byla v obci železniční trať vedoucí do Kuřimi, dále od 9. 11. 1911 se svítí v obci elektřinou a od konce roku 1912 je v obci zahájen provoz místní telefonní hovorny. Pan Ladislav Stehno staví pilu.
6

Zpravodaj města Veverská Bítýška 10/2018

www.obecveverskabityska.cz

Pánové Sládek a Koštoval vyrábí roury a jako specialitu betonové pumpy. Dobře prosperuje stavební firma
pana Sovy. V místech dnešní továrny Hartmann se zpracovával kaolin. Jsou zde v provozu i dva mlýny.
Tejkalův mlýn, stával naproti kempu Hana, dnes jsou zde bytové jednotky. Venkovní vzhled si budova
uchovala, ale okolí je hodně změněné. U mlýna bývala zelinářská zahrada se skleníkem a okrasná zahrada
s jedním velkým a dvěma malými altány. Druhý mlýn s pilou byl v ulici Na Bílém potoce. Ten jako muzeum
stojí dodnes a také ho můžeme navštívit.
Obyvatelstvo se většinou věnovalo zemědělství. Existovalo 6 obchodů se smíšeným zbožím a 4 obchody
řeznictví. Hospody: Panská hospoda Na Náměstí, Karel Císař na čísle 4, U Kazíků na čísle 48, U Křížů na
čísle 60. Pekaři Vilém Jeroušek a Balabán. V obci byly dvě kovárny (Jelínek a Dudáček). Antonín Kratochvíla
a Karel Patočka byli zámečníci. Krejčí - Srnec, Šanca, Dokoupil a Jurda. Švadleny byly na Kopečku u Kejdů,
u Mytýzků a u Žáků. Tito krejčí a švadleny šili šaty a obleky podle míry. Když nebyly zakázky, šili šaty pro
vojsko. Dobré boty šili a opravovali obuvnici: Pavlíček, Valeš, Malý a Kos. Nechyběli ani tesaři, kožešníci
a stolaři. Cukroví a zeleninu prodávali Beránkovi z ulice Na Bílém potoce. O zdraví obyvatelstva se staral
doktor Laun, který byl i několikrát starostou. Farářem byl Jakub Rosendorf. Brzy po první světové válce byl
v Bítýšce založen sportovní klub zaměřený na fotbal. První fotbalový míč sem dovezli ,,Brňáci", kteří se sem
jezdili rekreovat. Takové malé rekreační středisko bývalo v místech dnešního kempu Hana. Lidem, kteří sem
jezdili z Brna, se říkalo ,,lufťáci". V městečku si pronajímali světnice.
Přes řeku se staví nový most, už ne dřevěný, ale z betonu s pěknými oblouky. Bohužel se do dnešních
dnů nedochoval, jelikož byl zbořen za 2. světové války.
Bítýšským občanům padlým za 1. světové války byl postaven pomník, který stával v místech dnešního
pomníku na náměstí. Desky z tohoto pomníku, na kterých jsou jména padlých, jsou umístěny na boku
kostela sv. Jakuba.
Myslím si, že naši předci žili dosti čilým životem a starali se o rozvoj svého městečka.

Hana Mifková

ITALŠTÍ VYSÍDLENCI V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE NA MORAVĚ
Jaro roku 1915 bylo na Moravě velmi teplé, v dubnu a květnu velmi horké. Ač bylo málo těch, kdo
obdělávali pole, jarní práce brzy skončily. Úroda byla ohrožena suchem, jařiny zakrněly, ozimy zeslábly.
Teprve koncem června zapršelo a nastalo deštivé léto. V obcích zůstaly ženy, děti a staří nebo nemocní muži.
Zdraví byli povoláni do války. Drahota narůstala, potravin se nedostávalo. Od května r. 1915 se vyhlásily
bezmasé dny a zaváděly se lístky na cukr, máslo, mléko, tabák, petrolej a další životní potřeby. V těžké
situaci se ocitaly ženy, jejichž muži narukovali. Podpory, které rozdělovaly aprovizační komise, byly nedostačující. V domech zemědělců se konaly časté prohlídky. Jakmile se našly nějaké potraviny, které nebyly
nahlášeny, bez milosti se zabavovaly. Děti ve školách sbíraly byliny na čaj pro vojáky, později kopřivy pro
textilní průmysl. Pořádaly se sbírky pro vojáky, vdovy a sirotky, upisovaly se válečné půjčky. To vše se
odvádělo válečnému ústavu ve Vídni. Civilní obyvatelstvo muselo zabezpečit veškeré válečné potřeby průmysl přešel na válečnou výrobu, zemědělci odváděli téměř všechnu svoji
produkci na frontu.
Do této složité doby začali přicházet krátce po vypuknutí války RakouskaUherska s Itálií váleční uprchlíci z jižního Tyrolska. Tato oblast do konce 1.
světové války patřila Rakousku-Uhersku. Byli to říšští občané, stejně jako naše
obyvatelstvo. V místech, kde bydleli, vypukly jedny z největších bojů této
války. Civilní obyvatelstvo bylo evakuováno do zázemí a začalo se jim říkat
podle tehdejší terminologie uprchlíci. Přesídlily k nám celé rodiny, jejichž
složení bylo stejné, jako místní obyvatelstvo - ženy, děti a staří a nemocní.
Domácí je nevítali s nadšením, ke všem problémům co měli, byli nuceni se
o nově příchozí po všech stránkách postarat. Události byly strastiplné pro obě
strany. Italové přišli do zcela neznámého prostředí, kde nikdo neuměl italsky,
a oni neuměli česky. Naši se za pochodu museli naučit jim pomoci z toho
mála, co měli. Zřizovaly se výbory pro uprchlíky, které jim měly pomáhat s bydlením, ošacením, stravou a všemi životními potřebami. Děti chodily do italských škol. Byla to jedna třída ve spádové obci, kterou navštěvovaly i děti Anna Tomasi Postinghel, žijící
ve Vev. Bítýšce za 1. svět.
z okolí. Vyučovacím jazykem byla němčina, pouze náboženství probíhalo
války
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v italštině. Děti se také velice brzy naučily česky a tím se zjednodušila komunikace. Dospělí pracovali u místních sedláků, v průmyslu a vykonávali různé pomocné práce. Během krátké doby se sžili, protože je spojovala touha přežít válečnou dobu.
Začátkem r. 1919 byl nařízen odsun uprchlíků do jejich domovů. Nevraceli se do Rakouska-Uherska, ale
do Itálie, protože toto území připadlo po poválečných dohodách Itálii. Čekal je šok - území jejich rodného
kraje bylo zničené válkou a museli začínat od začátku.
Jejich vděk za to, že válku přežili u nás, přetrvává dodnes. Potomci těchto uprchlíků aktivně vyhledávají
místa pobytu svých předků a s úctou tato místa navštěvují.
I ve Veverské Bítýšce žilo několik rodin. Pokud byste si vzpomněli na vyprávění prarodičů nebo měli
doma nějaké památky, fotografie na Italy, kteří u vás žili, kontaktujte nás přes paní Dvořákovou. Touto pro
nás málo známou událostí 1. světové války se zabýváme již několik let. Spolupracujeme s italskými přáteli
a snažíme se zmapovat jejich pobyt v našem kraji.

Eva a Karel Šebkovi

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Mezinárodní výtvarná soutěž
V posledním týdnu prázdnin zaslali organizátoři mezinárodní výtvarné soutěže "Krásná jako kvítka je ta
země…" výsledky do škol. Soutěž každoročně vyhlašují Základní škola a spolek TRANOSCIUS v Havířově.
Pořadatelé hodnotili již XXVIII. ročník. Do soutěže přišlo 1 314 prací dětí z 10 zemí. Z naší školy soutěžilo
12 žáků. Soutěžní obrázky byly rozděleny do 5 kategorií. V každé byla udělena 3 první místa, z ostatních
pak byly vybrány práce, které jsou vedle oceněných vystaveny. Na výstavě je i práce z naší školy "Dostihy"
Adély Krejčířové, žákyně ze VII. A třídy (v tomto školním roce žákyně 8. ročníku). Adéle Krejčířové náleží
diplom a pochvala za úspěšnou reprezentaci. Výstava ve Výstavní síni Viléma Wünscheho, v Kulturním
domě, Městské knihovně a ZŠ v Havířově potrvá do 4. 10. 2018.
Mgr. Milena Křížanová
Výstava 100 let republiky
V úterý 10. 9. navštívili žáci naší školy výstavu konanou u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky ve
Veverské Bítýšce. Výstava se všem moc líbila, obzvlášť díky poutavému výkladu místní kronikářky paní Coufalové a zajímavým dobovým fotografiím z naší obce. Některé třídy se po výstavě přesunuly do parčíku na
Masarykově náměstí, kde se podívaly na nově usazenou bustu Tomáše Garrigua Masaryka, která byla
slavnostně odhalena při příležitosti oslav Dnů obce a při významném výročí 100 let od založení ČSR.
Mgr. Veronika Petrová

Slavnostní zahájení školního roku našich nejmenších prvňáčků
V pondělí 3. 9. 2018 mělo být slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky, jako předchozí roky, také na
školním dvoře. Pro nepřízeň počasí se muselo vše přesunout do školního víceúčelového sálu. Babičky,
dědečkové, maminky i tatínkové chtěli vidět své vnoučky a děti při tomto velkém kroku do dalšího života.
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Děti jeden za druhým po vyvolání paní Kudláčkovou, přicházely k panu školníkovi a ten, v obleku pedela,
je pasoval na budoucí prvňáčky. Od pana starosty Mifka a pana místostarosty Novotného již prvňáčci dostali
pamětní list na tuto slavnostní událost. Potom prvňáčci odešli se svými třídními učitelkami do tříd, kde měli
nachystané školní potřeby a dárky. Prvňáčci se poprvé předvedli, co už umí číst, psát i počítat a kdo umí
pěkné básničky a písničky. Ze školy tento den odcházeli všichni spokojení a s úsměvem.
Mgr. Jana Kosňovská

Žáci 1. - 3. ročníku navštívili bítešskou
moštárnu
Dne 14. 9. 2018 navštívily třídy 1.-3.
ročníku bítešskou moštárnu. Pan Jakubec,
člen místních ovocnářů, vysvětlil dětem
přípravu jablek na moštování a potom se
jablka lisovala na mošt. Na závěr děti ochutnaly mošt plný vitamínů.
PaedDr. Ivana Sedláčková

Dental Prevention u nás ve škole
V druhém školním týdnu žáky naší školy
navštívily studentky zubního lékařství v rámci programu Dental Prevention. Tento preventivní program se zaměřuje na výuku o zdraví zubů a celé dutiny ústní. Studentky s dětmi z prvního stupně prošly základní pojmy, které se týkají zubů a jejich možných nemocí. Poté s dětmi prakticky nacvičily
správnou techniku čištění zubů. U žáků 2. stupně byla přednáška vedena více odborně a do detailů všech
možných nemocí v dutině ústní a následků toho, když si žáci nebudou čistit správně zuby. Také u nich poté
proběhl nácvik techniky čištění zubů, ale už více detailní.
Mgr. Zuzana Kudláčková
Běh kolem Bítýšky 2018
V sobotu dne 15. 9. 2018 uspořádala naše základní škola tradiční, letos již čtvrtý, Běh kolem Bítýšky. Trať
vedla od fotbalového hřiště po pravém břehu řeky Svratky, pod chudčickým mostem, kolem "Bažin" a zpět.
Během celého dne bylo krásné počasí, které bylo k pořádání takovéto sportovní akce jako stvořené. Letošních
závodů se zúčastnilo 235 běžců všech věkových kategorií (což bylo o 47 závodníků více jak v loňském roce).
Nejmladším závodníkem byl teprve roční Jakub Černín a naopak nejstarším účastníkem byl pan Rudolf
Urbánek, který ve svých 94 letech všem dokázal, že sportovat se dá v každém věku, a proto mu patří velký
obdiv. Jako první se dostavili na start starší a mladší žáci a žákyně. Poté nastoupila přípravka a naši nejmladší
závodníci. V neposlední řadě kategorie dospělých do 40 let, do 60 let a poté kategorie do 100 let. 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 pros9
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toru 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 disciplíny s netradičním náčiním. 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 opět vydařil
a všichni si ho užili.
Mgr. Veronika Petrová

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE VEVERCE !!!
Od 1.10.2018 pro vás otevíráme výtvarné a keramické kroužky, kroužky vaření a ručních prací v našich prostorách v prvním patře kulturního domu na ul. Pavla Perky ve Veverské Bítýšce. V některých kroužcích jsou
ještě poslední volná místa, tak neváhejte a přihlaste se. Těšíme se na všechny děti i dospělé. Hlásit se můžete
on-line na našich stránkách www.helceletka.cz, kde získáte také potřebné informace o připravovaných
akcích a táborech, které pro vás připravuje tým CVČ Veverka.
Z připravovaných akcí:

den
6.10.
7.10.
20.10.
21.10.
29.10.30.10
3.11.
11.11.
24.11.
1.12.
2.12.

název akce
Enkaustika pro děti
Enkaustika pro dospělé
Malovaná trička
Bramboriáda
Podzimní prázdniny ve
Veverce
Skleněné vitráže Tiffany
Rozsviťte si vánoce I.
Rozsviťte si vánoce II.
Vánoční přáníčka
Vánoční jarmark

místo
dílna Veverka
dílna Veverka
dílna Veverka
Ostrůvek
dílna Veverka,
výlety, hry
dílna Veverka
dílna Veverka
dílna Veverka
dílna Veverka
Kulturní dům

cena
250,350,250,300,/den
500,250,250,300,-

čas
9.00 – 12.00 h.
14.00 – 17.00 h.
15.00 – 17.30 h.
14.00 – 16.00 h.
denně od 8.30 do 16 h.
program včetně oběda
13.00 – 19.00
14.00 – 17.00
9.00 – 12.00
15.00 – 18.00
13.00 – 17.00 h.

O dalších akcích budete včas informováni nebo je najdete na našem webu.

PENĚŽNÍ FOND PRO ÚDRŽBU HROBŮ
Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu hrobů, které nemají
svého stálého pečovatele. Tento fond bude shromažďovat dobrovolné příspěvky od občanů
i organizací.
Dárci mohou přispět na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.
10
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INZERCE

ZDROJ VAŠICH NEJČERSTVĚJŠÍCH
INFORMACÍ :
oficiální www stránky města Veverská Bítýška
- aktuality - 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

ákem!
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HLEDÁME

V našem studiu ve Hvozdci
nahrajeme zpìv i hudební
nástroje do Vašeho vlastního
podkladu, nebo Vám podklad
vyrobíme na míru. Ztvárnit
mùete skladby vlastní i pøevzaté a my s Vámi budeme
rádi spolupracovat na profesionální produkci. Super dárek
od vnouèat pro babièku a dìdu, pro zamilované … pro
všechny.

byt, pùvodní stav nevadí.

Tel. : 732 219 013

NAVŠTIVTE
knihovnu Veverská Bítýška
Provozní doba :
Pondělí 8.30-12.00,
13.00-17.00
Středa 8.30-12.00,
13.00-18.00
Pátek 8.30-12.00,
13.00-17.00

canette3frostie@seznam.cz

608 820 672

SHÁNÍM
domek, staèí dvùr nebo terasa.

http://okvb.unas.cz

Tel. : 739 826 409
Ing. Liška Vladimír
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - 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 2018  Vydává Město Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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Víte o nìkom, do plánuje prodávat nebo pronajímat
nemovitost a chtìl by poradit nebo pomoci?
Jste to vy sami a chcete prodat Vaši nemovitost?
Odmìna pro Vás:
Pokud nás doporuèíte majiteli nemovitosti nebo sami budete prodávat
svou nemovitost pøes naši spoleènost, automaticky Vám po prodeji
bude vyplacena
TIPAØSKÁ PROVIZE dle následujícího schématu:
Cena nemovitosti - vyplacená provize:
750.000 Kè a 1.500.000 Kè - provize 3.000 Kè
1.500.001 Kè a 3.000.000 Kè - provize 5.000 Kè
3.000.001 Kè a 5.000.000 Kè - provize 7.000 Kè
5.000.001 Kè a 7.000.000 Kè - provize 10.000 Kè
7.000.001 Kè a 13.000.000 Kè - provize 20.000 Kè
13.000.001 Kè a 18.000.000 Kè - provize 30.000 Kè

Michaela Hamuková
zastupující obchodník s nemovitostmi
mob: +420 775 264 896
michaela.hazmukova@prosperityrk.cz
Prosperity Realitní Kanceláø, s.r.o.
M-Palác, Heršpická 5, 639 00 Brno
http://www.prosperityrk.cz
Zpravodaj - město Veverská Bítýška 10/2018 - inzertní příloha - str. 1/2

PÉČE
CENTRUM
KOČKY
A
Y
S
P
O
PR
HÁ 48
ŠKA, DLOU

VEV. BÍTÝ

nabízí
bezpečné a účinné přípravky proti klíšťatům, blechám a jiným cizopasníkům
 stříhání a koupání psů (na objednávku) od 280,- Kč
 výhodné věrnostní programy na nákup vybraných
značek krmiv


MVDr. Irena Packová
OZNAMUJE změnu pracovní
doby v ambulanci u kostela
(Dlouhá 48, Veverská Bítýška) :
Pondělí až pátek : 14 – 17 hod.
V ostatní dobu
jen na objednávku.

NOVÉ tel. číslo do ambulance :

541 216 022
v pracovní době (od 8 do 19 hod.)
na recepci kliniky AXA v Rosicích
tel. 546 410 248
pohotovostní mobil (mimo pracovní dobu) : 728 009 613
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NOVINKA: nově zastupujeme
Moravské naftové doly - MND


Dobré ceny plynu a elektřiny přímo od
těžaře. Férová nabídka bez závazků.
Ke srovnání přineste prosím fakturu!
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