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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v předvánočním čase plném shonu
a příprav na vánoční svátky.
V krátkosti se vrátím na počátek měsíce října, kdy 5. a 6. října
proběhly komunální volby. Děkuji všem občanům, voličům,
kteří se voleb zúčastnili a rozdali
mandáty na další čtyři roky. Ve
volbách do zastupitelstva uspělo Sdružení nezávislých kandidátů Veverská Bítýška - obec nás všech,
které získalo 7 mandátů. O zbylé 4 mandáty se podělili kandidáti ODS a Sdružení nezávislých kandidátů
za rozvoj městyse s podporou Starostů. 2. listopadu
se konalo ustavující zasedání zastupitelstva města,
na kterém mi zastupitelstvo opětovně vyslovilo podporu a zvolilo mě starostou města. Za projevenou
důvěru zastupitelstvu děkuji. Děkuji i občanům, kteří
podpořili sdružení Veverská Bítýška - obec nás
všech. Na základě výsledků komunálních voleb nám
bude umožněno především dokončit již započaté
projekty a náš volební program bude závazkem na
další čtyřleté období. Všem zvoleným členům zastupitelstva města gratuluji a přeji hodně úspěchů v nastávající práci pro naše město. Mandát od voličů je
závazek. Místostarostou města byl zvolen Pavel Novotný. Dále byly ustanoveny výbory (kontrolní, finanční a územního plánování) a zvoleni jejich předsedové a členové.
Ve čtvrtek 29. listopadu se v prostorách národní
kulturní památky Hrad Špilberk v Brně sešli zástupci

nejlepších měst a obcí Jihomoravského kraje, aby
převzali ocenění za třídění odpadů v roce 2018.
V tradiční soutěži nazvané ,,MY TŘÍDÍME NEJLÉPE",
kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO-KOM
pod záštitou Jihomoravského kraje, se rozdávaly ceny v celkem čtyřech kategoriích podle velikosti obcí.
Do soutěže bylo zapojeno 665 obcí a měst Jihomoravského kraje. Hodnotila se vykazovaná data
v systému EKO-KOM, především množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst.
Hodnoceno bylo období zahrnující čtvrté čtvrtletí
roku 2017 a první tři čtvrtletí roku 2018.
Mezi obcemi a městy v kategorii 2 000 až 10 000
obyvatel získalo naše město Veverská Bítýška ocenění a diplom za celkové 5. místo. Je to doposud nejlepší umístění, kterého jsme ve třídění odpadu dosáhli. V roce 2014 jsme se umístili na 34. místě, v roce 2016 na 12. místě. V roce 2017 na 6. místě a v letošním roce jsme již mezi prvními pěti oceněnými.
Je vidět, že třídění odpadu v našem městě má stoupající tendenci a občané přikládají stále větší váhu
odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a především třídění. Ale přesto máme co zlepšovat. Stále totiž existuje dost lidí, kteří si dosud neuvědomují, jak
je třídění odpadů důležité.
Co se děje s naším odpadem dál?
Pro člověka, který třídí odpad, to vlastně končí ve
chvíli, kdy odchází od kontejnerů s tříděným odpadem. Roztřídí svůj odpad a má dobrý pocit, že udělal
něco pro své životní prostředí. Svozový vůz tříděný
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odpad dopraví na dotřiďovací linku. Na třídicí lince
se odpad ručně dotřiďuje. Vytříděná surovina dále
pokračuje ke zpracovatelům, kteří z ní vyrábějí výrobky.
Člověk, který odpad netřídí, ale odnese ho do
běžné popelnice na směsný odpad, podporuje to, že
z odpadu už nic nevznikne. Odpad skončí zcela bez
užitku na skládce. A tak jsou skleněné obaly, plasty,
papír a jiné odpady uložené v běžné popelnici
skládkovány do země. Tato varianta je nejméně dobrá.
Nehledě na to, že za odpad, který lze vytřídit, ale

nevytřídíme ho a uložíme do popelnice a následně
odvezeme na skládku, zaplatí město z výdajové
stránky rozpočtu 1 121,- Kč za uložení jedné tuny
odpadu na skládku. Za odpad, který se vytřídí, naopak získáváme finanční zdroje do příjmové stránky
rozpočtu. Myslím si, že každý občan, který si ve své
rodině, domácnosti má zvolit variantu, zda má za
něco zaplatit, nebo či může naopak za tutéž věc
nějakou korunu získat, ve většině případů vždy zvolí
variantu zisku.
Vážení občané, třiďme odpad, má to smysl. A pokusme se v příštím roce v soutěži ,,My třídíme nejlépe" vyšvihnout na pomyslný stupeň vítězů. Děkuji Vám.

Vážení spoluobčané,
přiblížily se nejkrásnější
svátky v roce - Vánoce. Přeji
Vám všem mnoho klidu,
pohody a především pevné
zdraví ve Vašich rodinách a do
nastávajícího roku všechno
nejlepší.

Josef Mifek, starosta města
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města Veverská Bítýška dne 12.9.2018
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 10
ZM schvaluje vyřazení majetku města
Veverská Bítýška, Na Městečku 72,
dle předloženého inventarizačního
protokolu ze dne 22. 8. 2018.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 11/2018 - mezi městem Veverská Bítýška a Svazkem vodovodů
a kanalizací Tišnovsko se sídlem Tišnov, Nám. Míru 111, 666 01, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje nákup myčky nádobí
a montáž stolu s dřezem pro Mateřskou školu, přísp. organizace, Pavla
Perky 333, Veverská Bítýška, na
odloučené pracoviště Zábíteší 224,
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace) ve výši
140 000 Kč z rozpočtu města Veverská Bítýška pro TC Veverská Bítýška,
z.s., a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí finanční dotace.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti příjmů s úpravami a doplněním dotace pro Mateřskou školu,
přísp. organizace, Pavla Perky 333,
Veverská Bítýška, ve výši 335 700 Kč,
v položce 4116.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti výdajů s úpravami a doplněním dotace pro Mateřskou školu,
přísp. organizace, Pavla Perky 333,
Veverská Bítýška, ve výši 335 700 Kč,
§ 3111.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje III. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti financování.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Závěrečný účet za rok
2017 - Vodárenský svazek "Bítešsko",
Na Městečku 72, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje záměr směny obecního
pozemku p.č. 2439/18 o výměře 684
m2, ostatní plocha, a část obecního
pozemku p.č. 2431/3 o výměře 516
m2, zastavěná plocha, o celkové výměře 1200 m2, v majetku města Ve-

verská Bítýška, za pozemek p.č.
2425/12 o celkové výměře 1 122 m2,
orná půda (věcné břemeno cesty),
v majetku soukromého vlastníka.
Směňované pozemky jsou zaneseny v
regulačním plánu, lokalita "U Slešťůvky".
Usnesení č. 19
ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č.1338/6 o výměře 15 m2
v k.ú. Veverská Bítýška, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 1338/1
na základě geometrického plánu č.
1790-209/2018, za cenu 300,- Kč/m2.
Veškeré poplatky včetně vypracování
kupní smlouvy, úhrady geometrického plánu a vkladu do KN uhradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č.1338/7 o výměře 9 m2
v k.ú. Veverská Bítýška, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 1338/1
na základě geometrického plánu č.
1790-209/2018, za cenu 300 Kč/m2.
Veškeré poplatky včetně vypracování
kupní smlouvy, úhrady geometrického plánu a vkladu do KN uhradí
kupující. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání retenčních nádrží směnou pozemku - za město Veverská Bítýška
pozemek parc. č. 2326 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 1132 m2, za Povodí Moravy, s. p. část pozemku parc.
č. 2512 (ve směru k silnici) v k.ú. Veverská Bítýška, s tím, že konkrétní
rozsah bude stanoven geometrickým
plánem a znaleckým posudkem. Poté
bude návrh předložen na ZM.
Usnesení č. 22
ZM Veverská Bítýška schvaluje zastavení pořizování Regulačního plánu
Veverská Bítýška, lokalita "Centrum".
Usnesení č. 23
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030043444/001 na stavbu "V. Bítýška, roz.NNk, Kristek, pč.2588/16"
uzavřenou mezi "povinným" městem
Veverská Bítýška a "oprávněným"
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
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Usnesení č. 24
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330049619/001
na stavbu "V. Bítýška, N. B. Potoce
NNk, Vymazal, pč.613/3" uzavřenou
mezi "povinným" městem Veverská
Bítýška a "oprávněným" E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 527/1 o výměře 12 m2
(3x4 m) viz náčrt, za účelem umístění
montovaného přístřešku pro umístění
nádob na komunální odpad pro
bytový dům č. p. 648. Doba pronájmu 10 let, cena pronájmu 100 Kč/rok,
s omezením - umístění nádob na
odpad.
Usnesení č. 26
ZM neschvaluje návrh umístění dopravního značení v části ulice Tejny
dle předloženého návrhu dopravního
značení od firmy HARTMANN RICO a.s. ze dne 26. 7. 2018.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje proplacení úhrady
3308 Kč za vynětí pozemků parc. č.
1076/2, 1076/3, 1074/2, 1073/5,
1078/2 a 1130/2 o celkové výměře
882 m2 ze zemědělského půdního
fondu.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje návrh řešení nového
dopravního napojení a vjezdu do závodu HARTMANN - RICO a.s. a přemístění stávající vrátnice viz předložený koncept, který zpracoval H&B
Real, a.s.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje podpořit změnu územního plánu dle žádosti firmy
HARTMANN - RICO a.s., za podmínky, že p. č. 1385/1, vedena
v územním plánu jako plocha Z bude
změněna na návrhovou plochu Q
s podmínečným využitím umožňujícím výstavbu parkovacích ploch.
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje návrh na pořízení nebo změnu územního plánu p. č. 2548
a 2549 a jejich změnu z plochy orná
půda na rozšíření plochy k rekreačním účelům.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k ne-
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movité věci s omezujícími podmínkami č. BP-18/225 týkající se pozemku
p. č. 2528/8 o výměře 421 m2 a pozemku p. č. 2528/12 o výměře 215
m2 mezi městem Veverská Bítýška
a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 34
ZM neschvaluje jako stavební dozor
na úpravy a dostavbu Mateřské školy,
ulice Zábíteší 224, Veverská Bítýška,
Ing. M.Š.
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Usnesení č. 35
ZM schvaluje jako stavební dozor na
úpravy a dostavbu Mateřské školy,
ulice Zábíteší 224, Veverská Bítýška
Ing. J.H.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje v plném rozsahu měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva v maximální výši podle
zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., od 1. 1. 2018
v platném znění.
Neuvolněný předseda výboru kontrolního, finančního a územního - 3379
Kč, neuvolněný člen výboru kontrol-

ního, finančního a územního - 2 816
Kč, člen zastupitelstva - 1690 Kč
Usnesení č. 37
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi "povinným"
městem Veverská Bítýška, "oprávněným", firmou GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, a "investorem", týkající se
uložení STL plynovodní přípojky do
pozemku p. č. 85/1, 85/3 v k. ú. Veverská Bítýška za jednorázovou
úplatu 500 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Veverská Bítýška dne 2.11.2018
Usnesení č. 6
ZM schvaluje průběh hlasování veřejnou volbou.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje, že starosta města Veverská Bítýška a místostarosta města
Veverská Bítýška budou svoji funkci
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
členové zastupitelstva.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje p. Josefa Mifka do funkce uvolněného starosty města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje p. Pavla Novotného do
funkce uvolněného místostarosty
města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje zřízení kontrolního
výboru města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje tříčlenné složení kontrolního výboru města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje p. Pavla Kozla do
funkce předsedy kontrolního výboru
města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje člena kontrolního výboru města Veverská Bítýška, Ing. Pavla
Králíka.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje člena kontrolního výboru města Veverská Bítýška, p. Irenu
Koláčnou.

Usnesení č. 15
ZM schvaluje zřízení finančního výboru města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje pětičlenné složení finančního výboru města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Bc. Vlastimila Kolstrunka do funkce předsedy finančního výboru města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje zřízení výboru územního plánování města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje pětičlenné složení výboru územního plánování města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje Ing. Petra Plachého do
funkce předsedy výboru územního
plánování města Veverská Bítýška.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje do valné hromady Vodárenského svazku "Bítešsko" za město Veverská Bítýška 4 členy.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje za město Veverská Bítýška člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" p. Pavla Novotného.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje za město Veverská Bítýška člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" Ing. Evžena Loutockého.

Usnesení č. 34
ZM schvaluje zástupce za město Veverská Bítýška do Mikroregionu Kuřimka, p. Pavla Novotného.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje zástupce za město Veverská Bítýška do Mikroregionu Kuřimka, p. Josefa Mifka.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje v plném rozsahu měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva v maximální výši podle
zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., od 2.11.2018 v
platném znění.
Neuvolněný předseda výboru kontrolního, finančního a územního ve výši
3 379 Kč, neuvolněný člen výboru
kontrolního, finančního a územního
ve výši 2 816 Kč, člen zastupitelstva
- 1 690 Kč
Usnesení č. 37
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje IV. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2018
v oblasti financování.

ADVENT A VÁNOCE VE VEVERSKOBÍTÝŠSKÉ FARNOSTI
Farnost Veverská Bítýška zve všechny lidi dobré vůle na oslavy adventu a vánočních svátků.
K hlubšímu prožití adventu napomohou mše svaté se zpěvy rorátů, které budou slouženy v sobotu 15.
a 22. 12. vždy v 7 hodin ráno v Kapli Matky Boží na Veveří. Advent bude zakončen v neděli 23. 12., kdy si
při mši v 9.30 hodin v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce můžete odnést Betlémské světlo, které do našeho kostela tradičně přinesou veverskobítýšští skauti.
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"Půlnoční mše svatá" se uskuteční na Štědrý den 24. 12. ve 22 hodin v kostele sv. Jakuba. V rámci mše zazní
kompletní provedení jedné z nejslavnějších vánočních skladeb - Česká mše vánoční "Hej mistře" Jakuba
Jana Ryby.
Na Boží hod vánoční 25. 12. se v kostele sv. Jakuba koná mše svatá v 10 hodin a se sborem si můžete zazpívat věneček koled. Následující den, na svátek sv. Štěpána, při mši rovněž v 10 hodin zazpívá schola mladých. V těchto dnech bude kostel otevřen vždy od 14 do 17 hodin a je tedy možné si prohlédnout náš
kostelní betlém.
V neděli 30. 12. proběhne "Výstava místních betlémů" v kostele s. Jakuba od 14 do 16 hodin. V jejím rámci
v 15 hodin zazpívá schola mladých. Svým betlémem se na výstavě může pochlubit každý, stačí se jen dostavit i s betlémem v sobotu 29. 12. od 15 do 17 hodin do kostela a tam ho dle pokynů organizátorů nainstalovat. K betlému je možné umístit i popisek, ať už se jménem vystavujícího nebo i s historií betléma. Vrácení
betlémů proběhne bezprostředně po skončení výstavy v neděli.
Vánoční dobu zakončí v neděli 13. 1. 2019 v 16:00 loutkové divadlo pro děti, které sehraje Misijní klubko
Kalkata ve Farním centru na Hvozdecké ulici.

Farní úřad Veverská Bítýška

TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM
S koncem roku k nám přichází opět doba Vánoc. K ní neodmyslitelně patří stromeček, kapr, dárky a také
betlém. Nevím, jestli v každé rodině mají tento symbol Vánoc, ale dříve to tak bývalo. A s betlémem se
chodilo i na koledu.
Východočeské městečko, Třebechovice pod Orebem, také proslavil betlém. Řekněme si něco o historii
tohoto krásného díla, které je zde v muzeu betlémů vystaveno a které ctí tradici betlémáků.
Tvůrcem Třebechovického betlému je Josef Probošt. Narodil se 25. března 1849. Vyučil se truhlářem a ve
svých 21 letech odešel na vojnu, kde pobyl dvanáct let. V roce 1882 převzal hospodářství po svém otci a ve
svých 33 letech se 7. února 1882 oženil s Annou rozenou Falkovou. Hospodařil na statku, pracoval na poli
a povozničil. Měl také chov koní, který byl jeho chloubou. Na pravidelných "táčkách" se u Proboštů scházívali sousedé, aby popovídali o životě, ale také četli z kalendářů a knih. Stavění betlémů na Vánoce bylo v té
době tradicí, většinou však byly figurky vystřihovány z tištěných archů. Probošt se spřátelil s řezbářem
Vilémem Kryštofem a s Josefem Kapuciánem. První vyřezávané jesličky, které představil Probošt sousedům
asi v roce 1885, byly velkým překvapením a vznikly ve spolupráci těchto tří přátel. Ohlas byl tak vřelý, že
se rozhodl betlém rozšířit o další postavičky. Objednal si u vídeňské firmy potřebné nářadí a sám se zdokonaloval v řezbě. V průběhu práce na betlému přicházely také krize. Probošt propadal výčitkám, že zanedbává hospodářství. Na dlouhou dobu řezbářskou práci přerušil. Možná to byla také tvůrčí krize, že nevěděl
jak dál. Šťastný nápad, zachytit mizející svět svých součastníků, jej zcela vrátil k práci na betlému. Betlém se
rozrůstal a bylo třeba najít větší prostory. Probošt se rozhodl, že světnici, kterou pronajímal, již k dispozici
dávat nebude, a umístil sem dílnu i betlém. Nejmilejším Proboštovým spolupracovníkem se stal sekerník
Josef Friml. Sekernictví, řemeslo dnes již zaniklé, přinášelo obživu konstruktérům důmyslných dřevěných
mechanismů do pil a mlýnů. Josef Probošt toužil po tom, aby jeho betlém byl pohyblivý. Díky Josefu Frimlovi
byl vytvořen jedinečný systém soukolí, vaček, hřídelí a táhel, který odborníci obdivují dodnes. Potvrzením
dokonalé práce tvůrců je fakt, že mechanismus s občasným zaváháním běhá i dnes, více jak po sto letech.
V roce 1906 byl betlém na výstavě Zemské jednoty řemeslnické v Chrasti u Chrudimi, kde za něj Probošt
získal diplom a zlatou medaili. Nedostavil se však očekávaný finanční zisk. Bohužel, také první světová válka
znemožnila cestování betlému po poutích a výstavách, kde by se autorovi aspoň částečně vrátily vložené
prostředky. Proboštovi přátelé - betlémáci - odcházeli jeden za druhým. On sám po dobu čtyřiceti let vytrvale pracoval na svém díle. Josef Probošt umírá 20. března 1926 v nedožitých 77 let. Pochován je na vrchu
Oreb, kde je kolem kostelíka hřbitov. Pod tímto vrchem se nachází jeho rodný dům. Dcera Josefa Probošta
prodává betlém místnímu učiteli Skřivanovi a továrníku Burdychovi za 15 225 Kč. Betlém sklízí úspěchy na
různých výstavách. Po druhé světové válce, po únorovém převratu v roce 1948 nastávají v Třebechovicích
nové poměry. Pozornosti nositelům komunistické ideologie neunikl ani Třebechovický betlém. Předseda
Národního výboru začal prosazovat názor, že betlém je třeba nechat spálit, neboť je produktem náboženského tmářství. O likvidaci žádal naštěstí oficiální místa v Hradci Králové. Pracovníci ministerstva kultury se
zděsili tohoto nápadu a zcela jej zamítly. Další problém nastal, když v roce 1949 zabavili továrníkovi Burdychovi majetek, do kterého patřil i betlém, a továrníka zavřeli. Tím se dostal betlém do majetku státu.
Celých patnáct let se nesměl betlém vystavovat. Byl uložen v kolně na dvorku manželů Skřivanových, pro
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které se betlém stal smyslem života a posláním. Betlém s pomocí přátel udržovali a ukazovali návštěvníkům,
kteří se zákazy nenechali odradit. Když v roce 1965 Československá televize natočila o betlému dokument,
který byl vysílán o Vánocích, začal se o betlém zajímat svět. Během roku 1966 došlo k rozhodnutí vystavit
Třebechovický betlém na světové výstavě EXPO 1967. Vzniká další televizní dokument "Probošt pro Montreal." Betlém se stal nejúspěšnějším exponátem československého pavilonu. Následovaly další výstavy v Holandsku, Anglii a Praze. Po roce 1970 byl restaurátor Bartoš velice znepokojen jeho špatným stavem a vyjádřil se o nevhodnosti cestování na veliké vzdálenosti. V rohu náměstí v Třebechovicích byl vystavěn objekt,
ve kterém je betlém umístěn od roku 1972. Třebechovický Proboštův betlém je zcela unikátním dílem jak
z hlediska uměleckého, tak technického. Dodnes okouzluje dospělé i děti. Betlém je 7 m dlouhý, 3,2 m
široký a 1,8 m vysoký. Skládá se z více jak 2 000 vyřezávaných dílů. Figurky jsou 10-15 cm vysoké.
V roce 1999 se uskutečnily oslavy 150. výročí narození autora Třebechovického betlému a na jeho rodném domě byla odhalena pamětní deska. Bylo mu uděleno čestné občanství a na jeho počest byla uspořádána výstava "Pocta Josefu Proboštovi." Poctou nejvyšší však bylo jmenování jeho díla národní kulturní památkou. Pokud budete někdy poblíž Hradce Králové, zastavte se v Třebechovicích shlédnout toto překrásné dílo.

Hana Mifková

VYSCHLÝ POTOK A DALŠÍ EXTRÉMY LETOŠNÍHO ROKU
V úvodu je třeba zdůraznit, že veškeré údaje z meteorologické stanice Vev. Bítýška jsou vztaženy ke dni
25. 11., což byl dohodnutý termín předání textu redakční radě Zpravodaje. K uvedenému datu spadlo jen
380,2 mm srážek, což je 74,5 % normálu. V únoru to bylo 31 mm (tj. 31 litrů na metr čtvereční), v únoru
pouze 16,1 mm. Stav začal být kritický začátkem května, kdy průtoky ve Svratce a Bílém potoce připomínaly
situaci vrcholného léta. Ve čtvrtek 23. srpna došlo k situaci, kterou nemohli spatřit ani nejstarší pamětníci.
Potok před ústím do Svratky v úseku dlouhém přes sto metrů zcela vyschl. Nad tímto úsekem v korytě voda
zůstala jen v mělkých tůňkách. Podobná situace panovala na mnohých vodních tocích. Např. Lubě, Besének,
Maršovský a Pejškovský potok dosahovaly svými průtoky historických minim. "Na některých místech už nejsou vodoměrné stanice schopné poslat správné údaje, protože nejsou nastavené na tak nízké hladiny. Na
suchu je i Punkva," uvedl mluvčí Povodí Moravy, s. p. Petr Chmelař. Podle ředitele pro hydrologii Českého
hydrometeorologického ústavu Jana Daňhelky předčilo letošní sucho rok 2015 a nabylo rozměrů srovnatelných se suchem v roce 1947, které přineslo neúrodu a problémy v zásobování potravinami. Situace se
vylepšila v září, kdy spadlo 89,4 mm srážek. Výšku hladiny vodních toků můžeme zjistit na vodočtech. Není
tomu tak na Bílém potoce. Tamní vodočet (na fotografii) neměří absolutní výšku hladiny, nýbrž slouží ke kalibraci automatického měření. Kritický nedostatek vody si vynutil určitá opatření. Od 15. 8. bylo omezeno
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v některých
obcích divize Brno-venkov. Byl zakázán odběr vody k napouštění
bazénů, jakékoliv zavlažování a spotřeba pitné vody byla
omezena na 100 litrů na osobu a den. Omezení platilo do 15. 11.
a týkalo se více obcí, v našem okolí Lažánek, Maršova, Braníškova a Vohančic. "Na suchu se podepsalo extrémní počasí. Z hlediska dlouhodobého průměru napršelo na Moravě v červenci jen
70%," upřesnila mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva
Šebková. Slunce svítilo v Bítýšce 1546 hodin (112% dlouhodobého normálu), přičemž vlhkost vzduchu mnohokrát klesla pod
30% a výpar byl enormní. Jinak řečeno: většina toho, co napršelo, rychle vyschla. A teploty vzduchu? Na stanici Vev. Bítýška
(247,2 m. n. m.) bylo zaznamenáno 28 tropických dnů, čili dnů,
kdy teplota ve stínu překročila 30,0°C. Dlouhodobý průměr je 14
tropických dnů. Nejvyšší teplota byla naměřena 8. srpna, a to
34,6 stupňů. První tropický den byl už 21.6., což je neobvyklé.
Průměrná letní teplota činila v Bítýšce 22,7°C a slunečné počasí
s teplotami kolem 25°C vydrželo i na přelomu prvního zářijového týdne. Na stanici Vev. Bítýška bylo dosud nejteplejší léto
2003 s průměrnou teplotou 22,9 stupně následované rokem
2015, kdy průměrná teplota během června, července a srpna
dosáhla 22,6 stupně.
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Teploty byly výrazně nad normálem po většinu října, který se
tak umístil (podle informace z pražského Klementina) mezi deset
nejteplejších říjnů od začátku tamního měření v roce 1775. K naprosto výjimečné situaci došlo v noci z 29. na 30. října. Chybělo
málo a nastala tropická noc, a to historicky poprvé na konci října.
V Bítýšce neklesla teplota pod 19,4 stupně, což je nejvyšší minimální noční teplota, jíž bylo v historii měření v říjnu dosaženo.
Za tropickou noc je označován stav, kdy minimální teplota neklesne v době od 22.00 do 06.00 hod. pod 20 stupňů. V září se
výrazně projevila sestupná část roční křivky teplot: 26.9. bylo zaznamenáno minimum -1,4 stupně ve dvou metrech nad zemí
a -3,9 stupně 5 cm nad zemí. Šlo o první mrazový den II. pololetí,
tedy o den, kdy teplota klesne alespoň na chvíli pod bod mrazu.
První sněžení nastalo v neděli 18. listopadu. Sníh padal sporadicky ještě dva následující dny, ale brzy roztál. A ještě jeden
extrém: ve středu 24. října odpoledne zasáhl celou republiku silný severozápadní vítr, který v nárazech dosáhl rychlost 77
km/hod. To odpovídá devátému stupni Beaufortovy stupnice
(vichřice). Byl to nejsilnější vítr od zahájení soustavného měření
v roce 2001.
Pro nastávající zimu vypracoval Český hydrometeorologický ústav několik klimatologických modelů, které mohou vyjít, ovšem je k nim třeba přistupovat s velkou rezervou. Zima by měla být na sníh bohatší, než
zimy minulé. Otázkou zůstává, kdy vydatnější sněžení začne a zda bude sněhová nadílka rozložena po ČR
rovnoměrně, nebo jen místy. Vydatnější sněžení se může objevit někdy po Vánocích, které budou s víc než
80% pravděpodobností na blátě (na Štědrý den v roce 2017 vystoupala teplota na +8,8 stupňů). V lednu se
dají očekávat vpády arktického vzduchu od severu kolem druhé lednové dekády.

Radoslav Patočka

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Superstar 1. stupeň
Dne 22. 11. 2018 se po roce opět uskutečnila
oblíbená školní pěvecká soutěž Superstar. Hned
v úvodu zazněla píseň Nonstop v podání třídy 4. A.
Celkem se soutěže zúčastnilo 21 žáků prvního stupně. Soutěžící si na výběru písně dali opravdu záležet. Zazněly zde známé hity jako např. Pátá, Oliver
Twist, Rodné údolí a spousta dalších. Soutěž uváděl
osvědčený moderátor Petr Tichoň, který si společně
s diváky také zazpíval.
Všichni vystupující předvedli skvělé pěvecké
výkony. Porota to opravdu neměla lehké, ale
rozhodnout musela. A kdo nakonec zvítězil?
První místo obsadila Tereza Liptáková z 5. A, na
druhém místě skončil Jan Tichoň ze 4. A a na třetí pozici se umístila Karolína Hermány z 5. B.
Do hlasování se zapojili i diváci. Na základě jejich rozhodnutí získala Cenu diváka Markéta Mifková ze 3. A. Všichni vítězové obdrželi diplom a mohli se radovat
i z dalších odměn. Během soutěže zazpívala také loňská vítězka Aneta Podborská
společně s Nelou Šenkýřovou píseň Potkal jsem tě zase po letech. Díky všem
zúčastněným se letošní ročník Superstar opravdu povedl, což potvrdila také hojná
účast diváků.
Mgr. Iveta Knězková

Prezentace středních škol a učilišť
Dne 22. 10. 2018 proběhla na naší škole, jak už se ostatně stalo osvědčenou
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tradicí, PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ. Mezi středními školami je
o účast na naší prezentaci velký zájem a zástupci škol velmi pozitivně hodnotí průběh celé akce. Letos přijeli své střední školy představit a reprezentovat zástupci
z 21 škol z okresu Brno-venkov a Brno-město. Akce se i tento rok setkala s velkým
ohlasem z řad žáků a jejich rodičů. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a za vytvoření tak skvělé atmosféry.
Mgr. Zuzana Kudláčková

6. A v Bioskopu
Před podzimními prázdninami, v úterý 23. 10. 2018, navštívili žáci 6. A výukové
centrum Bioskop v Kampusu zřizovaném Masarykovou univerzitou. Měli příležitost vyzkoušet si práci v perfektně zařízené biologické laboratoři, pracovali s profesionálními mikroskopy, měli zapůjčené ochranné pláště, dostali studijní materiál
a dozvěděli se spoustu nových informací. Tým pracovníků Bioskopu pro ně připravil téma BUŇKA, které je součástí učiva
přírodopisu v šestém ročníku. Využití moderní techniky a zvláště
pak čisté vědecké prostředí umožnilo dětem prozkoumat ty
nejzákladnější stavební jednotky všech živých organismů a splnit
si tak 1. laboratorní práci.
Mgr. Jana Ursacherová

Divadlo fyziky
Dne 25. 10. 2018 k nám do školy přijelo Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF). Moderátoři předvedli velké množství
fyzikálních pokusů. Žáci se dozvěděli nové informace o změnách skupenství látek, teplotě varu dusíku, tání
ledovců a dalších fyzikálních jevech. Navíc byli po celou dobu aktivními účastníky vystoupení. Všichni přítomní nevycházeli z údivu, jak může být fyzika zajímavá a kde všude se s ní setkáváme
Mgr. Alena Zemanová
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Projektový den se Skutečně zdravou školou
V minulém školním roce se naše škola zapojila do projektu Skutečně zdravá škola, který napomáhá školským
zařízením, kuchařkám, učitelskému sboru a zejména žákům k lepšímu životnímu stylu a stravování. Ve středu 7. 11. 2018 proběhl závěrečný "Projektový den se Skutečně zdravou školou", během kterého žáci i pedagogové prezentovali průběh a výstupy všech realizovaných aktivit projektu Skutečně zdravá škola. Během
tohoto dne žákyně 9. A a žáci 6. A připravili ochutnávky zdravých pokrmů pro rodiče. Žáci 6. B chystali na
odpolední program pro rodiče podzimní výstavu zeleniny a ovoce. Donesli také domácí recepty z podzimních surovin, někteří dokonce i s ochutnávkou. Od 15. hodiny se poté ve školní jídelně uskutečnila přednáška pro rodiče na téma "Zdravá strava nejen pro školáky", kde se mohli dozvědět, jak připravit zdravá
a rychlá jídla pro celou rodinu, jakým způsobem "dostat" do dětí zeleninu, jaké potraviny je dobré mít doma
v zásobě nebo jaké pomocníky si do kuchyně pořídit. Kromě toho také ochutnali sladké a slané varianty pokrmů, které pro ně naši žáci připravili a obdrželi k těmto pokrmům recepty. Jelikož naše škola dopadla v plnění
programu Skutečně zdravá škola nejlépe v regionu, přišla se na průběh celé akce podívat i média - Český
rozhlas Brno a Česká televize. Vše bylo patřičně zdokumentováno, natočeno a odvysíláno ve večerních
reportážích. Za perfektní průběh akce bychom chtěli poděkovat koordinátorce projektu paní Mgr. Andree
Hruškové.
Mgr. Veronika Petrová

1. A a 1. B na vycházce 19. října a podzimní tvoření
Ve dnech 18. a 19. 10. 2018 byly děti z obou prvních tříd na vycházce po okolí. Cílem byla lokalita Na
Babkách, kde si mohly prohlédnout i zvířátka (husy, kozy a ovce) a také ochutnat sladké, popadané švestky.
Cestou tam i zpět poznávaly rostliny a druhy stromů podle listů. Prvňáčci se také zastavili na zahradě u školní družiny a prohlédli si vzácný jinan.
Mgr. Jana Kosňovská
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ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Hudební obor
Naše škola se aktivně zapojila do druhého ročníku celostátního happeningu pro školáky #jsemlaskavec a na
Světový den laskavosti 13. listopadu uspořádala koncert žáků hudebního oboru. Společně jsme vytvořili
z docela obyčejného dne den výjimečný, den plný laskavosti, radosti, dobrých skutků a příjemných zážitků.
Stali jsme se tak součástí projektu, ke kterému se v letošním roce přihlásilo 449 školních týmů z celé České
republiky.

DĚKUJEME,
že jste se zapojili 13. 11. 2018 do Světového dne laskavosti!
Máme radost, že se přihlásilo 449 subjektů
a více než 14 000 dětí.
Nezapomeňte, že laskavost plodí laskavost!
Tým NKJ a ambasador Jirka Král

Výtvarný obor
Vánoční hvězdné nebe je námět, na kterém žáci výtvarného oboru aktuálně pracují v adventním čase.

V průběhu celého roku se zamýšlíme nad tématem Voda a výsledky naší práce tradičně vystavíme v červnu
v prostorách ZUŠ.

VÁNOCE V ZUŠce
pondělí 17. prosince, Vánoční besídka žáků ze třídy Veroniky Bílkové a Pavla Vydry, 17:45
úterý 18. prosince, Vánoční besídka žáků smyčcového oddělení, 16:30
úterý 18. prosince, Vánoční setkání žáků Ivy Hrbáčkové a hostů, 17:30
čtvrtek 20. prosince, Vánoční besídka žáků ze třídy Pavlíny Kavulové a Markéty Milkové, 16:30
Připravované akce:
neděle 6. ledna, Tříkrálový koncert s kapelou Na cestě, 16:00
čtvrtek 24. ledna, Novoroční koncert žáků hudebního oboru, 17:00
pondělí 4. února, Soutěžní klavírní přehlídka, 9:30
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Z RADNICE
Zastupitelstvo městyse Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu hrobů, které nemají
svého stálého pečovatele. Tento fond bude shromažďovat dobrovolné příspěvky od občanů
i organizací.
Dárci mohou přispět na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

Složení zastupitelstva a výborů města po volbách 2018
Zastupitelé

Josef Mifek
Pavel Novotný
Bc. Vlastimil Kolstrunk
Pavel Kozel
Ing. Petr Plachý
Irena Koláčná
Pavla Krystková
František Černý
Ing. Pavel Králík
Mgr. Hana Bučková
Ing.arch. Jaroslav Skalický

Starosta
Místostarosta

Josef Mifek
Pavel Novotný

Kontrolní výbor

Pavel Kozel
Ing. Pavel Králík
Irena Koláčná

předseda
člen
člen

Finanční výbor

Bc. Vlastimil Kolstrunk
Bc. Tomáš Vejrosta
Jan Králík
Jana Váňová
Mgr. Jana Bučková

předseda
člen
člen
člen
člen

Výbor územního plánování

Ing. Petr Plachý
Ing.arch. Jaroslav Skalický
Ing. Radim Reimer
Zdeňka Jeroušková
Ing.arch. Jan Foretník

předseda
člen
člen
člen
člen

Valná hromada Vodárenského
svazku "Bítešsko"

Pavel Novotný
Ing. Evžen Loutocký
Josef Kopřiva
Pavel Rozkošný

člen
člen
člen
člen

Mikroregion Kuřimka

Pavel Novotný
Josef Mifek

zástupce za město
zástupce za město
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Rozsvícení vánočního stromu
1.prosince 2018 jsme již tradičně rozsvítili vánoční strom na městečku.
Chceme poděkovat Singulární společnosti ve Veverské Bítýšce za darování stromu. Dále všem
účinkujícím, kteří zajistili kulturní program.
Protože nám zrovna nasněžilo a přiletěli k nám i dva krásní andělé, atmosféra byla kouzelná.

Upozorňujeme občany, kteří ukládají odpad do sběrného dvora na základě uhrazených
poplatků za svoz komunálního odpadu, musí mít počínaje dnem 15. 2. 2019 platnou kartu na
sběrný dvůr pro rok 2019. Od uvedeného data nelze ukládat odpad na kartu z roku 2018.
Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Na
Městečku 72, Veverská Bítýška, 664 71
Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje, že platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky
a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu
Na Městečku 72, Veverská Bítýška, se ukládají na podatelně Městského úřadu Veverská Bítýška.
V této souvislosti upozorňujeme, že Městský úřad Veverská Bítýška umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již
zásilky samotné. Městský úřad Veverská Bítýška není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, jsou ukládány u pobočky České pošty - Veverská Bítýška,
9. května 3.
Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven
aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela
oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.
V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti
doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné
legislativy (např. zajištění ,,odnosu" nebo ,,dosílky" na poště, zřízení P. O. BOXU na poště, zřízení
datové schránky).

ADVENTNÍ VĚNEC
Strojení adventního věnce patří k relativně mladým, zato velmi oblíbeným vánočním zvykům. Kořeny
tradice sahají do první poloviny 19. století. V Rakousku a Německu jsou adventní věnce prvními posly
blížících se vánočních svátků. Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838
z bohatého přístavního města Hamburku. Teolog Johann Heinrich Wichern tehdy nade dveře sirotčince,
který spravoval, pověsil na počátku adventu velký věnec vyřezávaný ze dřeva.
Každý den na něj upevnil jednu zapálenou svíci. Pod věncem stála pokladnička, do které mohli zbožní
věřící házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Ze severního Německa se zvyk rozšířil do dalších
krajů především zásluhou evangelického hnutí mládeže.
Mezi dvěma světovými válkami pronikl za hranice německy hovořících zemí. Adventní věnce se už
vyřezávaly nejen ze dřeva a barvily na zeleno, ale zhotovovaly se také ze zelených větviček jehličnanů. Živé
adventní věnce symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus,kruhový tvar věnce vyjadřoval
jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky
každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na
adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí.
Dnes se adventní věnce objevují i v českých domácnostech. Vyrábějí se z chvojí, šišek a jeřabinových
proutků.

Čerpáno z knihy Valburgy Vavřincové - Malá encyklopedie Vánoc
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JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI..

 

 ! "

#$%&'(#$

   



   !"#
$%&$'($)+$,-./-#
023!-45)678)9-#5"-:)$;!<



  )" *
" #$#'(#$#((

)" *
+ "
),- 

 . ,/)
#01(



#%((

,-  )" *











13

Zpravodaj města Veverská Bítýška 12/2018

www.obecveverskabityska.cz

INZERCE


    

 



HLEDÁME



    
  
      

      !" #  $
     !"# $

dùm se zahradou.

Tel. : 739 826 409
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V našem studiu ve Hvozdci
nahrajeme zpìv i hudební
nástroje do Vašeho vlastního
podkladu, nebo Vám podklad
vyrobíme na míru. Ztvárnit
mùete skladby vlastní i pøevzaté a my s Vámi budeme
rádi spolupracovat na profesionální produkci. Super dárek
od vnouèat pro babièku a dìdu, pro zamilované …
pro všechny.
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canette3frostie@seznam.cz

608 820 672

NAVŠTIVTE

Nabízím

knihovnu Veverská Bítýška

pronájem třípokojového bytu
ve Veverské Bítýšce
Tel: 732 322 905

Provozní doba :
Pondělí 8.30-12.00,
13.00-17.00
Středa 8.30-12.00,
13.00-18.00
Pátek 8.30-12.00,
13.00-17.00

SHÁNÍM
byt. Nabídnìte..

http://okvb.unas.cz

Tel. : 732 219 013
Ing. Liška Vladimír



- účetnictví
- daňová přiznání
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515 547 333, 602 506 322
Tišnovská 715, Veverská Bítýška
ing.liska@volny.cz, www.ingliska.cz
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PÉČE
CENTRUM
KOČKY
A
Y
S
P
O
PR
HÁ 48
ŠKA, DLOU

VEV. BÍTÝ

nabízí
bezpečné a účinné přípravky proti klíšťatům, blechám a jiným cizopasníkům
 stříhání a koupání psů (na objednávku) od 280,- Kč
 výhodné věrnostní programy na nákup vybraných
značek krmiv


MVDr. Irena Packová
OZNAMUJE změnu pracovní
doby v ambulanci u kostela
(Dlouhá 48, Veverská Bítýška) :
Pondělí až pátek : 14 – 17 hod.
V ostatní dobu
jen na objednávku.

NOVÉ tel. číslo do ambulance :

541 216 022
v pracovní době (od 8 do 19 hod.)
na recepci kliniky AXA v Rosicích
tel. 546 410 248
pohotovostní mobil (mimo pracovní dobu) : 728 009 613
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ANALYZÁTOR
ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI
ÚČINNOSTI CVIČENÍ
CVIČENÍ

FINSKÁ&INFRA
FINSKÁ&INFRA

SAUNA
SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
INDOOR CYCLING
SQUASH
SQUASH STOLNÍ
STOLNÍ TENIS
TENIS

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy ve Zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Úřad města - 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 2018  Vydává Město 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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