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Vážení spoluobčané,

rok uplynul jako voda a máme tu
poslední číslo letošního Zpravo-
daje, ve kterém Vám sdělím
informace z našeho města.

V uplynulém čtvrtletí jsme
započali a dokončili čtyři vý-
znamné stavby. Jsou to: Komu-
nikace U Hřiště, Obnova veřej-
ného osvětlení v ulici Na Bílém

potoce, výstavba Workoutového hřiště a Prodloužení
vodovodu a splaškové kanalizace v ulici 9. května.
Zároveň se pracovalo na přípravě dalších stavebních
záměrů, které budeme postupně realizovat.

Rychlostní komunikace R 43
Dne 17.9.2020 Zastupitelstvo Jihomoravského

kraje schválilo na svém zasedání nové Zásady územ-
ního rozvoje JMK. Tím schválilo mimo jiné i trasu ry-
chlostní komunikace R43 bystrckou stopou. Navr-
žené územní rezervy pro tuto komunikaci, které byly
vedeny přes Veverskou Bítýšku, budou z našeho
územního plánu vyjmuty. V průběhu měsíce srpna
měli i občané našeho města možnost svým pod-
pisem na petičním archu podpořit trasu rychlostní
komunikace přes Bystrc. Bylo podepsáno celkem 27
petičních archů, které obsahovaly celkem 405 pod-
pisů. Občanům, kteří tuto variantu svým podpisem
podpořili, děkuji.

Ulice U Hřiště
Byla dokončena oprava komunikace v ulici U Hři-

ště. 21.10.2020 byl podepsán protokol o předání
a převzetí díla a 23.10.2020 bylo oznámeno na

stavebním úřadě zahájení užívání této opravené ces-
ty. Bylo provedeno i odvodnění cesty a výstavba
vsakovacího objektu, na který je nyní zažádáno o vy-
dání kolaudačního souhlasu. Stavební práce proved-
la firma Soukup Miloš, s.r.o., ze Zbýšova. Počátkem
roku 2021 musíme ještě provést přeložku kabelu Ce-
tin na základě projektové dokumentace a uzavřené
smlouvy o přeložce. Kabelové vedení Cetin musíme
umístit mimo opravenou komunikaci do již připra-
vených chrániček.

Veřejné osvětlení Bílý potok
V měsíci listopadu byla dokončena oprava veřej-

ného osvětlení v ulici Na Bílém potoce po obou
stranách Bílého potoka, od Jarošova Mlýna ve směru
proti proudu Bílého potoka.

Bylo uloženo nové zemní vedení, osazeny nové
stožáry a nová LED osvětlovací tělesa, která jsou
oproti původním svítidlům několikrát úspornější.
Opravu zajistilo a provedlo město.

Dne 3. listopadu byla provedena výchozí revize
elektrické instalace na uvedenou stavbu spočívající
v revizi zemního kabelového vedení NN, stožárů
veřejného osvětlení a svítidel. 25. listopadu bylo na
stavebním úřadu oznámeno zahájení provozu
obnovy veřejného osvětlení v uvedené části města.

Stavba byla vyvolána stavebními úpravami NN
firmy E.ON Distribuce, a.s., týkající se obnovy
a úpravy venkovního vedení NN v uvedené části
města. Bylo odstraněno nadzemní vedení a staré dře-
věné sloupy. Ze starých sloupů byl sesazen i místní
rozhlas, neboť byl umístěn na zařízení společnosti
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E.ON. Počátkem příštího roku bude provedena obno-
va místního rozhlasu v této ulici. Tímto vyzývám
občany, aby prozatím sledovali zprávy buď na strán-
kách města, nebo na úřední desce.

V průběhu nastávajícího roku provedeme opravu
chodníků v této části ulice.

Audit - hospodaření města
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2020 provedl Odbor

kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí z Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje dílčí přezkoumání
hospodaření našeho města za rok 2020. Přezkum
hospodaření města se uskutečnil v souladu se záko-
nem č. 420/2004 Sb. Předmětem přezkoumávání
hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření. Výsledek díl-
čího přezkoumávání zní: "Při dílčím přezkoumávání
hospodaření města nebyly zjištěny chyby a ne-
dostatky". "Při dílčím přezkoumávání hospodaření
nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti."

Stavební povolení - vrt HV 102
Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životního

prostředí, Oddělení životního prostředí, vydal dne
19. 11. 2020 Rozhodnutí, kterým povoluje a schva-
luje stavební záměr posílení vodního zdroje - připo-
jení vrtu HV 102. Jedná se o připojení nově zbu-
dovaného vrtu HV 102 na pozemku p. č. 641/1 v k.
ú. Veverská Bítýška do stávajícího vodárenského
objektu včetně vybudování ochranného pásma o roz-
měrech 20 x 20 m. Povolený odběr z uvedeného vrtu
HV 102 je 4 l/s. Maximální odběr je 5,33 l/s. Povo-
lení k odběru z uvedeného vrtu je vydáno na dobu
10 let od nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí.
Tento vrt hodláme v průběhu roku 2021 zapojit do
stávající vodovodní soustavy. Město Veverská Bítýš-
ka požádá o přidělení dotace na tuto stavbu.

Oprava zábradlí mostu na náměstí
Na základě několika žádostí města adresovaných

na Správu a údržbu silnic a na Odbor dopravy Jiho-
moravského kraje týkajících se neutěšeného stavu
mostu na náměstí přes Bílý potok byly ve druhé
polovině měsíce listopadu zahájeny stavební práce.
Bude provedena oprava zábradlí uvedeného mostu
ev. č. 3865-1. Stavební práce provádí firma IDS Olo-
mouc, a.s.

Vodovod, splašková kanalizace na ul.
9. května

Byly dokončeny stavební práce na výstavbě prod-
loužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace
v ulici 9. května. 30. listopadu proběhla závěrečná
prohlídka stavby a stavba byla na základě předá-
vacího protokolu předána městu. Stavba je umístěna
v obecních pozemcích, které město Veverská Bítýška
odkoupilo od soukromých vlastníků za cenu 200
Kč/m2. Stavební práce provedla firma TVM stavby,

s.r.o., z Předklášteří. Mezi stavební firmou a městem
byl podepsán změnový list na méněpráce. Konečná
cena bude nižší než cena  stanovená ve smlouvě
o dílo. Na vodoprávním úřadě v Kuřimi je zažádáno
o vydání kolaudačního souhlasu.

Louka u hájenky Na Bílém potoce
Ve čtvrtek 26. listopadu byly zasazeny stromy na

pozemku p. č. 641/1 v ulici Na Bílém potoce u
hájenky. Výsadby stromů se zúčastnili dobrovolníci
z řad občanů města, členové zastupitelstva, členové
vodáckého oddílu a zaměstnanci pracovní skupiny
města. Pod dohledem paní Jany Váňové bylo vysá-
zeno celkem 40 ks stromů. Město zakoupilo
v Arboeku Smržice 27 ks vzrostlých okrasných
dřevin v hodnotě 53 838 Kč včetně DPH. Byly za-
koupeny porosty: lípa, modřín, buk červenolistý, bo-
rovice, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, jeřáb břek,
oskeruše, třešeň ptačí, javory. Byla vysázena dvě
stromořadí dle vypracované studie. Další stromy do-
dali sponzorským darem  manželé Irena a Pavel Krá-
líkovi. Z těchto stromů bylo vysázeno další stro-
mořadí. V následujícím roce budou úpravy tohoto
pozemku pokračovat. Chceme zde vybudovat rela-
xační park, který bude sloužit především občanům
města, maminkám s dětmi, seniorům a turistům.

Občanům, kteří projevili zájem a podíleli se na vý-
sadbě stromů, mockrát děkuji.
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Workoutové hřiště
V měsíci listopadu byla dokončena a městu předá-

na stavba nového workoutového hřiště v lokalitě Na
Ostrůvku. Stavbu provedla firma Enuma Elis, s.r.o.

Hřiště má zbudovanou podkladovou železo-
betonovou desku, na které je položena kvalitní dopa-
dová tartanová plocha a umístěny cvičicí prvky. Pra-
covníci města provedli výstavbu chodníku osazené-
ho lavičkami a nové oplocení. Toto hřiště nebude
uzamčeno. Oplocení je zbudováno z důvodu zame-
zení znečišťování povrchu hřiště od pobíhajících
zvířat. Před vstupní brankou je zbudována čisticí
zóna, aby se na povrch hřiště nepřenášelo bláto a pí-
sek z obuvi. Hřiště je určeno pro cvičence ve věku
15+ .

Komunikace Babky
Geodetická kancelář Ing. Karel Souček provedla

zaměření komunikace v ulici Na Babkách. Vyhoto-
vený výškopis a polohopis bude podkladem pro zho-
tovení projektu pro obnovu této komunikace. V na-
stávajícím roce zahájíme práce na přípravě projek-
tové dokumentace a po vydání  stavebního povolení
zahájíme opravu této cesty.

Obnova tartanového povrchu – víceúčelové
hřiště na Ostrůvku

Dalším záměrem města na příští rok je obnova tar-

tanového povrchu na víceúčelovém hřišti v lokalitě
Na Ostrůvku. V roce 2021 to bude již 15 let, kdy
bylo toto hřiště vybudováno, a určitě si zaslouží
obnovu.

Chodník na křižovatce Tišnovská, Za Řekou,
Pod Horkou, M. Kudeříkové

Bylo vydáno stavební povolení, které 25. září na-
bylo právní moci, na stavbu chodníku v ulici Tiš-
novská a propojovacího chodníku v ulici Nádražní,
Pod Horkou. Součástí této stavby jsou úpravy stáva-
jícího připojení ulic Za Řekou a Nádražní. Ve výbě-
rovém řízení bude vybrán zhotovitel stavby a poté
bude stavba realizována.

Chodník Tišnovská
Mnoho let město Veverská Bítýška usiluje o vý-

stavbu chodníku v ulici Tišnovská v úseku kopce
Trhovice. Buď jsme nemohli získat souhlasné stano-
visko Správy a údržby silnic Brno-venkov k projek-
tové dokumentaci, anebo nebyly ze strany města
stanovené podmínky realizovatelné. V letošním roce
přechodem pod Správu a údržbu silnic, oblast Blan-
sko–sever, se ledy pohnuly. Po jednání se zástupci
Správy a údržby silnic Blansko jsme si stanovili jasné
podmínky pro vypracování projektové dokumentace,
za kterých bude vydáno souhlasné stanovisko. 

Město Veverská Bítýška objednalo vypracování
projektové dokumentace pro společné povolení. Pro-
jektová dokumentace byla vyhotovena a 20.8.2020
předána městu. 16.9.2020 bylo na Odboru dopravy
Městského úřadu Kuřim zažádáno o vydání spo-
lečného povolení na stavbu chodníku.

Na základě vyjádření NIPI bezbariérové prostředí,
o.p.s., které posuzuje stavbu z hlediska technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, bylo konstatováno, že podélný sklon chod-
níku neodpovídá požadavku stanovené vyhlášky.
Bylo nám doporučeno požádat na Odboru dopravy
MěÚ Kuřim o udělení výjimky.

Dne 22.10.2020 jsme požádali o udělení výjimky
o obecných technických požadavcích zabezpeču-
jících bezbariérové užívání staveb dle požadované
vyhlášky. 27.11.2020 jsem se s projektantem Ing.
Zezulou zúčastnil na Odboru dopravy v Kuřimi úst-
ního jednání týkajícího se udělení výjimky z tech-
nických požadavků zabezpečující bezbariérové
užívání staveb v rámci stavby chodníku. 30.11.2020
bylo městu doručeno vyrozumění, že výjimka bude
udělena za podmínky osazení zábradlí v místech vyš-
šího sklonu. Dále bude osazena informační cedule,
která bude uživatele chodníku dostatečně informovat
o větším podélném sklonu a nutnosti doprovodu pro
osoby na vozíku.

Po právoplatném udělení výjimky bude pokra-
čováno v řízení o vydání stavebního povolení. S Jiho-
moravským krajem byla uzavřena smlouva o právu
provést stavbu uvedeného chodníku na pozemku
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BUDOU SE LETOS SLAVIT VÁNOCE?

Tuto otázku jsem letos slyšel již několikrát a přitom jsem si vzpomněl na jednu kratičkou příhodu. Asi
před dvaceti lety přišel za knězem jeden farník a zeptal se: „Pane faráři, budou se letos slavit vánoční svátky?"
„Proč by se neslavily?" opáčil kněz. "Vidíte všechny ty přípravy, plné výlohy, spěchající lidé." "No právě,
když to všechno vidím, tak se ptám: budou se letos slavit Vánoce jako svátky narození Ježíše Krista? Jako
svátky víry, naděje a lásky?"

V tuto chvíli má většina čtenářů asi chuť namítnout: "Ale letos je to přece jinak!" Zkusme si tedy příhodu
převyprávět podle současné situace. Mohla by vypadat asi takto: Za knězem přišel jeden farník a zeptal se:
„Pane faráři, budou se letos slavit vánoční svátky?" "Proč by se neslavily?" opáčil kněz. "Když vidím na jedné
straně reklamy v televizi, ale na druhé straně zavřené obchody. Když vidím poloprázdné ulice a zachmuřené
obličeje lidí v rouškách, jak spěchají, mám strach. Když pomyslím na všechny ty, kdo mají někoho v nemoc-
nici, nebo na ty, kdo ztratili někoho blízkého, deptá mě to. Když sleduji zpravodajství, kde se míhají čísla
nakažených, počty zemřelých, procenta volných a obsazených lůžek, ztrácím se v tom a nerozumím tomu.
Když to všechno vidím, tak se vás, pane faráři, znovu ptám: Budou se letos slavit Vánoce jako svátky narození
Ježíše Krista? Jako svátky víry, naděje a lásky?"

Milí spoluobčané, Vánoce jsou zvláštní svátky, slaví se totiž napříč světem a neslaví je pouze křesťané,
jsou to svátky přijatelné pro všechny lidi. Proč?

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, to je historický fakt. Narodilo se dítě, na svět přišel
nový život a to je důvod k radosti a oslavě. Každý nový život dává naději do budoucnosti, můj život jednou
skončí, ale další životy budou pokračovat. Každé malé dítě má schopnost probouzet v nás lásku, každé dítě
svým pohledem říká: „Měj mě rád! Měj mě ráda!“

Pokud se blíže podíváme na biblickou zprávu o narození Ježíše, zjistíme, že se narodil ve velmi složité
situaci. Josef a Maria se musí přestěhovat, z Nazareta do Betléma, nešlo jen o to nechat se zapsat a vrátit se
zpět, ale oni museli v Betlémě zůstat. Josef měl totiž v Betlémě pole a Římané nařídili, že každý majitel musí
svoje pole obdělávat.

Odstěhovat se z Nazareta do Betléma znamenalo ztratit kontakt s rodinou, s příbuznými a známými, bylo
to zpřetrhání vazeb. Zmíněné sčítání bylo oznámeno jeden rok dopředu, aby se všichni mohli připravit. Jistě,
připravili se zapisovatelé, úředníci a vojáci, ale dá se připravit na to, že musím odejít z místa, kde jsem žil
celý život a všichni moji přátelé budou asi sto kilometrů vzdáleni (tolik je zhruba vzdálenost z Nazareta do
Betléma), to musel být velmi zvláštní rok.

V Betlémě potom nastává okamžik materiální bídy, není místo k bydlení; těch, co přišli, je tolik, že je-
diné místo, kde se dá bydlet, je jeskyně. Ano, hodně lidí se letos bude muset uskromnit, nám všem to dává
příležitost vážit si více materiálních věcí a být za ně vděčni.

A konečně se na scéně biblického příběhu objevují pastýři, kteří „ se
přicházejí podívat na to, co se v Betlémě stalo.“ (Lk 2,15). Ano, Bible
opravdu říká, že se přišli „podívat“, byli zvědaví, chtěli si věci vyjasnit, byli
aktivní. Být aktivní správným směrem, tedy pomáhat. To je něco, co na
jedné straně pomáhá druhým, ale na druhé straně také pomáhá mně. Cítím
se užitečný a naplněný. Bible neříká, že by pastý-ři přinesli nějaké dary, oni
potěšili svou přítomností, svým zájmem.

Z celého biblického příběhu vyčnívá jedna krásná vlastnost, a to
laskavost.

Laskavost, to je tak říkajíc motto letošních Vánoc. Ať je budeme slavit
jako svátky náboženské nebo kulturní, buďme k sobě laskaví. To, co si na

druhých nejvíc ceníme a co nás posiluje do dalšího života, je zážitek

vyjádřený asi takto: „Nám bylo spolu dobře“.
Ať je nám spolu dobře o letošních Vánocích, ale také po celý příští rok.

Otec Marek

p. č. 2568 k. ú. Veverská Bítýška. Tento pozemek je
ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Ze všech usku-
tečněných jednání mám velmi dobrý pocit a věřím,
že se konečně dočkáme vydání stavebního povolení
a občané v uvedené části města se po mnoha letech
dočkají chodníku.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem krásné a klidné prožití vánočních
svátků v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku
Vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky.

Josef Mifek, starosta města
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DOKTOŘI VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Po celé věky sužovaly jak města, tak i venkov vedle válek a hladomorů mnohé nemoci. Snad nejhorší byly
morové epidemie, při nichž umíraly tisíce lidí. Smrtelná nemoc, šířena hlavně blechami a hlodavci, přichá-
zela v časových vlnách. V 19. století sice morová infekce ustoupila, ale šířily se jiné nemoci, jako byla cho-
lera, tyfus, neštovice, tuberkulóza, zhoubné typy chřipek. V polovině 19. století dosahoval průměrný věk
obyvatel našich zemí zhruba třiceti let, na počátku 20. století čtyřiceti let. Stále docházelo k častým úmrtím
žen při porodu, vysoká byla úmrtnost dětí, zejména kojenců. Úroveň hygieny byla nízká a počet lékařů
nedostačující a s velmi omezenou působností. Kolem roku 1820  působilo v Čechách 212 lékařů a 790  ran-
hojičů, lékařská péče nebyla dostupná pro 80 % obyvatel. Větší péče o zdraví se projevila teprve v poslední
čtvrtině 19. století. Jednak přestaly ničivé hladomory a za podpory státu se začala šířit zdravotní osvěta a pre-
vence, včetně prvních očkování, zlepšila se i celková hygiena. Rovněž se zvýšil počet lékařů a začala půso-
bit zdravotní zpráva, která ovlivňovala jejich rozmístění, lékařská péče byla dostupnější, zakládaly se měst-
ské a státní nemocnice. Avšak venkovští lidé se i poté obraceli na lékaře zřídka, volali je až k velmi vážným
případům. Víc spoléhali na domácí praktiky, účinné i pověrečné, a na pomoc místních léčitelů. Ve stře-
dověku se lékařům říkalo ranhojiči, bradýři nebo lazebníci. Věnovali se nejen stříhání vlasů a holení, ale také
trhali zuby, sázeli baňky, pouštěli žilou a hojili rány. Z některých se stávali chirurgové. Odstraňovali kulky
z těla, amputovali končetiny, přiváděli na svět děti apod. 

Prvním známým ranhojičem ve Veverské Bítýšce byl Ignat Králíček, který zde působil od roku 1708.
Provozoval rovněž hostinskou živnost na panském domě. Po něm od roku 1715 se stal ranhojičem Ferdi-
nand Trentz. Svou doktorskou činnost provozoval do roku 1737, kdy se stává ranhojičem Josef Leidsmann.
Měl celkem 12 dětí a jeho syn František se stává také ranhojičem a pomáhá svému otci. Jeho manželka je
porodní bábou. Bydleli v domě č. 61. Kdo byl ranhojičem po Leidsmannovi, který umírá v roce 1795, a jeho
synovi, nelze zjistit. Teprve k roku 1807 se zachovalo jméno Františka Josefa Bauma. Roku 1808 léčil
kovářského tovaryše, který se postřelil, ale bohužel na následky zranění zemřel. Tento ranhojič je dosti často
jmenován jako felčar ošetřující raněné vojáky v Bítýšce a okolí. Je doba napoleonských válek a s vojskem
v patách jdou i různé nemoci, jako je tyfus, neštovice, cholera a další. V kronice je zaznamenáno, že v roce
1800 zemřelo v Bítýšce 18 osob, ale v roce 1806 to bylo 72 lidí. V letech 1811-1829 zde působí lékař Ondřej
Kačovský. Koupil dům č. 4, který důkladně opravil. Doktor Kačovský umírá 24.1.1829 na chrlení krve ve
věku 50 let. Po něm následoval ranhojič Karel Brisker. Bydlí rovněž v domě č. 4 ve Veverské Bítýšce.
Průměrná úmrtnost mezi roky 1830-1840 byla ve Veverské Bítýšce 33 osob, na Veveří 2 až 3 osoby a ve
Hvozdci 5 až 6 osob. V roce 1831 řádila cholera a do začátku roku 1832 zemřelo 33 osob. Byli pohřbeni
na kousku pole za Bítýškou, které bylo pro tento účel pietně upraveno. Bohužel toto místo bylo v 70. letech
minulého století zneuctěno, ale v 90. letech se místní nadšenci zasadili o to, že tomuto místu, kterému se
říká ,,cholerový hřbitov", vrátili jeho pietu. Karel Brisker umírá 27.11.1842. Lékařskou praxi přebírá doktor
Emanuel Fikels. Kromě různých nemocí a úrazů se opět objevují epidemie. Byla to spála a cholera. Od roku
1850 známe další jméno doktora, kterým je Eduard Keller (bydlí na čísle 120). Je lékařem zkušeným, svě-
domitým a bedlivým, ale ani on se nevyhne epidemiím, hlavně při vpádu pruských vojsk v roce 1866, kdy
se vrací cholera, úplavice a záškrt. Na choleru zemřelo v Bítýšce, na Veveří a ve Hvozdi celkem 60 osob.
Doktor Keller umírá 28.7.1871 ve věku 56 let na tuberkulózu. Mezi roky 1871-1882 zde působí lékař Martin
Svoboda. Byl velmi svědomitý a nemocné navštěvoval 2x až 3x denně. V roce 1882 byl vyslán do Kyniček
léčit nemocné se skvrnitým tyfem. Bohužel se sám nakazil a umírá 15.11.1882 ve svých 44 letech. Roku
1888 převzal místo obvodního lékaře Dr. Karel Nádherný, který zde působil do poloviny roku 1890. Poté ve
věku 70 let se stěhuje do Šlapanic. Dne 1.10.1890 převzal místo zdejšího doktora Mudr. Václav Kyncl z Le-
lekovic, který vystudoval pražskou universitu a byl dobře opatřen lékařskými nástroji i léky. Bydlel v domě
č. 200. V Bítýšce zůstal až do prosince roku 1895, kdy se odstěhoval do Troubska. Jeho místo zaujímá Dr.
Stanislav Laun z Kněževsi, okres Rakovník, který rovněž vystudoval pražskou universitu. Je mužem národně
uvědomělým. Bydlí rovněž v domě č. 200, kde má i lékárnu. Porodní bábou je Františka Pachovská. Doktor
Laun pravidelně od roku 1901 kandiduje v místních volbách a v roce 1905 je poprvé zvolen i starostou. Svou
volbu obhájil ještě v roce 1908 a v roce 1912. V čele obce stál do roku 1914. V roce 1913 vypukla v obci
tyfová epidemie. Všichni nemocní byli soustředěni do domu č. 40. Červený kříž propůjčil nemocniční zaří-
zení a vyslal i ošetřovatelku, která pomáhala doktoru Launovi. Ze 14 osob se až na jednu všichni uzdravili.
Doktor Laun působí v Bítýšce i po první světové válce, ale bohužel poté další stopa mizí. V rozmezí let 1920
až 1940 nejsou v kronice záznamy o dalších doktorech působících v Bítýšce. V období druhé světové války
zde působí doktor Blažek. Dalšími doktory, kteří zde působili, byli doktoři Adamec, Machovský, Škodová,
Valová, Přikryl, Rašovský, Gottvald, Balabán, Sedlář, Sedlářová, Skoupý, Čtvrtníček. 
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POVÍDÁNÍ O RYBÁCH A RYBÁŘÍCH VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Tichý blázen? Podivín? Ne, rybář, řekl bych. Každý člověk potřebuje
nějaký čas strávený sám se sebou, aby si mohl uspořádat myšlenky a od-
dechnout si od rychlého tempa současného života. Tento čas může využít
například čtením knih, relaxem, sportem, zábavou s přáteli nebo prostě
nedělat nic. A nebo může jít na ryby.

Rybařina je kus života stráveného v přírodě. Už samotná příprava a plá-
nování výpravy za rybami je napětí, natož pak vlastní chytání. Ale rybáři
chodí do přírody nejen za rybami. Samotný pohyb přírodou je oddych.
Cesta je někdy dlouhá a vede po stezkách, skalách, lesem, křovím a blá-
tem. Ale na konci je vždy voda - příslib očekávaného dobrodružství. Něk-
dy se rybaření může zvrtnout i v houbaření. To hlavně tehdy, když si ryby
řeknou, že dnes prostě nic nechytíte. 

Řeka, to je společenství. Je to prostředí, jehož součástí jsou ryby, ros-
tliny a živočichové, kterými se ryby živí. Jsou tam ale i ti, kteří se živí ryba-
mi. Jako například volavky, vydry, hadi a samozřejmě dravé ryby. Mezi
dravé ryby patří štiky, candáti, sumci, boleni, pstruzi, okouni a mníci. Že
jsme zapomněli na bobry? Ti sice dokážou napáchat velké škody, ale ryba-
mi se neživí. No a pak je tu ještě člověk, který do tohoto vodního světa
vstupuje a „úřaduje“ v něm. Říká si rybář, pytlák, někdy, bohužel, oboje
najednou.

Rybářský spolek ve Veverské Bítýšce je pobočným spolkem Moravs-
kého rybářského svazu, zapsaného sdružení, které působí na jižní Moravě. Aby vodní společenství i přes tlak,
který na něj rybáři v posledních letech vyvíjejí, nadále fungovalo, je třeba se o ně starat. Na jedné straně
udržovat a uklízet břehy, vysazovat sportovní, běžné i ohrožené druhy ryb, čistit koryto řeky nebo potoka.
Na druhé straně starat se o svěřený majetek spolku, vytvářet zázemí pro rybářskou členskou základnu spolku
a vychovávat mladé rybáře.

Spolek sdružuje asi 950 členů z Veverské Bítýšky a okolí, z toho 120 členů mládeže do 15 let. Stará se
přibližně o 40 dětí ve dvou rybářských kroužcích ve Veverské Bítýšce a Kuřimi. Rybářské kroužky začínají
s výukou dětí vždy na podzim jednoho roku a končí na jaře druhý rok. Děti se v nich učí porozumět přírodě,
poznávat ryby, seznámí se s pravidly rybaření a naučí se základním loveckým technikám. Rybářský kroužek
je zakončen zkouškou, která opravňuje k získání rybářského lístku a následně povolenky k lovu ryb.

Rybářský lístek a povolenka jsou dvě nedílné součásti oprávnění k rybolovu na svazových vodách. Exis-
tují i soukromé vody, ale na ty se svazová povolenka nevztahuje a pravidla chytání si stanovují jejích provo-
zovatelé. Rybářský lístek lze získat na základě dokladu o úspěšně složené rybářské zkoušce podáním žádosti
na Městském úřadě Kuřim, Odboru stavebním a životního prostředí, Oddělení životního prostředí, Jung-
mannova 968. S rybářským lístkem je pak možné přijít si pro povolenku, pstruhovou nebo mimopstruhovou,
a další potřebné doklady v úředních hodinách (obvykle pondělí, středa, sobota v lednu až březnu) do
rybářské klubovny na Ostrůvku, Sady Komenského 373 ve Veverské Bítýšce.

Pro mladé rybáře do 15 let pořádá náš pobočný spolek ve spolupráci s pobočným spolkem Dolní Loučky
každý rok koncem května rybářské závody na rybníku v Dolních Loučkách. Rybník je před závodem zaryb-
něn větším množstvím ryb - pstruhem duhovým a kaprem. Tyto ryby se většinou nemusejí k braní moc pře-
mlouvat, a tak by měl každý rybář během závodu alespoň jednu rybu chytit. Soutěží se o hodnotné spon-
zorské dary (udice, navijáky a další potřebné rybářské náčiní). Systém hodnocení závodů je vymyšlen tak,
aby žádný rybář neodcházel s prázdnou. Chceme, aby děti měly ze závodů dobrý pocit, hezké vzpomínky
a těšily se na další závody.

Zarybňování svěřených svazových vod (v našem případě Svratka 6 a Bílý potok 1) probíhá podle zaryb-
ňovací povinnosti, kterou nám stanovilo Ministerstvo zemědělství ČR. Jsou v ní vyjmenované druhy ryb,
jejich stáří a počet, který musíme do revíru každoročně vysadit. Ryby, které nemáme uvedeny v zarybňovací

I v dnešní době má naše město zajištěnou kvalitní zdravotní péči, kterou zajišťují doktorka Vildomcová,
Štětková, Hošnová, Gottvald, Dörr.

Všem doktorům, kteří v Bítýšce působili nebo působí, patří velký dík za jejich péči o zdraví našich
občanů. 

Hana Mifková
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povinnosti, naopak nesmíme do vody vysazovat vůbec. Náš spolek se snaží, aby ve vodě byla vždy nějaká
hodnotná sportovní ryba (většinou pstruh duhový, kapr, ostroretka stěhovavá, případně amur bílý). Proto
vysazujeme několikrát ročně takové množství sportovních ryb, které řeka unese. Někdy je však příroda proti
nám. Zvláště když prší a řekou teče více vody. To pak ryby po vysazení „jdou s vodou“ a skončí v Brněnské
přehradě. Mimo sportovní ryby v lovné délce vysazujeme do řeky i ostatní druhy ryb, které sem patří, ale nej-
sou tak atraktivní nebo mohou mít problém se přirozeně množit. Jedná se zejména o rok staré ryby jelce
tlouště, parmu, mníka, lipana a pstruha obecného.

Některé druhy ryb, jako kapr, ostroretka, amur, případně lín, se snažíme pěstovat vlastními silami na na-
šem rybochovném zařízení na Bílém potoce, které pochází z 50. let minulého století. Náš rybník sice není
velký rozlohou, zato má vhodné podmínky pro to, aby se v něm ryby měly kde vytřít nebo schovat před
predátory (zejména volavkou). O ryby i areál rybníka se celoročně staráme, kontrolujeme kvalitu vody včet-
ně obsahu kyslíku, rybí obsádku přikrmujeme a kontrolujeme její zdravotní stav a počet. Každoroční slovení
rybníka začátkem října je pro nás malá společenská událost, která začíná několik dnů předem, a to pomalým
spouštěním hladiny rybníka, a vrcholí v den výlovu slovením odchovaných ryb, jeho úplným vypuštěním
a zazimováním (vystokování a vyvápnění dna). Většina vypěstovaných ryb je prodána jiným spolkům
Moravského rybářského svazu nebo rozvezena a nasazena do našeho revíru. Některé ryby si odnesou lovící
jako odměnu za práci při výlovu. Budete-li chtít, přijďte se na výlov podívat. Jste srdečně zváni.

Až půjdete kolem vody třeba na procházku a podíváte se na hladinu nebo pod ni, vzpomeňte si, že tam
žijí živočichové a zvířata, která ji považují za svůj domov, a svět „za zrcadlem“ jim někdy může připadat -
jak se říká v Bítýšce - „jiný“.

Podrobné informace spolku a jeho činnosti jsou k dispozici na stránkách https://www.mrsvb.cz/.

Tomáš Ševčík

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Tak jako se střídají roční doby, tak i události v kalendáři naší školy mají svoje uspořádání, řád a pevné mí-
sto. Výsledky pečlivosti a úsilí žáků i jejich učitelů jsou představovány na koncertech pro veřejnost. Ka-
lendářní rok pravidelně otevíráme Novoročním koncertem a hned v únoru se koná soutěžní přehlídka žáků
hry na klávesové nástroje od těch nejmenších až po absolventy. V ZUŠ Kuřim a na pobočce ve Veverské Bí-

týšce se sejde na šedesát mladých klavíristů a předvedou připravený soutěžní repertoár. Kromě této přehlíd-
ky se na jaře koná školní kolo soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy České republiky pro daný nástroj. V roce 2020 soutěžili žáci ve hře na smyčcové a strunné nástroje
a vítězové postoupili do okresního kola, které se konalo 6. března v Ivančicích.

Letošní rok nebyl k dalším společenským událostem příznivý, mnoho plánovaných koncertů jsme zrušili
a dle nařízení vlády jsme museli nové situaci přizpůsobit i výuku. Naše práce s žáky ve všech oborech však

Komorní trio Klavírní soutěž
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nepřestala a pokračovala distan-
ční formou. Výsledky z domácí
přípravy žáků z jara můžete najít
na webových a facebookových
stránkách školy. Zde můžete
zhlédnout ukázku prací žáků vý-
tvarného oboru. V červnu jsme
uspořádali dva závěrečné kon-
certy, jeden v Brně v Dietrich-
steinském paláci a druhý v Kul-
turním domě ve Veverské Bí-
týšce, na obou účinkovali žáci
hudebního oboru a absolventi I.
a II. stupně sólově i se svými
učiteli. Od nového školního ro-
ku 2020/2021 se chod naší zá-
kladní umělecké školy proměnil.
Během prázdnin jsme rekon-
struovali, stěhovali a připravo-

vali učebny nejen pro žáky ZUŠ, ale i pro prvňáčky, kteří letos využívají k učení
dvě naše největší třídy. Ve škole to žije od rána do večera a jsme rádi, že pros-
tory můžou dobře sloužit dětem. Mohli jsme také navýšit počet ZUŠkových
žáků a přijmout nové pro výuku hry na bicí nástroje a elektrickou kytaru a

otevřít předmět multimediální tvorba. Jeho náplní je práce s počítačem, vytváření a upravování obrázků
v grafickém editoru, pochopení základů animace a vytváření krátkých animovaných sekvencí, používání edi-
tačního softwaru, práce s kamerou, úprava videí a vytváření vlastního scénáře. Toto nové studijní zaměření

se těší velké oblibě. Díky finanční pomoci z projektu Dobrý soused firmy
HARTMANN - RICO můžeme učebnu nového oboru vybavit potřebný-
mi pomůckami a realizovat aktivity a činnosti, které rozvíjí kreativitu

Smyčcová soutěž

N. Pirochtová

J. Trnavská B. Zemčíková

Závěrečné koncerty
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žáků a mezioborovou spolupráci. V současné době se navra-
címe k prezenční výuce ve všech oborech, ale tradiční vá-
noční besídky a koncerty pro veřejnost se konat nebudou.
Věříme, že nacvičené skladby, písně a koledy přispějí k na-
vození pohodové domácí atmosféry.

Za zaměstnance a žáky Základní umělecké školy Kuřim,

pobočka Veverská Bítýška Vám přeji příjemné prožití advent-

ní doby, ať symbolické světlo svící přinese do Vašich srdcí

a domovů radost, lásku a pokoj a Vánoční svátky prožijete

ve zdraví a spokojenosti. 

Iva Hrbáčková
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Vánoční koncert 2019, il. foto

ASTRONOMICKÝ ÚKAZ STOLETÍ

V pondělí 21. prosince dojde na večerní obloze k velmi vzácné těsné konjunkci (úhlového přiblížení)
planet Jupiter a Saturn. "Konjunkce Jupiteru a Saturnu, které se dočkáme před Vánoci, bude úkazem století,
neboť k podobné situaci došlo naposledy v roce 1632 a znovu se podobného pohledu dočkají až další ge-
nerace 15. března 2080. Je to tedy vskutku úkaz století," upozornil Pavel Suchan z Astronomického ústavu
AV ČR a dodal, že stejný úkaz těsně před naším letopočtem byla zřejmě tzv. Betlémská hvězda čili znamení
narození Ježíše. "Jedna z teorií vysvětlení Betlémské hvězdy je tzv. trojitá konjunkce planet Jupiteru a Satur-
nu, která proběhla v roce 7 před Kristem v květnu, v září a v prosinci," upřesnil astronom.

Planety spatříme již za soumraku, okolo 17. hodiny nad jihozápadním obzorem v neuvěřitelně těsné
blízkosti. Bude je dělit pouhých šest úhlových vteřin (přibližně pětina zdánlivého průměru měsíčního
úplňku). Příznivci astrologie zdůrazňují, že k magičnosti vzácného úkazu přispěje i fakt, že se odehraje v den
zimního slunovratu. Ten nastane 21. prosince v 11.03, kdy Slunce vstoupí do znamení Kozoroha. Ať astro-
logii někdo věří či nikoliv, půjde v případě těsného přiblížení dvou jasných planet o víc než pěknou sym-
boliku, neboť k úkazu století dojde pouhé tři dny před Štědrým dnem.

Radoslav Patočka

CIMBÁLOVÁ MUZIKA KYNIČAN a její nové CD, které právě vychází

"Zahréte mně do kolečka" je název nového alba
cimbálové muziky Kyničan. CD je vydáno k příleži-
tosti desátého výročí založení muziky. Posluchači se
s ním mohou seznámit už letos v prosinci. 

Muzika vznikla v roce 2009 v Moravských Kníni-
cích. Mimo repertoár z tradičních folklorních oblastí
Moravy se muzika zaměřuje i na interpretaci písní
z rodného Brněnska a Podhorácka. Hudba se také
pravidelně podílí na organizaci verbířské soutěže
v Moravských Knínicích. 

V roce 2018 muzikanti účinkovali na Mezinárod-
ním folklorním festivalu ve Strážnici a doprovázeli
posléze laureátem oceněný program "Ta brněnská
mája tenká". Toto vystoupení bylo dalším impulsem,
aby byly nahrány méně známé, ale krásné melodie
z našeho kraje. 

Na hudebních aranžích nového alba se podílel
Josef Varmuža (dřívější člen Varmužovy cimbálové
muziky) a Aleš Kudláček (CM Kyničan).

Poslechněte si tedy tyto příběhy, které jsou veselé
i smutné, plné radosti i strasti... jako život. A proto:
Zahréte mně do kolečka, páni muzikanti!

Více informací, kde lze CD koupit, můžete najít na webu www.cmkynican.cz
Ing. Martin Kšica - primáš
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Milí obyvatelé Veverské Bítýšky, ale i přespolní!
Oslovujeme všechny naše občany, malé i velké, aby na svých fotografiích zachytili život u nás ve městě:

- ve všední den i ve svátek
- vesele i smutně
- za každého počasí 
- v každém ročním období
Prostě tak, jak jde život kolem nás. 

PROČ? 
No přece, abychom se podělili o Váš pohled na současný život kolem nás v našem městě. Každý nemá
možnost a pozorovací talent vidět TO, co ostatní kolemjdoucí nevidí. Vybrané fotografie budou archivovány
pro další generace po nás. Budou dokladovat život a dobu, ve které žijeme.
Staňte se i Vy spolutvůrci fotografického fondu archivu našeho města. 

CO OD VÁS OČEKÁVÁME: 
Do konce roku 2020 zaslat na e-mail matrika@obecveverskabityska.cz
- 2 ks fotografie 
- jméno, příjmení a věk autora
- bydliště včetně kontaktu (mobil, e-mail)
- název lokality, kdy a kde byla fotografie pořízena

V termínu dodané fotografie budou začátkem roku 2021 zaevidovány. 
Užší výběr k výstavě bude připraven k vernisáži, která bude pořádána v době tradičních oslav Dnů města. 

Těšíme se na poštu od Vás.
Ilona Coufalová, kronikářka města

MĚSTO VE FOTOGRAFII ROKU 2020

TIPY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
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Vínové cukroví
250 g másla, 250 g hladké mouky, 5 lžic bílého vína
a vanilkový cukr s moučkovým na obalení upeče-
ného

Vypracujeme těsto, necháme odpočinout a vykraju-
jeme malé slzičky.
Teplé obalujeme ve směsi cukrů.

Tyčinky ze zakysané smetany
125 g másla
200 g hladké mouky
80 g husté zakysané smetany
vanilkový cukr
moučkový a vanilkový cukr na obalení

Vypracujeme těsto, necháme odpočinout.
Rozválíme na obdélník, posypeme vanilkovým cuk-
rem a válečkem ho opatrně zamáčkneme do těsta.
Rádýlkem krájíme 5 cm dlouhé a 1 cm široké ty-
činky.
Upečené obalíme ve směsi cukrů.

Medovníkové kuličky
Těsto: 500 g hladké mouky, 2 vejce, 2 čajové lžičky jedlé sody, 60 g rozpuštěného másla, 4 polévkové
lžičky medu, 200 g moučkového cukru
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Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky

od občanů i organizací.
Dárci mohou přispívat na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.

I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

INFORMACE Z RADNICE

Važme si práce druhých..
Ve čtvrtek 26. listopadu dobrovolníci zasadili několik stromů na Kašparově louce a bohužel ani ne za týden
vandalové už 1 stromek poničili a vytáhli. To opravdu slušný člověk nechápe. Važme si lidí, kteří se ve svém
volném čase věnují tomu, aby naše město bylo krásnější. Vždyť tato práce je fyzicky náročná  a měli bychom
být rádi, že se u nás najdou takoví lidé!
Další případ: když se dokončovala stavba workoutového hřiště, opět se našli vandalové, kteří zničili 4 ks
sloupků budovaného oplocení a dále, i když byla upevněná cedule s nápisem "Nevstupovat na tartanový
povrch" (bylo zapotřebí zatvrdnutí povrchu), zase se našli vandalové, kteří se po povrchu prošli a způsobili
škodu. 
Všímáme si i toho, že lidé nechávají po sobě odpadky, plechovky, PET láhve, obaly od chipsů, zkrátka
nepořádek, který hyzdí veřejné prostory. Bohužel se najdou lidé, kteří řeknou: "Ale vždyť tu máme paní na
úklid, od toho je přece placená". Ale takto přece nejde přemýšlet. Každý by sám za sebe měl udržovat
pořádek. Copak je takový problém kapesník nebo obal od sušenky vyhodit do odpadkového koše, anebo
když zrovna není koš hned k dispozici, strčit si obal do kapsy, do bundy a vyhodit ho potom doma do koše? 
Každý by měl začít u sebe a teprve potom poukazovat na druhé. A to platí i o dalších neduzích, které se
v našem městě rozmohly. Je smutné, když někteří lidé stále kritizují cokoliv, aniž by si o problému zjistili
něco více a šíří polopravdy a lži. Bohužel se najdou lidé, kteří tomu uvěří a fámy se rozjedou. Proto, nepište
si o vašich "zaručených" domněnkách na FB, ale raději si osobně přijďte  zjistit informace na náš Úřad nebo
nám zavolejte.

Tradiční vánoční pokrm na Ukrajině - získáno od zaměstnankyň firmy HARTMANN - RICO
z Ukrajiny.
Klasický recept kutia 

Složení:
pšenice - 1 šálek
voda - 3 sklenice
mák - 1/2 šálku
nasekané ořechy - 1/2 šálku
rozinky - 1/2 šálku
med - 2-3 lžíce
Jak vařit kutiu:
Pšenice se promyje a namočí ve vodě po dobu nej-
méně 4 hodin. Po té se vaří ve vodě na mírném
ohni, dokud nebude uvařená. Mák rozemelte
v mlýnku na kávu. Nakrájet ořechy a hrozinky,
přelejeme na 1/2 hod. teplou vodou, scedíme. V hluboké misce smícháme pšenici, mák, rozinky, ořechy,
podle chuti přidáme med a vše dobře promícháme. Kutiu vychladíme a podáváme. 

Krém:
1 slazené karamelové salko, 250 g změklého másla
Cukr, vejce, med a máslo zahříváme nad vodní lázní. Mícháme do rozpuštění, postupně přidáváme prosá-
tou mouku s jedlou sodou. Z těsta uděláme 2 placky, které dáme na dva plechy vyložené pečicím papírem,
a pečeme ve vyhřáté troubě cca 10 minut na 180°C. Vychladlé pláty nadrtíme nebo pomeleme najemno. 

V míse šlehačem rozšleháme máslo a přidáme studené salko. Poté stěrkou postupně vmícháváme pomleté
těsto, až je konzistence tak akorát na tvarování kuliček. Zbytek pomletého těsta necháme na obalení kuliček.
Hotové kuličky necháme zatuhnout v lednici. 
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INZERUJTE VEINZERUJTE VE ZPRAZPRAVVODODAJIAJI MĚSTMĚSTA!A!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Městský 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 2021 �� 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

CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

MVDr. Irena Packová

DLOUHÁ 48 (u kostela),

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Nové tel. č.:
541 216 022

(v pracovní  dobu)

Pondělí až pátek:
14 - 17 hod.

Mimo ordinační  dobu :
do 22 hod.

tel. 728 009 613

� Veterinární ambulance
� Prodejna chovatelských potřeb
� Koupání a stříhání psů

FINANÈNÍ
ODŠKODNÌNÍ ZA ÚJMU

NA ZDRAVÍ
Zaøídíme Vám co nejrychleji nejvyšší
mo�né odškodnìní újmy na zdraví: 

- Odškodnìní osob zranìných po
dopravní nehodì

- Odškodnìní osob zranìných po pracov-
ním úrazu.

Jedná se o vyplacení:
bolestné, ztí�ení spoleèenského uplatnìní,

psychická újma, vyplacení ušlého zisku, náhra-
da nákladù spojených s léèbou. 

V pøípadì úmrtí mají nárok na odškodnìní

všichni pozùstalí vèetnì rodinných pøíslušníkù.

VÁŠ PØÍPAD POSOUDÍME ZDARMA!!! NENÍ
POTØEBA BÝT POJIŠTÌN!!!

Jana Dvoøáková, tel. 776222823,
email:

jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz

obchodní spolupracující Právního centra

odškodnìní s.r.o. 
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Dědické řízení
Posouzení tržní ceny nemovitosti

Zpracuji posudek tržní ceny nemovitosti, vyžadovaný
notářem pro účely pozůstalostního řízení.

Mgr. Jiří Hrdina
tel. 601 560 217

 

Hledám spolupracovníka na výpomoc při práci

na stavebních projektech.

Práce s AutoCAD, příp. podobným programem podmínkou.

Ing.arch.Josef Špaček, tel.: 602 753 035

Jaroslav Koláèný
Tel: 660088  992244  551133
Ing. Zbynìk Koláèný
Tel: 660066  770088  007788

Nádra�ní 496, Veverská Bítýška
e-mail: jjkkeexxppoo@@sseezznnaamm..cczz

VVÝÝRROOBBAA  NNÁÁBBYYTTKKUU  NNAA MMÍÍRRUU
- šatní a pøedsíòové stìny
- vestavné skøínì + pojez-
dové dveøe

- kuchynì
- dìtské a obývací pokoje
- kanceláøský nábytek
- oblo�ení stìn + plovoucí
podlahy

Menší bytové rekonstrukce.

Na Městském úřadě zakoupíte knihy:
- Veverská Bítýška slovem i pohledem - Kč 227,-

- Iren Bartošek - Povíhádky - Kč 590,- 

VEŠKERÉ INFORMACE 
K AKTUÁLNÍMU STAVU:

oficiální www stránky
Města Veverská Bítýška

www.obecveverskabityska.cz
- aktuality z města - informace - fotogalerie - zají-

mavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění

... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního

rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

nebo - tel. 549 420 397

NAVŠTIVTE
Městskou knihovnu Veverská Bítýška

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

okvb.unas.cz
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