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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
S místostarostou obce neustále řešíme zkvalitnění
sběru odpadu v naší obci, zejména chceme zvýšit počet
kontejnerových stání na tříděný odpad. Obec požádala
o dotaci na zakoupení kontejnerů na elektroodpad a nebezpečný odpad ve sběrném dvoře. Vyšel nám opět vstříc
Jihomoravský krajský úřad, který nám přiznal dotaci ve
výši 280.000,- Kč na podporu odpadového hospodaření
v obci z fondu životního prostředí.
Požádali jsme o vypracování cenové nabídky na
opravu střechy na budově obecního úřadu, která je v havarijním stavu a při vydatnějších srážkách jen ztěží
zabraňujeme zatékání vody do vnitřních prostor budovy.
Ze strany obce byla otevřena jednání ohledně výstavby únikové zóny – zpomalovacího retarderu na lažáneckém kopci. Podmínkou realizace záměru je, že tato stavba musí být zanesena ve schváleném územním plánu.
V měsíci listopadu bylo na MěstÚ Kuřimi zažádáno o vypracování návrhu zadání územního plánu naší obce.
Téma nejzávažnější – voda. V minulém zpravodaji
jsem Vám sdělil, že se začínají připravovat varianty
hledání posilujícího zdroje pitné vody. Oslovili jsme
odborníky a oslovíme další, kteří nám začátkem příštího
roku vytipují nejvhodnější lokalitu zdroje. Po té bude
proveden zkušební vrt a čerpací zkoušky. Na základě
jejich výsledků bude zadáno vypracování podkladů pro
případnou realizaci. Co pro nás všechny voda znamená,
o tom jsme se přesvědčili v měsíci listopadu, kdy vznikla
porucha na přivaděči hlavního řádu. Podrobně Vás o této
problematice informuje předseda vodárenského svazku
v článku Havárie na vodovodním řádu.
Ke zmiňované poruše si však neodpustím jednu
poznámku: poruchy na vodovodních , kanalizačních či
jiných řádech vznikaly, vznikají a budou vznikat a to
nejen v naší obci. Jsou vesnice i města, kde se podobné
poruchy opravují i mnohem delší dobu. Všichni, kteří se
podíleli na opravě, udělali maximum, neboť pracovali ve

chtěl bych Vás seznámit s průběhem podzimních
prací.
V průběhu měsíce října a listopadu byl opraven vjezd
před hasičkou v prostoru školního dvora. Po obci byla
vybudována kontejnerová stání na tříděný odpad
a zajištěn svoz tříděného odpadu, který provádíme vlastním kuka vozem. Pracovníci obce zrealizovali výstavbu
prodloužení splaškové kanalizace v ulici Pod Horkou.
Obec proplatila fakturu na opravu kříže v ulici 9. května.
29.listopadu se obec stala vlastníkem budovy základní
umělecké školy, kterou zakoupila za 6,7 milionu korun od
České spořitelny. 4. prosince zástupci České spořitelny
předali budovu obci.
Bylo zažádáno o vydání stavebního povolení na
splaškovou a dešťovou kanalizaci v ulici V Brance. Na
tuto akci obec požádala o dotaci Jihomoravský krajský
úřad, odbor životního prostředí. Jednou z podmínek pro
přidělení dotace bylo vydání právoplatného stavebního
povolení, které muselo být dodáno k žádosti do
8.listopadu. Stavební povolení nabylo právní moci
7.listopadu. 8. listopadu nám byla na základě žádosti
poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve
výši 3 milionů korun z dotačního programu v oblasti
vodního hospodářství v rámci fondu životního prostředí.
Realizace akce je naplánována na první polovinu roku
2009, neboť je třeba ještě dořešit následnou úpravu
povrchu vozovky.
Požádáno bylo o vydání stavebního povolení na
změnu stavby dešťové kanalizace v ulici Pod Horkou,
která se týká změny umístění čerpací jímky na dešťové
stoce. Stavební povolení bylo vydané 26.listopadu a v těchto dnech by mělo nabýt právní moci.
V měsíci listopadu bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu místní
komunikace v ulici Pod Horkou. Projekt zpracoval ing.
Milan Zezula z projektové kanceláře dopravních staveb.
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ztížených podmínkách po celou neděli a to i v nočních
hodinách. Patří jim za to poděkování a nikoliv nadávky.
Děkuji těm občanům, kteří nabízeli svoji pomoc
k odstranění poruchy. Velký dík si zaslouží jednotka
dobrovolných hasičů v naší obci, kteří zajišťovali
zásobování vodou a v poslední době vyjížděli k několika
požárním zásahům, kde ochraňovali majetky občanů.

Přiblížil se konec roku a nastává vánoční čas. Přeji
Vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků
v kruhu Vašich rodin a přátel a do Nového roku pevné
zdraví.

Josef Mifek, starosta obce

HAVÁRIE NA VODOVODNÍM ŘÁDU
Vážení občané,
dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k situaci, která nastala 17.listopadu letošního roku a která zapříčinila
výpadek v dodávce vody z vodovodního řádu.
V sobotu 17.11. mě i pana starostu občané informovali o poklesu tlaku ve vodovodní soustavě. Ihned jsme začali
hledat příčinu. Měřením přítoku vody do vodojemu jsme zjistili, že závada je někde na trase přivaděče od prameniště
do vodojemu. Jelikož je trasa přivaděče cca 9 km dlouhá a několikrát přechází pod Bílým potokem, bylo velice obtížné
závadu najít.V nedělních odpoledních hodinách se únik vody zvýšil natolik, že voda začala vyvěrat napovrch. Závadu
jsme objevili u rybníků, kousek nad rybářským srubem. I přes nepřístupný terén se zaměstnancům vodárenského
svazku ve spolupráci se starostou a zaměstnanci obecního úřadu podařilo tuto poruchu odstranit. Práce trvala do pozdních nočních hodin. Na opravě se nemalou měrou podílel i starosta obce. Společně jsme o půl druhé v noci z neděle
na pondělí opravu dokončili. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům vodárenského svazku a obce,
kteří se na odstranění poruchy podíleli, a také všem občanům, kteří v této těžké situaci nabízeli svoji pomoc.
Závada byla jednou z nejhorších, jaká může na vodovodním řádu nastat. Vyprázdnily se veškeré rozvody po obcích
vodárenského svazku, včetně vodojemu a přivaděče. Trvalo delší dobu, než se vodovodní soustava naplnila a dodávka vody mohla být obnovena. Protože se přítok do vodojemu v denních hodinách rovnal odběru, vodojem se naplnil
pouze v nočních hodinách. Z těchto důvodů tlak v soustavě kolísal a docházelo k situacím, kdy ve večerních hodinách voda začínala postupně téct a ráno při zvýšeném odběru opět netekla. Po odvzdušnění přivaděče se přítok do
vodojemu zvýšil a vodovodní řád se po třech dnech dostal do normálu.
Po celou dobu jsme občany informovali o možnostech odběru vody na místech, která to umožňovala. Na sídlišti
jsme osadili hydrant, v nižších částech obce, ve sklepech bytových domů a na obecním úřadě tato možnost byla také.
V obci Chudčice, kde máme v rámci vodárenského svazku povinnost zásobování obce pitnou vodou a kde z řádu
netekla ani kapka, jsme rozmístili cisterny. Na požádání občanů jsme rozváželi vodu v certifikovaných nádobách.
Snažili jsme se tuto nepříjemnou situaci zmírnit jak nejlépe to šlo a jak bylo v našich silách.
Po vyhodnocení vzniklé situace jsme se dohodli, že zakoupíme kubíkové nádoby a ty v případě havárie nebo
nedostatku vody rozmístíme po obcích. Tyto nádoby budou pravidelně doplňovány z hasičských cisteren Svazu dobrovolných hasičů obce Veverská Bítýška, kteří jsou v každé krizové situaci obci velice nápomocni a patří jim tudíž také
náš dík.
Závěrem se Vám jako zástupce Vodárenského svazku „Bítýšsko“ omlouvám za vzniklou situaci a děkuji Vám za
ochotu a trpělivost při řešení tohoto oboustranně nepříjemného problému.
Přeji Vám, vážení občané, úspěšné vykročení do Nového roku 2008 a krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Pavel Novotný, předseda vodárenského svazku

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 25.10.2007
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových
stránkách obce.
Usnesení č.2
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, ZO
schvaluje zařazení bodu - Odstoupení od
nájemní smlouvy na pronájem p.č.1249/1
o výměře 18 m2.Tento bod bude zařazen
na program dnešního jednání jako bod
č.17.
Usnesení č. 3
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2
schvaluje předložení informace týkající
úvěrové smlouvy mezi Obcí Veverská

Bítýška a Českou spořitelnou, a.s. se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha. Tyto
informace budou projednány v bodě č.
18.
Usnesení č.4
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Brychtu.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Ing.Reimera.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č.8
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ZO schvaluje V.Rozpočtové opatření v
roce 2007 v oblasti příjmů s tím, že příjmové částky týkající ZUŠ budou převedeny z § 6171 na §3231.
Usnesení č.9
ZO schvaluje V. Rozpočtové opatření v
roce 2007 v oblasti výdajů s těmito změnami: navýšení výdajů v § 3113 o 2000,Kč na opravy budovy ZŠ. Výdajové částky
týkající ZUŠ budou převedeny z § 6171
na §3231. Navýšení výdajů v § 3113 o 3
600,—Kč. Tyto částky budou převedeny z
§ 6409 - rezerva.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje předložený Provozní řád
Obecní knihovny.

Usnesení č. 11
ZO stahuje bod č. 5 z programu dnešního jednání s tím, že starosta zjistí zda
umístění elektrokabelu nebude překážet
při případném budování dalších IS v této
lokalitě. Na příštím jednání budou podány
informace, které jsou důležité pro vydání
rozhodnutí zastupitelstva.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s
názvem „Veverská Bítýška, Za Řekoudom. přípojka NN-Vítková“ mezi Obcí
Veverská Bítýška a E.ON Česká republika,
s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České
Budějovice.
Usnesení č. 13
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na stavbu s názvem„Veverská Bítýška, Za
Řekou - dom.přípojka NN-Vítková“ mezi
Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká
republika, s.r.o. se sídlem Lannova
205/16, České Budějovice.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
převzetí a odstranění odpadu na zařízení
(skládce
odpadu)
zhotovitele
č.
S075600413 mezi Obcí Veverská Bítýška
a A.S.A. spol.s.r.o., se sídlem Ďáblická
791/89, Praha 82- Ďáblice s tím, že se do
smlouvy zapracují podmínky při případném odstoupení objednavatele od smlouvy
Usnesení č. 15
ZO schvaluje prodej obecního pozemku

p.č. 1981 o výměře 21 m2 v lokalitě
M.Kudeříkové p.Josefovi Kropáčkovi,
bytem M.Kudeříkové 691, Veverská
Bítýška za cenu 300,- Kč/m2.Veškeré
poplatky spojené s prodejem hradí kupující.
Usnesení č.16
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p.Josefem Kropáčkem, bytem
M.Kudeříkové 691, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 5430 o výměře 19 m2 v k.ú.
Bystrc za cenu 500,- Kč/m2. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stánkách obce.
Usnesení č. 18
ZO schvaluje odpis majetku Obce
Veverská Bítýška dle předloženého
návrhu. Veškerý odepsaný majetek bude
zlikvidován podle řádu o odpadním
hospodářství na místním ekodvoře za přítomnosti
předsedy FV p.Vlastimila
Kolstrunka.
Usnesení č. 19
ZO stahuje bod č.11 žádost o prodej
obecního pozemku p.č. 618/2 a části
pozemku p.č. 617/3 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 20
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí
Smlouvě darovací mezi Obcí Veverská
Bítýška a spol ARVIKA PLUS Veverská
Bítýška s.r.o., se sídlem Mečová 357/6,
Brno s tím, že na straně 3 bude upraveno
znění textu „Uzavření této Smlouvy o
Smlouvě darovací bylo schváleno“ místo „

Uzavření této nájemní smlouvy“.
Usnesení č.21
ZO schvaluje, aby podpisové právo
potřebné k čerpání z účtu SporoinvestČeské spořitelny a.s., si zřídil starosta Josef
Mifek a místostarosta Pavel Novotný.
Usnesení č. 22
ZO neschválilo žádost o umístění vitríny
realitní kanceláře reality Oskar, s.r.o., o
rozměrech 105 cm x 52cm na budově
OÚ.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje stažení bodu č.15 Obecně
závazná vyhláška - O nakládání s odpadními vodami z programu dnešního jednání.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje podepsanou úvěrovou
smlouvu č. 628-144-07 mezi Obcí
Veverská Bítýška a Českou spořitelnou
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,
Praha ze dne 17.9.2007.
ZO schvaluje aktualizaci této smlouvy ke
dni 17.9.2007 a pevnou úrokovou sazbu
v této smlouvě ve výši 3,37%.
Usnesení č. 25
ZO schvaluje dle zákona č.128/200Sb.,§
94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6
odst.2, o zařazení bodu – Proplacení
finanční částky ve výši 57 200,- Kč spol.
s.r.o. AGROMELI se sídlem Olomoucká
1177/178, Brno.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje proplacení finanční částky
fy AGROMELI spol.s.r.o., se sídlem
Olomoucká 1177/178, Brno ve výši 57
200,- Kč za vybudování Mokřadu ve
Slešťůvce.

Základní škola,Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Vážení přátelé,
základní škola předkládá studijní plán 1.semestru CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pro
všechny zájemce od 15 do 100 let
Zahájení semestru:
Ukončení semestru:
Finanční náklady:

7.1.2008
30.5.2008
100,- Kč za lekci = 90 minut

Název předmětu

lektor

den

hodina

učebna

částka

pozn.

Ruský jazyk

Mgr.M.Křížanová

úterý

16,00-17,30

uč.jazyků

2000,-

20 lekcí

Německý jazyk

Mgr.M.Křížanová

středa

16,30-18,00

uč.jazyků

2000,-

20 lekcí

Anglický jazyk pro začátečníky
Anglický jazyk pro středně
pokročilé
Základy práce na PC s využitím
internetu

Mgr.L.Veselá

čtvrtek

14,20-15,50

uč.jazyků

2000,-

20 lekcí

Mgr.L.Veselá

čtvrtek

16,00-17,30

uč.jazyků

2000,-

20 lekcí

Ing.V.Houska

pondělí 16,00-17,30

uč.informatiky 2000,-

20 lekcí

Základy psaní na PC všemi deseti

Mgr.D.Křížová

čtvrtek

uč.informatiky 2000,-

20 lekcí

Základy volejbalu

I.Koláčná

pondělí 17,30-19,00

tělocvična KD

20 lekcí

16,00-17,30

další informace a přihláška .. str. 6
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2000,-

HISTORIE TEJKALOVA MLÝNA
V roce 1883 koupil tzv. Kotovcův mlýn na řece Svratce ve Veverské Bítýšce mlynář Jan Tejkal z Černé Hory.
Aby mohl zaplatit 27.000 zlatých, těžce se zadlužil. V dubnu následujícího roku se mu narodil syn Hugo,
pozdější dědic mlýna.
Tehdejší mlýn byla dvoupatrová stavba, obklopená chlévy a hospodářskými budovami, stojící v ohybu
Svratky, která zde měnila směr a obtáčela stavení v širokém půlkruhu. Za stodolou u náhonu byla ještě pila
a ta se později stala příčinou tragedie.
Mlýnu i rodině se dařilo. Dluhy byly splaceny, přikoupila se pole, přibylo dětí. A právě v době žní v roce
1899, když byla svezena úroda, vypukl na pile požár. Oheň, živený svezeným obilím, byl tak prudký, že ve
chvíli zničil všechna stavení. Budovy prohořely do základů, dobytek se podařilo zachránit jen z části a sám
mlynář se pňotrávil kouřem. Uplynula dvě léta úporné dřiny, než se mlýn znovu rozeběhl. Modernější a krásnější než dřív.
V roce 1906 se vedení mlýna ujal syn Hugo, který kromě mlynářského řemesla měl i obchodní nadání a nebál se riskovat: V roce 1912 postavil u mlýna elektrárnu, která při poměrně malé režii brzy uhradila dluhy
a hlavně poskytla občanům Bítýšky i tehdejší Kaolínce elektrickou energii mnohem dřív, než byla postavena
elektrárna v Oslavanech.
Finančně se podílel i na výstavbě nové silnice, která nahradila původní blátivou cestu ke mlýnu, a na vybudování obloukového mostu přes Svratku, kde do té doby byla jen dřevěná lávka pro pěší. I tato investice se
bohatě vyplatila, protože pňvedla do mlýna nové zákazníky z vesnic za řekou. Pro své zaměstnance postavil
u nové silnice řadu malých rodinných domků, kterým se říkalo Chaloupky, u náhonu zřídil zahradnictví
a vedle obytné budovy krásnou květinovou zahradu, které dominovala mohutná lípa, zničená vichřicí kolem
roku 1960. Byl také štědrým donátorem Sokola a různých obecních aktivit. Podnikatelské úspěchy mu však
přinesly kromě obdivu i závist a dokonce i nenávist.
I když mlýn prosperoval, při stavbě bměnské přehrady ve třicátých létech minulého století byly vykoupeny
všechny pozemky a stavby v zátopové oblasti. Tedy i mlýn. V omezené míře se v něm mlelo ještě během
druhé světové války, ale v padesátých létech se zde život zastavil a mlýn i jeho okolí nezadržitelně chátralo.
A trvalo dalších padesát let, než znovu povstal jako Fénix z popela v celé své kráse, aby poskytl domov, klid
a pohodu nové generaci svých obyvatel.

Mlýn po roce 1912
4

Mlýn po roce 1926

Bývalé přírodní koupaliště - dnešní kemp
Připravila a fotky věnovala - Dr. Olga Friáková
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Základní škola,Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
.. pokračování ze str. 3 - Upozornění ! - vyplňte závaznou přihlášku a odevzdejte do 21.12.2007: prostřednictvím
svého dítěte, osobně do ředitelny školy nebo vychovatelce školní družiny u vstupních dveří školy.
Příslušný útvar zahájí činnost pouze za předpokladu nejméně 12 přihlášených uchazečů. Finanční úhradu za celý cyklus bude vybírat ekonomka školy pí. Housková v termínu - 21.12.2007 v době od 7,30 - 14,00 hodin. Vzdělávání
můžete nabídnout i svým blízkým formou nečekaného vánočního dárečku. Pro tuto příležitost Vám vystavíme speciální výtvarně zpracovanou poukázku.
zde odstřihněte

zde odstřihněte

POZOR !!

technické podmínky zveřejňování inzerce

Inzerci přijímá pí. Dvořáková - OÚ Vev. Bítýška - tel. 549 420 397,
e-mail matrika@obecveverskabityska.cz. Podklady jsou přijímány v elektronické i textové
podobě - jako grafika ve vektorových formátech (PDF s vloženými písmy, WMF - bez pasovacích a ořezových značek) - nejlépe ve škále šedi (není podmínkou) nebo přímo na filmu. Při
převodu v grafických programech je třeba grafiku při exportu “převést na křivky”. U některých, zejména velkoplošných inzerátů
podaných jako graf. soubor je nutno provést osvit na film (příplatek). Při podání v textovém formátu (“papírová forma”, DOC nebo
v jiných formátech) bude k ceně za plochu přičtena částka za vytvoření popř. graf. ztvárnění inzerátu dle náročnosti. Povolené
rozměry - A4 (celá strana), další možné šířky inzerátů - 180mm (šířka strany) nebo 88mm (šířka sloupce), výška inzerátu je volitelná. Redakce si vyhrazuje právo mírných úprav rozměrů s ohledem na celkovou úpravu inzertních stran. Nekvalitní a málo kontrastní podklady mohou být odmítnuty. S dotazy se obracejte na kontakty výše uvedené. Tyto podmínky budou též uvedeny na
webových stránkách obce - http://www.obecveverskabityska.cz - sekce Obecní úřad - Informace a kontakty - Zpravodaj.

INZERCE
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INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad

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 březnu 2008
Vydává obec 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@tisnow.cz
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