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Vážení spoluobčané,

úvodem tohoto čísla Zpravodaje Vás všechny
zdravím a sdělím Vám nejaktuálnější informace z na-
šeho městečka.

V měsíci lednu byl z objektu posilujícího zdroje
pitné vody Na Bílém potoce odebrán zkušební akre-
ditovanou laboratoří vzorek vody a provedena labo-
ratorní zkouška tohoto vzorku. V měsíci únoru byl
vystaven vyhovující protokol o provedené zkoušce
pitné vody pro veřejné zásobování. Na základě
smlouvy o dílo byla dokončena montáž technologie,
proběhlo oživení a naprogramování čerpací te-
chniky. Byly dokončeny potřebné revizní a tlakové
zkoušky, byla proškolena obsluha a nyní probíhá
odzkoušení technologie. Zbývá dokončit oplocení
ochranného pásma vodního zdroje, úprava terénu,
zpracovává se provozní řád a v nejbližších dnech
bude zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu
a celý objekt bude převeden do správy vodáren-
ského svazku ,,Bítešsko".

Zastupitelstvo městyse schválilo dne 19. března
rozpočet na letošní rok a z něho plynoucí akce.
Firma Mertastav s.r.o. zahájila práce na konečné
úpravě terénu a části komunikace po dokončené
splaškové kanalizaci v ulici Boční, na kterou byl
vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby dne
20.1.2012. Současně se zapravením rýhy po kana-
lizaci, vyplývající z  uzavřené smlouvy mezi městy-
sem a firmou Mertastav s.r.o, provede pracovní
skupina městyse opravu a přeložku chodníku, včetně
přeložení a usazení obrubníků. Bude odfrézován stá-
vající živičný kryt vozovky, nanesen živičný spojo-
vací postřik a bude položen asfaltový povrch.

Zapravení rýhy po kanalizaci bude hrazeno dle
smlouvy uzavřené mezi městysem a firmou Merta-
stav s.r.o. Oprava chodníku a zbylé části komu-
nikace bude hrazena z rozpočtu - paragraf chodníky
a komunikace.

Naplno se rozjely stavební práce na čistírně
odpadních vod, byla provedena postupná demolice
stávající biologické části ČOV-zahušťovací nádrže,
jedné aktivační nádrže, jedné dosazovací nádrže a to
po částech a dle vhodnosti postupného odpojování.
Současně byly zahájeny stavební práce na bloku akti-
vačních nádrží a kalové čerpací stanice a to za
chodu zbývající linky aktivačních nádrží a dosazo-
vací nádrže. Dále byly zahájeny stavební práce na
čerpací stanici odpadních vod v areálu čistírny
odpadních vod a ve druhé polovině měsíce března
byly započaty stavební práce na výstavbě nové čer-
pací stanice obce v ulici U Hřiště.

Na staveništi jsou prováděny pravidelné kontrolní
dny za přítomnosti zástupců městyse, zhotovitele
stavby, projektantů, zástupců technického dozoru
stavby a zástupce ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Dále je na stavbě neustále přítomen
zástupce Technického dozoru stavby. V současné
době výstavba probíhá podle harmonogramu.
Nadále však  čekáme na předložení smlouvy k pod-
pisu ze strany SFŽP ČR, která nám umožní čerpání
finančních zdrojů na úhradu předložených faktur.

Ve spolupráci s povodím Moravy byly odstraněny
přerostlé porosty Na Ostrůvku u víceúčelového hřiš-
tě a na ostrově u splavu - Tejkalova jezu.

Ve dnech 14. a 15. března provedl Odbor kon-



Usnesení č. 11
ZM schvaluje V. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje V. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje v souladu s § 102
odst.2 písm.a) a odst.4 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích starostovi
městyse pravomoc provádět rozpoč-
tová opatření v období od posledního
zastupitelstva konaného v roce 2011
do 31.12. 2011.Tato rozpočtová opa-
tření budou schválena na nejbližším
jednání zastupitelstva městyse v roce
2012.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje rozpočtové provizori-
um, bude se pro rok 2012 řídit těmito
pokyny:
neinvestiční výdaje budou čerpány až
do schválení rozpočtu roku 2012
maximálně do výše 1/12 rozpočtu r.
2011měsíčně. Investiční akce budou
do schválení rozpočtu zastaveny s vý-
jimkou proplacení finančních částek
týkajících se výstavby posilujícího
zdroje pitné vody - vrt HV 101, dále
proplacení finančních částek týka-
jících se intenzifikace ČOV, TDI a
BZOP. Dále proplacení finančních
částek týkajících se výstavby splaš-
kové kanalizace ul. Boční, část ulice
Tišnovské, dále faktury za nákup

materiálu, týkající se případné opravy
budovy Boční č.p. 555 a nákup
materiálu na případnou opravu
soc.zař. v budově ul.9. května, za-
koupení sypače na posyp chodníků v
zimních měsících a vyfakturování již
započatých a realizovaných akcí.
Rozpočet na rok 2012 bude před-
ložen zastupitelstvu městyse ke
schválení nejpozději do 31. března
2012. 
Usnesení č. 15
ZM schvaluje předložený rozpočtový
výhled na roky 2012, 2013, 2014.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje Směrnici č. 4/2011
Odpisový plán Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vyřazení věcí dle před-
ložených vyřazovacích protokolů -
Mateřská škola, příspěvková organi-
zace, Pavla Perky 333,Veverská Bítýš-
ka. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 643/2 o výměře 61 m2

v k.ú. Veverská Bítýška Veškeré
poplatky spojené s prodejem včetně
vyhotovení kupní smlouvy a vkladu
do KN uhradí kupující.
Usnesení č. 19
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 643/2 o
výměře 61 m2 v k.ú. Veverská Bítýš-
ka.

Usnesení č. 20
ZM schvaluje Základní škole Vever-
ská Bítýška, přísp.organizaci vyřazení
DDHM - učební pomůcky z důvodu
opotřebení, nefunkčnosti a zastarání
dle předloženého vyřazovacího pro-
tokolu.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo č. 19/2011 na stavbu
"Splašková kanalizace - odkanali-
zování ulice Boční-Tišnovská" uza-
vřený mezi Městysem Veverská Bítýš-
ka a firmou Mertastav s.r.o. se sídlem
Štěpánovská 1176, Předklášteří týka-
jící se navýšení ceny o částku 201
115,- Kč bez DPH. Celková cena za
dílo 3 166 614,- Kč vč.DPH. 
Usnesení č. 22
ZM pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
19/2011 na stavbu "Splašková kana-
lizace - odkanalizování ulice Boční-
Tišnovská" uzavřený mezi Městysem
Veverská Bítýška a firmou Mertastav
s.r.o. se sídlem Štěpánovská 1176,
Předklášteří. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje Smlouvu č. ag.
011090/11/OŽP o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
realizaci projektu "Veverská Bítýška,
ul.Krátká - splašková kanalizace" ve
výši  2 300 000,- Kč.
Usnesení č. 24
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. ag. 011090/11/OŽP o
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trolní a právní krajského úřadu Jihomoravského kraje
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2011. Při přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2011 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. 

V třídění odpadu za rok 2011 se naše městečko
umístilo v hlavní části krajské soutěže obcí ,,My
třídíme nejlépe" v kategorii od 2001 do 10 000 oby-
vatel na dvacátém místě z celkového počtu 71 měst
a obcí. Oproti uplynulému období jde o posun o šest
příček směrem nahoru. Vytřídili jsme celkem 142,3
tun odpadu, který jsme předali nasmlouvaným odbě-
ratelům k dalšímu zpracování. Vytřídilo se 56,5 tuny
papíru, 17 tun plastů, 28 tun skleněných obalů
barevných, 17 tun skleněných obalů čirých, 23 tun
železného odpadu, 322 kg nápojových obalů, 478
kg čistého polystyrénu. Za odevzdaný a vytříděný
odpad byla do příjmové stránky rozpočtu městyse

zařazena finanční částka ve výši 490 300,- Kč.
Na zřízenou skládku do Žabčic bylo odvezeno

včetně odpadu ze sběrného dvora celkem 980 tun
odpadu. Na poplatcích za likvidaci komunálního
odpadu byla vybrána částka 897 500,- Kč.  Celkové
náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce
2011 činily 2 074 398,- Kč. Celkové příjmy činily
1 387 800,- Kč. Rozdíl ve výši 686 598,- Kč je cena,
kterou městys svoz komunálního odpadu dotuje.
V letošním roce zbudujeme další stanoviště na tří-
děný odpad poblíž kulturního domu. 

Vážení občané,  třiďte odpad, má to smysl. A ne-
jen za to Vám děkuji.

Josef Mifek, starosta městyse



poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje na realizaci projek-
tu "Veverská Bítýška, ul .Krátká-
splašková kanalizace" ve výši  2 300
000,- Kč uzavřenou mezi poskyto-
vatelem Jihomoravským krajem se
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
a příjemcem Městysem Veverská Bítý-
ška. 
Usnesení č. 25
ZM schvaluje zakoupení sypače za
malotraktor na údržbu chodníků v
zimních měsících. 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4410-383/001/NM20/YPM o zříze-

ní práva odpovídajícího věcnému bře-
menu spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN s názvem " SB
4410- 383 Vev.Bítýška, ul.Eichlerova,
DPNN, Kiliánová" mezi E.ON  Distri-
buce, a.s.,  se sídlem F.A. Garstnera
215/6, 370 49 České Budějovice a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem Smlouvy č. 4410-383/001 o
zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na stavbu umístění
nového kabelového vedení s názvem
"SB 4410-383/001/NM20/YPM Vev.
Bítýška, ul.Eichlerova, DPNN, Ki-

liánová" mezi E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370
49 České Budějovice a Městysem
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1275/9 v k.ú. Veverská
Bítýška o výměře 13 m2. Veškeré
poplatky spojené s prodejem včetně
vypracování kupní smlouvy a vkladu
do KN uhradí kupující.
Usnesení č. 29
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 1275/9 v
k.ú. Veverská Bítýška o výměře 13
m2.
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Usnesení č. 6
ZM neschválilo zrušení vodního díla-
studny ST 9 na pozemku p.č. 794/1 v
k.ú. Veverská Bítýška. Studna ST9
zůstane zachována. Bude ohlášena
oprava studny ST 9 na pozemku p.č.
794/1 na MěÚ v Kuřimi, odboru
vodoprávním. Po její opravě bude
kolem studny vydlážděno ochranné
pásmo.
Usnesení č. 7
ZM se ztotožňuje s vyjádřením a
stanoviskem Městyse Veverská Bítýš-
ka, které bylo součástí vydání územ-
ního řízení k možnosti výstavby 3 RD.
Možnost řešení způsobu provedení
napojení IS do pozemku p.č. 794/1
bude řešeno až po vydání územního
rozhodnutí a dořešení dopravní
obslužnosti. 
Usnesení č. 8
ZM schvaluje předložené II.Rozpoč-
tové opatření v roce 2011 - ZŠ Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložený odpisový
plán pro rok 2012 - ZŠ Veverská Bítýš-
ka.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje Směrnici č. 1/2012-
Vysílání na pracovní cesty, cestovní
náhrady.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje vyřazení majetku dle
vyřazovacího soupisu.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje II.Rozpočtové opatření
v roce 2011- Vývařovna obědů,
přísp.organizace.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje VI. Rozpočtové opatře-
ní Městyse Veverská Bítýška v roce
2011 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje VI. Rozpočtové opatře-
ní Městyse Veverská Bítýška v roce
2011 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje dodatek č. 1 k Mandát-
ní smlouvě č. SML-Z-M-10-047 mezi
Městysem Veverská Bítýška a Regi-
onální poradenskou agenturou s.r.o.
se sídlem Starobrněnská 20, Brno. 
Usnesení č. 16
ZM pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML-Z-M-
10-047 mezi Městysem Veverská
Bítýška a Regionální poradenskou
agenturou s.r.o. se sídlem Starobrněn-
ská 20, Brno. 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vnitřní Směrnici č.
2/2012 pro vyvařování sociálních
obědů. Cena obědu je 34,- Kč a je
tvořena z 27,- Kč normativ na potra-
viny a 7,- Kč na provozní náklady.
Platnost Směrnice č. 2/2012 je
stanovena k 1.3.2012.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje navýšení úvěru z 8 mil

Kč  na 9 mil Kč dle Smlouvy o úvěru
č. 0214988499  a předloženou žádost
k úvěrové smlouvě č. 0214988499
týkající se navýšení úvěrové částky z
8.mil. Kč na částku 9 mil. Kč včetně
posunutí termínu čerpání a splácení
úvěru na akci "Kanalizace a ČOV
Veverská Bítýška" mezi Českou
spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachto-
va 1929/62, Praha a Městysem Vever-
ská Bítýška.  
Usnesení č. 19
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem dodatku k úvěrové smlouvě č.
0214988499 týkající se navýšení
úvěrové částky z 8.mil Kč na částku 9
mil. Kč na akci "Kanalizace a ČOV
Veverská Bítýška" mezi Českou spo-
řitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova
1929/62, Praha a Městysem Veverská
Bítýška.  
Usnesení č. 20
ZM schvaluje zařazení bodu - Likvi-
dace nevyhovujícího kotle na tuhá
paliva z kotelny ZŠ Zábíteší 224, Ve-
verská Bítýška na program dnešního
jednání. 
Usnesení č. 21
ZM schvaluje likvidaci nevyhovu-
jícího kotle na tuhá paliva z kotelny
ZŠ na ulici Zábíteší 224, Veverská
Bítýška včetně výtahu na odpadové
nádoby. Finanční zdroje za uvedenou
likvidaci budou zařazeny do rozpočtu
městyse.

NEČETLI JSTE PŘEDEŠLÁ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE ?? 
Stáhněte se jej z www stránek městyse Veverská Bítýška :

http://www.obecveverskabityska.cz
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Myslivci, držitelé loveckých lístků vykonávající právo myslivosti v honitbě Honebního společenstva Ve-
verská Bítýška ve vlastní režii o výměře 1222 ha honební plochy, hodnotí činnost každoročně na valné hro-
madě Honebního společenstva.

V posledních letech dochází ke stále většímu úbytku drobné zvěře vlivem mechanizace, chemizace a též
vlivem zákonem chráněné škodné zvěře.

V honitbě HS Veverská Bítýška se v malém počtu vyskytuje zajíc polní, bažant obecný, divoká kačena
a ojediněle i koroptev polní a v letních měsících i křepelka. Ze zvěře spárkaté je zde zvěř srnčí a černá, někdy
se zde vyskytuje i zvěř daňčí a mufloní. Ze zvěře škodné je to hlavně liška a jezevec.

Stavy zvěře srnčí i přes stále se snižující odlov jsou v posledních létech ovlivňovány úhynem na silnicích,
které vedou touto honitbou. Například v roce 2010  bylo na silnicích dopravními prostředky sraženo 9 kusů
srnčí zvěře a v roce 2011 již 18 kusů. Tato čísla nejsou úplná, neboť řada řidičů sraženou zvěř zcizí. 

K těmto ztrátám srnčí zvěře, zvláště mladé zvěře, je nutno připočítat i ztráty způsobené černou zvěří.
Právě zvěř černá je v této honitbě nejrozšířenější. Snahou nás myslivců je tyto stavy stále snižovat, což se

nám většinou daří. Kromě odlovu na čekaných pořádáme již několik roků společné akce a to tzv. naháňky
na černou a na škodnou zvěř - zákonem povolenou. Například kolektiv myslivců HS uspořádal v loňském
roce dvě tyto naháňky. První se konala dne 26. listopadu 2011 za účasti 68 střelců, 28 honců se 14 lovec-
kými psy. Při této naháňce bylo přítomno též 9 myslivců z Rakouska. Ve dvou lečích bylo uloveno celkem
23 kusů černé zvěře, převážně selat a 3 lišky.

Druhá naháňka loňského roku se konala  30. prosince. Počet účastníků byl shodný s první naháňkou avšak
bez účasti myslivců z Rakouska. Bylo odloveno 10 kusů černé z toho 8 kusů selat a 1 liška. 

Zvěřina ulovená na těchto naháňkách je většinou prodána, nebo je dána jako částečná úhrada za škody
způsobené černou zvěří na zemědělských kulturách. Za získané finanční prostředky je nakupováno krmivo
pro zvěř a dále pak medikované krmivo pro léčbu zvláště srnčí zvěře proti různým parazitům.

Pro bezpečnost střelců, honců i případných turistů jsou stanoviště střelců přesně označena a ta musí

MYSLIVOST VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
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během celé akce střelci přesně dodržovat. Honci jsou vybaveni reflexními vestami, což přispívá k bezpečné-
mu průběhu celé akce.

K oživení a k zachování tradic české myslivosti se zúčastňuje naháněk jeden z nejlepších trubačů jižní
Moravy, který jak při zahájení tak i při ukončení nejen zatroubí na borlici, ale i zazpívá tradiční myslivecké
hlaholy. Každé ukončení naháňky se koná v blízkosti kulturního domu za přítomnosti účastníků lovu i  mno-
ha občanů naší obce.

Ivo Blažek

TOULKY HISTORIÍ VEVERSKÉ BÍTÝŠKY

Čerpáno z knihy "Paměti panství veverského"

Pojďme se trošku toulat historií Veverské Bítýšky. Říká se, kdo nezná svou minulost, nemůže si vážit míst,
budov, osob, které zde v minulosti byly a žily. Určitě najdeme zajímavá témata. Všichni víme, co znamenal
v minulosti pro vesnici nebo město mlýn. Kolik mlýnů měla Bítýška? Z kroniky, kterou napsal bítýšský farář
Karel Eichler, se dovídáme, že zde byly mlýny tři. Živnost mlynářská měla zlaté dno a mlynáři byli předními
muži v obci. Měli také svůj cech mlynářsko-stolařsko-pekařský založený 14.září 1741. V tomto cechu nebyli
jenom mlynáři, stolaři a pekaři z Bítýšky, ale i z okolních obcí. Nejstarší zmínky o ,,dolním" a ,,horním"
mlýně jsou z roku 1524.

,,Dolní" mlýn, nazývaný také Kumpanovský stál za obcí u řeky Svratky, dříve Švarcavy. Dnes je budova,
kde stával, opravena a jsou v ní bytové jednotky. Stojí naproti Campingu Hana nedaleko přístaviště lodní
dopravy. Jak vypadal v nejstarších dobách, to už se asi nedovíme, ale určitě to bylo stavení přízemní a nebyl
majetkem pánů Veverských. Až roku 1649 koupil mlýn pan Zikmund z Teutfenbachu, pán z Veveří. Od té
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doby měla vrchnost na dolním mlýně nájemníky. Prvním známým nájemcem byl od roku 1657 Petr  Markův.
Po něm od roku 1674 Martin Svoboda s manželkou Aniškou. Jejich dceru Juditu si vzal Jiří Jelínek ze

Zbraslavi a hospodařil zde až do své smrti do roku 1701. Po jeho smrti zde dál hospodaří jeho manželka
Judita, která se provdala za Havla Klementa z Velkého Meziříčí. Roku 1709  kupuje grunt ve Veverské Bítýšce
a na mlýně hospodaří její dcera, která se provdala za Jiřího Pavláska ze Žebětína. Na mlýně hospodařili tři-
advacet let. Potom se zde v krátkém čase vystřídali tři nájemci: Jiří Dubský, Bernard Hejl a Václav Procház-
ka. Od roku 1737 ho převzal Václav Svoboda a zůstal na něm do roku 1749. Patřil k zakladatelům
mlynářského cechu. Roku 1750 kupuje v Bítýšce grunt a na mlýně zůstává jeho dcera, která se provdala za
Josefa Fialu z Přerova. Dalším nájemcem je Václav Fiala. O něm a jeho manželce se dá říct, že to byli vážení
občané městečka. Za jejich doby se vrchnosti platilo roční nájemné ze mlýna dvěstětřicet pět zlatých a vykr-
mené prase. Od roku 1765 zde hospodařil Havel Svoboda, který zastával funkci mladšího cechmistra. Roku
1788 umírá na zápal plic. Po něm zde zůstává jeho manželka a synové. Od roku 1798 do roku 1814 se zde
vystřídá šest mlynářů, kteří nebyli členy mlynářského cechu veverskobítýšského. Roku 1814 je majitelem
Angličan Woodward. Zařídil si zde dílnu na výrobu strojů, hlavně přádelných, které vozil do skladiště v Brně.
29.12.1817 ve věku jednašedesáti let umírá. Roku 1820 mlýn koupil William Baidon a vzápětí jej prodal
Josefu Čermákovi z Brna. Od něho si opět kupuje mlýn vrchnost z Veveří. Vystřídá se zde opět několik
nájemců a až roku 1825 kupuje mlýn za 7000 zlatých Josef Kottowitz, bývalý mydlář s manželkou Marií,
zámožnou vdovou z Veverské Bítýšky. Budovu mlýna opravili a na levý břeh řeky Svratky nechali navézt
vysoké náspy. Kottowitz byl také starším cechmistrem. Zemřel roku 1862 ve věku 79 let, když se nachladil
při jarní povodni. Protože jeho syn Josef byl mlynářem v Cacovicích u Obřan, nechává zde hospodařit nájem-
ce. Roku 1870 kupuje mlýn za 26 000 zlatých Jan Krejčí měšťan z Velkého Meziříčí. Jemu štěstí moc nepře-
je. Značnými opravami budovy, povodněmi, které mu několikráte strhly stav a přílišnou svou pohostinností
dostal mlýn do konkursu. Byl raněn mrtvicí a v roce 1883 umírá. Mlýn získal za 18 000 zlatých brněnský
stavitel Eduard Svoboda. Svoboda prodává mlýn Steindlovi ze Židlochovic, který ho nákladem 1 000 zlatých
opravil a v roce 1884  ho prodal Janu Tejkalovi.

Roku 1900 mlýn vyhoří, ale je znovu obnoven a u něho je postavena  elektrárna, která dodává proud obci.
Elektrické světlo ke svícení se začalo využívat od 9. listopadu 1911. V roce 1926, když se ve Veverské
Bítýšce začalo stavět kino, Hugo Tejkal se nemalou částkou podílel na jeho dokončení. 28. srpna 1938
postihla naše městečko velká povodeň. Řeka ještě v té době nebyla regulována a rozlila se přes pole až k sil-
nici vedoucí k Tejkalovu mlýnu. Ten byl až do výše 1m pod vodou. Po roce 1948 dochází ke znárodnění
majetku. Ani Tejkalovu mlýnu se tato akce nevyhnula  a v roce 1951 byl Tejkalův mlýn dán do správy Stře-
domoravských mlýnů. 

Byla to trochu smutná doba, Doufejme, že v dnešní době se vše změní a tato místa budou žít dál, jako
těch 500 let před tím.

Zpracovala Hana Mifková

NA POHÁDKU MÁJE

Chtěl bych Vás tentokrát pozvat na jarní vycházku. Naším cílem bude Podkomorská myslivna - památné
místo známé z románu Viléma Mrštíka. Tentokrát nepůjdeme po turistických značkách, které sice na místo
vedou, ale z jiných směrů. Vyrazíme z náměstí směrem na Hvozdec. Můžeme odbočit do lesa buď u bytovek
a nebo na vrcholu kopce na silnici směr Hvozdec po polní cestě vpravo. Po lesní cestě do kopce dojdeme
na širší vozovou cestu, kde se dáme doleva. Po ní dojdeme na asfaltovou cestu a opět doleva se dostaneme
k hájence Na Hlinkách (Foralova hájenka). Okolo hájenky se musíme dostat na širokou cestu, která po kraji
lesa vede do Veverských Knínic. Pokud by měl někdo strach z bloudění, doporučuji zakoupit turistickou
mapu č. 85 Okolí Brna - Svratecko, která bude pomůckou při všech našich výletech. Pro ty, kteří by jeli auto-
busem, je možno též jít ze Hvozdce po zelené značce okolo hospody k lesu. "Bez bloudění není výletu", to
říká jeden vážený člen našeho vodácko-turistického klubu. S těmito slovy najdeme naši správnou cestu a přes
několik kopečků a zákrut se ocitneme ve Veverských Knínicích. Tam můžeme využít občerstvení v místní
restauraci. Po krátkém odpočinku vyrazíme po žluté turistické značce po silnici směrem k našemu cíli. Přij-
deme na křižovatku se silnicí do Ostrovačic a rovně po asfaltové cestě z mírného kopečka a posléze do
kopečka uvidíme Podkomorskou myslivnu.

Právě toto místo a nejbližší okolí je dějištěm románu Pohádka máje, který napsal Vilém Mrštík r. 1897.
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Bratři Mrštíkové žili nějaký čas v Ostrovačicích a příběh mladé studentské lásky se odehrává právě v místě
bydliště románové hrdinky Helenky - hájovně. 

Na místě je pomník, dílo sochaře Emila Hlavici z r. 1949. Protože je socha zhotovena z mramoru, bývá
přes zimní období chráněna v průhledném obalu. Každoročně se koná její odhalení, letos to bude 20. dubna.
Dříve byla v hájovně pamětní světnička, dnes je přemístěna do Ostrovačic. Na letošní rok též připadá výročí
smrti Viléma Mrštíka 1863 - 1912.    

Po prohlídce se dáme po červené značce, která však po chvíli odbočí prudce do kopce k Helenčině
studánce. Je to možnost, jak si prodloužit výlet. My ale půjdeme po cestě pěkným údolím okolo potoka Ve-
verka, až narazíme na žlutou značku přicházející od Rakovce.

Po ní dojdeme na Vápenici. Tam je autobusová zastávka a také stánek občerstvení, které je součástí
jezdeckého areálu. Odtud po zelené značce proti proudu potůčku dojdeme opět do Hvozdce a po silnici se
vrátíme domů. Celá trasa měří cca 16 km a dá se zvládnout za nedělní odpoledne. Pro méně zdatné turisty
se jeví alternativa - kombinace s autobusem.

Do oblasti Podkomorských lesů je možno se dostat několika způsoby, třeba jet autobusem na Rakovec
a odtud Horákovým žlebem okolo Helenčiny studánky. Další možnosti a podrobnosti si případný zájemce
může najít třeba na Prygl.net a podobných stránkách pod názvem Pohádka máje. 

Turistice zdar, Václav Hálek

MATRIČNÍ STATISTIKA - ROK 2011

Veverská Bítýška má k 1.1.2012 3.039 obyvatel.
V roce 2011 se v našem městysu narodilo 22 nových občánků. Zemřelo 27 spoluobčanů. Sňatek uzavřelo

20 spoluobčanů a 10 manželství bylo rozvedeno.
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ZUŠ KUØIM 
POBOÈKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

POZVÁNKA

Srdeènì vás zveme na koncerty našich �ákù hudebního oboru, které se konají 
v sále Základní umìlecké školy:

3. 4. v 17 hod. JARNÍ KONCERT
jako host vystoupí Adéla Ševèíková - housle, studentka brnìnské konzervatoøe

19. 4. v 17 hod. KONCERT JAZZOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY
jako host vystoupí legendární Arytmic Band pod vedením Josefa Koláøe

24. 4. v 17 hod. KYTAROVANÁ
úèinkují �áci z kytarové tøídy paní uèitelky Petry Punèocháøové

15. 5. v 17 hod. KLAVÍRNÍ KONCERT
úèinkují �áci z klavírní tøídy paní uèitelky Ivy Hrbáèkové

24. 5.  v 17 hod. KONCERT Z DÌL SLAVNÝCH MISTRÙ
uslyšíte skladby J. Haydna, R. Schumanna, D. Kabalevského, L. van Beethovena

31. 5. v 17 hod. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
absolvují: L.Horká - kytara, A. Roèková - klavír, A. Kryštofová - klavír, 

Š. Pokorná - pøíèná flétna, P. Drastil - klarinet, V. Zdubová - keyboard
19. 6. v 17 hod. KYTAROVANÁ

úèinkují �áci z kytarové tøídy paní uèitelky Petry Punèocháøové
24. 6. v 17 hod. ZÁVÌREÈNÝ KONCERT

27.6. v 16 hod. SLAVNOSTNÍ UKONÈENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012
ocenìní nejúspìšnìjších �ákù školy a pøedání vysvìdèení

Vystoupení �ákù taneèního oboru:
2. 6. DEN DÌTÍ HARTMANN RICO

16. 6. v 18 hod. v sále Kulturního domu ZÁVÌREÈNÝ KONCERT
23. 6. NECKYÁDA

ZÁPIS NOVÝCH �ÁKÙ NA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013
se uskuteèní ve dnech 11. - 14. 6. v dobì od 14:00 do16:30 hod.

v 1.patøe budovy Základní umìlecké školy

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
se uskuteèní v pondìlí 11.6. v dobì od 14:00 - 17:30 hod.

v taneèním, hudebním i výtvarném oboru
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INFORMACE Z RADNICE

Platnost řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31.prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 

do 31. prosince 2012.
Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 

do 31. prosince 2013.
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NOC V ATELIÉRU

Již podeváté dostali žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy v Kuřimi dárek v podobě Noci v ate-
liéru. Letos se stal ateliér jako zázrakem vnitřkem mobilu a všichni byli vtaženi do napínavého děje pro-
vázeného výpadky signálu, připojování k sociální síti, odchodem staré esemesky na odpočinek a nástupem
nové nebo odhalením viru detektivy z protivirového oddělení. Atraktivní téma spolu s neopakovatelnou

atmosférou vytvořily rámec interaktivní výtvarné hře plné překvapení a dobrodružství. Organizátoři, nejstarší
ročník, odvedli jako vždy dobrou práci a všichni si odnesli nezapomenutelné zážitky.

Mgr. Martina Magni, výtvarný obor ZUŠ Kuřim a pobočky ve Veverské Bítýšce

Při výměně řidičského průkazu je zapotřebí doložit: občanský průkaz, 1 x foto o rozměru 3,5 x 4,5 cm,
řidičský průkaz, kterému končí platnost. Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává na Odboru

dopravy Městského úřadu Kuřim.
Informace: 541 422 332, 541 422 334.

Změny na úseku občanských průkazů.
Od 1.1.2012 se žádosti o nový občanský průkaz podávají pouze na Městském úřadu Kuřim.

Nepotřebujete fotografii, budete vyfoceni na úřadě. Informace: 541 422 326.
Na Úřadu městyse Veverská Bítýška (matrika) můžete nahlásit ztrátu občanského průkazu.

Humanitární sbírka  pro Diakonii Broumov.
Městys Veverská Bítýška a Charita Veverská Bítýška  budou pořádat humanitární sbírku pro Diakonii

Broumov. Sbírka proběhne ve dnech 20.4. 2012 v době 10.00 - 18.00 hodin a 21.4. 2012 v době 8.00 -
12.00 hodin.

Sbírat se bude letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří, péřové a vatované

přikrývky, polštáře a deky, obuv - veškerou nepoškozenou.

Pozor, mění se místo sběru !! Vybírat se bude na ulici Boční v prostorách bývalé prodejny drogerie.
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34 cm 51 cm51 cm

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík, na všechny 
druhy trávníků, použití 
po celé vegetační období

Pivní souprava
stůl šířky 50 cm a 2 lavice,
délka 180 cm

1.590,-

9.990,-

9.990,-

2.390,-

Elektrická sekačka
HE 34, výkon 1300 W, šířka záběru 
34 cm, 5 poloh výšky střihu, centrální, 
sběrný koš 37 l

Benzinová sekačka
GBW 51 RS, výkon 2,4 kW/ 3,2 PS, šířka 
záběru 51 cm, centrální nastavení výšky 
střihu v 6-ti polohách, šasi z ocelového 
plechu, sběrný koš 60 l

1. Vjet dovnitř
Vjedete dovnitř se svým osobním auto-
mobilem včetně přívěsného vozíku nebo 
malou dodávkou do zastřešené haly.

NAKUPUJTE  POHODLNĚ A  VÝHODNĚ

2. Naložit
Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládá-
ním, také pomocí vysokozdvižného vozíku, vám rádi 
pomůžeme. Odpadá tím vícenásobná manipulace.

Dřevěný nábytek Diana
křeslo, bez polstru 998,-
stůl 140 x 80 cm 2.390,-

3. Odjet
U výjezdu namarkuje pokladní nákup 
přímo z vašeho automobilu 
a vy můžete pohodlně odjet.

Dřevěný zahradní 
domek Mikka
ze severských dřevin, 
rozměr soklu 1,8 x 2 m, 
vnější rozměr 2,28 x 
2,38 m, výška 2,22 m, 
bez povrchové úpravy

198,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNOBRNO

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

VeverskaBityska 180x260 BW.indd    1 14.03.12    16:31



INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- 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 červnu 2012 �� 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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INZERCE

PRODÁME RODINNÝ DŮM VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. 775 674 544

PETEREK@BONUSGROUP.CZ



Zpravodaj - Městys Veverská Bítýška 03/2012 - inzertní příloha - str. 2/2

Koupím
pozemek v Brně i okolí,
pokud možno stavební

(menší i větší). 
Prosím nabídněte.
Rychlé jednání,

tel: 776 637 839.

Hledám zahradu
kdekoliv v Brně o okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. 

Finance mám: 774 248 403.

Koupím
garáž kdekoliv v Brně

i v horším stavu. 
Dohoda jistá, 

tel: 776 809 213.

Koupím
rodinný dům v Brně

(větší i menší i ve špat-
ném stavu). Jen solidně.

Platím hotově. Jsem
přímý kupec. 

Tel: 546 220 361.


