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Vážení spoluobčané,

rok uplynul jako voda a máme tu opět pro-
sinec, blížící se konec roku a Vánoce.

Úvodem tohoto čísla Zpravodaje bych Vám
chtěl sdělit, že 4.listopadu 2009 nabylo právní
moci stavební povolení na intenzifikaci (rekon-
strukci) čistírny odpadních vod a čerpací stanice
v ulici U Hřiště. 26. listopadu 2009 byla akcep-
tována naše žádost o finanční podporu (z pro-
středků operačního programu životního prostře-
dí) na výše uvedený projekt. Žádosti bylo přiřa-
zeno akceptační číslo a nyní bude posouzena
odbornými útvary státního fondu životního
prostředí ČR. Poté bude předložena k rozhod-
nutí ministrovi pro životní prostředí. 

19. listopadu 2009 proběhla kolaudace splaš-
kové kanalizace v ulici V Brance. V ulici Pod
Horkou byl položen asfaltový povrch a je zažá-
dáno o kolaudaci I.etapy výstavby komunikace
“obytná zóna ulice Pod Horkou". 

Dále se chci zmínit o jednom nešvaru, který
trápí nejen mne, ale především Vás občany a to
je rozšiřující se vandalismus v našem městečku.

V poslední době se skupina jedinců páchají-
cí tuto činnost projevovala na ulici Zábíteší,
Boční, Hvozdecká, Náměstí Na Městečku.
Rozbitá okna, vytrhané domovní zvonky, poma-
lované budovy a nádoby na odpad, autobusové
čekárny, rozbité vývěsky, poničené dopravní
značky, zcizování pohonných hmot a další.

Vznikla škoda nejen na majetku městyse, ale
i na majetku nás, občanů. Občané, kterých se to
bezprostředně netýká, se tomu možná zasmějí,
nebo dělají, že nic nevidí, ale pouze do té chví-
le, než na straně poškozených jsou právě oni. 

Na základě těchto skutečností jsem v průbě-
hu měsíce října a listopadu vedl tři jednání s Po-
licií ČR, které se týkaly možností zamezení této
činnosti. Byly označeny problémové lokality,
které budou častěji monitorovány. Je vypraco-
ván návrh dohody s Policií ČR týkající se spolu-
práce při zabezpečování veřejného pořádku.
V nejbližších dnech by mělo dojít k podpisu této
dohody.

Úřad městyse zvažuje i jiné možnosti, jak
odhalit osoby, které poškozují a ničí majetky
občanů. Pokud se stanete svědky, nebo poško-
zenými, je zapotřebí uvedenou skutečnost na-
hlásit na oddělení policie a sepsat zápis. Je to
totiž jedna z možností, jak lze po usvědčení
osob páchající tuto činnost zpětně uplatňovat
náhradu škody. 

Další nepříjemností jsou ztrácející se  květiny,
svíčky a další věci na místním hřbitově. Hřbitov
je posvátné místo, odpočívají zde naše zemřelé
rodiny, kamarádi, přátelé, jsou zde pochováni
čestní občané našeho městečka, významné oso-
by. Na hřbitov chodíme vzpomínat a uctívat pa-
mátku zesnulých, občas přineseme květinu,
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zapálíme svíčku, ale najdou se i tací, kteří tyto
přinesené předměty zcizují a tím způsobují ško-
du a bolest jejich pozůstalým.

Věřím, že právě o vánočním čase tyto nešvary
ustanou.

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, přede-
vším pro lásku a pohodu naplněnou porozu-
měním. V těchto dnech mnohem silněji vní-
máme kouzelné slůvko domov, ale také slůvka

jako jsou rodina a láska. Vánoce jsou časem, kdy
se scházejí a drží pohromadě celé rodiny.
Držme pohromadě celá obec.

Přeji Vám klidné, radostné a pohodové prožití
vánočních svátků a do Nového roku pevné
zdraví

Josef Mifek, starosta městyse

CHODNÍKY

Vážení spoluobčané,

počátkem letošního roku schválil parlament České republiky zákon č. 97/2009 Sb., novelu zákona č.
13/1977 Sb. o pozemních komunikacích. Z uvedeného zákona 13/2009 sb., byl vypuštěn § 27 odstavec 4,
který určoval odpovědnost vlastníků nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo míst-
ní komunikací za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. V novelizaci
zákona tato odpovědnost byla přenesena na vlastníka komunikace, což může být obec, město nebo městská
část.

Podle § 5 zákona 13/1997 Sb., úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen
označit podle zvláštního právního předpisu nebo prováděcího předpisu. Vymezení úseků místních komu-
nikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.

Zimní údržbu chodníků bude provádět pracovní skupina úřadu městyse a budeme využívat pomoci
občanů evidovaných na úřadu práce. Jsem si však vědom skutečnosti, že v žádném případě nejsme schopni
nahradit kvalitní práci, zejména zimní údržbu, prováděnou zhruba tisíci obětavých občanů ve Veverské
Bítýšce. Na několika kilometrech chodníků to prakticky  není vůbec možné. Pokud  bychom chtěli provádět
zimní údržbu do 24 hodin po ukončení padání sněhu, netroufám si odhadnout, kolik by bylo třeba zaměst-
nanců. Možná by toto číslo nebylo daleko od sta, k tomu nová technika, nářadí, zimní oblečení, ochranné
prostředky a  spousta dalších nařízení a předpisů.

Nabízela se varianta zajistit zimní údržbu na chodnících prostřednictvím firem. Zde je však potíž s ne-
dostatkem finančních prostředků a to zejména nyní v době celosvětové  ekonomické krize, kdy příjmy do
rozpočtu městyse proti předchozím rokům neustále klesají.

Proto budeme zimní údržbu provádět pracovní skupinou úřadu. Zastupitelstvu městyse bude předložen
návrh nařízení městyse, týkající se rozsahu, způsobu a lhůt odstranění závad ve schůdnosti chodníků, míst-
ních komunikací a průjezdu úseku silnic  v majetku městyse.  Spoléhám hlavně na Vás - občany. Obracím
se na Vás s velkou prosbou, provádějte i nadále zimní údržbu u svých nemovitostí jako dosud. Velice tak
pomůžete nám všem. Není totiž v silách městyse mít všechny chodníky denně stoprocentně udržované.

Děkuji Vám za pochopení.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.9.2009

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webo-
vých stránkách městyse. 
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2 , rozšíření progra-
mu jednání o bod - Poskytnutí náhra-

dy Pionýrské organizaci -10. Pionýr-
ská skupina Sluníčko, Veverská Bítýš-
ka za zapůjčené táborové dřevo a dva
kusy montované WC v roce 2002 for-
mou finanční náhrady. Tento bod
bude projednán v bodě č. 3.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího

řádu OZ § 6 odst.2, rozšíření progra-
mu jednání  o bod - Nabytí osobního
vozidla Škoda Felicia kombi do vlast-
nictví Městyse Veverská Bítýška.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 18.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
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řádu OZ § 6 odst.2 , rozšíření progra-
mu jednání o bod - Oprava usnesení
zastupitelstva městyse  č. 9 ze dne
23.6.2009. Tento bod bude projed-
nán jako bod č. 19.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2 , rozšíření progra-
mu jednání  o bod - Schválení doho-
dy o narovnání ze dne 29.1.2009
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Vodárenským svazkem "Bítešsko".
Tento bod bude projednán jako bod
č. 20
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Novotného.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložené III.Rozpo-
čtové opatření v roce 2009 v oblasti
příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložené III.Rozpo-
čtové opatření v roce 2009 v  oblasti
výdajů. 
Usnesení č. 12
ZM schvaluje finanční náhradu -10.
Pionýrské skupině Sluníčko, Veverská
Bítýška za zapůjčené táborové dřevo
a dva kusy montované WC ze dne
30.10.2002 ve výši 30 000,- Kč. Fi-
nanční částka bude převedena na účet
Pionýrské organizaci Sluníčko a bude
hrazena z výdajové části rozpočtu
Městyse Veverská Bítýška § 2321 VH
kanalizace.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předloženou Zřizovací
listinu ZŠ Veverská Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předloženou Zřizovací
listinu MŠ Veverská Bítýška
Usnesení č. 15
ZM schvaluje, projektovou dokumen-
taci pro stavební,  vodoprávní povole-
ní na posilující zdroj pitné vody z vrtu
HV 101 vč.technologického vybavení
vypracuje Ing. Jaroslav Rakušan, se
sídlem Projektová kancelář vodohos-
podářských staveb, Tuřanka 2, 627 00
Brno. 

Usnesení č. 16
ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení a právu věcného
břemene a Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene, která je nedílnou sou-
částí této smlouvy týkající se uložení
splaškové kanalizace do pozemku
p.č. 1413/2 v k.ú. Veverská Bítýška,
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Janem a Dagmarou Králíkovými,
bytem Tejny 675, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM pověřuje starostu městyse podpi-
sem Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení a právu věcnému břemene
týkající se uložení splaškové kanaliza-
ce do pozemku p.č. 1413/2 v k.ú.
Veverská Bítýška, mezi Městysem
Veverská Bítýška a Janem a Dagma-
rou Králíkovými, bytem Tejny 675,
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemeně na pozemek p.č.
1413/2 v k.ú. Veverská Bítýška mezi
Městysem Veverská Bítýška a Janem a
Dagmarou Králíkovými, bytem Tejny
675, Veverská Bítýška. Finanční část-
ka za zřízení věcného břemene na
pozemek p.č.  1413/2 v k.ú. Veverská
Bítýška činí 150,- Kč/m2 a bude uhra-
zena jednorázově. 
Usnesení č. 19
ZM schvaluje Darovací smlouvu mezi
Městysem Veverská Bítýška - obdaro-
vaný a pí. RNDr. Olgou Friákovou -
dárce, bytem Zemědělská 1670/8,
613 00 Brno týkající se přijetí daru -
pozemku p.č. 2420/67 o výměře 87
m2 v k.ú. Veverská Bítýška do vlast-
nictví Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM pověřuje starostu městyse podpi-
sem Darovací smlouvy mezi Městy-
sem Veverská Bítýška obdarovaný  a
pí. RNDr. Olgou Friákovou - dárce,
bytem Zemědělská 1670/8, 613 00
Brno.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje, veškeré poplatky spo-
jené s Darovaným pozemkem p.č.
2420/67 uhradí Městys Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1688/14 o výměře 49
m2 v k.ú. Veverská Bítýška  za cenu
200,- Kč/m2 manželům Jakubovi a
Heleně Hustým, bytem V Zahradách
797, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu městyse podpi-

sem kupní smlouvy na pozemek p.č.
1688/14 o výměře 49 m2 mezi Městy-
sem Veverská Bítýška na straně jedné
a Jakubem Hustým, Helenou Hustou
bytem V Zahradách 797, Veverská
Bítýška na straně druhé.
Usnesení č. 24
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku 1688/14 v k.ú. Veverská
Bítýška uhradí kupující.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 5427 o výměře 196 m2

v k.ú. Mečkov za cenu 200,--Kč/m2

manželům Dušanovi a Simoně Hrdi-
novým, bytem Urxova 6, Brno.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
hradí kupující.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu městyse podpi-
sem kupní smlouvy na pozemek p.č.
5427 o výměře 196 m2 v k.ú. Bystrc
mezi Městysem Veverská Bítýška na
straně jedné a Dušan a Simona Hrdi-
novi, bytem Urxova 6, Brno na straně
druhé.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4407-327/001/09  o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu zařízení distribuční soustavy s
názvem " V.Bítýška - rozšíření kabe-
lového vedení NN - Zeman 2x" mezi
E.ON Distribuce, a.s.,  se sídlem F.A.
Garstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem  Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 28
ZM pověřuje starostu městyse podpi-
sem Smlouvy č. 4407-327/001/09 o
zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na stavbu zařízení distri-
buční soustavy s názvem "V.Bítýška-
rozšíření kabelového vedení NN-
Zeman 2x" mezi E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Garstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice a Městysem
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr pronájmu č. 1-
část pozemku p.č. 538/1 o výměře
cca 24 m2 za účelem výstavby garáže
jako stavbu dočasnou. Po zaměření
geometrickým plánem bude záměr
pronájmu vyvěšen na úřední tabuli.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje záměr pronájmu č.2 -
část pozemku p.č. 538/1 o výměře
cca 24 m2 za účelem výstavby garáže
jako stavbu dočasnou. Po zaměření
geometrickým plánem bude záměr
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pronájmu vyvěšen na úřední tabuli.
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1688/2 v k.ú.
Veverská Bítýška
Usnesení č. 32
ZM schvaluje dohodu mezi Městysem
Veverská Bítýška a pí. Veronikou
Novotnou, Hvozdec 86, jejíž předmě-
tem je oprava oplocení na pozemku v
jejím vlastnictví za darování části
jejího pozemku p.č. 1555/1 do vlast-
nictví městyse.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje uhrazení veškerých
poplatků týkajících se zaměření a
vkladu části pozemku p.č. 1551/1do
KN uhradí Městys Veverská Bítýška.
Usnesení č. 34
ZM  pověřuje starostu a místostarostu
zajištěním potřebných materiálů a
podkladů  k cílenému získání dotací a
maximálnímu využití dotačních titulů
z dotačních programů, které budou
vypsány.
Usnesení č. 35
ZM pověřuje starostu a místostarostu
vedením cílených a jasně zdokumen-
tovaných jednání s uživateli a obhos-
podařovateli polností zejména v loka-
litách, které opakovaně ohrožují náš
městys povodněmi a záplavami.
Vedení městyse bude apelovat na uži-
vatele polností v tom smyslu, aby byla
vhodně prováděna  orba a výsadba či
osev ve svažitém terénu, zejména ve
sklonu území nad 7%. Aby byly ve
svažitých terénech a plochách ohro-
žující život v městysi osévány protie-
rozní nerizikové plodiny, ne kukuřice
a brambory. Postupně zabezpečit aby
polnosti, které přímo navazují na
obydlí městyse byly pásově zatravně-
ny a mohlo zde  dojít k absorpci
přívalové vody. Tato místa by bylo
vhodné kombinovat se suchými pold-
ry, které umožní zásak přívalového
deště.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje nabytí automobilu
Škoda Felicia kombi, rok výroby
2000, reg.zn.: BZN 95-70 do vlastnic-
tví Městyse Veverská Bítýška, a to
bezúplatným převodem na základě
smlouvy o převodu č.j.: KRPB-75974-
4/ČJ-2009-0600VZ-OST.
Usnesení č. 37
ZM revokuje usnesení č.9 ze dne
23.6.2009.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje  na základě zákona č.
250/2000 Sb., §17, odst. 7, písm.a,

závěrečný účet Městyse Veverská
Bítýška za rok 2008 bez výhrad.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje dohodu o narovnání ze
dne 29.1.2009 mezi Městysem Vever-
ská Bítýška a Vodárenským svazkem
"Bítešsko".
Usnesení č. 40
ZM schvaluje zařazení  připomínek
podaných na veřejném projednání
konceptu ÚP Veverská Bítýška ,
konaném dne 17.6.2009  v 18 hod.
ve Veverské  Bítýšce  
- řešit erozi nad plochami B 8,7 
- doplnit/prověřit SZ  les směr Holasi-

ce ( obslužná komunikace užívána)
- cholerový hřbitov ( obnovit cestu z

Veverské Bítýšky)
- plocha  B 8c - smírčí kámen u silni-

ce
- regulační plán u všech určených

lokalit 
Usnesení č. 41
ZM schvaluje prověření zpracovate-
lem a následném konzultování s
městysem:
- výjezd ze zástavby Pod kravínem u

benzínky, aby auta neprojížděly
přes Veverskou Bítýšku - bude řešen
výjezdem přes plochu B 10b, v sou-
ladu s usnesením Zastupitelstva
Městyse k územnímu rozhodnutí
lokality Pod kravínem 

- podrobnější napojení jednotlivých
pozemků B 10 není účelem ÚP, ale
RP, ÚR

- B5, B4, ( VTL plynu) - výstavba bude
nad VTL, dále budou zahrady

- Kruhový objezd posunout směrem
od Veverské Bítýšky (znamenalo by
rozšíření návrhu ob. zástavby jihem,
případně propojit s komunikací u
bytovek)

Usnesení č. 42
ZM schvaluje ÚP následujícím: zpra-
covatel prověří: Koštoval Josef, Hvoz-
decká 616, Veverská Bítýška - č.j.
MK/11841/09/OIRR  - námitka týka-
jící se napojení plánované komunika-
ce z navrhovaného kruhového objez-
du na příjezdové komunikaci do
Veverské Bítýšky z ul. 9.května na ul.
Hvozdeckou a její posunutí jižním
směrem. 
Usnesení č.43
ZM schvaluje doplnění návrhu ÚP od
projektanta  žádost  Doc. MVDr.
Tomáše Sládka, CSc, Srbská 2639/46 -
č.j. MK/11840/09/OIRR - který  žádá
o opravu mapové dokumentace   ke
konceptu ÚP - doplnit návrh inženýr-
ských sítí při okraji plochy označené

B10a .. 
Usnesení č. 44
ZM schvaluje prověření projektantem
žádost Čecha Martina, Hvozdecká
568, Veverská Bítýška - č.j.
MK/11846/09/OIRR - připomínka
týkající řešení navrhované  komunika-
ce vedle území B 10 b - posunout kru-
hový objezd směrem k benzínové sta-
nici .
Usnesení č. 45
ZM neschvaluje žádost p. Koštovala
Jaroslava, Oderská 206/5, Brno 625
00  - č.j. MK/11847/09/OIRR -  který
nesouhlasí s vedením hranice nadre-
gionálního biokoridoru po hranici
pozemku p.č. 1935/1, a žádá posun
hranice cca 50 m severním směrem,
za hranici pozemku p.č. 1934/2.
Usnesení č. 46
ZM neschvaluje připomínky p.Jurana
Jana,  U hřiště 662, Veverská Bítýška,
664 71 - č.j. MK/ 11848/09/OIRR  a to
řešení  stávající komunikaci k fotba-
lovému hřišti p.č. 2528/2 v návaznos-
ti na ulici U hřiště směrem k přečer-
pávací stanici s propojením na ulici
Pavla Perky až do centra obce druhou
variantu - řešit propojení ul. U hřiště
vybudováním komunikace kolem ře-
ky s propojením k přečerpávací stani-
ci s propojením na ul. Nábřežní navr-
huje propojení ul. Nábřežní kolem
řeky až k fotbalovému hřišti, což by
umožnilo výstavbu rodinných domů
od řeky a přístup k řece Svratce. Pro-
jektant výše uvedené vyznačí.
Usnesení č. 47
ZM schvaluje vyznačení projektan-
tem do dokumentace VPS místní
komunikace D1 v ul. U hřiště pod čer-
pací stanicí v úseku od hřiště  k pře-
čerpací stanici ve stávající stopě
včetně točny pro vozidla.
Usnesení č. 48
ZM schvaluje zakreslit pěší propojku
přečerpávací stanici - hráz směrem k
řece Svratce.
Usnesení č. 49
ZM schvaluje, projektant prověří uve-
dené připomínky p. Němečka Josefa,
Hvozdecká 410, Veverská Bítýška,
664 71 - č.j. MK/11844/09/OIRR :
- místní komunikace sběrná u plochy

B 10 b - komunikaci posunout proti
některé z odboček na pravé straně
ke Stafisu nebo sídlišti

- v návaznosti na první připomínku
řešit místní komunikace

- kruhový objezd  - posunout k čerpa-
cí stanici

Usnesení č. 50
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ZM schvaluje připomínku p. Něme-
čka Josefa, Hvozdecká 410, Veverská
Bítýška, 664 71 č.j. MK/11844/09
/OIRR týkající se lokality B 8c - hrani-
ci návrhové plochy posunout na hra-
nici pozemku( nedělit parcely) s tím,
že výše uvedené  projektant prověří s
ohledem na jednání s OŽP JMK.
Usnesení č. 51
ZM neschvaluje žádost  Trágeové
Dagmar Ing., Tráge Jiřího Ing., Kuršo-
va 24, Brno, 635 00 č.j. MK/11849/09
/OIRR týkající se zahrnutí pozemku
p.č. 2420/43 do  plochy určené  k zas-
tavění - posunutí hranice zastavění
plochy B 8c.
Usnesení č. 52
ZM neschvaluje žádost, kterou podal
František Šanca, Na Bílém potoce
č.396, Veverská Bítýška, 664 71 - č.j.
MK/11850/09/OIRR týkající se zařa-
zení  celé plochy v  části " Sokolí" za
Vackovými k lesu  pro bytovou
výstavbu.
Usnesení č. 53
ZM neschvaluje žádost kterou podal
František Šanca, Na Bílém potoce
č.396, Veverská Bítýška, 664 71 č.j.
MK/11850/09/OIRR týkající se zařa-
zení celé plochy od  silnice k obec-
nímu pozemku Horka  pro bytovou
výstavbu. 
Usnesení č. 54
ZM neschvaluje žádost, kterou podal
František Šanca, Na Bílém potoce
č.396, Veverská Bítýška, 664 71 č.j.
MK/11850/09/OIRR týkající se uvažo-
vaného zalesnění - vybudování větro-
lamů v části Sokolí směrem k Chudči-
cím. 
Usnesení č. 55
ZM neschvaluje žádost, kterou podal
p.František Šanca, Na Bílém potoce
č.396, Veverská Bítýška, 664 71 č.j.
MK/11850/09/OIRR týkající se řešení
v  konceptu tzv. průmyslové zóny.
Usnesení č. 56
ZM schvaluje žádost p.Františka
Šanci, Na Bílém potoce č.396, Vever-
ská Bítýška, 664 71 č.j.
MK/11850/09/OIRR týkající se zařa-
zení přístupové cesty k cholerovému
hřbitovu.
Usnesení č. 57
ZM schvaluje žádost p.Janšty  Pavla,
Dlouhá 657, 664 71  Veverská
Bítýška  -  č.j. MK/11851/09/OIRR -
týkající se zařazení pozemku p.č.
2226/5 do  plochy  k zastavění s tím,
že bude prověřena bonita půdy.
Usnesení č. 58
ZM schvaluje žádost Drcmánka Pavla

a Petry, Hvozdecká 134, 664 71,
Veverská Bítýška č.j.MK/1878/09
/OIRR  kteří žádají o zohlednění
vydaného rozhodnutí odboru život-
ního prostředí JMK a parcely č.2408 a
2409, k.ú. Veverská Bítýška zahrnout
v ÚP jako "zařízení k využívání odpa-
dů, Sběrný dvůr pro recyklaci staveb-
ní suti s tím, že  projektant zapracuje
s regulativy  - jen současný stav, ale
nepovolí stavbu a  rozšíření, po uko-
nčení doby  povolení JMK lze povolit
jen kynologické cvičiště  na p.č.2408,
2409.
Usnesení č. 59
ZM schvaluje připomínku Drcmánka
Pavla a Petry, Hvozdecká 134, 664
71, Veverská Bítýška - č.j.
MK/11858/09/OIRR týkající se vyu-
žívání pozemků, p.č.2408, 2409 -
zařízení pro využívání odpadů kate-
gorie R13 - sklad stavební sutě před
následnou recyklací postupem R5
nebo R12 
Usnesení č. 60
ZM neschvaluje připomínku Drcmán-
ka Pavla a Petry, Hvozdecká 134, 664
71, Veverská Bítýška - č.j.
MK/11858/09/OIRR týkající se vyu-
žívání pozemků p.č. 2410 - na uve-
dené parcele nebudou skladovány
stavební materiály vzniklé recyklací.
Usnesení č. 61
ZM neschvaluje připomínku Drcmán-
ka Pavla a Petry, Hvozdecká 134, 664
71, Veverská Bítýška - č.j.
MK/11858/09/OIRR týkající se zámě-
ru vybudování kynologického cvičiště
na p.č. 2412/3 kde jsou v současné
době prováděny terénní úpravy.ZM
nesouhlasí s umístěním kynologické-
ho cvičiště ve spodní části, souhlasí
pouze s umístěním cvičiště na p.č.
2408,2409.
Usnesení č.62
ZM schvaluje připomínku pí. Jerou-
škové Zdeny, členky VUP Veverská
Bítýška -  č.j. MK/11854/09/OIRR
týkající se respektování závěrů komi-
se ÚP ohledně vypuštění regulativ
tvarů střech a doporučených materi-
álů, které bylo schváleno ZO dne
25.9.2008.
Usnesení č. 63
ZM schvaluje projektantem prověřit
námitku pí. Petrové Vladimíry, Hvoz-
decká 304, 664 71, Veverská Bítýška
- č.j. MK/11861/09/OIRR - týkající se
posunutí kruhového objezdu jižním
směrem  ke stávající benzínové čer-
pací stanici.
Usnesení č. 64

ZM schvaluje žádost pí.Jerouškové
Zdeny, člena VUP Veverská Bítýška -
č.j. MK/11855/09/OIRR, týkající se
odstranění znění ze str.26 konceptu
ÚP níže uvedené regulativy :
- objekty mohou mít pouze jedno

nadzemní podlaží a využitelné pod-
kroví

- výška objektu po římsu je max.4,5 m
od UT

- celý text týkající se doporučení šik-
mých střech se sklonem 38 -42° a
doporučení ke střechám hlavním a
podružným

- samostatně stojící objekty
- garáž musí být součástí objektu
Usnesení č. 65
ZM schvaluje a doporučuje projednat
a zvážit projektantem (s ohledem na
bonitu půdy) žádost rodiny Váňů,
Dlouhá 8, Veverská Bítýška  664 71 -
č.j. MK/11839/09/OIRR , která byla
doručena po termínu žádost  o zařa-
zení   parcel  č.2396/237, 2396/267,
2439/39,2439/46 do návrhu ÚP jako
plochu pro bydlení a občanskou
vybavenost
Usnesení č. 66
ZM schvaluje a doporučuje zapraco-
vat připomínky do ÚP, které doručil
Brychta Milan , Na Bítýškách 647,
Veverská Bítýška - č.j. MK/11843/09
/OIRR týkající se:
- obnovení polní cesty k cholerovému

hřbitovu na pozemku p.č. 2441/20,
- zanesení do dokumentace lesní

asfaltovou komunikaci odbočující
ze silnice Vev. Bítýška - Lažánky  na
p.č. 2214,

- u rozvojových ploch pro bydlení B7,
B 8b, B 8 c, doplnit záchytné travní
pásy o šíři 10m pro zadržování
dešťové vody jako u plochy B14 d.

Usnesení č. 67
ZM schvaluje žádost p. Milana Brych-
ty,Na Bítýškách 647, Veverská Bítýška
- č.j. MK/11843/09/OIRR týkající se
vyznačení veřejné plochy na části
p.č.2420/27, nově označenou jako
p.č. 2420/67 ve výměře 78 m2 dle GP
č. 1344-219/2009 za účelem ochran-
ného pásma kulturní památky Smírčí
kámen.
Usnesení č. 68
ZM neschvaluje žádost pí.Konečné
Věry, Ehrmannova 711, Veverská
Bítýška- č.j. MK/11852/09/OIRR  týka-
jící se změny využití pozemku p.č.
1991/5 z orné půdy na trvalé bydlení,
příp. pro rekreaci. Městys nedoporu-
čuje jelikož se jedná o záplavové
území  Q20.
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Usnesení č. 69
ZM schvaluje požadavek pořizovatele
ÚP Veverská Bítýška - MěÚ Kuřim,
odbor investiční a regionálního roz-
voje do výkresu širších vztahů zakres-
lit trasu R 43 dle projednávané  doku-
mentace  ZÚR JMK ( "tzv. Bystrckou
variantu") a trasu vysokorychlostní
tratě .
Usnesení č. 70
ZM neschvaluje zahrnout žádost
manželů Jiřího a Ilony Zavřelových,
Marušky Kudeříkové 623, Veverská
Bítýška ze dne 5.8.2009 týkající se
zařazení pozemku p.č. 2441/108 do
návrhu ÚP, jelikož uvedená lokalita
není v souladu se zadáním. V uve-

dené lokalitě je v návrhu uvažováno s
trasou VVTL.
Usnesení č. 71
ZM schvaluje návrh pokynů pro zpra-
cování návrhu ÚP dle přílohy a schvá-
lených usnesení.
Usnesení č. 72
ZM schvaluje požadavek, aby projek-
tant zapracoval do návrhu územního
plánu regulaci hustoty  zástavby pro
stávající zastavěné plochy  a pro návr-
hové plochy u kterých není požado-
ván regulační plán, určí regulaci hus-
toty a prostorových regulací.
ZM bere na vědomí závěrečnou
zprávu o promenádních koncertech v
roce 2009.

ZM bere na vědomí Smlouvu o nájmu
nemovitosti č. 1418/09 mezi Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 jako prona-
jímatel a Městysem Veverská Bítýška
jako  nájemcem. Jedná se o pozemek
p.č. 110/3 o výměře 171 m2, druh
pozemku - zastavěná plocha a nádvo-
ří. 
ZM bere na vědomí předloženou
Smlouvu o právu provést stavbu mezi
Městysem Veverská Bítýška a svaz-
kem obcí Tišnovsko týkající se
umístění informační tabule.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 10.11.2009

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webo-
vých stránkách městyse. 
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2 , rozšíření progra-
mu jednání  o bod - Předložení
Smlouvy o dílo č. 136/09 od spol s
r.o. Eurovia Brno se sídlem Vídeňská
104, Brno na zakázku "Obytná zóna
Veverská Bítýška, oprava komunikace
Pod Horkou".Tento bod bude projed-
nán jako bod č. 15.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2 , rozšíření progra-
mu jednání  o bod - Změna zákona
č.338/1992, § 6 a 11 o dani z
nemovitosti.Tento bod bude projed-
nán jako bod č. 16.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Kolstrunka.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje předložené I.Rozpoč-
tové opatření v roce 2009 - Základní
škola Veverská Bítýška.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje navýšení příspěvku na
úhradu neinvestičních nákladů ZŠ

Tišnov o částku 5 100,- Kč ,§3113,
pol.5321. Tato částka bude čerpána z
výdajové částky rozpočtu § 6409,
pol. 5901, rezerva.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z Jihomoravského kraje č. 1-
588/2009-14 týkající se účelové
dotace  ve výši 30 000,- Kč.
Usnesení č. 11
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje č. 1-
588/2009-14.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje Základní škole Vever-
ská Bítýška přijetí peněžitých darů
účelově určených:
- od společnosti Hartmann -Rico  ve

výši 20 000,- Kč na budování a zaři-
zování dětského hřiště

- od pí.Andrei Vlkové ve výši 8 900,-
Kč na financování vědy, vzdělání,
výzkumných a vývojových účelů,
kultury, školství, na podporu a
ochranu mládeže, účely tělový-
chovné a sportovní

- od společnosti  MIGHTY SHAKE
Zastávka o.s. ve výši 2 550,- Kč na
financování vědy, vzdělání,
výzkumných a vývojových účelů,
kultury, školství, na podporu a
ochranu mládeže, účely tělový-
chovné a sportovní

- od Anežky Dvořákové ve výši 5
000,- Kč na financování vědy,
vzdělání, výzkumných a vývo-
jových účelů, kultury, školství, na
podporu a ochranu mládeže, účely
tělovýchovné a sportovní

- od pí. Hany Studené ve výši 3 500,-
Kč na financování vědy, vzdělání,

výzkumných a vývojových účelů,
kultury, školství, na podporu a
ochranu mládeže, účely tělový-
chovné a sportovní

Usnesení č. 13
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2664 o výměře 24
m2 v k.ú. Veverská Bítýška. Uvedený
záměr bude vyvěšen na úřední tabuli
a na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2665 o výměře 24
m2 v k.ú. Veverská Bítýška. Uvedený
záměr bude vyvěšen na úřední tabuli
a na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 15
Cena za prodej pozemků p.č. 2664 o
výměře 24 m2 a p.č. 2665 o výměře
24 m2 v k.ú. Veverská Bítýška na výs-
tavbu garáže budou nabídnuty k odk-
oupení za cenu 500,- Kč/m2.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 538/1 o
výměře cca 16 m2 za cenu 200,- Kč
za účelem vybudování a zpevnění
vjezdu do garáže. Záměr prodeje
bude zveřejněn na úřední tabuli a
webových stránkách městyse po
zaměření.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků p.č. p.č.615/15 o výměře
147 m2 a p.č. 615/14 o výměře 27 m2

v k.ú. Veverská Bítýška za cenu  200,-
Kč/m2 panu Bc. Janu Švejnohovi,
bytem Opálkova 19, Brno 635 00.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
hradí kupující.
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Usnesení č. 18
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy za účelem prodeje obecních
pozemků p.č.615/15 o výměře 147
m2 a p.č. 615/14 o výměře 27 m2

uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a Bc.Janem Švejnohou, bytem
Opálkova 19, Brno, 635 00.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č.1483/10 o výměře 155
m2 v k.ú. Veverská Bítýška manželům
Jitce a Jaroslavovi  Pochopovým
bytem Za řekou 537, Veverská Bítýš-
ka za cenu 200,- Kč/m2.Veškeré ná-
klady spojené s prodejem, včetně
zaměření pozemku hradí kupující
ideální částí.  
Usnesení č. 20
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 1483/10 o
výměře 155 m2 mezi manželi
Pochopovými, bytem Za řekou 537,
Veverská Bítýška a Městysem Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č.1483/11 o výměře 105
m2 v k.ú. Veverská Bítýška
Ing.Miroslavovi Sléhovi, bytem Za
řekou 537, Veverská Bítýška za cenu
200,- Kč/m2.Veškeré náklady spojené
s prodejem, včetně zaměření
pozemku hradí kupující ideální částí.  
Usnesení č. 22
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 1483/11 o
výměře 105 m2 mezi Ing. Miroslavem
Sléhou, bytem Za řekou 537, Vever-
ská Bítýška a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č.1483/12 o výměře 130
m2 v k.ú. Veverská Bítýška manželům
Jaroslavě a Zdeňkovi Kučerovým,
bytem Za řekou 537, Veverská Bítýš-
ka za cenu 200,- Kč/m2.Veškeré ná-
klady spojené s prodejem, včetně
zaměření pozemku hradí kupující
ideální částí.  
Usnesení č. 24
ZM pověřuje starostu podpisem kupní

smlouvy na pozemek p.č. 1483/12 o
výměře 130 m2 mezi manželi
Jaroslavou a Zdeňkem Kučerovými,
bytem Za řekou 537, Veverská Bítýš-
ka a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č.1483/13 o výměře 130
m2 v k.ú. Veverská Bítýška Radkovi
Švaňhalovi, bytem Za řekou 537,
Veverská Bítýška za cenu 200,-
Kč/m2.Veškeré náklady spojené z
prodejem,včetně zaměření pozemku
hradí kupující ideální částí.  
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 1483/13 o
výměře 130 m2 mezi Radkem Švaň-
halem, bytem Za řekou 537, Veverská
Bítýška a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje na základě stanov
Vodárenského svazku převádí Městys
Veverská Bítýška do správy Vodáren-
ského svazku "Bítešsko" část splaš-
kové kanalizace v ulici Okřínek na
p.č. 1675/1 a 1616 v k.ú. Veverská
Bítýška v délce 68,3 m. 
Usnesení č.28
ZM schvaluje na základě stanov
Vodárenského svazku převádí Městys
Veverská Bítýška do správy Vodáren-
ského svazku "Bítešsko" část
vodovodního řádu v ulici Okřínek na
p.č. 1675/1 a 1616 v k.ú. Veverská
Bítýška v délce 88,8 m.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje na základě stanov
Vodárenského svazku převádí Městys
Veverská Bítýška do správy Vodáren-
ského svazku "Bítešsko" část
splaškové kanalizace a vodovodního
řádu v ulici V Zahradách  na p.č.
1718/1 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje na základě stanov
Vodárenského svazku převádí Městys
Veverská Bítýška do správy Vodáren-
ského svazku "Bítešsko"  splaškovou
kanalizaci v ulici V Brance: stoku S,
stoku S1, stoku S2 a stoku S3 v
celkové délce 499,58 m. Kanalizace
bude předána po vydání kolau-
dačního rozhodnutí.

Usnesení č. 31
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o dílo č. 136/09 od spol s r.o. Eurovia
Brno se sídlem Vídeňská 104, Brno na
zakázku "Obytná zóna Veverská
Bítýška, oprava komunikace Pod
Horkou". ZM bere na vědomí změnu
zákona č. 338/1992, §6 a 11 o daních
z nemovitosti.
Usnesení č. 32
ZM revokuje usnesení č. 29 ze dne
18.9.2009  ve znění "ZM schvaluje
záměr pronájmu č. 1- část pozemku
p.č. 538/1 o výměře cca 24 m2 za
účelem výstavby garáže jako stavbu
dočasnou. Po zaměření geometrick-
ým plánem bude záměr pronájmu
vyvěšen na úřední tabuli".
Usnesení č.33
ZM revokuje usnesení č. 30 ze dne
18.9.2009  ve znění "ZM schvaluje
záměr pronájmu č. 2- část pozemku
p.č. 538/1 o výměře cca 24 m2 za
účelem výstavby garáže jako stavbu
dočasnou. Po zaměření geometric-
kým plánem bude záměr pronájmu
vyvěšen na úřední tabuli.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje doplnění usnesení ZM
č.65 ze dne 18.9.2009 týkající se
žádosti manželů Váňových, a to
pokud zpracovatel ÚP uzná za vhod-
né ( především s ohledem na ochranu
ZPF) začlenění p.č. 2396/237 a
2396/267 do lokality B6 a
p.č.2439/39 a 2439/40 do lokality O2
dle původní žádosti rodiny Váňových
ze dne 9.7.2009. VÚP doporučuje
upravit hranice rozvojové plochy O2
tak, aby tato plocha tvořila logický
celek, tedy začlenit do plochy O2 i
p.č. 2396/241, 2396/268, 2440/33 a
2440/36.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje stanovisko VÚP který
nedoporučuje brát ohled na žádosti
došlé po termínu.
Usnesení č. 36
ZM neschvaluje zařazení pozemků
p.č.1361/1,1363/1 a 1364 na žádost
pí. Jany Šťastné a pozemky p.č.
1361/2, 1363/2, 1364/3, 1357/3 a
1359/2 na žádost pí. Ivany Richterové
do ÚP jako plochy k bydlení.

ZDROJ NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ 
oficiální www stránky městyse Veverská Bítýška

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

http://www.obecveverskabityska.cz
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INFORMACE Z RADNICE

Za účelem částečného zlepšení dopravní situace na ulici 9.května byla projednána a schválena změna
dopravního značení. Jedná se o posunutí dopravního značení začátek a konec obce na silnici č.II/386 o 200
metrů ve směru na Ostrovačice. Tato změna je již schválena dopravním inspektorátem a správou a údržbou
silnic. Po vydání souhlasu odborem dopravy bude dopravní značení posunuto. Tím dojde ke snížení rychlosti
na 50 km/hod již 200 metrů před obcí. Na uvedenou komunikaci je objednán měřící radar rychlosti a po
jeho dodání bude instalován.

V důsledku havárie nákladního vozidla pod lažáneckým kopcem dne 27.11.2009, zaslali starosta a mís-
tostarosta městyse na příslušné instituce JMK stanovisko městyse týkající se řešení situace na lažáneckém
kopci.

Úřad městyse děkuje singulární společnosti za darování vánočního stromu, který na náměstí zpříjemňuje
vánoční atmosféru.

Úřad městyse zajistil opravu vychýleného pomníku P.ThDr. Karla Eichlera na místním hřbitově. Karel Eich-
ler je čestným občanem našeho městečka. Narodil se 13.ledna 1845 a zemřel neznámého dne v dubnu roku
1918, pochován byl 27.dubna 1918. Karel Eichler působil ve Veverské Bítýšce jako farář od roku 1880 do
roku 1890, věnoval se literární činnosti a je autorem knihy Paměti panství veverského.  Čestným občanem
byl jmenován  11.února 1890.

PRÁCE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vlnící se louka

Michaela Křížová, Simona Zdubová, Eva Kovářová

Stojím uprostřed pole, které září zelenou barvou. Je to barva plná štěstí a pohody, která dodává odvahu
a energii. V poli je vidět korále, které září jako červené body. V dáli se černají lesy jako hory plných

malých skřítků, které se pohybují jako vánek na nebi.
Domy vyčnívají z pole jako velké kostky cihel. V poli je slyšet, jak o sebe tře žito, a vnímáme ho jako

šumění lesů. V dáli se ozývá bušení podobné sekání dřeva.
A když se podíváme letmo na zatažené nebe, zpozorujeme záblesk vycházejícího slunce, které se snaží

proplout hlubinou černých mraků, aby prosvítilo pozadí obrovských a temných hor. Jakmile sluníčko vy-
koukne zpod mraků, rozzáří přírodu, vše je hned barevnější a veselejší. I chladný větřík se proměnil v hře-

jivý a příjemný vánek, který nás zahřívá a dodává nám odvahu, štěstí a radost.

Západ slunce

Monika Dvořáčková, Gabriela Sedláková

V této krajině dýchám čerstvý, ale zároveň mrazivý vzduch, který mě štípe do nosu, kdykoli se nadech-
nu. Tato krajina mi připomíná západ slunce, když se dívám večer z okna. Občas se ozve šplouchnutí vody,

když některá ryba uvidí na hladině potravu. Ptáci něžně zpívají svou ukolébavku na dobrou noc.
Slunce se ukládá ke spánku a s ním i já, zvířata, ptáci, ryby, prostě všechno živé kolem. Barva velkého

jezera mi připomíná nebe, ze kterého bude právě pršet.
Při chůzi mi pod nohama křupou kamínky jako kapky slz. Na vysokých skalách se leskne bílý sníh jako

smetana, lední medvěd nebo třpytky na krásných svatebních šatech.
Krajina se mírně zvedá do kopce. Je pokryta řídkým porostem lesů podzimních barev, světlou nebo

tmavou čerstvě a svěže vypadající zelení a jezerem, jehož hladina se leskne jako zrcadlo.
Vzduch je tu tak čistý, jako kdybych otevřela okna malé chatky, která stojí uprostřed louky obklopené

lesem. Obloha má fialovou barvu jako pohlazení od přicházející zimy.
Vítr slabě pofukuje, tráva ve výšinách se vlní jako had, na jezeru se vytvářejí drobné vlnky. Vůně stromů

je tak krásná, jako kdybych přivoněla k čerstvému medu lesních včel.
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Tajemná krása

Veronika Patočková, Štěpánka Fejfušová

Barvy obrazu na nás působí chladně, ale všechny do sebe zapadají jak kousky puzzlí. Jsou to zvláštní
barvy, od světlé až po ty tmavé, děsivé. Slyším jen jeden zvuk, ticho na rozbouřeném moři. Vlny prudce
narážejí na kolem jedoucí lodě. Vidím spoustu krásných korálů obklopených plovoucími rybkami. Je jich
tu nekonečně mnoho. Vzduch, který nás v tu chvíli ovane, je tak svěží, čerstvý, studený a tak nádherný,

jako když brzy ráno otevřete okno. Vůně je slaná a suchá jako zrnko soli.
V tom tichém moři se uprostřed skrývá tajuplné žraločí oko, do něhož nezabloudí ani rybička, kam se

bojí i sám člověk.

Jan Pestr - ředitel školy
Zuzana Kudláčková - výchovný poradce

Vzdělávací zájezd do Londýna

Yes, we have seen London, the capital city of Great Britain. It is fantastic. (Ano, viděli  jsme Londýn,
hlavní město Velké Británie. Je fantastické.)

V pondělí 25.5.2009 v 10.30 jsme konečně vyrazili na pětidenní studijně - vzdělávací zájezd do Londý-
na. Naše skupina 14 žáků ZŠ Veverská Bítýška se moc těšila. Věděli jsme, že Londýn má téměř tolik obyva-
tel jako celá  Česká republika, znali jsme jeho památky z knih nebo  filmů, ale byli jsme plni očekávání, až
vše spatříme na vlastní oči.

Nejdříve jsme se však museli připojit ke skupině 29 žáků ZŠ Barrandov Praha, pak projet pohodlným zájez-
dovým autobusem Německo, Belgii a  část  Francie, kde jsme najeli na vlak, který nás provezl Eurotunelem
přes kanál La Manche.

Když jsme v úterý v osm hodin ráno celí rozespalí a rozlámaní vystupovali z autobusu přímo v  centru
města, všechno nám připadalo jako sen. Bylo to tak jiné než u nás. Velké taxíky, červené dvouposchoďové
autobusy, provoz vlevo, pohodoví Angličané. Roztáhnuli jsme deštníky kvůli typickému proměnlivému
anglickému počasí, přešli Westminsterský most a stáli tváří v tvář vysoké věži zvané Big Ben. Nastoupili jsme
do rušného  londýnského metra a začali návštěvou  muzea voskových  figurín Madame Tussaud's. Všichni
jsme ožili a nadšeně se fotografovali se slavnými zpěváky, herci, sportovci, politiky i členy královské rodiny
a těšili se z velké podívané, kterou toto muzeum svým návštěvníkům poskytuje. Pak jsme navštívili Přírodně
- historické muzeum s obrovským množstvím exponátů a možností zkoumat zvířata, rostliny a minerály,
a tím se poučit o vývoji naší planety. Odpoledne nás čekal překrásný výhled na  Londýn z ptačí perspektivy,
protože jsme se svezli na Londýnském oku, jak se říká 130m vysokému otáčivému kolu, z  kterého je vidět
do vzdálenosti 60km. Parlament, řeka Temže, mosty, lodě, výškové budovy, Katedrála sv. Pavla, parky,
náměstí - to vše bylo pod námi jako na dlani.

Další den dopoledne jsme prošli pěšky centrem města a viděli Westminster Abbey, the Houses of Parlia-
ment, White Hall, Trafalgar Square a Buckingham Palace. Od  slečny průvodkyně jsme se dověděli o historii
i současnosti těchto pamětihodností. Odpoledne jsme si prohlédli královské  sídlo hrad  Windsor  a také jsme
viděli jednu z nejstarších soukromých chlapeckých škol v Etonu. Zrovna tam končila slavnost, takže jsme
spatřili davy kluků v bílých košilích, černých fracích a pruhovaných kalhotách. Mohli jsme na nich oči
nechat.

Příští den jsme poznali Tower Bridge,  který se kvůli proplouvající plachetnici s dlouhým stožárem otvíral,
hrad the Tower of London s pověstnými havrany, Beefeatery, muzeem zbraní a také klenotnicí. Všechny
holky byly okouzleny třpytem pravých diamantů a drahých kamenů královských korun a korunovačních
klenotů. Odpoledne jsme se šli podívat na doky a  výletní lodí pluli po řece Temži do Greenwiche. Byli  jsme
dost unaveni, a tak jsme si Královskou observatoř  a Námořní muzeum prohlédli jen zvenku. Nultý  poled-
ník a anglické míry jsme si nenechali ujít. Nakonec jsme utratili poslední libry a hurá domů. V pátek
29.5.2009 odpoledne jsme se šťastně vrátili.

Ubytování a stravu jsme během pobytu měli zajištěné v hostitelských rodinách. Pro většinu z nás to byl
také velký zážitek, protože jsme museli mluvit anglicky, a o tom, jak žijí britské rodiny jsme  toho moc
nevěděli.
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Díky paní učitelce  Mühlpachrové,  která  pro  nás  tento zájezd  připravila a  zajišťovala, a  také  díky panu
učiteli Vackovi, který nás doprovázel, jsme získali mnoho poznatků a nezapomenutelných okamžiků. Jsme
rádi, že chodíme do školy, která takové příležitosti poznání umožňuje.

Kateřina Ševčíková, žákyně VII.A třídy
Klára Věchtová, žákyně VIII.A třídy

Eliška Kudláčková, žákyně VIII.B třídy

BABSKÉ HODY

Čí só, hode, naše hode, pojďte všeci do hospode!, ozývalo se 3. 10. 2009 slunečným odpolednem z různých
koutů našeho městyse. Baby, ty se domluvily a hody si urobily. Základna u Kadeřábků se ukázala jako dobrá
volba, protože velkou měrou přispěli k všeobecné pohodě. Už během zkoušek se ze sálu kulturního domu
často linula písnička, a v podobně veselé náladě se nesly celé babské hody. Zpívalo se, tancovalo, popíjelo
a slečny a paní všeho věku ukázaly, že když se někdo chce bavit, tak se baví a věk v tomto případě nehraje
žádnou roli. Večer se ke krojovaným připojili i ti, co přišli na hodovou zábavu. Návštěvníci si zazpívali,
zatančili, shlédli taneční vystoupení i slavnostní nástup krojovaných bab. Za zdar celé akce patří dík nejen
manželům Kadeřábkovým a Hospůdce U Václava, ale i všem krojačkám, které napekly, secvičily program
a vůbec se zasloužily o obnovení tradice babských hodů ve Veverské Bítýšce.

Kapela hrála, sál zpíval a tančil, počasí během odpoledního průvodu nám víc než přálo, co víc si přát? Tak
zase za rok?
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Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36,
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz

635 00  Brno - Bystrc
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v březnu 2010 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Vever-

ská 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

Nabízí své služby občanům a firmám vozidlem
AVIA-A31 kontejner

- dovoz: písku,štěrku,betonu, paliva…              
- odvoz: stavební suti, zeminy…

Dovezeme a přepravíme ostatní materiály dle vašich
požadavků

Pavla Perky 588, Veverská Bítýška, 
tel: 604 511 622

Opravy šicích strojù
všech druhù a znaèek

Opravy provádím v dílnì i u zákazníka
po telefonické domluvì.

Kratochvíl Libor - tel. 606 148 096

Autodoprava Marek
Bešter


