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Vážení spoluobčané,

úvodem tohoto čísla Zpravo-
daje Vás všechny zdravím. 

V měsíci říjnu se uskutečnily
komunální volby, ve kterých jste
sami rozhodli o novém složení
zastupitelstva našeho městyse.
Děkuji Vám za Vaši účast v těch-
to volbách. Dále děkuji těm
občanům, kteří dali podporu

kandidátce sdružení nezávislých kandidátů „Vever-
ská Bítýška - obec nás všech”. Vyjádření této podpo-
ry a obhájení osmi mandátů je poctou za odvedenou
práci v uplynulém období, za splnění volebního pro-
gramu a především za dobře odvedenou práci všech
členů zastupitelstva a práci lidí zaměstnaných
u obce. Všem nově zvoleným členům zastupitelstva
přeji hodně elánu a chuti do nastávající práce.

Koncem měsíce října byly dokončeny stavební
práce týkající se zateplení budovy radnice, nové
fasády a výstavby nového vstupního venkovního
schodiště. Dílo bylo předáno na základě předá-
vacího protokolu a je na něj sjednána záruka v délce
60 měsíců. Celkové náklady činí 1 878 777 Kč, včet-
ně DPH.

V měsíci listopadu byl vydán kolaudační souhlas
na stavbu úprava povrchu hráze - chodník pro pěší.
Přestože počasí při samotné realizaci stavby nebylo
příliš vlídné, jak mnozí dobře víme, stavební firma
toto dílo zdárně dokončila. Nyní se zpracovává
provozní řád na uvedenou stavbu. Stavba byla zamě-
řena geodetickou kanceláří a bude zapsána do katas-

tru nemovitostí jako věcné břemeno. Touto cestou
bych chtěl poděkovat zástupcům Povodí Moravy za
výbornou spolupráci při samotné realizaci stavby, za
vstřícnost a zejména za to, že tato stavba mohla
vůbec vzniknout. Celkové náklady realizace stavby
činí 3 429 213 Kč, včetně DPH. S povodím Moravy
je podepsána smlouva o budoucím zřízení služeb-
nosti.

Na své místo do parku na náměstí před kostelem
byla usazena opravená socha sv. Jana Nepomuc-
kého. Pod opravenou sochu byl zbudován i nový
podstavec. Opravu provedla Firma MARSTON CZ.
Na uvedenou opravu jsme získali dotaci od Jiho-
moravského kraje ve výši 46 000 Kč.

Byla dokončena výstavba prodloužení veřejného
osvětlení v části ulice Na Bílém potoce za garážemi.

Aktuálně bych se zmínil o základním pravidle
bezpečnosti na silnicích. V nastávajícím zimním
období, kdy počasí bývá často nevlídné a kdy se
v uvedeném období výrazně snižuje viditelnost (noc,
svítání, soumrak, mlha, sněžení, déšť), je třeba, aby
chodci a především cyklisté dodržovali základní
pravidlo bezpečnosti na silnicích ,,vidět a být viděn".
Tato zásada platí za snížené viditelnosti dvojnásob.
Proto je velmi důležité účinné osvětlení nebo použití
retroreflexních prvků na oblečení. Nezapomínejte
také na označení reflexními prvky např. u kočárků
a podobně. Na dostatečnou viditelnost je třeba dbát
především u cyklistů. Jízdní kolo musí být vybaveno
předepsaným osvětlením, předním i zadním světlem,
odrazovými světly na pedálech a velmi důležité je
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Usnesení č. 14
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti výdajů, včetně úpravy -
ponížení § 6409 rezerva o 4000 Kč a
navýšení § 2143, cestovní ruch, o 4
000 Kč.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti financování.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vyplacení příspěvků
tak, jak jsou uvedeny ve III. schvá-
leném rozpočtovém opatření Městyse
Veverská Bítýška v roce 2014. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31.12.2014 a celková část-
ka činí 154 000 Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje smlouvu č.
8800071694-EKO/Veverská Bítýška
/18-1/14-2/P o zřízení věcného
břemene na stavbu "IS p.č.2396/66 v
k.ú. Veverská Bítýška, č. stavby:
8800071694" na pozemcích p.č.
436/1, p.č. 2396/32, p.č. 2396/66
p.č. 2424/1 v k. ú. Vev. Bítýška, uza-
vřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným RWE
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940,
Ústí nad Labem a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje smlouvu č.
9900079992/1/BVB o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na stavbu "NTL plynovod a přípojka
pro RD na p.č. 1845/3 v k.ú. Vev.
Bítýška", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a opráv-
něným RWE GasNet, s.r.o. se sídlem

Klíšská 940, Ústí nad Labem a
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje smlouvu č. NM-
014330028983/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
DPNN, Kříž, p.č. 191/8 " na pozemku
p.č. 1872/1, uzavřenou mezi povin-
ným Městysem Veverská Bítýška a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje smlouvu č. NM-
014330028984/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
Pod Horkou, DPNNk, Mayer,
1678/2", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a opráv-
něným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM projednalo protokol č.j.: MV-
78627-3/ODK-2014 o kontrole výko-
nu samostatné působnosti provedené
dne 25.6.2014 v Městysi Veverská
Bítýška Ministerstvem vnitra, odbo-
rem veřejné správy, dozoru a kon-
troly, a bere na vědomí výsledky
uskutečněné kontroly. 
- Městys Veverská Bítýška zpracoval

seznamy hlavních dokumentů
městyse dle ustanovení §5 odst.2,
písm.b) InfZ a zpřístupnil je dne
1.9.2014 v úředních hodinách v sí-
dle úřadu a na webových stránkách
obce www.obecveverskabityska.cz.
Hlavní dokumenty se budou pra-
videlně kontrolovat a aktualizovat.
Zodpovídá sekretariát starosty.

- Městys Veverská Bítýška zaktualizo-
val informace poskytnuté na základě
žádostí o informace dle zákona č.
106/1999 Sb., dne 1.9.2014 na
stránkách městyse. Dále bude měs-
tys zpracovávat výroční zprávu o či-

nnosti v oblasti poskytování infor-
mací vždy do 1. března následu-
jícího roku. Zodpovídá sekretariát
starosty.

- Městys Veverská Bítýška zveřejnil
dne 1.9.2014 informace dle usta-
novení § 5 odst. 1 a 2InfZ způsobem
umožňující dálkový přístup na we-
bových stránkách městyse, a to ve
struktuře a s údaji požadovanými
vyhláškou č. 442/2006 Sb. Zod-
povídá starosta 

- Dle ustanovení § 95 odst. 2, věta
první zákona o obcích, bude v zá-
pise uvedeno datum pořízení zá-
pisu. Zodpovídá zapisovatel a ově-
řovatelé zápisu.

Usnesení č. 24
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 969/2 (která vznikla
oddělením z pozemku p.č. 969) o
výměře 21 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za cenu 200 Kč/m2 a pověřuje staros-
tu podpisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující. 
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2261/7 (vzniklém
z p.č. 2261/2) o výměře 82 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2.
Záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední tabuli a na webových strán-
kách městyse. ZM v současné době
neuvažuje o prodeji pozemku p.č.
537/3 (vzniklá z p.č. 537/2) o výměře
81 m2 v k.ú. Veverská Bítýška, jelikož
by prodejem uvedeného pozemku
došlo k zamezení přístupu na poze-
mek p.č. 537/1.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2261/8 (vzniklém
z p.č. 2261/2) výměře 157 m2 v k.ú
Veverská Bítýška za cenu 200 Kč/m2.
Záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední tabuli a na web. stránkách
městyse. 
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také oblečení doplněné retroreflexními prvky nebo
vestou. Je třeba zamyslet se nad tím, jestli se jako
chodci či cyklisté dostatečně chráníme při pohybu na
komunikacích. 

Vážení spoluobčané, v tomto vánočním čase
Vám všem přeji mnoho pohody, klidu a lásky ve
Vašich rodinách a do nastávajícího nového roku
pevné zdraví.

Josef Mifek, starosta městyse

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)



Usnesení č. 27
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2453/5 o výměře 59 m2

v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Veškeré poplatky s
prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1323/3 o výměře
118 m2 v k.ú Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední tabuli a na web.
stránkách městyse. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 355 o výměře
cca 182 m2 v k.ú Veverská Bítýška za
cenu 200 Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední tabuli a na web.
stránkách městyse až po zaměření
pozemku a oddělením uvedené části
pozemku geometrickým plánem.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje směnu pozemků p.č.
1872/14 o výměře 63 m2 (ostatní
plocha - komunikace) v soukromém
majetku za pozemek 1958/1 o výmě-
ře 44 m2 (orná půda) ve vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška a pověřuje
starostu podpisem směnné smlouvy.
Poplatky spojené s prodejem budou
hrazeny ideální polovinou. 
Usnesení č. 31
ZM schvaluje pronájem obecního
pozemku p.č. 2445/3 o výměře 18 m2

v k.ú. Veverská Bítýška na dobu urči-
tou 2 roky za cenu 100 Kč/m2/rok.
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy. 
Usnesení č. 32
ZM schvaluje pronájem obecního
pozemku p.č. 2445/9 o výměře 6 m2

v k.ú. Veverská Bítýška na dobu urči-
tou 2 roky za cenu 100 Kč/m2/rok.
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy. 
Usnesení č. 33
ZM neschvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č.742/2 o výměře 77
m2 v k.ú Veverská Bítýška za cenu
150 Kč/m2.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 742/2 o výměře
77 m2 v k.ú Veverská Bítýška za cenu
200 Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední tabuli a na web.
stránkách městyse. 
Usnesení č. 35
ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 46
000 Kč z rozpočtu JMK na restau-
rování sochy Jana Nepomuckého. ZM
pověřuje starostu městyse podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu JMK. 
Usnesení č. 36
ZM schvaluje pronájem části obec-
ního pozemku p.č. 1975 o výměře 25
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
500 Kč/rok se splatností do 31.3.
Pronajímaný pozemek bude zakre-
slen v plánku, který bude nedílnou
součástí nájemní smlouvy. Záměr
bude zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách městyse. 
Usnesení č. 37
ZM schvaluje vyřazení majetku
městyse dle vyřazovacího protokolu.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje kupní smlouvu, která je
nedílnou součástí smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy mezi Městy-
sem Veverská Bítýška a K.P., bytem
Brno, týkající se pozemku 5431/2 o
výměře 142 m2 (trvalý travní porost) v

k.ú. Bystrc za cenu 14 200 Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje úpravy ceny normativu
na potraviny ve vývařovně obědů na
částku 31 Kč a provozní náklady na 3
Kč, celkem 34 Kč, a to s platností od
20.9.2014.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje dle předloženého geo-
metrického plánu č. 1601-278/2014
ze dne 2.9.2014 vyhotoveného geo-
detickou kanceláří Ing. Karel Souček,
Janáčkova 102, Tišnov, záměr směny
pozemků p.č. 1847/3 o výměře 49 m2

a p.č. 1847/4 o výměře 59 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška ve vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška za
pozemky ve vlastnictví soukromých
vlastníků: p.č. 1843/3 o výměře 154
m2 v k.ú. Veverská Bítýška, p.č.
1844/7 o výměře20 m2 v k.ú. Vever-
ská Bítýška, p.č. 1845/5 o výměře 22
m2 v k.ú. Veverská Bítýška a pozemek
p.č. 1846/3 o výměře 10 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 41
ZM schvaluje odpis nedoplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů z
důvodu nedobytnosti dle zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, § 158,
písm.a) v celkové výši 25 068 Kč. 
Usnesení č. 42
ZM schvaluje v souladu s §47 o
územním plánování a stavebním
úřadu "zadání změny č.1 ÚP Vever-
ská Bítýška".
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Usnesení č. 6
ZM schvaluje průběh hlasování veřej-
nou volbou.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje Josefa Mifka do funkce
uvolněného starosty Městyse Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje Pavla Novotného do
funkce uvolněného místostarosty
Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje tříčlenné složení Kon-

trolního výboru Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č 10
ZM schvaluje Pavla Kozla do funkce
předsedy Kontrolního výboru Městyse
Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 11
ZM schvaluje člena Kontrolního
výboru Městyse Veverská Bítýška Ing.
Pavla Králíka.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje člena Kontrolního
výboru Městyse Veverská Bítýška

Irenu Koláčnou.
Usnesení č.13
ZM schvaluje pětičlenné složení
Finančního výboru Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Vlastimila Kolstrunka
do funkce předsedy Finančního
výboru Městyse.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje člena Finančního
výboru Městyse Veverská Bítýška Jana
Králíka. 

Výpis usnesení z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýš-
ka dne 7.11.2014
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Usnesení č. 16
ZM schvaluje člena Finančního výbo-
ru Městyse Veverská Bítýška Janu
Váňovou.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje člena Finančního
výboru Městyse Veverská Bítýška
Tomáše Vejrostu.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje člena Finančního
výboru Městyse Veverská Bítýška Ing.
Jarmilu Novotnou.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje pětičlenné složení
Výboru územního plánování Městyse
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje předsedu Výboru
územního plánování Městyse Vever-
ská Bítýška Ing. Petra Plachého.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje člena Výboru územ-
ního plánování Městyse Veverská
Bítýška Ing. arch. Jana Foretníka.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje člena Výboru územ-
ního plánování Městyse Veverská
Bítýška Ing. Radima Reimera.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje člena Výboru územ-

ního plánování Městyse Veverská
Bítýška Zdenu Jerouškovou.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje člena Výboru územ-
ního plánování Městyse Veverská
Bítýška Ing. arch.  Jaroslava Skalic-
kého.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" Josefa Kopřivu.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" Pavla Rozkošného.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" Ing. Evžena Loutockého.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" Pavla Novotného.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje zástupce za Městys
Veverskou Bítýšku do Mikroregionu
Kuřimka místostarostu městyse Pavla
Novotného.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje zástupce za Městys

Veverskou Bítýšku do Mikroregionu
Kuřimka starostu městyse Josefa
Mifka. 
Usnesení č. 31
ZM schvaluje dle nařízení vlády č.
459/2013 Sb., přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 měsíční odměnu:
- pro neuvolněného předsedu výboru

ve výši 1 560 Kč (pevná složka dle
odst. 10 - 1 300 Kč, příplatek dle
počtu obyvatel dle odst. č. 10 - 260
Kč)

- pro neuvolněného člena výboru ne-
bo zvláštního orgánu ve výši 1380
Kč (pevná složka dle odst. 10 - 1 120
Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle
odst. č. 10 - 260 Kč)

- pro člena zastupitelstva ve výši 660
Kč (pevná složka dle odst. 10 - 400
Kč, příplatek dle počtu obyvatel dle
odst. č.10 - 260 Kč )

Usnesení č. 32
ZM schvaluje pověřeného zástupce
městyse určeného k jednání ve věci
"Změny č. 1 UP a regulačních plánů"
starostu městyse Josefa Mifka. 

Usnesení č. 6
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti financování.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí peněžitých příspěvků v té
výši a těm fyzickým a právnickým
osobám, jaké jsou uvedeny v ta-
bulkové části schváleného IV. rozpoč-
tového opatření Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje Odpisový plán Městyse
Veverská Bítýška platný od 1.1.2015.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje vyřazení majetku

Městyse Veverská Bítýška dle před-
loženého soupisu. 
Usnesení č. 12
ZM schvaluje obřadní síň na úřadu
Městyse Veverská Bítýška jako místo k
uzavírání manželství a stanovuje
dobu na uzavírání manželství, a to v
pátek a v sobotu v době od 9.00-
13.00 hod. 
Usnesení č. 13
ZM schvaluje ZŠ - I. rozpočtové
opatření v roce 2014 a vyřazovací
protokol ke dni 31.8.2014-DDHM -
učební pomůcky. 
Usnesení č. 14
ZM Veverská Bítýška schvaluje v
souladu s § 64, odst. 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění
zadání RP Veverská Bítýška, lokalita
centrum. 
Usnesení č. 15
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2261/7 (vzniklém z p.č.
2261/2) výměře 82 m2 v k.ú Veverská
Bítýška za 200 Kč/m2. Veškeré po-
platky s prodejem uhradí kupující.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2261/8 (vzniklá z p.č.
2261/2) výměře 157 m2 v k.ú Vever-
ská Bítýška za 200 Kč/m2. Veškeré
poplatky s prodejem uhradí kupující.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1323/3 výměře 118 m2

v k.ú Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2. Veškeré poplatky s prodejem
uhradí kupující. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 742/2 výměře 77 m2 v
k.ú Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2.Veškeré poplatky s prodejem
uhradí kupující. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. 
Usnesení č. 19
ZM schvaluje směnu obecního
pozemku p.č. 1847/3 (vzniklém odd-

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne
2.12.2014
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ělením z p.č. 1847) o výměře 49 m2,
ostatní plocha a p.č. 1847/4
(vzniklém z p.č. 1847) o výměře 59
m2, ostatní plocha v k.ú. Veverská
Bítýška za pozemky:
- p.č. 1843/3 (vzniklém oddělením z

p.č. 1843) o výměře 154 m2, orná
půda,

- p.č. 1844/7 (vzniklém oddělením z
p.č. 1844) o výměře 20 m2, ovocný
sad,

- p.č. 1845/5 (vzniklém oddělením z
p.č. 1845/1) o výměře 22 m2, orná
půda,

- p.č. 1846/3 (vzniklém oddělením z
p.č. 1846) o výměře 10 m2, orná
půda v soukromém vlastnictví. ZM
pověřuje starostu podpisem směnné
smlouvy.

Usnesení č. 20
ZM schvaluje smlouvu č. NM-
014330028984/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
Pod Horkou, DPNN, Mayer, 1678/2"
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice a po-
věřuje starostu podpisem této smlou-
vy.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje smlouvu č.NM-
014330029618/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
M. Kudeříkové, DPNN, Slaninová,
p.č. 1971/4" uzavřenou mezi povin-
ným Městysem Veverská Bítýška a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje smlouvu č.NM-
014330028983/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
M. Kudeříkové, DPNN, Kříž, p.č.
191/8" uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České

Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje finanční příspěvek ve
výši 18 000 Kč na pokrytí nájemného
provozu gynekologické ambulance ve
Veverské Bítýšce (červenec - prosinec
2014). Částka bude poukázána
Gynnes Brno s.r.o., se sídlem
Kyselkova 90/2, 664 44 Ořechov.
Uvedená finanční částka je zahrnuta
ve schváleném rozpočtu Městyse
Veverská Bítýška na rok 2014.
Usnesení č. 24
ZM přijímá dotaci ve výši 2000 Kč z
rozpočtu JMK na "Výdaje na
zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce na rok 2014". ZM schvaluje
smlouvu č. 027576 /14/OKH o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
"Výdaje na zabezpečení akceschop-
nosti JSDH obce na rok 2014" a
pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr pronájmu části
prostor po bývalé drobné provozovně
na ulici Boční 555 ve Veverské
Bítýšce. Jedná se o přízemní nebytové
prostory o celkové výměře 26 m2

(20,5 m2 hlavní místnost a 5,5 m2

sociální zařízení) se vstupem společ-
nou chodbou, za účelem poskytování
sociálních a zdravotních služeb.
Doba nájmu 5 let od podpisu smlou-
vy a cena nájmu je stanovena na 500
Kč/m2/rok. Veškeré energie budou
hrazeny nájemcem. Záměr pronájmu
bude zveřejněn na úřední desce a
web. stránkách městyse. 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku p.č. 1246 o
výměře 36 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
za účelem provozování zastřešené
zahrádky před hospodou U Kocourků
za cenu 18 000 Kč /rok s dobou
nájmu 5 let od podpisu smlouvy. 
Záměr pronájmu bude zveřejněn na
úřední desce a na web. stránkách
městyse. 

Usnesení č. 27
ZM schvaluje zařazení bodu na pro-
gram jednání - Žádost o prodej obec-
ních pozemků p.č. 326/3 o výměře 7
m2 a p.č. 326/4 o výměře 4 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 23.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ních pozemků č. 326/3 o výměře 7
m2, zastavěná plocha a nádvoří za
cenu 1 200 Kč/m2 a p.č. 326/4 o
výměře 4 m2, ostatní plocha za cenu 
200 Kč/m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Jedná se o pozemky vzniklé z p.č.
326/1 v k.ú. Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje zařazení bodu - Projed-
nání o zahájení prvního řízení o
vydání povolení k provozování loterie
nebo jiné hry v provozovně na pro-
gram dnešního jednání. Tento bod
bude projednán jako bod č. 24.
ZM nesouhlasí s umístěním a provo-
zováním loterie nebo podobné hry v
provozovně náměstí Na Městečku
115, Veverská Bítýška, jelikož se uve-
dená provozovna nachází v blízkosti
ZŠ a v těsné blízkosti autobusových
zastávek IDS JMK. 
ZM nesouhlasí s prezentací Městyse
Veverská Bítýška v publikaci "Česká
republika - města a obce". 
Usnesení č. 30
ZM schvaluje zařazení bodu -
Odstranění nesouladu v KN na pro-
gram dnešního jednání. Tento bod
bude projednán v bodě č. 26
Usnesení č. 31
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ních pozemků p.č. 1976 o výměře 19
m2, p.č. 1982 o výměře 22 m2, p.č.
1984 o výměře 22 m2, p.č. 1700 o
výměře 35 m2, p.č. 1936/2 o výměře
5 m2 a p.č. 1983 o výměře 22 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300
Kč/m2. 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
- ŘÍJEN 2014

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 2513
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 1445
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 1445
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Zvolení členové zastupitelstva:

Volební strana č. 1 - Občanská demokratická strana

Pavel Králík

Volební strana č. 2 - "Veverská Bítýška - obec nás všech"

Josef Mifek
Pavel Novotný
Vlastimil Kolstrunk
Pavel Kozel
Petr Plachý
Irena Koláčná
Pavla Krystková
Josef Kopřiva

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj Městyse Veverská Bítýška

František Černý
Jarmila Novotná

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Volební strana č.1 - Občanská demokratická strana

Počet hlasů pro stranu: 2043

Jméno a příjmení počet hlasů
Pavel Králík 271
Jaroslav Skalický 267
Miloš Ráb 163
Jiří Urbánek 125
Jaromír Fišer 166
Karel Dobyšar 166
Aleš Mička 138
Oldřich Kazík 186
Evžen Loutocký 216
Jaroslav Kilián 129
Irena Králíková 216

Volební strana č. 2 - "Veverská Bítýška - obec nás všech"

Počet hlasů pro stranu: 9430

Jméno a příjmení počet hlasů
Josef Mifek 913
Pavel Novotný 933
Vlastimil Kolstrunk 854
Pavel Kozel 796
Petr Plachý 847
Irena Koláčná 882
Pavla Krystková 825 
Josef Kopřiva 821
Pavel Rozkošný 843
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Pavlína Králíková 876
Jana Váňová 840

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj Městyse Veverská Bítýška

Počet hlasů pro stranu: 3202

Jméno a příjmení počet hlasů
František Černý 344
Milan Veselý 255
Hana Bučková 301
Jaroslav Bělíček 266
Pavel Valach 280
Bohumil Jakubec 302
Květoslava Přibylová 223
Zdeněk Poláček 274
Josef Řezníček 283
Jiří Balabán 336
Jarmila Novotná 338

P. KAREL EICHLER

Mnozí z našich občanů vědí, že máme v našem městečku ulici Eichlerovu a někteří také ví, že pan Karel
Eichler napsal knihu o panství Veverském. Kdo to vlastně byl? Jelikož 13. ledna 2015 uplyne 170 let od jeho
narození, krátce si na něj vzpomeňme. 

Narodil se 13. ledna 1845 ve Velkém Meziříčí, v měšťanské rodině. Pocházel ze šesti dětí. Po absolvování
národní školy začal studovat na soukromé reálné škole v Poličce. Ukončil ji s výborným prospěchem. Mimo-
to se vzdělával i v hudbě. Na radu svého příbuzného, kněze Floriána Eichlera, byl dán na německé gym-
názium v Brně, kde ho tento příbuzný podporoval. Bohoslovecký ústav studoval také v Brně a v roce 1870
byl vysvěcen na kněze. 

Jako student se živě zajímal o současný život literární. Působil jako administrátor v Hovoranech, kde
založil Občanskou záložnu, potom v Kurdějově, odkud se dostal za kooperátora do Hodonína. Byl vyhléd-
nut biskupem Karlem Nöttigem, aby šel do Říma studovat kanovnické právo. Během studií navštívil Terst,
Benátky, Neapol, Veronu a potom také Bavory a Tyrolsko. Vrátil se jako doktor církevního práva a stal se pro-
fesorem dějin a práva v bohosloveckém ústavu v Brně. Od roku 1874 byl také redaktorem ,,Hlasu" a v té
době se spřátelil se spisovateli Václavem Kosmákem a Františkem Vymazalem. 

16. října 1880 byl investován na faru ve Veverské Bítýšce. Vedle svého povolání věnoval svůj volný čas
hudbě a literatuře. Psal do časopisu ,,Hlas" a ,,Moravská Orlice". Napsal knihy o poutních místech na Moravě
a v Rakousku. My mu vděčíme za to, že sepsal ,,Paměti panství Veverského", na nichž pracoval tři roky. Roku
1891 tuto knihu na vlastní náklady vydal. Eichler zde použil všech možných dostupných pramenů. Zabýval
se také archeologií, byl místopředsedou místní školní rady a cvičil sborový zpěv. Roku 1890 nechal opravit
střechu na místním kostele. Jeho život byl velmi pestrý. Obýval světnici v přízemí fary napravo od vchodu.
Byl zde obklopen obrovským množstvím knih a spisů a pracoval často dlouho do noci. Povahou byl vážný,
přitom jednal a pohovořil s každým srdečně a přátelsky. Pro svou povahu a učenost si získal obecní vážnos-
ti a přízně. 11. února 1890 byl jmenován čestným občanem. 

30. ledna 1892 odešel z Bítýšky učit na měšťanskou školu do Brna. Zemřel ve svém brněnském bytě
neznámého dne v dubnu roku 1918. Pochován byl 27. dubna 1918 na Ústředním hřbitově v Brně. 

Třicet čtyři let po Eichlerově smrti v roce 1952 se ve Veverské Bítýšce konala zvláštní slavnost. Na popud
Bítýšského rodáka Ing. Chlubného totiž byly vyzvednuty knězovy ostatky a převezeny do Veverské Bítýšky.
6. července byly uloženy do zvláštního hrobu opatřeného pomníkem napravo od hlavního kříže. Obřady
vykonal prelát Josef Kratochvíl z Brna za asistence děkana Josefa Dvořáka z Kuřimi, P. Aloise Fialy, faráře
z Lažánek, a místního administrátora P. Jiřího Bílka. Karel Eichler tak odpočívá mezi těmi, které tolik milo-
val, a jimž zasvětil kus svého kněžského života a své plodné práce. 

Až půjdeme o vánočním čase zapálit svíce na hroby svých blízkých, vzpomeňme tiše i na tohoto výz-
namného občana.

Hana Mifková



Beseda s Tomášem Graumannem
Dne 17. 9. 2014 se žáci naši školy zúčastnili besedy s To-
mášem Graumannem, který byl jedním  z 669 dětí
zachráněných Nicholasem Wintonem.Tomáš Graumann se
narodil do židovské rodiny v Brně, část dětství strávil na
zámku v Těšanech u Brna. V období protektorátu se jako
osmiletý dostal do Anglie. Tady vyrůstal v rodině slečny
Corsonové.. Dlouhá léta žil v Americe, po revoluci v roce
1989 se rozhodl vrátit zpět. Po skončení prezentace mohli
žáci klást panu Graumannovi různé dotazy, čehož rádi vy-
užili. Součástí 90-ti minutové přednášky je také dokumen-
tární film o událostech v životě pana Graumanna.

BIOSKOP - Výuka jinak
V pátek 19. září žáci 6. třídy navštívili výukové centrum
Bioskop v Kampusu na Masarykově Univerzitě. Měli
příležitost vyzkoušet si práci v perfektně zařízené biolo-
gické laboratoři, pracovali s profesionálními mikroskopy,
měli zapůjčené ochranné pláště, dostali studijní materiál
a spoustu nových informací. Tým pracovníků Bioskopu
pro ně připravil téma Buňka, které mají žáci přímo v učivu
přírodopisu v šestém ročníku. Laboratorní prostředí, práce
s přístroji, nebo samotné použití ochranných prostředků
žáky natolik zaujalo, že učinili závažné životní rozhod-
nutí o svém budoucím povolání.

Mgr. Jana Ursacherová

Den přírodních věd 
22. září proběhl 2. ročník vědomostní soutěže pro 2. stupeň ZŠ v areálu brněnské ZOO. Žáci naší školy ze
6.- 9. ročníku vytvořili 3 družstva po 3-5 členech a plněním úkolů porovnávali své znalosti ze zoologie savců,
bezobratlých, matematiky, fyziky, botaniky, chemie a jiných oborů se žáky ostatních 36 zúčastněných škol.
Den plný informací byl zpříjemněn možností pozorovat zvířata ve výbězích, ale vzhledem k omezenému
času jsme byli rádi, že jsme splnili úkoly ze všech stanovišť. Naši žáci obsadili 12., 21., a 35. místo. Příště
to zkusíme určitě znovu.

Mgr. Jana Ursacherová
Bodies Revealed

Třída VIII. a IX. A se v říjnu vydala v doprovodu paní uč. Ursacherové a Petrové na výstavu BODIES
REVEALED, kde se mohli přesvědčit o složitosti lidského těla. 
Po celou dobu výstavy žáky prováděl zkušený medik, který velmi pěkně a srozumitelně popisoval vystavené
exponáty. Výstava byla zaměřená i na prevenci proti civilizačním chorobám a kouření. Žáci mohli vidět
plíce kuřáka, játra postižená cirhózou a další poškození lidského těla způsobená špatným životním stylem.
Prohlídnout si lidské tělo zevnitř díky této exhibici je ojedinělou příležitostí.

Mgr. Veronika Petrová
Superstar

V úterý 11.11. 2014 se na naší škole konala tradiční soutěž ve zpěvu
SUPERSTAR z Veverské Bítýšky. Přihlásilo se 27 zpěváčků z 1.-5.ročníku.
Porota měla velmi těžkou práci při výběru tří nejlepších. Čekání na vy-
hlášení zpestřila školní družina scénkou o kočičce a písničkou Malé kotě.
Letos poprvé povzbuzovali malé zpěváky i jejich příbuzní a kamarádi. Na
závěr všichni diváci ocenili toho nejlepšího zpěváka cenou diváka.
Získala ji Nela Šenkýřová ze II. A.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
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A kteří zpěváčci v tomto roce vyhráli?
1. místo: Nela Šenkýřová II. A, 2. místo: Filip Krupička IV. A, 3. místo: Karolína Hermány I. B
Všichni účastníci byli bohatě odměněni. 

Mgr. Jana Kosňovská

Projekt Food
V naší škole se věnujeme výuce cizích jazyků velmi
zodpovědně, zaměřujeme se na procvičování všech
jazykových dovedností, velkých pokroků dosahujeme
i díky výborným materiálním podmínkám, které naše
škola zabezpečuje - skvěle vybavená jazyková učebna,
veškerý potřebný studijní materiál, pomůcky, časopisy
a knihy z autentického prostředí…To vše je dobrým
pomocníkem na cestě za úspěšným zvládnutím učiva.
Angličtina se u nás vyučuje již od třetího ročníku,
v osmém ročníku se přidává němčina, která je beze-
sporu přínosem, i když se dětem zpočátku plete s anglič-
tinou. Některým dětem ani dva jazyky nestačí a dobro-
volně přidávají základy italštiny a ruštiny, kterým se mo-
hou naučit v kroužcích, které kvalifikovaně vedou naši
učitelé. 

Máme velmi šikovné žáky, kteří si uvědomují, že je pro ně znalost jazyka velkou výhodou, která jim umožní
poznat nové kultury, lidi, země. Děti se opravdu chtějí učit, mají radost z dílčích úspěchů, jsou pyšné, když
zvládají komunikaci na internetu s vrstevníky z cizích zemí, nebo když rozumí zjednodušené konverzaci,
frázím ve filmu, přečtou si v časopise to co je zajímá. 
Ochotně se zapojují do olympiády, vytvářejí různé projekty, vymýšlí anglické příběhy, komiksy, či krátké
detektivky. S nadšením se účastní výletu do Anglie, který naše škola již poněkolikáté pořádá, letos odjíždíme
koncem května a moc se těšíme nejen na Londýn ale i starobylé vesničky zdůrazňující pravou anglickou
atmosféru.

Mgr. Markéta Jůzová, Mgr. Ludmila Veselá 

Projekty HV
Hudba má na člověka pozitivní a terapeutický vliv, rozvíjení hudeb-
ního citu i faktických znalostí z hudebního světa patří k základům
všeobecného vzdělání člověka. 
Znát jména i díla nejznámějších skladatelů je součástí osnov před-
mětu Hudební výchova.
Jméno Mozarta se s oblibou objevovalo v projektovém zpracování
žáků.

Mgr. Markéta Jůzová

Deutschprachige Länder
(Německy mluvící země)

Žáci 8. ročníku vytvořili dle vlastních úvah a znalostí čtvrtletní práci
„Deutschprachige Länder“. V práci měli za úkol zdůraznit své znalosti, se
kterými se v hodinách NJ seznámili – rozloha, počet obyvatel a další zvlášt-
nosti pro tyto země typické. Hodnotila se především úprava a vítězkou se tak
stala Eliška Zemanová. 

Za NJ Mgr. Markéta Jůzová
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Projekt Les
V říjnu probíhal na 1. stupni naší školy projekt Les. Téma lesa prolínalo všemi učebními předměty. Žáci pra-
covali sami nebo ve skupinkách, vytvářeli myšlenkové mapy, používali interaktivní tabule. V hodinách vý-
tvarné výchovy a pracovních činností pracovaly děti s přírodními materiály, které si přinesly z lesa. 
Děti z prvních a druhých tříd navštívily oboru Holedná i les v okolí Veverské Bítýšky. Nabyté poznatky
hojně využily v hodinách prvouky a výtvarné výchovy.
Žákům třetí třídy se povedla pěkná leporela s tématikou lesa. Čtvrťáci si udělali herbář listů a napsali slo-
hovou práci na téma „Co vyprávěl starý strom“.
Žáci pátých i čtvrtých tříd počítali zajímavé příklady s ekologickou tématikou a zúčastnili se zajímavé
besedy s panem hajným.
Pokračováním tohoto projektu bude brigáda v lese, která proběhne v jarních měsících.

učitelky 1. stupně ZŠ

Co vyprávěl starý strom 
Stojím tady už sto let a spoustu věcí, zvířat a lidí
jsem viděl. ….
Jednou jsem se jen tak kochal přírodou a najednou
přede mnou proběhlo něco malého a chlupatého.
Mělo to takovou hnědě-rezavou barvu a velký ocas.
Potom přiběhla další chlupatá věc. Ty dvě věci po
mně lezly, skákaly a skotačily. Věděl jsem, že to
zvíře znám. Dva dny jsem o tom přemýšlel a najed-
nou jsem si vzpomněl. Byly to veverky, které mi
v minulém roce trhaly ořechy.

Štěpán Kala, IV. A

Co vyprávěl starý strom
Stojím tady už sto let a spoustu věcí, zvířat a lidí
jsem viděl……
Jednou jsem uviděl podivnou věc, která měla ostré

zuby, rychle se točila a při hlasitém sténání ničila mé kamarády. Ta věc ožívala v rukou člověka a vyháněla
zvířata z lesa.
Měl jsem velké štěstí, že mě ta věc nezničila.

Lukáš Srnec, IV. A

Jak se rozhodnout?
(úvaha)

Tento rok mají zejména žáci 9. ročníků před sebou velmi důležitý úkol. Nejenže by měli obhájit dobré
známky na pololetní vysvědčení, ale především učinit rozhodnutí, na jaké škole a s jakým zaměřením bu-
dou pokračovat ve studiu.

Na otázku, čím bych chtěla být v budoucnu, neznám stále ještě úplně přesnou odpověď. Když se nad tím
zamyslím, tak pochybuji, že ostatní z mých vrstevníků mají o své budoucnosti jasno. A proto jsem se zep-
tala svých rodičů, jak toto životní období prožívali oni. Z odpovědi bylo patrné, že velmi podobně. Jejich
rozhodování bylo ještě o něco složitější. Naši rodiče měli povinnou školní docházku pouze do 8. ročníku.
A fakt, že se museli rozhodnout o rok dříve než my, je pro mě vskutku nepředstavitelný. Chtěli bychom snad
být v takové situaci? Říkám si. Buďme rádi, že nám doba přináší daleko více možností, jak si s výběrem
školy lépe poradit. Ale i přes tyto vymoženosti je rozhodování stále těžké. Ať už internet, veletrhy středních
škol a v neposlední řadě i jejich počet je nesrovnatelný. Měli snad mí rodiče takové výhody? Zamyslela jsem
se v duchu.

Možná se každý z nás nedostane na střední školu podle svých představ. Tato naše volba je jen malým
polínkem v rozsáhlém ohni života. Všichni nakonec můžeme dosáhnout vysněných cílů bez ohledu na to,
jakou školu jsme vystudovali. A co si přát na závěr? Snad jen to, aby každý z nás učinil takové rozhodnutí,
kterého nebude později litovat.                           

Karolína Balatková, IX. A
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Moje kamarádka Nikča
(charakteristika)

Moje kamarádka se jmenuje Nikol Novotná, ale já jí říkám Nikčo. Je velmi vysoká a přesto, že neustále
něco jí, tak je velmi hubená. Má dlouhé blonďaté vlasy, které nosí nejčastěji rozpuštěné, zelenomodré oči a
usměvavou tvář. Nejčastěji nosí moderní oblečení. Je jí 12 let. Chodí se mnou do stejné třídy a nejraději má
modrou barvu.

Nikča je velmi kamarádská, hodná, milá, spolehlivá dívka. Je také velmi samostatná. Ve škole se velmi
snaží a pilně pracuje. Ale není moc komunikativní. Má velmi „ujeté" nápady, které se stejně většinou nezre-
alizují. Nikča chce neustále něco natáčet na video. V budoucnost i touží být herečkou. Je neustále zamilo-
vaná. Hodně často létá s hlavou v oblacích. Je hodně sportovní typ. Nikča bruslí, běhá, skáče do výšky i do
dálky, jezdí na kole a příští rok se chce na lyžařském výcvikovém kurzu naučit lyžovat. Hraje se svojí tetou
Janou tenis. Nejraději ze všeho tancuje! Dá se říci, že tanec přímo miluje. Říká, že ji uklidňuje. Ráda se při-
učuje novým věcem. Ale nikdy moc dlouho neposedí! Je až moc aktivní. Všechno má rychle hotové, ale
nemohu říci, že špatně. Má to vždy pečlivě!

Má většinu dobrých vlastností a já ji mám ráda takovou jaká je. Je to moc fajn holka doufám, že se jí jevím
tak i já. Jsme nejlepší kamarádky. Věřím, že nám naše přátelství vydrží navěky.

Karolína Špačková, VII. A

Můj kamarád
(charakteristika)

Můj kamarád se mnou chodí do stejné třídy. Jsem rád, protože je to dobrý kamarád, vždycky se mě zastane.
Má menší, hubenou postavu a krátce ostříhané hnědé vlasy. 
Chová se slušně, zajímá se o záliby ostatních. Někdy je náladový, ale na druhou stranu takových lidí je spous-
ta. Většinou nikam nespěchá, je pohodář, z oběda odchází téměř pravidelně jako poslední. I když v něk-
terých situacích je tato jeho vlastnost spíš přítěží. 
Je přátelský i k těm, o kterých si ostatní myslí, že jsou odepsaní. Připadá mi, že kamarádů se jen tak nevzdá,
snaží se všem dát druhou šanci.
Je pilný, velice zručný a co si umane, toho taky většinou dosáhne. Je také (a to bych do něj nikdy neřekl)
velice dobrý sportovec. Zajímá se snad o všechno, ať jde o vesmír nebo sbírání čtyřlístků (nikdy nepochopím,
jak jich mohl za jeden den najít sedmdesát…, ale každý máme svá tajemství…).
Vláďa je dobrý kamarád, vážím si ho takového, jaký je, a doufám, že takový ještě nějakou dobu zůstane.

Adam Říčánek, VII. A

Můj koníček
(popis) 

Mám rád knihy a dokumentární filmy o II. světové válce. K tomuto koníčku mě dovedl starší kamarád,
můj táta a děda, který byl partyzánem. Praděda byl v I. světové válce příslušníkem legií v Rusku. Líbí se mi
hrdinské skutky našich vojáků v zahraničních armádách a domácím odboji.

Obdivuji odvahu pplk. J. Mašína, plk. J. Balabána a štkpt. V. Morávka. Tito tři důstojníci bývalé čs. armády
hrdinně bojovali proti fašismu na území Protektorátu Čechy a Morava. Skupině těchto tří mužů se říká „Tři
králové“. Všichni již zmiňovaní muži padli hrdinskou smrtí.

Líbí se mi odhodlání a odvaha J. Gabčíka a J. Kubiše, kteří spáchali atentát na zastupujícího řišského pro-
tektora SS-obergruppenfűhrera Reinharda Heydricha.Dne 17.6.1942 oba atentátníci zahynuli v boji proti
přesile v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Kvůli atentátu byly vypáleny dvě vesnice, Lidice a Ležáky.

Na počest padlých a obětí II. světové války se staví pomníky a konají se pietní vzpomínky. Vznikly také
kluby vojenské historie, jako KVH Svoboda, do kterého patřím i já. Zastávám zde společně se dvěma
kamarády funkci práčat. Slovo práče vzniklo v době husitských válek, kdy kluci měli praky a stříleli kamení
do křížáků. V čs. sboru práčata nebyla brána jako bojová jednotka, ale jako výpomoc týlových jednotek.
Pomáhala v prádelnách, pekárnách, nebo na obvazištích. Pro vstoupení do klubu potřebuji vojenskou
knížku a uniformu. Z uniformy mám zatím jen kšandy, boty a ovínky. Ostatní si půjčuji, ale snad dostanu
k narozeninám i kalhoty. Rád vidím naši bojovou zástavu s nápisem „VĚRNI ZŮSTANEME.“

Ale dost o mně, chtěl bych říci válečným veteránům, že je obdivuji a jsem rád, když mám po ruce jejich
životopisy.                     

Michal Koutný, VI. A
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Soutěž ve šplhu na tyči „Podzimní bidlo“
Ve čtvrtek 14. 11. 2014 na naší škole proběhla soutěž ve šplhu na 4,5m tyči „Podzimní bidlo“. Letos poprvé
se měřilo elektronickou časomírou, která na rozdíl od ručních stopek změřila výkony závodníků naprosto
přesně.
Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 1. a 2. stupně s těmito
výsledky:
V soutěži jednotlivců 1. stupně se umístil na:  
1. místě: ČAPLA Damián z V. A s časem 6,58s.
2. místě: SATTLER Tomáš z V. A s časem 6,88s.
3. místě: PAVLÍČKOVÁ Klára ze IV. A s časem 7,72s.
V soutěži jednotlivců 2. stupně v kategorii chlapci se
umístil na: 
1. místě: VÁCLAVÍK Tomáš z IX. A s časem 3,22s.
2. místě: JAHODA Ondřej z VIII. A s časem 3,29s.
3. místě: JURDÁK Martin z IX. A s časem 3,35s.
V kategorii dívek obsadila:
1. místo: KRÁLÍKOVÁ Pavlína ze VII. A s časem 5,04s. 
2. místo: HAKLOVÁ Denisa z VIII. A s časem 5,17s.
3. místo: HIRSCHOVÁ Magdaléna z VIII. A s časem
5,33s.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za jejich účast. Velký dík patří také všem divákům, kteří vytvořili
přímo bouřlivou závodní atmosféru!  

Mgr. Veronika Petrová

Základní škola, Veverská
Bítýška, okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

vyhlašuje výtvarnou soutěž pro
žáky i absolventy školy na téma

ŠKOLNÍ LÉTA

Podrobné informace naleznete
na letáku propagujícím tuto

soutěž.
Velmi se těšíme na Vaše práce,

ve kterých si oživíte léta
strávená na bítešské škole.
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Tentokrát se podíváme do přírodního parku Podkomorské lesy. Ten tvoří souvislý lesní porost s mnoha
žleby, hřbety a údolími. Lesy jsou ohraničeny Brněnskou
přehradou na severu, vesnicemi Hvozdec a Veverské Knínice
na západě, Masarykovým okruhem na jihu a Žebětínem a By-
strcí na východě. 

Autobusem č. 303 pojedeme okolo přehrady až na Ra-
kovec. Ze zastávky vyrazíme do kopečku po červené turistic-
ké značce. Za vrcholem kopce mezi chatami odbočíme po
červené doleva a lesem do kopce se dostaneme nad Bystrcké
sídliště a Žebětín. Po oddechu a rozhlédnutí do dáli přejdeme
louku a dostaneme se opět do lesa, kde je pod kopcem
rozcestí Horákův žleb. Pokračujeme opět po červené pro
změnu zase do kopce lesem a po delší chvíli se ocitáme u He-
lenčiny studánky. Ta je první z dvojice známých studánek
v Podkomorských lesích pojmenovaných podle hlavních
postav Mrštíkovy Pohádky máje.

Helenčina studánka se nachází mezi dvěma nejvyššími
brněnskými kopci Kopečkem (479 m.n.m) a Lipovým vrchem
(478 m.n.m.) Studánka je pramenem potoka Vrbovce, který
teče směrem do Žebětína. Naposledy byla opravena v roce
1983 a kvalita vody z ní vytékající je pravidelně kontrolová-
na a je pitná. Bronzový reliéf zpracoval brněnský výtvarník O.
Martínek. Můžeme číst text: "Jako achát zasazený do smarag-
du trávy tu rozlévala svoje vody." Vždy v červenci se u stu-
dánky slouží mše svatá. Je to opravdu místo jako stvořené pro
zastavení a rozjímání. 

Za studánkou je rozcestník, od něhož se dáme doprava po zelené turistické značce. Při chůzi po pohodl-
né asfaltové lesní cestě budeme mít po pravici již zmiňovaný Lipový vrch, kde je postavena věž s vysílačem.
Velká škoda, že na věži není rozhledna. Mohlo by být vidět velmi daleko na různé strany - na přehradu, na
Brno a třeba i na Veverskou Bítýšku.

Po nenáročné trase která vede spíš z kopce pak dojdeme k další studánce - Ríšově. Voda ze studánky
bohužel není pitná. Je to zajímavé, protože pramení prakticky na hřebeni kopce a přesto se ve vodě nacháze-

jí různé bakterie a látky nepříliš vhodné ke konzumaci. Ríšo-
va studánka je pramenem potoka Rakovce, který protéká
Kočičím žlebem do přehrady. 

Nad studánkou je rozcestník několika turistických cest.
My si tentokráte vybereme značku žlutou. Po lesní cestě
kousek po rovině a pak dlouho z kopce dojdeme k potoku
Veverka, a když vyjdeme z lesa, ocitneme se na silnici mezi
Hvozdcem a Novým Dvorem. Na rozcestí Vápenice odbo-
číme po žluté doleva okolo koňských stájí a proti proudu
potůčku dojdeme do Hvozdce. Po málo frekventované silni-
ci se pak dostaneme domů, do Bítýšky.

Celá trasa měří cca 14 km, dá se i různě zkrátit. Protože
v současném době je již poměrně brzo tma, je potřeba na
výlet vyrazit již v dopoledních hodinách. Je vhodné s sebou
vzít i něco malého na občerstvení, po cestě není žádná
hospoda.

Přeji všem milovníkům přírody a turistiky štěstí a zdraví
v roce 2015.

Turistice zdar, Václav Hálek

STUDÁNKY Z MRŠTÍKOVY POHÁDKY MÁJE
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NAVLNCE aneb jak to všechno u Svratky začalo

Sešly jsme se loni v létě nad naší první maňáskovou pohádkou Od Srdce. Naším cílem bylo pobavit a vtá-
hnout do děje děti i rodiče. Ne pouhým sledováním pohádky, ale tak, aby se sami zapojili a vytvářeli s námi
příběh, v němž i zlé věci nakonec vedou k dobrému konci. Nadšení dětí a pozitivní ohlasy od dospělých
nás povzbudily k pokračování. Máme za sebou premiéru anglické pohádky Princess and the Clew a zbrusu
nové Duhové pohádky, jejíž druhá premiéra byla v neděli 21.12. 2014 v KD Vev.Bítýška.

Kromě dětí oslovujeme a rády bychom inspirovaly i dospělé. Pro ně organizujeme setkání se zajímavými
hosty a přednášky na témata, která jsou nám blízká - svět kolem nás, mezilidské vztahy, osobní rozvoj. Zatím
největší ohlas měl Jaroslav Dušek a jeho skvělé vyprávění Tady a teď. 

V době, která nás drží u počítače a postupně uzavírá v izolaci, chce Navlnce vytvářet příležitosti k osob-
nímu setkávání, hře a přirozené komunikaci.

Více o nás a termíny našich akcí na www.navlnce.cz
Pohodové Vánoce v kruhu těch, které máte rádi, přejí

Ivana Findurová a Jarka Vykoupilová, spolu Navlnce s. r. o.

INZERCE

Za krásné kulisy i loutky vděčíme Janě Jindřichové

Telefon: Kadeřnictví - Vendula Zhořová - 778 474 313

Kosmetika : Martina Coufalová - 777 045 498

Masáže - Alice Zdubová - 603 316 141

�Kadeřnické služby �Prodlužování a zahušťování vlasů �Kosmetika, líčení

�Manikúra, pedikúra �Modeláž nehtů �Proměny vizáže �Masáže �Re-

dukce váhy, tvarování postavy �Detoxikace, aktivace metabolismu �Odborné
poradenství

ul. 9.května 320, Veverská Bítýška
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CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

� Krmiva pro psy, kočky a drobná hospo-
dářská zvířata

� Hračky pro psy, kočky a drobné exoty
� Oblečky pro psy proti nachlazení
� Zábaly pro psy a kočky proti plstnatění

srsti
� Střihová úprava psů dle standardu ple-

mene
� Odborné poradenství v problematice

chovu malých zvířat
� Maso pro psy a kočky
� Ubytování zvířat po dobu Vaší dovolené
� Možnost využití služeb veterinární lékař-

ky MVDr. Ireny Packové

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chovatelům zvířat nabízíme:

Eliška Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška

tel: 724 353 430
IČO: 88372316

VYUŽIJTE MOŽNOSTI INZERCE VE ZPRAVODAJI
MĚSTYSE ZA VÝHODNOU CENU 

Kč 3,- / cm2 !



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 12/2014 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 2015 �� 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


