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Vážení spoluobčané,

v tomto vánočním čísle Zpra-
vodaje vás seznámím s jedním
méně populárním opatřením.
Zastupitelstvo městyse schválilo
novou obecně závaznou vyhláš-
ku č.3/2012 o místním poplatku
za svoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívá-

ní a odstraňování  komunálních odpadů.
Od příštího roku se poplatek za svoz komunál-

ního odpadu navyšuje o 50,- Kč a bude činit 350,- Kč
na osobu a rok. Důvodem tohoto navýšení je vládní
novela zákona o navýšení DPH. Navýšením DPH se
městysi zvyšuje poplatek za uložení na skládce,
veškeré poplatky za náhradní díly, poplatky za opra-
vy a udržování vozidel odvážejících odpad, dále se
navýšily ceny pohonných hmot. Obcím totiž neustá-
le rostou náklady kvůli zdražování elektřiny či zvyšo-
vání DPH, příjmy jim však klesají. Zákonná výše
poplatku činí až 1000 Kč,- na osobu za rok. Mnoho
měst a obcí využívají novely zákona a poplatky
navyšují. Výše poplatků se pohybují až okolo 700,-
Kč. 

I přes mírné navýšení  poplatku za svoz komunál-
ního odpadu na 350,- Kč/za osobu a rok, zůstává
tento poplatek v našem městečku  jedním z nej-
nižších  a to nejen v našem okolí. Místní poplatky za
svoz komunálního odpadu a ze psa je možno hradit
nejdříve od 14.ledna 2013 na sekretariátě úřadu
městyse.

Na základě 1. doplňku stanovení místní úpravy

provozu dle pasportu dopravního značení, jsme
osadili dopravní značky - zvýšená bezpečnost chod-
ců a snížení dopravní rychlosti na 40km/hod - ve
směru z kopce Trhovice, v ulici Tišnovská.

Stejné opatření je projednáno s dopravním ins-
pektorátem policie ČR a po jeho schválení budou
stejné dopravní značky osazeny v ulici Branka, v úse-
ku od restaurace Omega po dopravní značku ozna-
čující konec obce.

V měsíci listopadu loňského roku byly započaty
stavební práce na výstavbě nové čistírny odpadních
vod. V současné době se stavební práce dostávají do
závěrečné fáze a práce finišují. Druhého ledna by
měla být stavba předána. V první polovině měsíce
ledna bude vodoprávním úřadem Kuřim provedeno
místní šetření, na jehož základě bude zahájen zku-
šební provoz. A tak nové stavební dílo vzniklo za
pouhých 13 měsíců. Bylo zbudováno dle projektové
dokumentace v souladu s harmonogramem výstavby
a bez jakýchkoliv nákladů za vícepráce. 

Vážení spoluobčané,
nastává vánoční čas, čas klidu, pohody, vánoč-

ních prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem splnění
i těch nejtajnějších přání pod stromečkem, spoko-
jenost a lásku ve Vašich rodinách a do Nového roku
mnoho štěstí a pevné zdraví.

Josef Mifek, starosta městyse
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Usnesení č. 9
ZM schvaluje V.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje V.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje VI.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje VI.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších
zákonů  o poskytnutí dotací a peněži-
tých příspěvků a darů  příspěvek výši
45 000,- Kč FC Vev.Bítýška,příspěvek
ve výši 45 000,- HC Vev.Bítýška a
příspěvek ve výši 30 000,- Kč TC
Vev.Bítýška. Jedná se o rozdělení
finanční částky na podporu sportu z
výnosu VHP. 
Usnesení č. 14
ZM schvaluje proplacení faktury
č.2/2012 za vyhotovení 20% rozpra-
covatelnosti  regulačního plánu ulice
Hvozdecká ve výši 88 400,- Kč
Ing.arch.Heleně Kočišové, M. Majero-
vé 3, Brno.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje proplacení faktury č.
3/2012 za vyhotovení 20% rozpraco-
vatelnosti regulačního plánu lokality
Slešťůvka ve výši 69 800,- Kč
Ing.arch.Heleně Kočišové, M. Majero-
vé 3, Brno
Usnesení č. 16
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v
roce 2012 Základní škole Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
v roce 2012 Základní škole Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje Základní škole Vever-
ská Bítýška vyřazovací protokoly dle
příloh.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje přijetí a ponechání
sponzorských darů účelově určených
ve výši 10 000,- Kč a účelově
neurčených ve výši 18 162,- Kč na

účtu Základní školy Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 20
ZM schvaluje smlouvu č.
1030008192/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na stavbu "V.Bítýška, Na
Babkách, VN-TS+NN, Havránek"
spočívající v umístění sloupové trafos-
tanice a zemního kabelu NN. 
Usnesení č. 21
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy č. 1030008192/001 o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu "V.Bítýška, Na Babkách, VN-
TS+NN, Havránek" spočívající v
umístění sloupové trafostanice a zem-
ního kabelu NN uzavřenou mezi
povinným Městysem Veverská Bítýš-
ka a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje smlouvu č.
1030002302/002 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na stavbu " V.Bítýška,
DPNN,Králík, 746/1" spočívající v
umístění kabelového vedení NN. 
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy č. 1030002302/002 o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu "V.Bítýška, DPNN, Králík,
746/1" spočívající v umístění kabelo-
vého vedení uzavřenou mezi povin-
ným Městysem Veverská Bítýška a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. 
Usnesení č. 24
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene na "STL plyn.přípojka
pro novostavbu RD na p.č. 1965/4 v
k.ú. Veverská Bítýška" uzavřenou
mezi  povinným Městysem Veverská
Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o.
se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a
investorem Petrem a Danielou
Sedlákovými bytem Kachlíkova10,
635 00 Brno.
Usnesení č. 25
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
na "STL plyn.přípojka pro novostavbu
RD na p.č. 1965/4 v k.ú. Veverská
Bítýška" uzavřenou mezi  povinným
Městysem Veverská Bítýška, opráv-

něným JMP Net, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Brno a investorem
Petrem a Danielou Sedlákovými
bytem Kachlíkova10, 635 00 Brno.
Usnesení č. 26
ZM nesouhlasí  se vstupem a ulože-
ním přípojek do pozemku p.č. 794/1
v k. ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví
městyse k RD č.p. 824 na parc.1242 v
k.ú. Veverská Bítýška.  
Usnesení č. 27
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ních pozemků p.č.2571/2 o výměře
106 m2 trvalý travní porost za cenu
200,- Kč/m2, p.č. 2572/2 o výměře
232 m2 - trvalý travní porost za cenu
200,- Kč/m2, p.č. 2573/2 o výměře
388 m2 - trvalý travní porost za cenu
200,- Kč/m2, p.č. 2574/3 o výměře
831 m2 - trvalý travní porost za cenu
200,- Kč/m2, p.č.2570 o výměře 685
m2 - ostatní plocha za cenu 200,- Kč v
k.ú. Veverská Bítýška.
Pozemek p.č. 2575/2 o výměře 186
m2 - orná půda v k.ú. Veverská Bítýš-
ka za cenu 20,- Kč/m2. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje vložení směnné smlou-
vy  uzavřené mezi Městysem Vever-
ská Bítýška a Rudolfem a Alenou
Urbánkovými bytem M.Kudeříkové
150, Veverská Bítýška do KN. 
Usnesení č. 30
ZM schvaluje záměr směny pozemku
p.č 2326 o výměře 4410 m2 ve vlast-
nictví Městyse Veverská Bítýška za
pozemky p.č. 2532/1 o výměře 1194
m2, p.č. 2532/2 o výměře 6 m2, p.č.
2532/3 o výměře 112 m2, 2531/1 o
výměře 165 m2, 2531/3 o výměře 9
m2, 2531/4 o výměře 13 m2 ve  vlast-
nictví ČR s právem hospodařit s
majetkem státu Povodí Moravy ,s.p.
Na uvedené pozemky se vypracuje
znalecký posudek a rozdíl v ceně
bude druhé straně doplacen 
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje umístění prodejního
stánku na ulici Boční za účelem
prodeje ovoce a zeleniny v sezónních
měsících.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje novostavbu včelína na
pozemku p.č. 1009 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje celoroční pronájem
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části obecního pozemku p.č. 436/1 o
výměře 30 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za cenu 22 000,- Kč/rok za účelem
zřízení zahrádky rychlého občer-
stvení.  
Usnesení č. 34
ZM schvaluje přijetí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na realizaci
projektu "Veverská Bítýška, ul. Krátká-
splašková kanalizace" ve výši 2 300
000,- Kč. 
Usnesení č. 35
ZM schvaluje zřízení věcného bře-
mene  a předloženou smlouvu č.
PM066061/2011-ZDMaj/Mra o zříze-
ní věcného břemene na pozemek p.č.
2219 v k.ú. Veverská Bítýška týkající
se uložení výtlačného potrubí s vý-
ustím do objektu pod názvem
"Vev.Bítýška - posílení vodního zdro-
je a Jímací vrt" uzavřenou mezi povin-
ným Povodí Moravy, s.p. a Městysem
Veverská Bítýška za cenu 12 000,- Kč
vč. DPH.
Usnesení č. 36
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy č. PM066061/2011-ZDMaj/
Mra o zřízení věcného břemene na
pozemek p.č. 2219 v k.ú. Veverská
Bítýška týkající se uložení výtlačného
potrubí s výustím do objektu pod
názvem "Vev.Bítýška - posílení vodní-
ho zdroje a Jímací vrt" uzavřenou
mezi povinným Povodí Moravy, s.p. a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 1610 o výměře 41 m2 v
k.ú. Sentice paní Dagmar Hrdové,
bytem Tišnovská 1478/103, Brno za
cenu 500,- Kč /m2. Veškeré poplatky
spojené s převodem vč. vypracování
kupní smlouvy uhradí kupující. 
Usnesení č. 38
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem kupní smlouvy na prodej obec-
ního pozemku p.č. 1610 o výměře 41
m2 v k.ú. Sentice uzavřenou mezi
prodávajícím Městysem Veverská
Bítýška a kupující Dagmar Hrdovou,
bytem Tišnovská 1478/103, Brno. 
Usnesení č. 39
ZM schvaluje smlouvu o nájmu
nemovitosti č. 2227/12 o nájmu ne-
movitosti pozemku p.č. 110/3 o
výměře 171 m2, zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Veverská Bítýška. Uza-
vřenou mezi pronajímatelem Úřadem
pro zastupováním státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 a nájemcem

Městysem Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 40
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu nemovitosti č.
2227/12 o nájmu nemovitosti pozem-
ku p.č. parc.č. 110/3 o výměře 171
m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Veverská Bítýška uzavřenou mezi
pronajímatelem Úřadem pro zas-
tupováním státu ve věcech majet-
kových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 a nájemcem Městy-
sem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 41
ZM vydá své stanovisko až po
doložení stanoviska plynáren na akci
změny napojení na plynovodní řád
protlakem pod komunikací.
ZM schvaluje záměr směny části
pozemku p.č. 1990/5 za části obec-
ních pozemků p.č.1987/3 a 1986/1
(lokalita M.Kudeříkové) v k.ú. Vever-
ská Bítýška. 
Směnované pozemky budou zaměře-
ny a poté bude návrh směny před-
ložen zastupitelům. 
ZM nemůže udělit souhlas dle §188
a, odst.2) zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů o územ-
ním plánování a stavebním úřadu
(stavební zákon) s umístěním RD
jelikož pozemky p.č. 2201 a 2202 na
kterých má být RD postaven, není na
hranici zastavěného území městyse.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje podnájem nebytových
prostor v objektu Kulturního domu se
sídlem ul. Pavla Perky  390, Veverská
Bítýška spočívající v podnájmu dvou
místností o výměře 42 m2 a 17 m2 na
dobu určitou od 1.12.2012 -
1.12.2017 uzavřenou mezi nájem-
cem Václavem Kadeřábkem a podná-
jemcem DDM Brno, zast. Mgr.Zdeň-
kou Říhovou se sídlem Helceletova 4,
Brno.
Usnesení č. 43
ZM schvaluje poskytnutí území
Městyse Veverská Bítýška v MAS
Brána Brněnská, o.s., k.ú. Městyse
Veverská Bítýška a působnost MAS
Brána Brněnská , o.s., na svém území. 
Městys Veverská Bítýška souhlasí s
vytvořením integrovaného strategic-
kého plánu MAS Brána Brněnska, o.s.
Usnesení č. 44
ZM schvaluje záměr výstavby
dřevěné pergoly na pozemku p.č.
2245 v k.ú. Veverská Bítýška dle zá-
kona č. 191/2008 Sb., ve znění
pozdějších předpisů §188 a, písm.e).

Usnesení č. 45
ZM neschvaluje navýšení poplatku za
svoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2013 na částku 400,- Kč pro
osoby s trvalým pobytem v městysu. 
Usnesení č. 46
ZM neschvaluje zachování poplatku
za svoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2013 ve výši 300,- Kč pro
osoby s trvalým pobytem v městysu.
Usnesení č. 47
ZM schvaluje navýšení poplatku za
svoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2013 na částku 350,- Kč pro
osoby s trvalým pobytem v městysu.
Usnesení č. 48
ZM schvaluje OZV č. 3/2012 o míst-
ním  poplatku za svoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů s účinností od 1.1.2013.
Usnesení č. 49
ZM schvaluje předloženou cenovou
nabídku firmy ICARUS, spol.s r.o.,
Pavel Drcmánek, Hvozdecká 134,
Veverská Bítýška na opravu části
komunikace ulice Pod Trhovicí za
předloženou cenu 77 000,- Kč vč.
DPH. Opravu části komunikace dle
předložené cenové nabídky provede
firma ICARUS, spol.s r.o., Pavel
Drcmánek, Hvozdecká 134, Veverská
Bítýška, viz. příloha č. 28
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INFORMACE Z RADNICE

V lednu 2013 proběhnou prezidentské volby. Žádáme majitele nemovitostí - rodinných domů, aby si domy
řádně označili čísly popisnými ze strany ulice. Volební lístky se roznáší dle trvalého pobytu občana.

KOSTEL SV. JAKUBA

Dominantní stavbou Veverské Bítýšky je kostel svatého Jakuba. Ať se na Bítýšku díváme z dálky nebo
zblízka, vždy nám padne do očí.

Před ním zde stával kostelík menší rovněž zasvěcen svatému Jakubovi. V kronice o něm máme pouze ku-
sé zmínky. Z roku 1669 máme zprávu, že měl dřevěnou věž a zvonici se dvěma zvony nad středem kostel-
ní střechy. Roku 1679 za působení faráře Jestřábského byl tento kostelík rozšířen o dvě boční kaple a byla
vystavěna kamenná věž. V roce 1693 je pro tento kostelík ulit v Brně třetí zvon. Roku 1732 daroval Karel
Hausknecht, polesný veverský, kostelu zvon umíráček. 

V roce 1771 za faráře Wolfa se v Bítýšce začíná stavět kostel nový, větší, který tu stojí dodnes. Je třeba
ještě říct, že v roce 1763 dokončil farář Wolf stavbu kostela v Říčanech, protože i ty patřily pod jeho správu.
I když neměl dostatek financí, přesto se do tohoto díla pouští. V začátcích stavby je mu už 70 roků. Farář
Wolf umírá 12.1.1774. Zdi nového kostela jsou vystavěny teprve do poloviny své výšky. Nový kostel už ne-
viděl, ale my jsme mu vděčni, že se do takového díla pustil. Po něm pokračuje ve stavbě kostela nový farář
Tomáš Kubečka. Zná dobře situaci, protože zde působil jako kooperátor 12 let za faráře Wolfa. Roku 1775
dostal kostel pod střechu. Nedostavěnou věž nechal pokrýt došky. Pro nedostatek financí se stavba zastavi-
la. Farníci mohli přispívat jen podle svých možností a jedním z větších obnosů, který kostel v té době obdržel
byl příspěvek revírníka z obory pod Veveřím Václava Hornocha, který věnoval 400 zlatých. V roce 1781 se
obec nabídla, že kostel pomůže dostavět, když jí budou prodány kostelní pozemky. Smlouva byla podepsá-
na 13. března 1781. V průběhu dalšího roku byl kostel z části vydlážděn cihlami, omítnut maltou a byla
postavena jedna zákristie. 6.10.1782 byl kostel posvěcen a byla zde sloužena farářem Kubečkou první mše.
Roku 1783 byl dostavěn zděný kůr a druhá zákristie. Byly pořízeny varhany ze zrušeného kláštera sv. Anny
v Brně. Farář Jan Frídl dostavuje věž kostela, pokrývá jí křidlicovou střechou a do ní bylo dáno lešení na
zvony, které byly přeneseny ze starého kostela. Roku 1789 byla vydlážděna druhá část kostela cihlami, vy-
stavěny dvě klenby a osazena nová vrata. Z příspěvku farníků byl roku 1798 kostel omítnut zvenku. Od roku
1803 vybírá farář Frídl peníze na vnitřní vybavení kostela, především na hlavní oltář. Ten je vystavěn roku
1808. V průběhu dalších let byl kostel postupně vybavován lavicemi, obrazy, sochami a dalším inventářem.
Roku 1858 byla vyměněna cihlová podlaha za dlažbu. Materiál  a kladení dlažby zaplatil baron Šimon Sina.
Farníci zaplatili dovoz dlažby z Vídně do Bítýšky což stálo 365 zlatých. V roce 1900 byl kostel vymalován
malířem Otakarem Nečasem z Vídně. Velkou oporou a výraznou pomocí byl faráři Heverovi bítýšský staros-
ta Jan Kovář. V roce 1908 byla dostavěna věž a usazena báň kostela. V třicátých letech bylo do kostela
pořízeno elektrické osvětlení, které doplnilo stávající nedostačující osvětlení.  V roce 1934 byla osazena
nová okna. Po válečných útrapách byl kostel poničen a farníci z milodarů věřících se snažili kostel opravit.

I v průběhu dalších let se místní faráři s farníky snaží opravovat a udržovat kostel v pořádku. Ať jsou to
malby v kostele, osvětlení, elektrická instalace, ozvučení kostela, opravy varhan, opravy střechy a krovů,
pohon zvonů atd. V roce  2002  bylo zbudováno venkovní osvětlení kostela  sv.Jakuba. V letošním roce se
i náš kostel zapojil do akce Noc kostelů. Návštěvníci si mohli kostel prohlédnout, vyslechnout si něco z his-
torie, vyšlapat na věž kostela a prohlédnout si zvony. A právě o vánočních svátcích se naskýtá vhodná příleži-
tost vzpomenout a poděkovat těm, kteří  tuto významnou stavbu našeho městečka zbudovali, nebo svou hor-
livostí a pílí zvelebovali či zvelebují.

Hana Mifková

NA LYŽE

Blíží se zimní období a pokud napadne dostatek sněhu, můžeme pěší turistiku zaměnit za turistiku
lyžařskou. V okolí našeho městyse jsou za příznivého počasí docela přijatelné podmínky pro lyžování. Na
sjezdovky tu sice moc kopečků není,ale přesto se dá doporučit svah za "bytovkami" okolo lesa a nebo kopec
na Nových Dvorech nad statkem. Můžou se tam vyřádit děti a nebo se tam dá třeba vyzkoušet lyžařská
výzbroj před cestou na hory. Nejbližší sjezdovka s vlekem se provozuje Na Klínku v Předklášteří u Tišnova.
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Vhodnější terény jsou však u nás pro výlety na
běžkách. Nejčastějším cílem běžkařů je údolí Bílého
potoka. Jak se tam dostaneme je popsáno v některém
z minulých turistických tipů. Za ideálních podmínek
můžeme lyže nasadit už za bytovkami a podél poto-
ka dojedeme na Hálův mlýn a nebo na Šmelcovnu.
Další možností hojně využívanou je výjezd auto-
busem do Braníškova. Od tamní zastávky autobusu
jdeme podél levé strany silnice do kopečka, okolo
jabloňového sadu a u lesa odbočíme po lesní cestě
vlevo a sjíždíme dolů, v lese pojedeme okolo
potůčku Podhorka, který ústí do Bílého potoka. Pře-
jdeme potok po lávce a nebo po ledě, projedeme
okolo Javůreckého mlýna a pak se bohužel cesta
zvedá do lesa nad údolí, protože nynější majitel
Maršovského mlýna si původní cestu zaplotil a chová tam koně a nebezpečně vyhlížející psy. Po modré tur.
značce se dostaneme na Šmelcovnu a po náležitém občerstvení vyrazíme po známé cestě k domovu. 

Když je sněhu více jenom ve vyšších polohách, můžeme z autobusu vystoupit třeba  v Lažánkách. Po
polích se dá jet okolo Maršova a Braníškova směrem k Deblínu, a tam se vydat kam nás oči a lyžařské stopy
povedou. Třeba až na kopec Pasník. Okolo Deblína bývají vyšlapané pěkné stopy od místních lyžařských
nadšenců. Návrat zase autobusem třeba z Deblína, kde můžeme počkat v místní restauraci. Pro zdatné lyžaře
se naskýtá výlet okolo téměř celého Bílého potoka z Vlkova, nebo z Velké Bíteše. Pojedeme vlakem z Kuři-

mi nebo Tišnova a od Vlkovského nádraží už může-
me jet na lyžích k Vlkovskému rybníku, odkud Bílý
potok vytéká. Tato cesta je dlouhá asi 26 km a vede
místy, kde se běžný turista z Bítýšky málokdy dosta-
ne. Horní úsek potoka je zřejmě nejhezčí, střídají se
zde louky s úzkými roklinami. Pojedeme okolo sta-
rých chalup, chat, několika mlýnů, starého hamru,
Výřích skal, no prostě paráda. Na této cestě je nutno
prokázat trochu sportovní zdatnosti při různých pře-
chodech přes potok. Pokud voda zamrzne, máme
vyhráno. Pokud ne, musíme přes různé lávky a pře-
chody. Někdy je u toho docela legrace. Za krásami
přírody a sportem nemusíme tedy jezdit nikam
daleko.

Turistika na běžkách má též výhodu v tom, že
nejsme vázáni na cesty,ale můžeme se pohybovat volně a mnohdy se dostaneme do míst, kam třeba v létě
není přístup. Využíváme stop, které projedou lyžaři před námi a nebo můžeme sami nějakou vyšlápnout.
V posledních zimách se objevily též strojové stopy nad Javůrkem, Domašovem a Říčanami. Chtěl bych touto
cestou poprosit ty, co nemají lyže a půjdou pěšky - nešlapejte po lyžařských stopách a nekažte radost
druhým. Dá se určitě jít kousek vedle a nebo po cestě, místa je dost pro všechny. Teď už nezbývá nic jiného,
než čekat na sníh

Turistice zdar, Václav Hálek 

MATEŘSKÉ CENTRUM OŘÍŠEK (UŽ 5 LET S VÁMI)

program v prvních měsících roku 2013

Milé maminky, tátové, babičky, dědečkové a hlavně děti. Srdečně vás zveme do naší herny v Kulturním
domě, která je otevřena v pondělí 10 - 12 h., 15 - 17 h., ve středu 10 - 12 h. a v pátek 10 - 12 h. Každý

čtvrtek v tělocvičně ZŠ od 16 hodin připravujeme cvičení pro nejmenší děti od 2 let.
Vstupné do herny 20,- Kč, cvičení 30,- Kč (vždy za celou rodinu).
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Těšte se na následující aktivity:

Tvořivé pondělky
7.1. Papírové náramky, 14.1. Ubrousková technika, 21.1. Zvířátka z ponožek, 28.1. Fimo hmota (náušnice,
brože), 4.2. Valentýnské tvoření, 11.2. Jarní zapichována do květináče, 18.2. Pilinový panáček s vlásky z

trávy, 25.2. Kytičkové brože, 4.3. Jarní květináč, 11.3. Velikonoční věnec, 18.3. Morena z vařečky
25.3. Panenka z lýka

Povídací a zpívací středy
2.1. Novoroční říkanky, 9.1. Povídání o potravinách, 16.1. Zpívánky, 23.1. Povídání o výchově, 30.1.

Říkánky, 6.2. Přednáška: Po mateřské zpět do práce, 13.2. Zpívánky, 20.2. Přednáška: Numerologie, 27.2.
Říkánky, 6.3. Přednáška: Homeopatie, 13.3. Povídání o výchově, 20.3. Říkánky, 27.3. Zpívánky

Jednorázové akce:
17.1. a  22.2. Solná jeskyně v Tišnově, Přednášky pro širokou veřejnost (termíny budou upřesněny):

"Děti jsou naše zrcadlo", "Jak si užít čas dětství našich ratolestí", Krmení zvířátek, Výlet na hrad Veveří,
Den země, 

Více na www.mcorisek.cz, možnost registrace a zasílání aktualit.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU VEVERKA

Pracovnice výtvarné a keramické dílny Veverka přejí všem dětem i dospělým krásné prožití vánočních
svátků a do roku 2013 hodně štěstí, zdraví a tvořivých nápadů. 

Na měsíc leden a únor pro Vás připravujeme:
- víkendovou dílnu pro děti

- víkendový kurz točení na hrnčířském kruhu
- příměstský tábor o jarních prázdninách

Přesné termíny akcí najdete na letácích a našich stránkách www.veverka.unas.cz
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získaný od pana Dobroslava Musila z Veverské Bítýšky.

Masarykovo cukroví
18 dkg lískových ořechů celých, 30 dkg hladké mouky, 20 dkg másla, 1 polévková lžíce krupice, 1 - 2
žloutky dle velikosti, 1 lžíce kakaa

Postup:
Lískové oříšky namočíme do studené vody na 2 hodiny. Z ostatních ingrediencí uděláme těsto. Vodu z oříšků
slijeme a oříšky zapracujeme do těsta. Utvoříme váleček cca 4-5 cm v průměru, zabalíme do alobalu a dáme
do lednice uležet přes noc. Druhý den z válečku krájíme plátky 0,5 cm široké, klademe na pečící papír a
pečeme při 180°C. Po upečení obalíme v cukru.

Tvarohová buchta rychlá
I.těsto:
2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru, 1 hrnek teplého mléka, 1/2 hrnku oleje, 2 celá vejce, 1 prášek do
pečiva

II.těsto:
2x tvaroh, 1 hrnek cukru, 1 vanilkový cukr, 1 vanilkový puding - prášek, 2 celá vejce, 1 hrnek mléka, 1/2
hrnku povidlí nebo marmelády

Postup:
Na pečící papír vylejeme 1/2 I. těsta, pak všechno II. těsto. Malou lžičkou nanášíme povidlí, tak,  že budeme
buchtu krájet na kostky a v každé kostce by mělo být. Pak zalejeme zbytkem I. těsta.
Pečeme do růžova v troubě při 180°C.

RECEPT NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ A RYCHLOU TVAROHOVOU BUCHTU

ŠTĚDRÝ VEČER

V našich zemích je dodnes nejoslavovanější částí vá-
nočních svátků Štědrý večer. Adventní období, připravu-
jící věřící na oslavu Narození Páně, končilo v odpoledni
Štědrého dne. Doba vánoční začala štědrovečerními neš-
porami. Skončil adventní půst a s ním i doba kajícnosti
a rozjímání. S první večerní hvězdou zasedli věřící ke sto-
lu. Štědrovečerní večeře věřícím připomínala radostnou
událost příchodu na svět a zahajovala oslavy Narození
Páně. Večeře začínala společnou modlitbou, poděková-
ním za vše dobré, co přinesl předcházející rok. Otec jako
hlava rodiny poprosil o požehnání pro všechny, kdo se
o Štědrém večeru sešli pod rodnou střechou. Nikdo ne-
směl vstát od stolu dříve, než dal hospodář pokyn. Po ve-
čeři se rozdávaly dárky. Pamatovalo se i na domácí zví-
řata, pole a zahradu. Krávy dostaly chleba s česnekem, ko-
za si směla pochutnat na kousku od každého štědro-
večerního chodu, odkládaného hospodyní na kraj talíře.
Slepicím se sypalo zrní a hrách, pro psa a kohouta byl na-
chystán česnek. Ovocné stromy se ovazovaly povříslem,
drobky se vysypaly do zahrady a studnu hospodář
obdaroval kusem vánočky, jablkem nebo penízkem.

Se Štědrým večerem bylo spojeno mnoho pověr. Kosti
z ryby rozhozené po zahradě sloužily jako ochrana proti
krtkům. Lilo se olovo a z tvarů se hádala budoucnost. Mezi
jedenáctou hodinou a půlnocí mohli svobodní uzřít ve
studni budoucího manžela či manželku. S odvrácenou tvá-
ří se ke dveřím přes rameno házel střevíc. Když se k vcho-
du obrátil špičkou, mohlo to znamenat veselku, ale také

cestu na hřbitov. Ženy a dívky třásly v zahradách ovocný-
mi stromy, aby zahrada dala hodně ovoce a Bůh nadělil
vdaným děti. 

Teprve slavnostní zvuky půlnoční mše zaháněly zlé
síly a věřící se mohli radovat z právě počatého života, tak
jako se z něho kdysi radovali obyvatelé zaváté vesničky
Habrůvky bratří Mrštíků:

Šťastně vzdychá bělostná země v tichu jiskřivých
hvězd, čisto a jasno je v duších všech věrných, svato
a vlídno v srdcích všech za jednou se nesoucí zvěstí, jejíž
písmo zdá se být vdechnuto i do nebe: "Narodil se Kristus
Pán - veselme se !" …. Dědinka dýchá za horami skrytá
v skromném svém zákoutí, žlutými světýlky hrají okénka,
osněžené chaty jak stádo bílých oveček tulí se k sobě
v milounké přítulnosti rodinné důvěry.

Krásná, svatá noci vánoční!
I sebetěžší hřích malomocně zalézá před velikým mí-

rem svaté tvé duše a není tvora, v jehož nitru i za nejčer-
nější tmy nesvitla by alespoň jedna bílá tvoje hvězdička.

Pohasly světlušky oken ….
Pokoj lidem dobré vůle!

(Mrštíkové A. a V., Rok na vsi I.)

Čerpáno z knihy Valburgy Vavřinové, Malá encyklopedie
vánoc.



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 12/2012 www.obecveverskabityska.cz

INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v březnu 2013 �� 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
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POSILOVNA
SQUASH

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING

Hálùv Mlýn

La�ánky 42

+420 774 429 150
Celoroèní provoz - otevøeno od 11:00 do

23:00 hod.

Svatby, promoce, sportovní akce a
mnoho dalšího vyu�ití do 200 osob
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INZERCE

Zpravodaj - Městys Veverská Bítýška 12/2012 - inzertní příloha

Nabízíme Vám služby naší
tiskárny

tel. 549 420 522
603 501 730
603 501 750

dhtiskarna@dhtiskarna.cz
www.dhtiskarna.cz

Na městečku 119

(areál fy. Steinhauser)

664 71 Veverská Bítýška

Čerstvé zprávy, články, ankety, historie, starší čísla
Zpravodaje ..

http://www.obecveverskabityska.cz

RYCHLE, LEVNĚ,

 KVALITNĚ


