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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje Vás budu informovat
o zahájení akce intenzifikace čistírny odpadních
vod.
V měsíci září byly zastupitelstvem městyse projednány a schváleny zbývající potřebné doklady
a smlouvy, týkající se intenzifikace čistírny odpadních vod. Byla podepsána smlouva o dílo s vítězným
uchazečem, firmou VHS plus, Vodohospodářské
stavby, s.r.o. Veselí nad Moravou, která bude celou
akci provádět. Výkonem technického dozoru investora byla pověřena firma VRV vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. Brno. Tato firma bude současně zajišťovat i činnost koordinátora BOZP.
Na Státní fond životního prostředí byly do termínu 1.11.2011 doručeny veškeré potřebné dokumenty, týkající se podepsání smlouvy se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Nyní čekáme na
předložení smlouvy od SFŽP.
Dne 16.11.2011 se konalo řízení o předání a převzetí staveniště za účasti zástupců městyse, vodárenského svazku, technického dozoru stavby, zhotovitele díla firmy VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o. a firmou VEGA spol v.o.s., zajišťující dokumentaci pro stavební povolení. Výsledkem řízení bylo sepsání protokolu o předání a převzetí staveniště.
Ve středu 23.11.2011 byla odsouhlasena a podepsána první část dokumentace stavby pro realizaci SO01
a stavba byla zahájena.
Tímto byla započata nejnáročnější, nejvýznamnější a nejnákladnější investiční akce městyse. Celá
stavba byla připravována bez jednoho měsíce tři
roky. Termín dokončení celého díla je leden 2013.

Celkové náklady na akci intenzifikace čistírny
odpadních vod činí 84.465.754,14 Kč, včetně DPH.
Uvedená stavba bude spolufinancována Evropskou
unií - Fondem soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí, částečně z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a z vlastních zdrojů Městyse Veverská Bítýška.
V měsíci listopadu byla dokončena plynofikace
objektu budovy základní školy v ulici Zábíteší. Původní, již nevyhovující kotelna na tuhá paliva byla
nahrazena moderní plynovou kotelnou. Náklady na
výstavbu činí 790 837,20 Kč vč. DPH. 14. listopadu
bylo dílo předáno a uvedeno do provozu.
25. listopadu byla provedena závěrečná prohlídka stavby splaškové kanalizace ulice Na Bítýškách,
na jejímž základě byl 5. prosince vydán kolaudační
souhlas, který je dokladem o povoleném užívání
stavby.
Byla dokončena výstavba splaškové kanalizace
v ulici Boční, části ulice Tišnovská. Stavbu provedla
firma Mertastav a.s. Předklášteří. Byly vybudovány tři
stoky splaškové kanalizace včetně čerpací stanice
a uvedenou stavbou byla odkanalizována lokalita
v centru městečka. V současné době je zažádáno
o kolaudaci stavby, aby se občané v uvedené lokalitě
mohli co nejdříve napojit na hlavní řád kanalizace.
Uvedená stavba je spolufinancována Jihomoravským krajem a je z 50% hrazena dotací z rozpočtu
Jihomoravského kraje, ze zvláštního účtu pro vodní
hospodářství JMK.
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Vážení spoluobčané, přiblížil se konec roku a nastává radostné období Vánoc. Čas dárků, rodinné
blízkosti a mnoha tajných přání. Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, sváteční pohodu a radost ve vašich rodinách a v nastávajícím roce hodně štěstí a pevné zdraví.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 27.9.2011
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128
/2000Sb., § 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, zařazení
bodu na program jednání - Smlouva o
nájmu nemovitosti č. 1873/11 na
pozemku p.č. 110/3 v k.ú. Veverská
Bítýška. Tento bod bude projednán
jako bod č. 6.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona č.128
/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení
bodu na program jednání - Smlouva o
zřízení věcného břemene na stavbu
"16010-008867DIZP Z2 BV Vev.
Bítýška, Na Babkách E 376".Tento
bod bude projednán jako bod č. 7.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje dle zákona č.128
/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení
bodu na program jednání - Plynofikace ZŠ Zábíteší 224, Veverská
Bítýška Tento bod bude projednán
jako bod č. 8.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise
pí.Krystkovou.
Usnesení č.6
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Kozla.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje na základě čl.11, odst.3
zadávací dokumentace zrušení soutěže - Technický dozor investora na
zakázku "Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška".
Usnesení č. 10
ZM schvaluje vyhlášení nové soutěže
- výzvy "Technický dozor investora na
zakázku Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška".

Usnesení č. 11
ZM zplnomocňuje starostu městyse k
vyhlášení nové soutěže - výzvy na
zakázku městyse "Technický dozor
investora na zakázku Kanalizace a
ČOV Veverská Bítýška".
Usnesení č. 12
ZM schvaluje jako poskytovatele
úvěru pro financování akce na krytí
potřeb vlastních zdrojů pro financování akce "Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška" peněžní ústav Českou spořitelnu.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje čerpání úvěru od České
spořitelny ve výši 8 mil Kč s dobou
splatnosti 8 let na akci "Kanalizace a
ČOV Veverská Bítýška"
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Smlouvu o úvěru č.
0214988499 týkající se poskytnutí
úvěru ve výši 8 mil Kč s dobou splácení 8 let. Smlouva se uzavírá mezi
Českou spořitelnou, a.s. se sídlem
Olbrachtova 1929/62, Praha a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o úvěru č. 0214988499 uzavřenou mezi Českou spořitelnou , a.s.
se sídlem Olbrachtova 1929/62,
Praha a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje Směrnici č. 1/2011 o
inventarizaci.
Usnesení č.17
ZM schvaluje Smlouvu o nájmu
nemovitosti č. 1873/11 v k.ú. Veverská Bítýška, která řeší nájem pozemku
par.č. 110/3 o výměře 171 m2, druh
pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, územní pracoviště
Příkop 11, Brno a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
1873/11 v k.ú. Veverská Bítýška, která
řeší nájem pozemku par.č. 110/3 o
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výměře 171 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou
mezi Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
územní pracoviště Příkop 11, Brno a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu "16010008867DIZP Z2 BV Vev.Bítýška, Na
Babkách E 376" spočívající v uložení
podzemního komunikačního vedenízemního metalického kabelu do pozemku p.č. 970 v k.ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi Teléfonica Czech
Republic, a.s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha a Městysem
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o zřízení věcného břemene
na stavbu "16010-008867DIZP Z2 BV
Vev.Bítýška, Na Babkách E 376"
spočívající v uložení podzemního
komunikačního vedení- zemního
metalického kabelu do pozemku p.č.
970 v k.ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi Teléfonica Czech Republic,
a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
Praha a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje stavbu "Plynofikace ZŠ
Veverská Bítýška, ul. Zábíteší 224"
kterou provede firma ZAHRADNÍK
Z.s.r.o. se sídlem Ondráčkova 14,
Brno za cenu 790 838,- Kč vč.DPH.
Platební podmínky budou stanoveny
ve Smlouvě o dílo.
Usnesení č. 22
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo na stavbu "Plynofikace ZŠ Veverská Bítýška, ul.
Zábíteší 224" kterou provede firma
ZAHRADNÍK Z.s.r.o. se sídlem
Ondráčkova 14, Brno za cenu 790
838,- Kč vč.DPH.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje finanční výbor k vyčlenění finanční částky potřebné k dofinancování stavby "Plynofikace ZŠ
Veverská Bítýška, ul. Zábíteší 224".

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 21.10.2011
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání tak,
jak byl zveřejněn na úřední tabuli a
na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128
/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení
bodu na program jednání - Smlouva o
dílo č. 5/2011 spočívající ve vypracování regulačního plánu lokality "U
Slešťůvky" a Smlouva o dílo č. 6/2011
spočívající ve vypracování regulačního plánu lokality "Hvozdecká".
Tento bod bude projednán jako bod
č. 4.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Ing.Plachého.
Usnesení č.4
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Kozla.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Krystkovou.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Ing.Reimera.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje Rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky ve
veřejné zakázce s názvem "Výkon
technického dozoru investora pro
stavbu kanalizace a ČOV ve Veverské
Bítýšce".Nejvhodnější nabídka ve
veřejné zakázce je nabídka uchazeče
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s., Podseky3, Brno.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje na základě zprávy o
posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek firmu Vodohospodářský roz-

voj a výstavba a.s. se sídlem Podseky
3, 625 00 Brno jako nejvhodnější
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
1 462 750,- Kč bez DPH na zakázku
"Výkon technického dozoru investora
pro stavbu kanalizace a ČOV Veverská Bítýška"
Usnesení č. 9
ZM schvaluje Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na zakázku "
Výkon technického dozoru investora
pro stavbu kanalizace a ČOV ve
Veverské Bítýšce". Nejvhodnější nabídka je nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Podseky 3, 625 00 Brno.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předloženou Mandátní
smlouvu týkající se činnosti výkonu
technického dozoru investora v rámci realizace stavby kanalizace a ČOV
ve Veverské Bítýšce za cenu 1 462
720,- Kč bez DPH (1 755 300,- Kč
vč.DPH) uzavřenou mezi mandatářem Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s. se sídlem Podseky 3,
625 00 Brno a mandantem Městysem
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM pověřuje starostu podpisem Mandátní smlouvy na zakázku " Výkon
technického dozoru investora pro
stavbu kanalizace a ČOV ve Veverské
Bítýšce" uzavřenou mezi mandatářem
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s. se sídlem Podseky 3, 625 00 Brno
a mandantem Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o dílo č. 5/2011 týkající se vypracování regulačního plánu v lokalitě "U

Slešťůvky" za cenu díla ve výši 442
000,- Kč.
Usnesení č. 13
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo č. 5/2011 týkající se
vypracování regulačního plánu v
lokalitě "U Slešťůvky" uzavřenou
mezi zhotovitelem Ing.arch.Helenou
Kočišovou, Atelier A.VE, se sídlem
Majerové 3, Brno a objednatelem
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o dílo č. 6/2011 týkající se vypracování regulačního plánu "Hvozdecká"
za cenu díla 349 000,- Kč.
Usnesení č. 15
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo č. 6/2011 týkající se
vypracování regulačního plánu
"Hvozdecká"uzavřenou mezi zhotovitelem Ing.arch.Helenou Kočišovou,
Atelier A.VE, se sídlem Majerové 3,
Brno a objednatelem Městysem
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje dokoupení knihy Paměti panství Veverského ve výtisku 200300 ks za cenu 50,- Kč/ks.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 21.11.2011
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání tak,
jak byl zveřejněn na úřední tabuli a
na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle Zákona o obcích č.
128/2000Sb, § 94 odst.2 o stažení
bodu č. 15 z programu jednáníSmlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci
"V.Bítýška, ul.Nádržní, DPNN,
Dohnálek" a nahradit tento bod

bodem -Schválení koordinátora BOZP
na stavbu kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška"
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Kozla.
Usnesení č.4
ZM schvaluje do návrhové komise
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
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Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje IV. Rozpočtové
opatření Městyse Veverská Bítýška v
roce 2011 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje IV. Rozpočtové
opatření Městyse Veverská Bítýška v
roce 2011 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložené I.Rozpočtové opatření v roce 2011 Vývařovna
obědů, přísp.organizace, Zábíteší
224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje odpis pohledávek za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů za
roky 2007 - 2010 z důvodu nedobytnosti dle zákona č. 337/1992 o
správě daní a poplatků, §66 odst.1 v
celkové výši 35800,- Kč.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Základní škole přísp.
organizaci Veverská Bítýška I.Rozpočtové opatření v roce 2011.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška vyřazení
osobních počítačů a další elektroniky
dle předložených vyřazovacích protokolů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje Směrnici č. 2/2011 pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Usnesení č. 14
ZM neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 643/2 o výměře 61 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300,Kč/m2.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 643/2 o výměře 61 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,Kč/m2.Záměr prodeje bude zveřejněn
na úřední tabuli a web.stránkách
městyse.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na pozemek p.č.2528/1,
ostatní plocha o výměře 7082 m2 v
k.ú.Veverská Bítýška za cenu nájmu
100,- Kč/rok. Nájemní smlouva se
uzavírá na dobu 15 let mezi Městysem Veverská Bítýška a FC Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM pověřuje starostu městyse podpisem nájemní smlouvy na pozemek

p.č.2528/1, ostatní plocha o výměře
7082 m2 v k.ú.Veverská Bítýška za
cenu nájmu 100,- Kč/rok. Nájemní
smlouva se uzavírá na dobu 15 let
mezi Městysem Veverská Bítýška a FC
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM neschvaluje požádat Pozemkový
fond ČR o možnost odkoupení
pozemku p.č. 1404/12, ostatní plocha
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje vzdání se předkupního
práva u Pozemkového fondu ČR
týkající se možnosti odkoupení
pozemku p.č. 1404/12, ostatní plocha
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr úpravy povrchu
tělesa hráze na pozemku v majetku
Povodí Moravy, s.p. týkající se vybudování chodníku pro pěší v úseku od
Tejkalova mlýna po betonovou hráz
na ulici Nábřežní.
Usnesení č. 21
ZM pověřuje vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení na akci týkající se
vybudování chodníku pro pěší v
úseku od Tejkalova mlýna po
betonovou hráz ulice Nábřežní
p.Ing.M.Z, Brno.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje vypracování studie
úpravy parkovacích ploch na sídlišti
Na Bítýškách a vypracování projektové dokumentace úprav pozemku
p.č. 515 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje vypracování studie
úprav parkovacích ploch na sídlišti
Na Bítýškách a vypracování projektové dokumentace na úpravy
pozemku p.č. 515 v k.ú. Veverská
Bítýška. Studii a projektovou dokumentaci vypracuje p.Ing. M.Z. se
sídlem Brno.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1275/9 o výměře
13 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
300,- Kč/m2. Záměr prodeje bude

zveřejněn na úřední tabuli a
web.stránkách městyse.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci "Vev.Bítýška, DPNNknový AES 4x 120, Erbesová" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F.A Gerstnera 2151/6, České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci
"Vev.Bítýška, DPNNk- nový AES 4x
120, Erbesová" uzavřenou mezi E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice a
Městysem Veverská Bítýška
Usnesení č. 27
ZM schvaluje firmu Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Podseky 3, Brno-Bohunice jako koordinátora BOZP na výkon činnosti a služeb
souvisejících s výkonem BOZP na
stavbu "Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška" podle zákona č. 309/2006
Sb. za cenu 165 120,- Kč vč.DPH.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje Mandátní smlouvu na
výkon koordinátora BOZP na stavbě
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška"
uzavřenou mezi mandantem Městysem Veverská Bítýška a mandatářem
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
Usnesení č. 29
ZM pověřuje starostu podpisem
Mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP na stavbě "Kanalizace a
ČOV Veverská Bítýška" uzavřenou
mezi mandantem Městysem Veverská
Bítýška a mandatářem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje Směrnici č. 3/2011Vysílání na pracovní cesty, cestovní
náhrady.

NAŠE NEJSTARŠÍ SPOLUOBČANKA
Paní Marie Ustohalová a její V á n o c e .
Budou to její 98. vánoční svátky. Prožije je ve svém domku, ve své ulici, v naší Veverské Bítýšce.
Děti jí přinesou rybí polévku a bramborový salát se smaženým kaprem.
Stará paní mi sděluje, jak od všech dětí dostává cukroví." Já už nepeču," dodala smutně, nejraději jsem
měla vanilkové rohlíčky".
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A jak slavili vánoce v čase jejího dětství!
Doma měli malý smrček, který stál na stole.
Nebyl ozdoben cukrovinkami. Maminka upekla na
plotně sporáku bramborové placky. Potom z nich
vykrajovátky vykrojila rybičky a malé hříbky, které
se věšely na stromeček. Byl osvětlen svíčkami. K jídlu byla čočková polévka, zavináče.
Syn Jan, který bydlí ve Vev.Bítýšce ji navštěvuje
denně. Domluvil se sousedkou z ulice, paní Majsovou, která o ni pečuje. Bydlí přímo naproti.
Paní Ustohalová je stále ve svém prostředí … je
doma.
Sleduje televizi, ale už ji moc nebaví … občas si
i zdřímne a potom má ve svém seriálu "Ulice"
mezery, které musí doplnit paní Majsová, aby věděla, kdo je kdo."
Lepší jsou filmy pro pamětníky," sděluje mi
paní Marie," ale už mne to nějak všechno přestává
zajímat.
Od tří dětí: Jaromíry, Jiřího a Jana má paní Marie
šest vnoučat. Jsou to: Ivoš, Jirka, Petr, Michal, Lenka a Luděk. Pravnoučata se jmenují: Zuzka, Káťa,
Terezka a Matýsek. Dcera Jaromíra a syn Jiří, kteří
bydlí v Kuřimi, ji navštěvují v sobotu či neděli. Zajít za babičkou nezapomínají ani vnoučata.
Narodila se Hermíně a Janu Chlubným roku 1913. Následného roku začala 1.světová válka. Tatínek spolu
s ostatními muži narukoval.Vrátil se nemocný a po roce, kdy byl upoután na lůžko, zemřel. Starost o rodinu
zůstala na mamince.
"Byla to těžká doba," vzpomíná paní Marie. "Ve čtyřech letech se mi stal úraz na koleně. Moc to bolelo
a maminka sháněla pomoc, kde se dalo. Trvalé následky mi ovlivnily celý život. Hybnost a pohyblivost kolena byla silně omezena. Musela jsem si na toto utrpení zvyknout."
Mladší sourozenci, čtyřletá Anička a roční Jan, zemřeli v jednom týdnu … dostali spalničky. Tehdy zemřelo v obci na tuto nemoc více dětí.
Dětství paní Ustohalové nepatřilo jen hrám. Pomáhala doma, jak mohla. Chodila pást husy. O prázdninách měla na starosti hejna dokonce z několika domů. Byla to velká starost uhlídat je, aby se nepásla tam,
kde nesměla.
Její první výdělek činil 2 Kč/týden, ale i tento malý obnos byl pro rodinu důležitý. Maminka se starala
o vše. Hlad neměla nikdy.
"V patnácti letech jsem šla do učení k paní Košábkové," pokračuje stará paní ve vyprávění. "Maminka za
mne platila 10 Kč/měsíčně. Za tři roky jsem složila zkoušky a dostala List tovaryšský. Stala jsem se dámskou
krejčovou a pracovala jsem u paní Mičánkové. Krejčovská dílna byla v jejich domě. Je to Na Městečku vedle
školy. Tam měl, také její manžel pan Mičánek, řeznictví”.
Poznámka: V současné době s celou rodinou …v témže místě … provozuje samoobsluhu s potravinami,
masem a uzeninami, jejich syn.
Paní Ustohalová vzpomíná na své kamarády a kamarádky. Občas se jí o nich i zdají sny. Pepek Kubíček,
Hajná, Míla Fišerova (Packova). Jako mladí jsme chodili do Chudčic ke studánce a potom nahoru zkratkou
ke Třem křížům. V létě jsme se koupali v řece. Bylo veselo.
“Chodila za mnou Němečkova (od obchodníka) a Mytýzkova (od varhaníka) na návštěvu. Dali jsme si kafe
a něco jsem měla upečeného.
A teď, … teď jsem už tady sama," posteskla si.
V lednu příštího roku bude mít naše nejstarší spoluobčanka 99. roků.
Přejeme jí touto cestou, aby jí bylo ve svém domku dobře a s blízkými se těšila z každého nového dne.

Ilona Coufalová, kronikářka
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DO TIŠNOVA
Veverská Bítýška leží na soutoku Bílého potoka a řeky Svratky. Okolo potoka jsme si vyšli minule, dnes
se podíváme na Svratku.
Z náměstí se vydáme po červené turistické značce směrem na severozápad okolo firmy Hartmann. Projdeme okolo malé vodní elektrárny a již se dostaneme k vodě. To ale ještě není ta správná řeka, je to pouze
náhon, který byl vybudován pro dřívější továrnu RICO. Dnes slouží již zmíněné elektrárně. Mezi náhonem
a vlastním korytem Svratky, které je souběžné, vznikl ostrov, na němž jsou postaveny rekreační chaty.
Po chvíli dojdeme ke stavidlu a splavu, kde už teče řeka nerozdělená. Tento výlet je po stránce orientace
v terénu naprosto jednoduchý, protože červená značka vede stále okolo vody, a nějaké bloudění snad není
ani možné. Na protějším břehu se ve výšce tyčí skály Výrovky. Projdeme okolo letního dětského tábora a po
pěkné cestě se dostaneme do míst, kde se údolí svírá a terén bude trochu obtížnější. Cesta se prudce zvedá
po skalním úbočí. Z nejvyššího místa můžeme vidět Svratku z výšky.
Nad zátočinou se i naše cesta opět spouští dolů a směřuje k naší první zastávce - Šárce. Tento úsek cesty
je nutno překonat s velkou opatrností, ale myslím, že to zvládne i průměrný turista. Řeka si zde vytvořila
ostrov, kde mají svou základnu trampové. Na Šárce (zřejmě se tak nazývá podle největší rekreační chaty
v místě) najdeme trampsko-chatařskou hospůdku, kde si, pokud mají otevřeno, dopřejeme zasloužené občerstvení. Po krátkém odpočinku se vydáme opět po značce. Musíme obejít rekreační středisko, které si zahradilo cestu okolo řeky. Cesta je opět pohodlná, až na úsek nad zátočinou, kde se musí přejít menší skalka.
Pokud je málo vody v řece, obchází se toto místo přímo okolo ní. To je už opravdu poslední "nástraha" na
naší trase.
Okolo bývalého dětského tábora se blížíme k vesnici Březina. Kdo má rád na výletě trochu kultury, může
navštívit místní Galerii Skleněnka. Je zde stálá výstava skleněných figurek a předmětů. Lze tam zakoupit
nějaký drobný dárek. Před Vánoci bývají v galerii vystaveny betlémy z různých materiálů. Z Březiny se po

červené značce vydáme směrem k Tišnovu. Cesta na chvíli od Svratky odbočí, aby se k ní opět přivinula.
Okolo tišnovského koupaliště dojdeme do našeho cíle.
Nazpět doporučuji cestu autobusem, který má zastávku u autoservisu. Než autobus přijede, můžeme počkat v příjemné restauraci hotelu Červený Mlýn, který je přímo u hlavní silnice, kterou budeme přecházet.
Celá desetikilometrová cesta se dá zvládnout v pohodě za 3 - 4 hodiny. Vzhledem k odjezdu autobusu
(v neděli 16,40 hod), je potřeba vyjít z Bítýšky s přiměřeným předstihem. Při pěkném počasí jsou z autobusu,
který jede přes Deblín, krásné panoramatické výhledy. To je příjemný závěr výletu do krásného údolí "naší"
řeky Svratky.

Turistice zdar, Václav Hálek
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2012
přejí pedagogové základní umělecké školy.

MĚSTO PRO DĚTI.CZ NA BRNĚNSKO NEZAPOMÍNÁ
Jste z Jižní Moravy a váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Nevíte, kterou knihu, CD či DVD vašim
ratolestem koupit či jakou společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové stránky
www.mestoprodeti.cz! Web Město pro děti.cz byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české
kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 3 do 15 let.
Jednotlivé rubriky webu představují ucelený přehled sestávající z filmových premiér, novinek na DVD a CD,
divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Zároveň jsou doplněny
o nezávislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí a titulů.
V neposlední řadě tu najdete i poutavé rozhovory a témata spadající do dětského světa.
Pokud si nevíte rady, kam vyrazit s dětmi, či co z nepřeberného množství knih, hudebních nosičů, DVD
nebo her by udělalo radost vašim nejmenším, je Město pro děti.cz tím pravým místem. Zde se můžete v klidu
rozhodnout, kterou z akcí chcete navštívit a dozvědět se více o jednotlivých titulech, jež se právě nacházejí
v obchodech, a z jejichž množství leckdy propadáte panice.
Chcete mít přehled o kultuře pro děti v Brně? Pak čtěte naše brněnské rubriky: tipy na akce pro děti v Brně;
divadelní zpravodaj města Brna; recenze divadelních představení pro děti; program dětských divadelních
představení v Brně; adresář divadel, muzeí a galerií v Brně.
Město patří dětem! Vítejte tedy ve městě, kde stres je zažehnán a vy si můžete pohodlně z domova sestavit
vlastní program a vybrat si to, co by mohlo bavit vás a především vaše děti. S námi budete mít nejen přehled,
ale i větší jistotu, že nešlápnete vedle!
Web Město pro děti.cz pro vás denně aktualizuje tým profesionálních redaktorů s bohatými zkušenostmi
v oblasti kultury v ČR.

Klára Stuchlá Libertová
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Původ každoročního pečení vánočního cukroví je třeba hledat v dávné předkřesťanské minulosti a oslavách zimního slunovratu, který byl považován za jednu z nejmocnějších nocí roku, kdy je potřeba dům a rodinu chránit pomocí magických úkonů před silami temnoty. S tím byla spojena řada obyčejů a příprava
"ochranných" pokrmů a obřadního pečiva, které se zavěšovalo nad stání dobytka, na ovocné stromy v sadu
a vchodové dveře do světnic. Rozdávalo se členům domácnosti a chase. Jak strach z neznáma pomalu mizel,
"čarodějné" pečivo se proměnilo ve vánoční cukroví pro mlsné jazýčky dětí i dospělých. Vánoční cukroví
připravované hospodyňkami v minulém století se však značně lišilo od vánočních laskomin, na které jsme
zvyklí dnes. Cukroví bývalo většinou méně a nezhotovovalo se z tak nákladných surovin.
A cože to naše prababičky a pradědečkové o Vánocích vlastně mlsali? Mezi vánoční cukroví patřily i sladké hračky pro děti, zhotovené z ovoce, které byly současně i pamlskem. Našim představám o vánočním
cukroví by ale dnes asi nejspíše odpovídaly následující recepty.
Domácí přítel
Těsto připravené z 25 dkg hrubé mouky, 28 dkg cukru, 10 dkg oříšků a trošky kandovaného ovoce, lžička tlučeného anýzu a tří vajec se vyválelo do koulí, které se daly péci na předem vymaštěném plechu. Ještě
teplé se nakrájely na řezy a pocukrovaly.
Karamely
Bylo to snad nejoblíbenější cukroví 19. století, které zdobilo vánoční stůl a stromek. Na pánvi nebo kastrůlku se rozpustilo asi 30 dkg cukru a zkaramelizovalo se do hněda. Potom se k němu přidaly 2 dcl silné
zrnkové kávy, mléko nebo smetana, tlučená vanilka a asi 9 dkg másla. Na mírném ohni a za stálého míchání
se hmota nechala zhoustnout. Potom se vylila na máslem vymaštěný plech a nožem se naznačily rýhy, podle
nichž se po úplném ztuhnutí hotové karamely ulamovaly a balily do barevnách papírků.

Převzato z knihy Valburgy Vavřinové - Malá encyklopedie Vánoc

INFORMACE Z RADNICE
Upozornění pro občany, kteří do dnešního dne nesplnili svoji poplatkovou povinnost vůči Městysi Veverská
Bítýška za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu na uplatnění sankčního navýšení za opožděnou úhradu. Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, v platném znění, může městys včas nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek.
V případě, že nebude splněna poplatková povinnost, bude městys postupovat následnými kroky:
- výzvou k úhradě poplatku
- platební výměrem s již uvedeným navýšením
- nedoplatek bude předán exekučnímu úřadu a vymáhán exekucí podle § 73 zákona o správě daní a poplatků.

INZERCE
ZDROJ VAŠICH 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
Obecní knihovna http://okvb.unas.cz
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Hanka Hotárková - Vyšívání richelieu
Výroba ubrusù, deèek, prostírání, polštáøkù, obrázkù,
záclonek, závìsù i vánoèních a velikonoèních ozdob, vše
vyšívané technikou richelieu.

9. kvìtna 203, 664 71 Veverská
Bítýška
mobil: +420 733 545 152
e-mail: HanaHotarkova@seznam.cz

Pouze v bílém provedení na bavlnì.
Výroba na zakázku podle pøání zákazníka.

web:
www.richelie.webnode.cz

VÝUKA ANGLIČTINY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
Využijte nabídky jazykové školy Convo English a učte se s námi anglicky. Vyberte si:

►kurzy pro jednotlivce i skupiny
►konverzace s rodilým mluvčím
►obchodní angličtina

►doučování dětí a studentů
►příprava na zkoušky
►kurzy na míru (přesně pro Vás)

Cena: 200,- / 60 min. 300,- / 90 min. (Uvedené ceny platí pro individuální i skupinové kurzy.)
Kontakt: Kateřina Lipenská, Na Bílém potoce 210, Veverská Bítýška.
Volejte: 737461045. Pište: lipenska.kt@centrum.cz / info@convoenglish.cz.
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Pro více informací
navštivte naši
webovou stránku:
www.convoenglish.cz
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NOVÌ VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

KOPÍROVÁNÍ, TISK
SKENOVÁNÍ
barevnì i èernobíle
(ceny èernobílé kopie A4 od 1,50 Kè)

Provozovna TIPSPORT
Kadý den v týdnu vèetnì sobot a nedìlí

Nám. Na mìsteèku 115 (vedle Kocourkù)

Telefon: 725 186 711
INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - úřad městyse - 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 2012  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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