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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nejprve se vrátím do letních
měsíců července a srpna, ve kterých probíhaly investiční akce
zateplení budov a zhotovení
nové fasády na budovách mateřské školy Pavla Perky a Základní
a Mateřské školy v ulici Zábíteší.
V budově Základní školy v ulici
Zábíteší byly ještě vyměněna
všechna okna a vstupní dveře. Obě stavební akce byly zadány firmám, které uspěly ve veřejné soutěži na
základě zadávacích podmínek. Zde bych chtěl podotknout, že jak hodnotící komise, tak zastupitelstvo
městyse vybralo firmy, které provedly stavební práce
přesně podle projektu, bez změnových listů a víceprací, takzvaně na výbornou. Stavební práce byly
dokončeny včas a zkolaudovány ve stanovených termínech. Když se jedná o stavební práce týkající se
školských zařízení a je na to vyhrazená doba pouze
v období letních prázdnin, tedy necelých 60 dnů,
tak vám mohu říct, že člověk mnohdy ani nespí. A to
v obavách, zda se všechno stihne tak, aby nedošlo
k možnému opoždění předání díla a kolaudace a tím
k případnému omezení výuky. Zde bych chtěl opravdu poděkovat všem, kteří se podíleli na těchto investičních akcích. Především děkuji firmě Letostav
a Evabau, stavebnímu a technickému dozoru
investora, který bedlivě dohlížel na postup prováděných prací, a také zaměstnancům základní školy,
mateřské školy a školní družiny, kteří zajišťovaly
úklid prostor. Podařilo se zbudovat dobré dílo a obě
budovy mají nový ,,kabát".

Pracovní skupina městyse provedla celkovou
opravu prostor školního dvora v ulici Pavla Perky.
Byly odstraněny staré rozježděné betonové panely
a provedeno sejmutí zeminy (vše odvezeno a uloženo na skládku stavební suti do Pokrosu Čebín). Na
celou plochu pozemku bylo navezeno kamenivo
a následně prolito cementovou směsí. Posléze byla
položena zámková dlažba a pořízena nová vstupní
brána z důvodu zamezení vjezdu do prostor školního dvora. Součástí oprav byla i výstavba nového
zděného oplocení a oddělení odpadového hospodářství od prostoru dvora. Pracovní skupina městyse
zvládla tuto opravu provést v době letních prázdnin,
a to za cenu prodloužené pracovní doby, aby při zahájení nového školního roku bylo vše dokončeno.
Na základě provedeného posudku hodnocení
dřevin zaměstnancem MENDELU byla na pozemku
parcela č. 1160 pokácena lípa srdčitá rostoucí v těsné blízkosti rodinného domu u křižovatky ulic
V Brance a Zábíteší. Bylo provedeno detailní zhodnocení současného stavu dřeviny. Při detailním průzkumu kmene a kosterních větví této dřeviny byla
zjištěna rozsáhlá infekce a otevřená centrální dutina
nacházející se v místě rozvětvení dvou kosterních
větví. Na okraji dutiny byly nalezeny velké plodnice
choroše šupinatého a hniloba kmene. Vzhledem
k nálezu stromat dřevomoru kořenového na bázi
tohoto jedince a plodnic choroše šupinatého byl stav
tohoto stromu označen jako velmi vážný. Souběh
defektů u této dřeviny byl tak rozsáhlý, že z hlediska
stabilizace se jednalo o strom v havarijním stavu.
Z důvodu možného ohrožení provozní bezpečnosti
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bylo navrženo pokácení uvedeného stromu v co
nejkratším možném termínu.
Probíhá veřejná soutěž na výběr zhotovitele stavby na opravu komunikace v ulici Krátká. Do konce
měsíce listopadu by měl být vybrán nejvýhodnější
uchazeč na tuto zakázku městyse. Pokud dojde
k podpisu smlouvy, bude stavba počátkem příštího
roku zahájena. Požadavek městyse na dokončení je
nejpozději do 30. 6. 2017, ale uvidíme, co nám bude
ze strany uchazečů nabídnuto. Jedním z požadavků
městyse je mimo nabídnuté ceny i závazný termín
dokončení díla.
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr rozšíření
mateřské školy a nových prostor pro školství a školské aktivity v ulici Zábíteší na místě bývalé, již nevyužívané kotelny na tuhá paliva a jejího okolí.
Celkový prostor hodláme využít a upravit tak, aby
reprezentoval školská zařízení.
Převod pozemků pod tělocvičnou - po mnohonásobně opakovaných žádostech týkající se převodu
pozemků do vlastnictví městyse nám byla ze strany
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
předložena k podpisu smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem pozemky par. č. 110/3, 111/1 a 109/1. Jedná se především o pozemek, na němž je postavená část místní tělocvičny, dále pozemek v oploceném areálu,
který je využíván mateřskou školou, a pozemek přilehlý k tělocvičně, na němž je vybudován venkovní
vstup do tělocvičny. Převod pozemku pod tělocvičnou nám dělá největší radost. Uvedeným převodem
dojde ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. Po
nabytí tohoto pozemku do majetku městyse můžeme
naplno rozjet záměr výstavby a rozšíření nové tělocvičny. Zastupitelstvu městyse bude smlouva o
převodu těchto pozemků předložena k projednání.
Předběžně navržená studie řeší výstavbu nové
tělocvičny na stávajícím prostoru, a to zejména z hlediska snadné dostupnosti žáků základní školy za účelem výuky tělesné výchovy a dostupnosti již vybudované inženýrské sítě.
Po zařazení finančních prostředků do rozpočtu
městyse se mohou uvedené záměry, výstavba tělocvičny a rozšíření mateřské školy, začít projektově
připravovat.

Zastupitelstvo městyse na veřejném zasedání zastupitelstva dne 3. října schválilo a vydalo Změnu č.1
Územního plánu Veverská Bítýška. Tato změna
územního plánu nabyla účinnosti dne 21. 10. 2016.
Byl vydlážděn prostor uličky spojující ulici Na Bílém potoce a ulici Zábíteší. V současné době pracovní skupina městyse provádí opravy chodníků.
Je vydané právoplatné stavební povolení na výstavbu nového sběrného dvora.
Na stavebním úřadě bylo zahájeno řízení o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby Parkovací stání (27 parkovacích míst) v ulici M. Kudeříkové.
Rozšířili jsme sběrná místa na tříděný odpad v ulici Boční a u restaurace U Kocourka. Co mě však
osobně trápí, je to, že u některých stanovišť je ukládán odpad, který sem nepatří. Zkrátka k některým
kontejnerům na tříděný odpad někdo vesele odloží
igelitový sáček, ve kterém je odloženo vše možné,
počínaje drobným elektrozařízením až po obuv
a hlavně zbytky potravin. Tyto sáčky přes noc
roztrhají potulující se zvířata, kočky apod. A v okolí
tříděného odpadu to pak mnohdy vypadá dosti
nevábně. Tito jedinci si již zřejmě neuvědomí, že
někdo musí jít a toto prostranství uklidit. Přitom stačí
tak málo - neodkládat sáčky, ve kterých jsou zbytky
potravin, na veřejná prostranství, ale do nádob k tomu určených. Člověka pak zamrzí, když slýchá od
některých spoluobčanů, kteří se vrátili z dovolené ze
zahraničí, jak bylo všude krásně a čisto. Ve svém
městečku si však o pořádku a čistotě rozhodujeme
sami. A stačí pro to udělat opravdu málo.
Od počátku letošního roku do konce měsíce října
bylo na investičních akcích, které byly zařazeny do
majetku městyse, proinvestováno celkem 11 953
141,- Kč. Mezi nejvýznamnější investice patří zejména: nákup kontejnerového vozidla ISUZU; výstavba
parkovacích stání u bytového domu čp 649;
zateplení a fasáda MŠ P. Perky; výměna oken,
zateplení a fasáda na ZŠ Zábíteší; oprava školního
dvora a jiné.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 15.9.2016
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 10
ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti výdajů.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje III. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti financování.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti za účelem uložení
podzemního komunikačního vedení
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veřejné komunikační sítě optickým
kabelem v ochranné trubce HDPE
40mm s označením stavby 11010053655 CG5M-BO-BOVEB-OK uzavřenou mezi městysem Veverská Bítýška a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská
6,130 00, Praha. ZM pověřuje staros-
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tu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zřízení věcného břemene na stavbu
"Městys Veverská Bítýška, ulice
Dlouhá - Splašková kanalizace" uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a Jihomoravským krajem se
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zřízení věcného břemene na stavbu
Prodloužení vodovodu a kanalizace
Veverská Bítýška, lokalita Pod Horkou", uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti č. UZSVM/B/34240/2016
-HSPH ke stavbě "Veverská Bítýška přechod pro pěší na náměstí Na
Městečku před budovou OÚ" mezi
Městysem Veverská Bítýška a Českou
republikou - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti č. UZSVM/B/31827/2016
-HSPH ke stavbě "Splašková kanalizace - ul. Boční - Tišnovská" mezi
Městysem Veverská Bítýška a Českou
republikou - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 18
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1040011074/001o zřízení věcného
břemene na stavbu "V. Bítýška, Pod
Horkou, obnova SE002, p.č. 1777"
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje smlouvu č.NM014330039362/001o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška,
M. Kudeříkové, DPNNk , Koukal, p.č.
2002" uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a opráv-
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něným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZM bere na vědomí předložený
záměr soukromého investora týkající
se vybudování hlavního vodovodního
a kanalizačního řadu pro lokalitu B4
dle ÚP, který doručil na podatelnu
městyse dne 31. 8. 2016, č.j.:
VB/1623/16/POD.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 5421 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 46 m2 v
k.ú. Bystrc za cenu 500 Kč/m2. Záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední
desce a web. stránkách městyse.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 5440/2 (trvalý
travní porost) o výměře 82 m2 v k.ú.
Bystrc za cenu 200 Kč/m2. Záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední
desce a web. stránkách městyse.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2500/18 o výměře 4 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč P. J., bytem Veverská Bítýška.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
uhradí kupující, včetně vypracování
kupní smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM neschvaluje záměr pronájmu
části obecního pozemku p.č. 934/1 o
výměře cca 15 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za účelem umístění pískoviště
a vybudování houpačky.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje záměr výstavby nového
sběrného dvora na pozemcích p.č.
2552/2, 2552/14, 2539 v k.ú. Veverská Bítýška dle vydaného stavebního
povolení ze dne 21. 7. 2016, č.j.
výst.VB/1421/16/SÚ/M, a vypracování žádosti o podporu z prostředků
OPŽP.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje vypracování a podání
žádosti o dotaci z prostředků OPŽP
na výstavbu nového sběrného dvora
firmou SMV projekt, s.r.o., Štolcova
41, 61800 Brno - provozovna Pechova 3, 615 00 Brno za nabídnutou
cenu 35 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje předání vodovodního
řadu a řadu splaškové kanalizace
uložených v pozemku p.č. 1847/1 do
správy a údržby Vodárenskému
svazku "Bítešsko".
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Usnesení č. 27
ZM souhlasí s uložením IS do pozemku p.č. 2028 v k.ú. Veverská
Bítýška, Pod Sokolím. Investor zbuduje uložení IS na své náklady a poté je
předá do majetku Městyse Veverská
Bítýška za jednorázovou částku 2000
Kč. Městys poté předá vybudované IS
do správy a údržby Vodárenskému
svazku "Bítešsko". ZM schvaluje vybudování příjezdové komunikace na
části pozemku p.č. 2028 ve vlastnictví
městyse Veverská Bítýška dle projektové dokumentace. Tuto komunikaci část stavby na pozemku p.č. 2028 po kolaudaci převede investor do
vlastnictví městyse Veverská Bítýška
za částku 2000 Kč.
Usnesení č. 28
ZM požaduje na doporučení VÚP
zajistit následující požadavky:
- zajistit a ověřit průtok a tlak na koncovém hydrantu k zajištění
bezpečnosti stavby;
- doložit k ÚŘ hydrogeologický průzkum s posouzením zasakovacích
podmínek podloží, zejména u komunikace.
ZM na doporučení VÚP upozorňuje
stavebníka na problematiku podloží
v dané lokalitě, zejména pak na možný výskyt jílů.
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/154 uzavřenou mezi
městysem Veverská Bítýška a Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr pronájmu místnosti (přízemí) v objektu ZŠ Zábíteší
224, Veverská Bítýška o výměře 1,4 x
2,2 m za cenu 100 Kč/rok na dobu 5
let. Záměr pronájmu bude zveřejněn
na úřední desce a na web. stránkách
městyse.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje směnu pozemků v
soukromém vlastnictví p.č. 178/5 o
výměře 6 m2, p.č. 179/2 o výměře 28
m2 o celkové výměře 34 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za část obecního
pozemku p.č. 2444/104 o výměře
544 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Poplatky spojené se směnou pozemků včetně vyhotovení geometrického
plánu uhradí Městys Veverská Bítýška.
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Usnesení č. 31
ZM schvaluje směnu pozemku v soukromém vlastnictví p.č. 218/2, který
vznikl z pozemku p.č. 218, oddělen
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geometrickým plánem č. 158080/2014 o výměře 61 m2 v k.ú. Veverská Bítýška, za část obecního
pozemku p.č. 2444/104 o výměře

m2

900
v k.ú. Veverská Bítýška.
Poplatky spojené se směnou
pozemků včetně vyhotovení GP
uhradí Městys Veverská Bítýška.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 3.10.2016
Usnesení č. 8
ZM Veverská Bítýška bere na vědomí
podle § 172 odst. 5) zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád, že k návrhu
změny č.1 ÚP Veverská Bítýška nebyly uplatněny žádné námitky, a souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu změny č.1 ÚP Veverská Bítýška, tak jak je uvedeno v
textové části Odůvodnění změny č.1
ÚP Veverská Bítýška.
Usnesení č. 9
ZM Veverská Bítýška příslušně podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, §
13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, vydává změnu č.1
Územního plánu Veverská Bítýška
formou opatření obecné povahy
podle správního řádu.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2527/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 38 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300
Kč/m2.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Mateřské škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, vyřazení
starých nefunkčních a nepotřebných
věcí dle předloženého vyřazovacího
protokolu ze dne 14.9.2016.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje záměr budoucího prodeje části obecního pozemku p.č.
1246 s tím, že městys Veverská Bítýška zajistí vypracování GP a vytýčení
pozemku bude vyhotoveno od hranice sjezdu k Bílému potoku. Náklady
za vyhotovení GP uhradí případný
budoucí kupující.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje IV. Rozpočtové
opatření Městyse Veverská Bítýška v
roce 2016 v oblasti příjmů s úpravou
navýšení položky 4111 ve výši 54
000 Kč - neinv. přijaté transfery ze

všeobecné pokladní správy. Jedná se
o dotaci na zajištění voleb do Zastupitelstev krajů a senátu PČR.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce
2016 v oblasti výdajů s úpravou
poskytnutí dotací FC Veverská Bítýška
ve výši 82 000 Kč, HC Veverská Bítýška ve výši 73 000 Kč, TC Veverská
Bítýška ve výši 65 000 Kč, Divadlo
Prkno, z.s., ve výši 40 000 Kč a v §
6115 -Volby do Zastupitelstev krajů a
senátu PČR ve výši 54 000 Kč.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje IV. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce
2016 v oblasti financování.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace FC Veverská Bítýška se sídlem U Hřiště 642,
Veverská Bítýška ve výši 82 000 Kč,
která je přílohou tohoto usnesení a
pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace HC Veverská Bítýška se sídlem Na Bílém
potoce 539, Veverská Bítýška ve výši
73 000 Kč, která je přílohou tohoto
usnesení, a pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace TC Veverská Bítýška se sídlem Tišnovská
341, Veverská Bítýška ve výši 65 000
Kč, která je přílohou tohoto usnesení,
a pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace Divadlu
Prkno, z.s., se sídlem Sady Komenského 330, Veverská Bítýška ve výši
40 000 Kč, která je přílohou tohoto
usnesení, a pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
městyse Veverská Bítýška týkající se
opravy komunikace v ulici Krátká,
pod názvem "Veverská Bítýška - oprava ulice Krátká".
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Usnesení č. 21
ZM schvaluje smlouvu č. NM014330039767/001 o zřízení věcného břemene na stavbu "V. Bítýška,
Na Bítýškách, NNk, Garage, p.č.
505"uzavřenou mezi povinným Městysem Veverská Bítýška a oprávněným
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F.A.Gerstnera
2151/6,
České
Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje záměr výstavby a rozšíření prostor MŠ pro školství na pozemku p.č. 1146/3, ul. Zábíteší, Veverská Bítýška, s tím, že se nechá
vypracovat PD pro územní řízení,
stavební povolení a provedení stavby, a to na základě směrnice městyse
pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 1/2014.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku p.č. 934/1 o výměře 3 m2 v k. ú. Veverská Bítýška za
cenu 100 Kč/m2/rok s dobou nájmu 3
roky od podpisu smlouvy.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Varianty pojištění majetku týkající se úseku pojištění
hospodářských rizik včetně limitů
plnění odpovědnosti. Tento bod
bude projednán v bodě č. 14.
Usnesení č. 25
ZM neschvaluje úpravu pojistné
smlouvy uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška a Kooperativou
pojišťovnou, a.s., Pražákova 888/66b,
639 00 Brno, týkající se úseku
pojištění hospodářských rizik, která
bude při limitu plnění odpovědnosti
stanovena na 30 mil. s účinností od 1.
11. 2016.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje úpravu pojistné smlouvy uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Pražákova 888/66b, 639 00
Brno, týkající se úseku pojištění
hospodářských rizik, která bude při
limitu plnění odpovědnosti stanovena
na 20 mil. s účinností od 1. 11. 2016.
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JEŠTĚ KE DNŮM OBCE
Vážení čtenáři,
rádi bychom se ještě vrátili ke dnům obce, které proběhly o posledním prázdninovém víkendu. Tento
příspěvek píši za všechny organizátory, kteří do přípravy vložili hodně úsilí, času a práce, která začala v dubnu a končila až v polovině září. Snažili jsme se víkendový program připravit pro co nejširší spektrum návštěvníků a ukázat, že v Bítýšce se děje možná víc věcí, než někteří obyvatelé tuší, jen je potřeba si je najít. Domníváme se, že se nám tento záměr podařilo splnit i přes některé začátečnické chyby. No a ty chyby nám snad
dáte šanci napravit příště.
Doufáme, že vy, kteří jste se Dnů obce zúčastnili, jste si našli v programu něco, co se vám opravdu líbilo a na co budete rádi vzpomínat.
A na co nejvíce vzpomínáme my, organizátoři?
Asi jednou z nejvíce podařených akcí byla výstava
"Život a lidé ve Veverské Bítýšce."
Návštěvnost výstavy předčila naše očekávání hned
při zahájení. Pět minut před pátou hodinou nebyl ve
výstavní síni kromě autorů a organizátorů nikdo. V pět
hodin výstavní místnost "praskala ve švech". Proud návštěvníků se nezastavil po oba následující dny ani
s koncem otvírací doby a abychom vůbec zavřeli, museli jsme nejdříve zhasnout, protože pokud někdo viděl
světlo, zaklepal. Výstavu jsme proto prodloužili ještě
o dva následující víkendy.
Velký dík patří paní Kateřině Šenkýřové, která fotografie velmi profesionálně nainstalovala. Tento způsob
instalace dovolí fotografie využívat i v budoucnu pro výzdobu například radnice nebo zasedací místnosti.
Druhý velký dík patří všem, kteří nám pro výstavu poskytli svoje rodinné poklady jako materiál. Fotografie
se nám scházely i po uzávěrce a chtěli bychom
vás poprosit, abyste neustávali. Výstavu bychom
chtěli zopakovat a zaměřit ji více tematicky například druhá světová válka v Bítýšce atd.
Průvod obcí
Na této části programu bylo vidět, jak jedna
myšlenka navozuje a rozvíjí druhou. Nápad na
průvod dovedli do dokonalosti hasiči, kteří nelenili a kromě sebe zapojili i svoje kamarády,
rodiny a zvířectvo. Přispěli krojovaní a členové
divadelního spolku Prkno. Zásluhou všech bylo
zahájení opravdu slavnostní.
Divadlo Prkno
Ke své škodě jsem já sama jako i jiní z organizátorů bohužel nestihla hlavní představení. Do
kulturního domu jsem přiběhla až v okamžiku,
kdy se diváci rozcházeli. Ale podle jejich počtu
a podle vyprávění se představení opravdu vydařilo. Zůstala jsem proto alespoň na divadelní
improvizaci. I když po pravdě řečeno, moc jsem
nevěděla, co si pod tím představit, a v duchu
jsem byla trochu skeptická. Musím se touto cestou všem "Prknařům" omluvit. Výkony některých
aktérů mě velmi mile překvapily, představení
mělo spád a hlavně moje bránice se pořádně
procvičila, protože jsem se smála skoro
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nepřetržitě. Nejednalo se přitom o žádný prvoplánový humor, smích na povel nebo laciné vtípky. Myslím si, že mnoho profíků z mnohem větších a známějších divadel by se tady mohlo přiučit, jak se dělá inteligentní a zábavné představení.
Prostě Prknu píšu velkou jedničku a děkuji za
to, že mi zase rozšířilo obzory.
Sobotní výlety pěšky i na kole
Účast zpočátku nevypadala nejlépe, ale nakonec obě skupiny vyrazily v docela slušném počtu. Pěší výlet byl velmi dobře připraven a všichni odešli
spokojeni. "Kolaři" se postupně trochu rozdělili podle výkonnosti, na chvíli se někdo vydal jinou než plánovanou cestou, ale nakonec se v cíli sešli a přežili všichni.
Od jedné účastnice cyklovýletu jsme dostali nadšený děkovný e-mail s přáním častějších výletů. Že by
výzva pro pořadatele?
Sportovně - kulturní akce Na Ostrůvku
Začátek odpoledne vypadal trochu podobně jako začátek
výstavy. Ve dvě hodiny byli Na Ostrůvku pořadatelé, stany,
30°C ve stínu a žádní návštěvníci. O půl hodiny později
u většiny sportovních atrakcí stála fronta dětí a ta vydržela
až do půl sedmé, i když konec se předpokládal v pět hodin.
Děti nadšené, pořadatelé zapocení, ale spokojení. Taky
v mateřském centru měli pořád co dělat, mrňousků byl
dostatek. Z hasičky rovněž hlásili velký zájem a návštěvnost.
Slušný úspěch zaznamenali i včelaři a zahrádkáři, abych
jmenovala aspoň některé z dalších zúčastněných.
Kdo zůstal u pódia, tak neprohloupil a mohl vidět pěkně
komponované odpoledne, velmi profesionálně vedené Jarkou Vykoupilovou.
Hra pro děti, rozhovory, hudební vystoupení, všechno
krásně navazovalo a určitě se nikdo nenudil. Jarko, klobouk dolů!
Taky nás potěšilo, že skoro každý odcházel s nějakou upomínkou na Bítýšku - s knihou, plackou nebo
reflexním páskem nejen pro sebe, ale i pro ostatní členy rodiny a známé.
Ad " Lavičky"
Tuto akci provázelo asi nejvíce
pochybností a taky největší radost.
Dokážeme lidi vyburcovat, dokáží se
ještě bavit sami mezi sebou? Půjdou
do toho s námi? Ono vždycky dá víc
práce něco sám vymyslet než něco
jenom navštívit, kde vás baví ostatní.
Když jsme v sobotu večer objížděli všechny lavičky, hřálo nás to
u srdce. Zažili jsme pocit, který máte
obyčejně jenom několikrát za život.
Vymyslíte něco, co ze začátku vypadá jako trochu bláznivý, naivní a těžko realizovatelný nápad, a k vašemu
překvapení se tento nápad líbí,
uskuteční se a funguje! Lidé sedí se
sousedy, baví se, smějí a je jim evidentně dobře.
Někdo do přípravy vložil opravdu hodně úsilí, někdo se více věnoval vlastní zábavě. Mě osobně velmi
dojala lavička s úhrnným věkem 362 let a ještě víc pan Urbánek, který si ve svých 92 letech došel statečně
v neděli navečer na pódium pro cenu!
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Pokud vím, nebyli to jenom hodnotitelé, kteří si Bítýšku objeli pro
ten pocit pohody a klidu.
Hodně lidí se ptalo, kdy budou další "Lavičky", aby se taky zapojili.
Můžeme vám proto slíbit, že se budeme snažit, aby se "Lavičky" konaly v příštím roce ve stejném termínu, to znamená poslední prázdninový víkend, znovu. Akci chceme propojit se záměry obce, takže
výsledkem by neměl být jenom hezky strávený podvečer nebo výhra,
ale taky více laviček po obci, které zůstanou.
Tak nezapomeňte, 2. září 2017 se zase sejdeme na lavičce!
Večerní koncert
Náladu večerního koncertu Deep Purple Revival nejlépe vystihují
fotografie. Nasazení a výkony na pódiu byly odměněny bouřlivým
potleskem a velmi slušnou návštěvou.
Neděle
Neděle začala zvolna a slavnostně mší a koncertem v kostele sv.
Jakuba. My organizátoři jsme museli ale zase předčasně prchnout, abychom stihli vyhodnotit "Lavičky” a připravit další části programu. Škoda,
mše byla opravdu slavnostní a obsah koncertu velmi pěkný, i když jsem
slyšela jenom jeho úvod.
Okolo kostela se točil i začátek odpoledne. Farní kavárna zažila invazi návštěvníků - během dvou hodin ji navštívila cca 140 lidí, což byl velký nápor na obsluhu, ale ta vše zvládla na jedničku. Na věž kostela se
vypravilo také hodně lidí. Stihla jsem mezi nimi jen tak tak prokličkovat,
rychle mrknout na zvony a honem zase dál.
Prvorepublikové odpoledne Na Ostrůvku
Očekávali jsme s napětím, kolik spoluobčanů půjde s námi do stylu
první republiky, a účast i obsazení opět velmi mile překvapilo. Modely
profesionální i opravdu autentické, nalezené na půdě a ve starých
skříních se přesně hodily k atmosféře, kterou
vytvořili Melody Gentlemen.
Zaujaly rovněž přehlídky prvorepublikové
módy, které vhodně doplnily nutné přestávky
muzikantů na odpočinek.
Podvečerní vyhodnocení, předání cen a závěrečné poděkování všem pro nás ještě nebylo
koncem. Zbývalo ještě tolik práce - zbourat
stany, odvézt materiál, udělat vyúčtování…
končili jsme až za tmy.
Myslím, že se při této akci dala dohromady
dobrá parta lidí ochotných udělat pro obec
a svoje spoluobčany něco navíc, věnovat to,
čeho máme dnes všichni tak málo - svůj čas.
Já osobně si toho vážím víc než čehokoliv
jiného. A i kdyby toto byl jen jediný výsledek
akce, stálo to za to!
Tak ještě jednou díky všem organizátorům,
pomocníkům a návštěvníkům.
Za celý organizační tým
Jarmila Novotná
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CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I.
Jednadvacátého listopadu 2016 uplyne sto let od
úmrtí císaře Františka Josefa I. V čele své monarchie
stál 68 roků. Na trůn nastoupil 2.12.1848, jako osmnáctiletý. V té době probíhala v mnoha částech monarchie revoluční hnutí, která musel řešit. Prostřednictvím vojáků a tajné policie obnovil ve státě
pořádek a nastolil režim osobní moci. Další problémy vznikly v Lombardii, v Benátském a Sardinském království. Touha Italů po vlastním státě byla
nakonec silnější a vedla ke konečnému odchodu Rakušanů. Pokus o nové územní zisky vedl císaře ke
spolupráci s Pruskem. Společně porazili Dánsko, ale
pruský spojenec měl vlastní cíle, podstatně odlišné
od těch rakouských. Prusko směřovalo k vytvoření
jednotného národního německého státu. Prohraná
válka s Pruskem byla pro císaře další hořkou pilulkou. Až počátkem osmdesátých let 19. století stanul
císař na prahu nejklidnějšího období své vlády. Bylo
to hlavně zásluhou jeho ministerského předsedy,
hraběte Eduarda Taaffeho, stojícího v čele vlády.
Ani v soukromém životě nebyl císař ušetřen problémů. V roce 1854 byl oddán s šestnáctiletou Alžbětou z rodu bavorských vévodů z Wittelsbachu.
Alžběta, v rodinném prostředí přezdívána Sissi, byla
jeho sestřenicí. V manželství se narodily děti: Žofie
(zemřela ve dvou letech na úplavici), Gisela, Rudolf
(ve třiceti letech spáchal sebevraždu) a Marie Valerie.
Čas ukázal, že Alžběta nebyla připravena pro roli
císařovny, respektive že tuto roli v režii jiných nechtěla hrát. Od šedesátých let 19. století žili císařští
manželé víceméně odděleně. Nevíme, jak císař toto
odloučení nesl, ale v intimním životě nežil osamoceně. Historikové hovoří o jeho vztahu k ženě
železničního úředníka Anně Nahovské. Druhým
prokázaným císařovým důvěrným vztahem byl
milostný poměr k herečce Katarině Schrattové. V roce 1864 byl v Mexiku zastřelen císařův bratr Maxmilián. Další tragedie se odehrála ve Švýcarsku u ženevského jezera, kde byla italským anarchistou v roce 1898 probodnuta pilníkem císařovna Alžběta.
V roce 1914 podlehl atentátu v Sarajevu jeho následník Ferdinand d´ Este se svojí manželkou Žofií. Častý
výrok císaře zněl: ,,Měl jsem vždycky smůlu."
Nahlédněme trochu do soukromí císaře. Císař
vstával v létě ve čtyři hodiny ráno a v zimě v pět
hodin. Po ranní toaletě mu komorník servíroval snídani, kterou tvořila káva, máslo, pečivo a šunka. Potom se odebral ke svému pracovnímu stolu, kde zpracovával různé listiny. Ty musely být krasopisně napsané. Zásadně odmítal žádosti psané na stroji. Jeho
nechuť ke všem novinkám byla známa. Ve dnech
audiencí přijímal císař až sto stran žádostí denně.
Před polednem byl do pracovny přinesen malý
stolek, u něhož císař konzumoval druhou snídani -

polévku s hovězím masem, biftek nebo drůbež se
zeleninou a sklenici piva. Odpoledne pokračoval ve
vyřizování listin. Diner neboli večeře se podávala
v úzkém rodinném kruhu mezi pátou a šestou hodinou večerní. Ničím se nelišila od měšťanské večeře.
Stěny císařovy ložnice zdobily portréty a fotografie
členů rodiny. Ložnici dominovala železná postel
a vedle ní stálo klekátko. Každé ráno byly císaři doručeny zvláštní noviny. Byly tištěny ve Vídni a vycházely pouze ve třech exemplářích. Jediným odběratelem byl císař. Tyto noviny obsahovaly výtahy
z nejdůležitějších článků rakouských a světových
listů. Zbylé dva listy putovaly ke generálnímu pobočníkovi a k úschově do císařského archívu. K císařovým vášním patřilo kouření. Měl rád doutníky
a viržinky. Císařské okrajovače doutníků a zapalovače byly většinou zhotoveny ze zlata a byly zdobeny emailovým trojlístkem, nebo kytičkou pomněnek.
Tyto motivy prý nosily štěstí. Císař se také rád oddával lovu. Pušku si nosil sám, druhou pro něj měl
k dispozici jeho osobní myslivec. V mládí lovil
vysokou a drobnou zvěř, později vysokou a tetřevy.
Z uměleckých oborů císaře zajímalo především
divadlo. Císař František Josef I. byl po celý život
zcela zdravý. Mezi drobné nepříjemnosti patřila kuří
oka, tukové výrůstky a přecitlivělý žaludek. Ještě
v den své smrti dopoledne pracoval. Kolem třinácté
hodiny se jeho zdravotní stav náhle zhoršil. Po osmnácté hodině byl uložen na lůžko a svému komorníkovi říká, aby ho ráno ve čtvrt na čtyři vzbudil.
Nakrátko usíná. Potom mu byla aplikována injekce
na podporu srdeční činnosti. Byl povolán i kněz.
Císař zemřel 21. listopadu 1916 v 21 hodin na zápal
plic.
V kronice Paměti panství veverského jsou dvě
zmínky o císaři. První se vztahuje k roku 1879.
Bítýští občané slavili 25. výročí sňatku císaře a císařovny. Konal se lampiónový průvod s hudbou
a střelbou. Na trvalou památku byla osázena holá
stráň na Mečkově a pojmenovala se Františkov. K sázení stromků se vyšlo s hudbou a každý z přítomných zasadil dva stromky do připravených jamek.
Roku 1888 se konala oslava 40. výročí nastolení
císaře Františka Josefa I. V předvečer jeho jmenin, to
je 3. 10. 1888, bylo osvětleno celé městečko průsvitnými obrazy a hudba procházela ulicemi. Dne 2. 12.
1888, ve výroční den nástupu na trůn, se všichni
obyvatelé městečka shromáždili v místech dnešního
sídliště Na Bítýškách a pánové z Lesní společnosti
dali zapálit na stráni “Nad Chalupou” mnoho ohňů,
které tvořila dohromady písmena F J I.
Hana Mifková
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NABÍDKA
Rádi bychom nabídli k prodeji zboží reprezentující Veverskou Bítýšku.
DVD 2015 Veverská Bítýška … 40 Kč
(obsahuje mimo jiné záběry:
z pochodu po trase zrušené železnice Veverská Bítýška - Kuřim (5. ročník)
z 18. ročníku festivalu amatérských divadel "Na Prknech"
z Olympijského dne naší základní školy
z Okresní ligy mládeže Brno-venkov SDH Veverská Bítýška
z Jakubských krojovaných hodů
ze setkání seniorů a další)
REFLEXNÍ PÁSKY s logem Žijeme ve Veverské Bítýšce různých barev …. 20 Kč
ODZNAK NA PŘIPNUTÍ Veverská Bítýška … 10 Kč
Vše je možné zakoupit na sekretariátu Úřadu městyse.

OZNAČOVÁNÍ DOMŮ ČÍSLEM POPISNÝM - UPOZORNĚNÍ
Úřad městyse Veverská Bítýška upozorňuje občany Veverské Bítýšky, včetně chatařských oblastí Chmelníky, Hořeříky, Na Královkách na povinnost mít své nemovitosti označeny číslem popisným, popř. evidenčním. Objekty určené k rekreaci a samostatně stojící garáže se označují číslem evidenčním, nemovitosti
k trvalému bydlení číslem popisným. Tato povinnost je stanovena v § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
Ve Veverské Bítýšce si může zvolit majitel nemovitosti samotný vzhled čísla popisného dle svého
uvážení. Musí být dodrženo vyznačení arabskými číslicemi o minimální výšce 80 mm, bez jakýchkoliv
dodatků.
Tabulku s číslem evidenčním (chaty a garáže) Úřad městyse Veverská Bítýška přiděluje.
Popisné či evidenční číslo se umísťuje na budovu v blízkosti hlavního vchodu do budovy. Pokud by takto
umístěná tabulka byla z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) neviditelná nebo nečitelná (např.
pro překážku, velkou vzdálenost nebo orientaci hlavního vchodu), umístí se na jiném místě na budově tak,
aby byla z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) viditelná a čitelná. Nelze-li takto umístit
domovní tabulku na budovu, umístí se na jiném vhodném místě (např. na branku, oplocení apod.), ale tak,
aby byla zřejmá její příslušnost ke konkrétní budově.
Neoznačené nemovitosti v případě nutnosti značně komplikují a zpomalují zejména práci složek integrovaného záchranného systému (záchranná služba, hasiči, policie), a to si nikdo z nás jistě nepřeje.

POZVÁNKA
Městys Veverská Bítýška ve spolupráci se zájmovými spolky Vás srdečně
zve na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 4. prosince 2016 v 18.00 hodin Na Městečku
Program:
vystoupení dětí
vystoupení kapely
překvapení
18.30 hodin rozsvícení stromečku
Zveme vás na kulturní program i občerstvení!
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Povíhádky
z Bílé a Černé vody

Napsal: Iren Bartošek rodák z Veverské Bítýšky
Ilustrovala: MgA. Petra Jiroušková
kontakt: p.jirouch@gmail.com, 732 344 853

www.povihadky.cz

Vánoční prodej ve Veverské Bítýšce
na úřadě u paní Dvořákové

Povíhádky se odehrávají ve Veverské Bítýšce a jejím blízkém okolí. Lidské
postavy mluví místním nářečím, a tak se podařilo v živém jazyce uchovat
nářečí pro další generace. Jak už z názvu knihy Povíhádky vyplývá, jedná se
o pohádky, ale i o povídky, doslova pro děti od 3 do 100 let.

VZPOMÍNKA
1. prosince 2016
vzpomeneme 100. výročí narození

Marie Rozkošné,
učitelky mnoha generací ve Veverské Bítýšce

Vzpomeňte s námi
Jana, Pavel a Jiřina s rodinami

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Šesťáci v planetáriu
21. 9. 2016 naši šesťáci vyrazili směr Hvězdárna a planetárium Brno, aby si doplnili své znalosti o vesmíru
a Sluneční soustavě. Poznatky z letošní výuky zeměpisu a přírodopisu dokonale okořenil pořad nazvaný
Úžasné planety. Ve výpravném představení jsme nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy (kdy a
kde se vzalo Slunce s planetami). Podívali jsme se na ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému… návštěvu Kraví hory jsem si navíc zpestřili prohlídkou venkovní expozice (dalekohledy, krasohledy,
vážení planet, zvukovod aj.).
Mgr. Jana Ursacherová
10
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Běh kolem Bítýšky 2016
Druhý ročník BĚHU KOLEM BÍTÝŠKY
se uskutečnil v sobotu 24. 9. 2016.
Počasí nám přálo, závodníků se sešlo
opravdu hodně a tak se akce
mimořádně vydařila. Tak zase za rok!
Mgr. Zuzana Kudláčková
Bruslení pro vítěze sběru papíru
V rámci školní soutěže ve sběru papíru
byla nejlepší třída z prvního a druhého
stupně odměněna výletem do brněnské
DRFG Arény - známé spíše pod názvem Rondo. Ledovou plochu si v pondělí 10. 10. 2016 užili žáci V. A
a o týden později 17. 10. 2016 žáci VII. A. Kromě samotné výuky bruslení, kterou si vzali na starost profesionální trenéři HC Komety Brno, čekal na žáky zajímavý program v podobě komentované prohlídky zázemí
hokejové haly (divácká VIP zóna, kabiny videorozhodčích, šatny hráčů Komety Brno, stanoviště komentátorů). Žáci tedy měli možnost podívat se tam, kde hráči s trenéry rozebírají průběh zápasu a kam se běžní
diváci a návštěvníci Arény nedostanou. Mladé hokejové fanoušky pak potěšila šance, podívat se, jak hráči
extraligové Komety pilují své dovednosti při tréninku na ledové ploše. Pro obě třídy bylo toto sportovní
dopoledne velmi pěkným zážitkem.
Mgr. Veronika Petrová
Děti navštívil Bovýsek, maskot projektu "Ovoce
a zelenina do škol"
Naše škola je zapojená do projektu "Ovoce a zelenina do škol". To znamená, že všichni žáci prvního
stupně dostávají zdarma ovoce, zeleninu či vitamínový nápoj. Každý týden se těší, jakou dobrotu
tentokrát dostanou.
V rámci tohoto projektu přijel děti 25. 10. 2016
dopoledne navštívit Bovýsek - maskot firmy Bovys
(tato firma na naši školu dodává ovoce a zeleninu
v rámci tohoto projektu). Bovýsek měl nejdříve pro
žáky připravený úkol. Žáci podle obrázků poznávali známé, či méně známé druhy ovoce. Potom si
společně popovídali o tom, proč je konzumace ovoce a zeleniny důležitá pro naše zdraví. Na závěr Bovýsek
odměnil všechny žáky malým dárkem.
Mgr. Marcela Rulíšková
Návštěva hasičů
Ve středu 19. 10. 2016 hasiči z Veverské
Bítýšky (paní Zuzana Coufalová a pan Vítězslav
Schimmerle) navštívili naše šesťáky a druháky
s velice zajímavým naučným programem.
U druháčků se děti nejdříve seznámily s plyšákem Hasíkem, který nemá rád hluk a křik,
a slíbily mu, že budou potichu.
Seznámily se s mimozemšťanem, kdy se Zuzka
oblékla do hasičského obleku i s maskou a helmou - při zapnutém kyslíku mluvila na děti a ty
opakovaly, co říká. Už se mimozemšťanů hasičů nebude nikdo bát. Na závěr děti měly
sledovat, jak Zuzka hraje scénku a potom ji
přesně předvést. Byla to scénka ze života, co se opravdu může stát. Dítě spí v posteli a najednou ucítí kouř
(vedle v pokoji hoří), sleze dolů z postele, strčí si triko na nos, a po kolenou leze ke dveřím (kouř se drží
nahoře), rozpálená klika dítě odradí dveře otevřít. Vrací se po kolenou k oknu, tam do pootevřeného okna
zastrčí ručník nebo část oblečení a okno zavře (znamení pro hasiče, že v místnosti někdo je). Nikam se
neschovává ani pod postel ani do skříně, aby je hasiči našli. Scénku si děti přehrály a s nadšením vše vyprávě11
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ly doma. První rodiče již děkují za profesionální přístup hasičů.
Děti již vědí, co dělat, až bude hořet.
Děkujeme také našim hasičům a těšíme se na jarní pokračování.
Mgr. Jana Kosňovská
Páťáci v brněnském Rozmarýnku
V úterý 11. 10. 2016 navštívili žáci V. A a V. B třídy Rozmarýnek v Brně - Jundrově. Zúčastnili se programu Špetka domácí
ekologie. Pečlivě si prošli budovu Rozmarýnku od sklepa až po
zelenou střechu a zhodnotili vliv domu na životní prostředí.
Dozvěděli se, jaká opatření v domácnosti mohou šetřit zároveň životní prostředí i naši peněženku. Během
přestávek se seznámili se zvířaty v teráriích a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Poznatky získané během programu mohou žáci využít ve škole i doma.
Mgr. Ivana Šťastná
Páťáci v divadle Polárka
Ve středu 19. 10. 2016 navštívili žáci V. A a V. B třídy divadlo Polárka v Brně. Zhlédli divadelní představení
Robinson Crusoe. Představení se dětem velmi líbilo. Výborně zahraná byla postava Robinsonova přítele Pátka. Všichni se těší na další návštěvu tohoto divadla, která proběhne v jarních měsících.
Mgr. Ivana Šťastná
3. A navštívila veverskobítešská kronikářka paní Ilona Coufalová
Výuku prvouky ve 3. A zpestřila dne 18. 10. 2016 návštěva veverskobítešské kronikářky paní Ilony Coufalové, která dětem poutavě povyprávěla o historii i současnosti Veverské Bítýšky, vysvětlila, proč je kronika
městyse důležitá, co a jak se do kroniky zapisuje a přiblížila práci kronikáře jako takovou. V průběhu hodiny
zodpověděla s úsměvem spousty všetečných dotazů a dala prostor i zkušenostem jednotlivých dětí. Jako
poděkování za přínosnou přednášku, ochotu a odvahu přijít do přímé výuky, vystavily děti s paní učitelkou
paní kronikářce pamětní list.
Mgr. Lucie Polanská
Prezentace středních škol a učilišť
7. 10. 2016 na naší škole proběhl již 11. ročník
PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ, který
je určený především pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče. I letos se tato akce setkala s velkým
ohlasem z řad žáků a rodičů. Počet škol, které své
studijní a učební obory nabízely, dosáhl počtu 22.
Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům
za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry.
Mgr. Zuzana Kudláčková

Prvňáčci na vycházce
Žáci 1. A a 1. B třídy navštívili
dne 3. 11. 2016 oboru Holedná
u Jundrova. Při procházce krásně
zbarvenou podzimní přírodou
poznávaly děti různé druhy stromů. Cestou lesem si děti prohlédly stádo daňků, které přišlo až
k dětem a paní učitelka je krmila.
V dálce zahlédly u krmelce několik muflonů. V ohradě viděly divoká prasata. Pro děti to byl pěkný zážitek a přírodovědná vycházka se jim líbila.
PaedDr. Ivana Sedláčková

Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Vás zve
na

Předvánoční zastavení

9.12.2016 v 17:00 na školním dvoře
Program:
-

vystoupení žáků školy
vánoční koledy s Jiřím Helánem

Občerstvení zajištěno
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Výtvarná a keramická dílna

Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 27. 11. 2016 od 13.00 do 17.00
do sálu Kulturního domu ve Veverské Bítýšce
K VIDĚNÍ A ZAKOUPENÍ BUDOU:

výrobky z kukuřičného šustí, vizovického těsta, šperky vyráběné různými technikami, vánoční
dekorace z patchworku, pedigu a proutí, originální oděvy a doplňky, perníčky, med a různé
přírodní produkty, čaje, vyfukované skleněné vánoční dekorace a skleněné vitráže, ručně tkané
koberečky, paličkované dekorace, adventní věnce, výrobky z řezbářské dílny, obrázky, vánoční
ozdoby, keramické a jiné výrobky od různých vystavovatelů
AKCE JE SPOJENÁ S PŘEDVÁDĚNÍM ŘEMESEL, PRO DĚTI BUDOU PŘIPRAVENÉ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY.
VSTUPNÉ NA JARMARK JE DOBROVOLNÉ. TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ.

INZERCE
Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit
občanům Veverské Bítýšky na energiích
v průměru 5 260 Kč ročně

HLEDÁM

Občané Veverské Bítýšky se nyní mohou připojit k více než 53 000
domácnostem a 370 obcím po celé České republice využívajících
výhod úspěšného projektu Obec Občanům.
Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní
zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, které se
již do projektu zapojily, patří Brno-Bosonohy, Čebín, Bratčice, Horní
Loučky, Žernovník, Rohozec, Zbraslav, Němčice, Nová Ves a mnohé
další. V první fázi se projekt soustředí na vytváření volných prostředků obcím a občanům prostřednictvím snižování výdajů za zemní
plyn a elektřinu.

byt v okrajové části Bítýšky.
Tel.: 739 826 409

HLEDÁM
rodinný dům k nastěhování.
Tel.: 607 127 906

Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc zcela
jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis
vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň
garantem kvality projektu.

ZDROJ VAŠICH
NEJČERSTVĚJŠÍCH
INFORMACÍ :

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE

- oficiální www stránky Městyse
Veverská Bítýška

Občané Veverské Bítýšky se mohou zapojit a ušetřit v průměru
5 260 Kč. Přihlášku můžete vyplnit na webu projektu www.veverskabityska.obecobcanum.cz nebo telefonicky s koordinátorem projektu panem Milanem Barvířem na tel. čísle 602 711 641.
Ing. Ondřej Přikryl, TGI

Městys Veverská Bítýška není v projektu Obec
občanům zapojen. Výše uvedený inzerát je ryze
komerční.
13

- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti,
historie, ankety k aktuálnímu dění
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu
na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz
Obecní knihovna http://okvb.unas.cz
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PÉČE
CENTRUM
KOČKY+
PRO PSY A
RNÍ
VETERINÁ
ORDINACE
Změna pracovní doby:
Po-Pá: 14.30-17.30 hod.
So: 8.00-10.00 hod.
v ostatní dobu na telefonu

728 009 613
Nyní akce :
pipety proti klíšťatům pro kočky 2+1 = k nákupu
dvou pipet/180,- Kč je třetí zdarma
 pro psy ochucené tablety proti klíšťatům na 1 nebo na 3 měsíce, obojky na 6 nebo 8 měsíců, pipety
na 1 měsíc
 nová kolekce vodítek, obojků, postrojů českého
výrobce od 45,- do 215,- Kč
 reflexní bezpečnostní prvky pro psy + pásy a postroje do auta


MVDr. Irena Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška
telefon: 546 410 248
(recepce Rosice)

mobil: 728 009 613
14
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

od

39,Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší
kvalitě a za neporazitelné ceny!
20 kg

26,50/ kg
Primalex Plus 20 kg

529,-

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost,
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %

+
Stojan na vánoční stromek Basic S

699,-

LED
klasická žárovka

198,-

do vyprodání zásob
balení 2 ks, á 12 W, E 27,
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva,
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

pro výšku stromku až 180 cm a \ kmene až 9 cm, do vyprodání zásob
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku

Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč.
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz
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Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7
Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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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 - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku Veverská Bítýška 11/2016, vychází 4x ročně  Stránky Zpravodaje
nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve Zpravodaji lze za úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v lednu 2017
 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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