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Vážení spoluobčané,

úvodem tohoto čísla Zpravo-
daje Vás zdravím a přeji příjem-
né jarní dny.

Počátkem měsíce ledna byla
na základě protokolu o předání
a převzetí dokončeného díla pře-
dána zhotovitelem městysu Ve-
verská Bítýška stavba kanalizace

a ČOV. 1.2.2013 byla nová stavba mechanicko-bio-
logické čistírny odpadních vod uvedena do zkušeb-
ního provozu, který bude trvat 12 měsíců. Dílo
odpovídá schválené realizační projektové dokumen-
taci, platným českým zákonům, normám a předpi-
sům. Stavba bude provozována v souladu s povole-
ním k nakládání s vodami a v souladu s provozním
řádem pro zkušební provoz. Investor a provozovatel
zajistí vyhodnocení zkušebního provozu stavby
„Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška”, ve kterém
bude vyhodnoceno dodržení projektových parame-
trů díla a dále zajistí zpracování návrhu provozního
řádu pro trvalý provoz, doplněný o poznatky a zku-
šenosti ze zkušebního provozu. Vyhodnocení zku-
šebního provozu a provozní řád pro trvalý provoz
budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu stavby. Provozovatelem stavby je Vodáren-
ský svazek „Bítešsko”. K dnešnímu dni je  za celkové
dílo uhrazeno 78 359 404,– Kč. Na základě smlou-
vy o dílo zbývá v měsíci dubnu uhradit dvě závě-
rečné faktury v celkové výši 5 187 982,– Kč, z této
částky bude ještě 75 % hrazeno z dotace.

Koncem měsíce února byly v areálu Camp Hana
pokáceny dva topoly. Stromy byly již staré, přerostlé
a nevzhledné a byly nebezpečné pro návštěvníky
kempinku.

V těchto dnech probíhají stavební práce na výs-
tavbě splaškové kanalizace v ulici Krátká a části ulice
Na Bítýškách. Jedná se o výstavbu Stoky S2 v délce
194 m, čerpací stanice odpadních vod a výtlačného
potrubí v délce 72 m. V uvedeném zájmovém území
dojde k odkanalizování 23 rodinných domů. Stavba
je hrazena 50 % z rozpočtu Jihomoravského kraje
z dotačního programu v oblasti vodního hospo-
dářství a 50 % z rozpočtu městyse. Stavbu provádí
firma Mertastav s.r.o., Předklášteří. Posléze bude
v ulici Krátká zbudováno veřejné osvětlení.

V průběhu měsíce března budou započaty staveb-
ní práce na opravě chodníku pro pěší v části ulice
Tišnovská od restaurace Na Růžku směrem k mostu
přes řeku Svratku. Na tuto opravu bude navazovat
výstavba nového chodníku, který povede přes za-
trubněnou svodnici podél státní komunikace. Projekt
zpracovává brněnská projektová kancelář do-
pravních staveb.

Dále se bude realizovat výstavba přechodu pro
chodce na ulici Dlouhá u smuteční síně. Na tuto
stavbu je již vydáno stavební povolení. Hodláme
opravit schodiště před budovou úřadu, které je v ne-
utěšeném a nevyhovujícím stavu. Probíhá řízení na
vydání stavebního povolení na stavbu nového chod-
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Usnesení č. 12
ZM schvaluje VII. rozpočtové opa-
tření v roce 2012 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje VII. rozpočtové opa-
tření v roce 2012 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje: 
rozpočtové provizorium se bude pro
rok 2013 řídit těmito pokyny:
neinvestiční výdaje budou čerpány až
do schválení rozpočtu roku 2013
maximálně do výše 1/12 rozpočtu r.
2012 měsíčně. Investiční akce budou
do schválení rozpočtu zastaveny s vý-
jimkou proplacení finančních částek
týkajících se výstavby a intenzifikace
ČOV, TDI a BZOP. Dále proplacení
finančních částek týkajících se výstav-
by splaškové kanalizace v ulici Krát-
ká, proplacení faktur za nákup mate-
riálu a oprav týkající se  opravy soc.
zařízení v budově Základní školy,
ul.Zábíteší (v prostorách Vývařovny
obědů), výdaje týkající se výstavby
oplocení a vjezdu Garáže v objektu

ČOV, proplacení finančních částek
týkajících se opravy a budování chod-
níku ul.Tišnovská /od restaurace Na
růžku po most/, proplacení finančních
částek týkajících se případné opravy
budovy Boční 555, výdajů spojených
s konáním Volby prezidenta ČR, pro-
placení faktur za vypracování projek-
tu týkající se stavebních úprav  MŠ,
Pavla Perky a vyfakturování již zapo-
čatých a realizovaných akcí. Rozpo-
čet na rok 2013 bude předložen zas-
tupitelstvu městyse ke schválení nej-
později do 31. března 2013. 
Usnesení č. 15
ZM uděluje v souladu s § 102 odst.2
písm.a) a odst.4 zákona č.128/2000
Sb., o obcích starostovi městyse pra-
vomoc provádět rozpočtová opatření
v období od posledního jednání zas-
tupitelstva konaného v roce 2012 do
31.12. 2012.Tato rozpočtová opatření
budou schválena na nejbližším zase-
dání zastupitelstva městyse.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje směrnici městyse č.

4/2012 o provozu motorového vozid-
la Škoda Felicia.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vyřazení majetku měs-
tyse dle předloženého soupisu. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 2529/5 o výměře 93 m2

v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,–
Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Veškeré poplatky spo-
jené s prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 19
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 2407/34 o výměře 461 m2

- orná půda v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu  20,– Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. 
Veškeré poplatky spojené s prodejem
uhradí kupující. 
Usnesení č. 20
ZM souhlasí se změnou projektu týka-
jící se vybudování ST rozvodu ply-
novodu pro 48 RD s místem napojení
ul.Hvozdecká p.č. 436/1 v k.ú. Vever-
ská Bítýška s tím, že budou zacho-
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níku a úpravu parkovacích míst na sídlišti Na Bítýš-
kách na pozemku p.č. 515. Po vydání stavebního
povolení máme v záměru uvedenou stavbu zahájit.

Zajistili jsme další dvě nové kompletní sady kon-
tejnerů na tříděný odpad, tyto kontejnery budou
umístěny na území městyse.

Na městském úřadě v Kuřimi na odboru dopravy
je zažádáno o vydání stavebního povolení na stavbu
přechodu pro chodce na náměstí Na Městečku. Zpra-
covává se projektová dokumentace na úpravu
povrchu tělesa hráze podél řeky Svratky. V rámci

postupného odkanalizování městečka probíhá řízení
o umístění stavby na další stoky splaškových kanali-
zací.

Na základě požadavku krajské hygienické stanice
se projektově připravuje stavební úprava budovy
Mateřské školy v ulici Pavla Perky. V ulici Boční č.p.
555 (bývalá drobná provozovna) se projektově
připravuje změna využívání prostor budovy, uve-
dené prostory chceme využít pro zřízení pečovatel-
ské služby.

Josef Mifek, starosta městyse

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Nově zbudovaná čistírna odpadních vod



vány veškeré prostorové normy. 
Usnesení č. 21
ZM schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby mezi
Městysem Veverská Bítýška a JMP
Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská
499/1, Brno týkající se uložení plyná-
renského zařízení ST plynovodu pro
48 RD v lokalitě pod kravínem  do
pozemků p.č. 2396/66, 2396/32,
436/1 a 2424/1 ve vlastnictví městyse
Veverská Bítýška. ZM pověřuje staros-
tu podpisem této smlouvy. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1607 o výměře 25 m2 v
k.ú. Sentice za cenu 500,– Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků p.č. 2574/3 o výměře 831
m2 - trvalý travní porost za cenu
200,–Kč/m2 a pozemek p.č. 2575/2 o
výměře 186 m2 - orná půda za cenu
20,– Kč/m2. Veškeré poplatky spo-
jené s prodejem uhradí kupující. 
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem kupní smlouvy. 
Usnesení č. 24
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2569/41 o výměře
1798 m2 - orná půda v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 20,– Kč/m2.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet
mikroregionu Kuřimka za rok 2011.
ZM bere na vědomí závěrečný účet
Vodárenského svazku Bítešsko za rok
2011.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje smlouvu č. 49427/1 o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stav-
by na akci "Reko PRZ Vev.Bítýška,
Nádražní č.st.49427" a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 26
ZM schvaluje MŠ, přísp. organizaci
Veverská Bítýška vyřazení starých a
nepotřebných věcí dle vyřazovacího
protokolu. 
Usnesení č. 27
ZM schvaluje Smlouvu o provozování
vodovodního řádu a Smlouvu o
provozování kanalizace a ČOV Ve-
verská Bítýška. Jedná se o bezúplatné
provozování. Součástí smluv  bude
vypracovaná finanční analýza cen
vodného a stočného. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje smlouvu č.
014130002672/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu "V.Bítýška, DPNN, Králík,
746/1" spočívající v umístění kabelo-
vého vedení NN. ZM pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy č.
014130002672/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu "V.Bítýška, DPNN, Králík,
746/1" uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a opráv-
něným E.ON Distribuce, a.s. se síd-
lem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje smlouvu č.
14130002673/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu "V.Bítýška, Na Bílém potoce,
garáže SR522". 
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy č.  14130002673/001 o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu "V.Bítýška, Na
Bílém potoce, garáže SR522" uzavře-
nou mezi povinným Městysem Vever-
ská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice. 
Usnesení č. 30
ZM schvaluje zaplacení úhrady za
užívání  nemovitosti č. 55N12/23  –
pozemek p.č.1164/1 (školní zahrada
u ZŠ ul. Na Bílém potoce) v k.ú. Vev-
erská Bítýška ve výši 2441,– Kč

Pozemkovému fondu ČR se sídlem
Hroznová 227/17, 603 00, Brno a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 31
ZM  schvaluje nájemní smlouvu č.
55N12/23 týkající se užívání školní
zahrady u ZŠ Na Bílém potoce, p.č
1146/1 v k.ú. Veverská Bítýška uza-
vřenou mezi Pozemkovým fondem
ČR se sídlem Hroznová 227/17, 603
00 Brno a Městysem Veverská Bítýška
a pověřuje starostu jejím podpisem.  
Usnesení č. 32
ZM schvaluje dodatek č.1 k Mandátní
smlouvě č. 005-Veb-2062-2568/11,
technický dozor investora na stavbu
„Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška”
a pověřuje starostu jeho podpisem.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje Ing. M. Š.,  jako staveb-
ní dozor na akci „Splašková kana-
lizace v ulici Krátká, Vev.Bítýška”.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje Ing. M. Š, jako projek-
tanta stavebních úprav drobné provo-
zovny na ulici Boční 555, Veverská
Bítýška dle zadání ZM. 
Usnesení č. 35
ZM schvaluje vypracování projektové
dokumentace pro přístavbu MŠ Ve-
verská Bítýška dle požadavků ředitel-
ství MŠ a Městyse Veverská Bítýška.
Projektovou dokumentaci vypracuje
Ing. M. Š.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje Darovací smlouvu na
stavbu autobusové zastávky na po-
zemku p.č. 436/1 v k.ú. Veverská Bí-
týška skládající se z přístřešku pro ces-
tující v pořizovací ceně 337 536, 50
Kč a označníku zastávky v pořizovací
ceně 18 631,50 Kč. Výše uvedené při-
jímá Městys Veverská Bítýška do své-
ho vlastnictví od Jihomoravského kra-
je se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5,
Brno. ZM pověřuje starostu podpisem
Darovací smlouvy. 
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 28.2.2013

Usnesení č. 6
ZM schvaluje VIII. Rozpočtové opat-
ření Městyse Veverská Bítýška v roce
2012 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje VIII. Rozpočtové opat-
ření Městyse Veverská Bítýška v roce
2012 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje VIII. Rozpočtové opat-

ření Městyse Veverská Bítýška v roce
2012 v oblasti financování.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2013
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2013
v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2013
v oblasti financování.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem  o obcích č.
128/2000Sb., poskytnutí dotací,
peněžitých příspěvků a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té
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výši a těm fyzickým a právnickým
osobám, jaké jsou uvedeny ve schvá-
leném rozpočtu městyse na rok 2013.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložený rozpočtový
výhled Městyse Veverská Bítýška na
roky 2014 – 2017.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje odpis dlouhodobého
majetku dle soupisu. Jedná se o za-
staralé a již nefunkční věci. 
Usnesení č. 15
ZM schvaluje Inventarizační zprávu
Městyse Veverská Bítýška roku 2012.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
v roce 2012 – Vývařovna obědů,
přísp. organizace.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Vývařovně obědů,
přísp. organizaci, Zábíteší 224, pone-
chání hospodářského výsledku za rok
2012 ve výši 85 778,97,– Kč na účtu
Vývařovny obědů na  rok 2013 v re-
zervním fondu.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje odpis majetku – Výva-
řovně obědů, přísp. organizaci, Zábí-
teší 224, Veverská Bítýška dle návrhu
na odpis. Jedná se o již nefunkční a
zastaralé věci.
Usnesení č. 19
ZM souhlasí se stavbou zahradního
přístřešku na pozemcích p.č. 1973/2 a
p.č.1974 v k.ú. Veverská Bítýška. Za-
stupitelé upozorňují na skutečnost, že
se jedná o pozemky, které se nachází
v záplavovém území.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 5423 o výměře 26
m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Bystrc za cenu 500,– Kč/m2 a p.č.
5424 o výměře 91m2, trvalý travní
porost v k.ú.Bystrc za cenu
200,–Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední
tabuli a na webových stránkách
městyse. 
Usnesení č. 21
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1104/2  o výměře 113 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška ve vlastnictví Mgr. E.
H., do majetku Městyse Veverská
Bítýška za cenu 200,– Kč/m2. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující. ZM pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy na tento poze-
mek. 

Usnesení č. 22
ZM schvaluje odkoupení pozemků
p.č. p.č. 2529/1 o výměře 722 m2 a
p.č. 2529/7 o výměře 105 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška do majetku městyse
za cenu 200,– Kč/m2. Veškeré poplat-
ky spojené s prodejem uhradí kupu-
jící. ZM pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 4/2 o výměře 15
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
200,-Kč/m2. Záměr prodeje bude zve-
řejněn po dobu 15-ti dnů na úřední
tabuli a na webových stránkách měs-
tyse.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje vypracování smlouvy o
zřízení věcného břemene práva chů-
ze a jízdy přes pozemek p.č.5  v k.ú.
Veverská Bítýška k pozemku p.č. 4/2
v k.ú. Veverská Bítýška mezi L. a K.
M. a Městysem Veverská Bítýška.
ZM schvaluje vypracování smlouvy
strpení a přístupu k vodovodní přípoj-
ce v pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Veverská
Bítýška přes objekt v majetku
Mičánkových. 
ZM bere na vědomí připomínky p.
Ing. F. J., p. P. J. a zápis z VÚP ze dne
11.2.2013.
Usnesení č. 25
ZM neschvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1991/1 o výměře
917 m2 v k.ú. Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje povolení  kulturní akce
z období třicetileté války "Houwaldův
regiment" na den 8.6.2013 dle před-
ložené žádosti. 
Usnesení č. 27
ZM pověřuje FV aby v rámci rozpoč-
tového opatření vyčlenil finanční
příspěvek na kulturní akci z období
třicetileté války "Houwaldův regi-
ment", která se uskuteční ve Veverské
Bítýšce dne 8.6.2013.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje záměr stavby "Revitali-
zační opatření na vodním toku Vever-
ka", k.ú. Bystrc, Veverská Bítýška na
pozemku p.č. 2326 v k.ú. Veverská
Bítýška  ve vlastnictví Městyse Vever-
ská Bítýška. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje Smlouvu o právu pro-
vést stavbu "Revitalizační opatření na
vodním toku Veverka" uzavřenou me-
zi Městysem Veverská Bítýška a Po-

vodím Moravy, s.p., se sídlem Dře-
vařská 11, Brno s úpravou čl.IV,
odst.6 smlouvy v tomto znění: Smluv-
ní strany se dohodly, že po realizaci
stavby a jejím zaměření bude mezi
smluvními stranami provedeno trvalé
majetkoprávní vypořádání, a to for-
mou směnné smlouvy. Vlastník se za-
vazuje, že na základě výzvy stavební-
ka uzavře bezodkladně předmětnou
smlouvu, která bude zhotovena na
náklady stavebníka a pověřuje staros-
tu jejím podpisem. 
Usnesení č. 30
ZM schvaluje provedení stavby "Revi-
talizační nádrž na vodním toku Ve-
verka" na pozemku p.č. 2326 v k.ú.
Veverská Bítýška ve vlastnictví Měs-
tyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 31
ZM revokuje usnesení č.24 ze dne
20.12.2012 týkající se záměru prode-
je pozemku p.č. 2569/41 o výměře
1798 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Prodej pozemku není možný. 
Usnesení č. 32
ZM schvaluje Základní škole Vever-
ská Bítýška:
- III.rozpočtové opatření v roce 2012
- Odpisový plán pro rok 2013
- Ponechání sponzorských darů 
Usnesení č. 33
ZM schvaluje ponechání hospodář-
ského výsledku za rok 2012 na účtu
ZŠ Veverská Bítýška pro rok 2013.
Celková částka 79 339,27,– Kč bude
rozdělena následovně:
- 80% do fondu odměn = 63 471,42
Kč 
- 20% do fondu rezerv =15 867,85
Kč 
Usnesení č. 34
ZM schvaluje smlouvu č. "M-093-2-
1116, V.Bítýška - Na Bítýškách, zříze-
ní ÚR" mezi Teléfonicou Czech Re-
public, a.s. se sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 a Městysem Veverská
Bítýška a pověřuje starostu jejím pod-
pisem. 
Usnesení č. 35
ZM trvá na stanovisku ze dne
8.11.2012 týkající se finanční pora-
denské činnosti a nebude vyjadřovat
žádnou podporu formou reklamy ja-
kémukoliv soukromému subjektu
jelikož to není v kompetenci zastupi-
telstva.
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ŠKOLA

Nedaleko od kostela svatého Jakuba stojí na náměstí ve Veverské Bítýšce budova školy. Většina bítýšských
rodáků do této školy chodila a chodí a i po letech si na školní léta rádi zavzpomínají na večírcích, kterým
všichni říkají „slezina”. Škola zde stojí už přes sto let. Chodili do ní i naši rodiče a i z vyprávění své babičky,
která se narodila roku 1900, vím,
že o ní říkala, že to byla „nová”
škola. „Stará” škola stála v místech
dnešní pošty. První zmínka o škole
v Bítýšce je z roku 1671. V kroni-
ce se píše, že to byla malá budova,
proto se jí říkalo „školka”, z nepá-
lených cihel a šindelovou stře-
chou. Asi o 150 let později se do-
vídáme, že školní budova byla ši-
roké přízemní stavení s jednou
malou nízkou učírnou a dosti těs-
ným příbytkem pro učitele. Školu
zastíňovala mohutná košatá lípa.
Roku 1842 na velikonoční neděli
škola vyhořela a s ní i několik
domů. Rozhodnutím ze dne 21.
června roku 1842 od Ck. krajské-
ho úřadu byl dodán stavební plán
k výstavbě jednopatrové školní budovy. Škola byla postavena opět na stejném místě. Dvě učírny byly umí-
stěny v prvním patře, dole byl byt pro učitele a pomocníka. Při stavbě školy byla skácena stará mohutná lípa.
Po dobu výstavby se učilo v domě č. 4, dnešní pekárně u Balabánů. Dne 11. června 1844 se poprvé vyučo-
valo v nové škole. Od roku 1872 byly zřízeny další dvě vyučovací místnosti v budově radnice, která stála na
náměstí v místech dnešní školy. Radnici nechal postavit roku 1852 místní občan a starosta Dominik Kovář.
Pro zvyšující se počet žáků byla obec roku 1890 vyzvána, aby školu rozšířila na pětitřídní, a to pokud možno
v jedné budově. V září roku 1890 se místní školní rada rozhoduje mezi čtyřmi možnostmi:
1. umístit celou školu na radnici
2. ke staré škole postavit křídlo se dvěma třídami
3. zbudovat přístavbu ke škole do dvora
4. koupit od domu číslo 4 zahradu, plochu zastavit, aby tvořila se školou jedno stavení

Nevíme, jak se rada dohodla, ale 12. března 1896 je obec opět úřady vyzývána k rozšíření stávající školy.
Byly odkoupeny zahrady od vlastníků domů čísla 4 a 5, ale pro finanční potíže se zatím o rozšíření školy

nedalo uvažovat. Počátkem roku 1899 se zdá, že ke
stavbě skutečně dojde. Bourá se staré hospodářské
stavení, které stálo u školy, kácejí se stromy na za-
hradě domu č. 5, chystá se vápno a kámen. Je slí-
beno i místo pro školní zahradu, která měla být na
pozemku patřícímu domu číslo 6. Ten je majetkem
Jana Kováře, který byl v té době starostou obce (syn
Dominka Kováře). V květnu však oznamuje zemská
školní rada, že žádosti o dotaci na přístavbu školy
nebylo vyhověno. Tím byla místní školní radě ode-
brána veškerá chuť do této akce. Nemohla po míst-
ním občanstvu chtít, aby vzali veškeré stavební
opravy na sebe, jelikož by na to ani nepřistoupili.
Roku 1902 vzejde opět návrh umístit školu na rad-
nici. Roku 1909 tehdejší starosta doktor Laun ozna-
muje, že nejvhodnějším způsobem, jak vyřešit pro-

blémy se školou, by bylo odkoupit od paní Jonákové budovu hotelu a přestavět ji na školu. Její manžel, ho-
teliér z Brna, Karel Jonák koupil roku 1904 dům číslo 72 od pana Ehrenhofra a přestavěl ho na restauraci
a hotel. Dnes je zde radnice.  Roce 1909 už asi Karel Jonák nežil, proto bylo jednáno s jeho manželkou. Na
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začátku roku 1910 došlo k události, která vyřešila problémy se ško-
lou ve Veverské Bítýšce, trvající dvacet let. 2. ledna 1910 o půl čtvrté
odpoledne vypukl požár na radnici. Záchranných prací kromě bítýš-
ského záchranného sboru se zúčastnilo i několik sborů z okolí. Požár
trval 31 hodin. Shořela střecha, prohořel strop v prvním patře, příze-
mí bylo promočeno. Dvě třídy, do kterých se do té doby docházelo
na radnici, byly přestěhovány zpět do školy. Vyučování muselo být
dopolední a odpolední. Jedna třída byla zřízena na hotelu, na hotel
byla přestěhována i obecní kancelář. Sklepní prostory hotelu byly
pronajaty Jehnickému pivovaru, který zde zřídil chladírny na pivo.
9. ledna se rozhodlo, že na místě vyhořelé radnice se postaví škola,
která bude mít dvě poschodí. K zemskému výboru byla podána
žádost o dotaci na výstavbu školy. Jelikož půdorys vyhořelé radnice
byl pro stavbu školy malý, byl zakoupen sousední dům pana Váni.
Kresby nových plánů a pořízení rozpočtu na stavbu školy byly zadá-
ny místnímu staviteli A. Sovovi a brněnskému staviteli M. Charou-
zovi. Stavební práce započaly již začátkem dubna roku 1910.
Původní projekt, postavit na zachované první patro radnice nové
druhé patro, se nedal uskutečnit, protože by zdivo nadstavbu ne-
uneslo. Při kopání pokusných jam kolem budovy bylo zjištěno, že
základ budovy stojí na bahnité půdě. Bylo nutno celou budovu i se
základy rozbourat a začít stavět novou školu od základů, které byly položeny na betonové plotny. 16. září
1911 byla škola otevřena. Po slavnosti ve škole bylo v kostele požehnání a v hotelu uspořádána malá hosti-
na pro pozvané hosty. Celkové náklady na výstavbu školy činily 174 411,– Kč. Půjčka činila 159 000,– Kč.
A tak uprostřed náměstí, kde přes tři sta let stávala radnice, stojí naše škola. Je dobře, že se tak naši předkové
rozhodli. Obecní kanceláře zůstaly v budově hotelu ve druhém poschodí. V prvním poschodí bývala restau-
race, které se říkalo Na hotelu nebo U Jelínků, i já si na to ještě pamatuji. Restaurace zanikla v sedmdesátých
letech minulého století a místo restaurace zde byla zřízena obecní knihovna a kanceláře stavebního úřadu.
Ale vraťme se ještě ke škole. Za těch sto let, co zde stojí, zažila období klidná i bouřlivá, musela se opravo-
vat, prošla různými rekonstrukcemi, dokonce se uvažovalo i o stavbě nové školy. My  jsme však rádi, že zde
máme  školu takovou, jakou zbudovali naši předkové, kteří  pro nás i pro další generace zanechali význam-
nou budovu sloužící výuce a vzdělání. 

Hana Mifková

PROMENÁDNÍ KONCERTY V ROCE 2012

Dle několikaleté tradice se také v roce 2012 odehrály ve Veverské
Bítýšce oblíbené promenádní koncerty. Kromě již zavedených hudeb-
ních skupin a interpretů jsme měli tu čest představit kapely nové,
ovšem o nic méně kvalitní a zajímavé.

Celou sérii pěti koncertů zahájili žáci ZUŠ z Veverské Bítýšky, kteří
pod vedením Petry Punčochářové a Ivy Hrbáčkové zahráli několik
pěkných skladeb a vystoupili s pásmem lidových písní. "Liduškou" ka-
riéra mladého umělce zpravidla začíná, a pokud mu píle a chuť vydrží,
dosáhne výšin, jaké hned vzápětí předvedli pánové z Tria Zdenka
Marečka. Jejich houslím, akordeonu a kontrabasu nešlo odolat a všem
bylo hned po prvních tónech jasné, že jde o skutečné mistry svého
oboru. 

O první prázdninový koncert se postarala bítýšská skupina
RANKYEN ve svojí akustické podobě. Dle vlastních slov jde o "pouhé
poutníky kráčející po rockových stezkách ve stínu blues", což dokazu-
jí repertoárem přejatých i vlastních skladeb tohoto žánru. Kapela navíc
předznamenala jistý posun v programovém obsahu promenád směrem
k blues, jazzu, rock'n'rollu a alternativní scéně. 

O tom, že není v Bítýšce nouze o nadšené muzikanty, snad na konci
července přesvědčila RaPeLa. Poměrně mladé uskupení postarších
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absolventů místní hudební školy a nadaných samouků "ohromilo" instrumentálními verzemi známých
nápěvů z filmové i popové hudby, blues a swingu. A to ještě zdaleka nebyl konec úspěšného koncertu. Ve
druhé části podvečera se obloha zatáhla a hustý déšť způsobil, že se již tak početné publikum ještě více
zaplnilo. A bylo co poslouchat. Devět statečných a jeden basista za nadšené odezvy posluchačů dokázalo,
že se i s malým nástrojem dá hrát skutečně velká hudba. Ukulele Orchestra jako Brno zaslouženě sklidili

obrovskou odezvu a podmanili si srdce všech bez
ohledu na věk a oblíbený žánr. 

Když nastal srpen, slétli se na Ostrůvek brněnští
Kosí bratři. Tentokrát však, bohužel, doplatili na
nevlídnost počasí a televizní přenos Letních olym-
pijských her z Londýna. Poslechnout si jejich pes-
trou hudbu a zahřát se tancem přišla alespoň sku-
pinka oddaných, kteří tak měli parket sami pro sebe.
Dlužno říci, že "Kosani" přes nepřízeň osudu ukáza-
li svoji profesionalitu a hráli, jako by se před nimi
rozprostíral vyprodaný Strahov. 

Poslední promenádní koncert již neodmyslitelně
patří skupině Secondhand a ani loňský rok nebyl
v tomto směru výjimkou. Při pohledu na pětici sty-
lově oděných rockerů a diváky, jejichž nohy nepře-

stávaly kopírovat živý rytmus a ruce odměňovaly potleskem každé sólo či artistickou finesu kontrabasistovu,
lze stěží uvěřit, že se v dobách rokenrolového mládí našli mnozí, kteří tuto hudbu odsuzovali. 

Více se již do programu promenádních koncertů v roce 2012 nevešlo. Pevně věřím, že se podařilo udržet
vysokou úroveň, kterou zde v letech předchozích nastolil pořádající Luboš Mach, a že se s vysokým stan-
dardem budeme setkávat při letních nedělních podvečerech i nadále. Vše záleží na zájmu diváků a pocho-
pitelně i na přízni sponzorů. Zde je třeba nejvíce poděkovat Městysi Veverská Bítýška, hlavnímu sponzorovi
promenádních koncertů, stejně jako D+H Ofsetové tiskárně za zpracování plakátů a hospůdce Na Ostrůvku
za zajištění prostor a finanční příspěvek. 

Na shledanou při promenádních koncertech v roce 2013 

Radomír Beneš

KE TŘEM KŘÍŽŮM

Letošní zima v Bítýšce nepřála lyžování ani jiným zimním sportům, proto se s jarem vrátíme k pěší turis-
tice, ta se dá provozovat téměř pořád. Tentokrát se projdeme lesem a trochou historie. 

Z náměstí ve Veverské Bítýšce vyrazíme kolem řeky k Tejkalovu mlýnu, přejdeme most a po zelené turi-
stické značce odbočíme asi po 200 m doprava. Jakmile přijdeme k lesu, odbočíme se zelenou značkou dole-
va a krajem lesa nad domy a chatami dojdeme na cestu, která vede
doprava do kopce podél potůčku. Asi po 400 m dojdeme k prvnímu
zajímavému místu. Je to krásná zděná lesní studánka – kaple Matky
Boží. Můžeme se zde občerstvit dobrou vodou (údajně i léčivou). 

Od studánky se vlevo po poměrně příkré cestě dostaneme na
křížovou cestu, která začíná již nad Chudčicemi. Podle chudčického
rodáka, architekta Eduarda Svobody, byla r. 1856 postavena tato
křížová cesta sestávající ze 14 zastavení. Stavbu financovali zá-
možnější chudčičtí občané. Stoupáme do kopce okolo kapliček, přej-
deme širokou lesní cestu a po dřevěných schodech se dostaneme do
lesní obory. Jdeme do příkrého kamenitého svahu. Nemůžeme za-
bloudit, cestu nám ukazují jednotlivé na bílo nalíčené kapličky. Jak-
mile se stoupání začíná zmírňovat, dojdeme k poslední kapličce a za
ní přijdeme na místo zvané U Tří křížů. Na první pohled zde není
kromě tří kamenných křížů nic zajímavého. Je však třeba si říct něco
bližšího o tomto místě. Podle pověstí zde stávala dřevěná kaple už
v dobách, kdy se na Moravě začínalo šířit křesťanství. Staří Slované si
vybírali kmenová shromaždiště pod význačnými stromy a na kop-

Studánka - kaple Matky Boží



cích. Tam potom často vznikaly i malé církevní stavby
ze dřeva, časem obnovované. Od dávných dob až do
roku 1784 tady stála kaple sv. Kříže a mohutný dub.
Toto poutní místo bylo hojně navštěvováno, protože
podle pověstí zde byli uzdravováni mnozí i vážně
nemocní lidé. Dodnes se zde každoročně v červenci
pořádá pouť. V již zmíněném roce 1784 byla kaple
zbořena z rozkazu císaře Josefa II. Dnes tu jsou tři
kamenné kříže, které nahradily původní kříže dřevěné.
Zřejmě má toto místo své kouzlo, protože sem občas
chodí členové společenství "Vesmírní lidé" a pokouše-
jí se přijímat nějakou posilující energii z vesmíru.

Po zastavení můžeme pokračovat dále po zelené
turistické značce, která současně s modrou vede dál
lesní oborou k vrchu Trnůvka 441 m.n.m. Pokud půj-
deme potichu, můžeme potkat stádo muflonů, které

v oboře chovají lesníci. Po cca 3,5 km přijdeme opět k plotu, přes který po schodech opustíme oboru a dáme
se vlevo po zelené kolem oplocení až k rozcestí Senařov.

Ze zelené značky tam odbočíme vlevo a po modré půjdeme směrem na Moravské Knínice. Na cestě
mineme místo "U Zeleného stolu", kde údajně při lovu odpočíval kníže Ypsilanti, manžel majitelky hradu
Veveří. Dále půjdeme okolo pomníčku, kde byli pochováni tři rumunští vojáci, kteří zde padli v závěru II.
světové války. Dojdeme na širší asfaltovou cestu, kte-
rá vede od Jinačovic. Jakmile vyjdeme z lesa, naskyt-
ne se nám krásný výhled do krajiny směrem na Kuřim
a Moravské Knínice. Přijdeme ke kapli sv. Cyrila
a Metoděje. Ta byla postavena v roce 1862. Nad je-
jím oltářem je umístěn obraz zachycující příchod vě-
rozvěstů na Velehrad. Dovnitř se ale bohužel nedo-
staneme. I tak stojí tato stavba a její okolí za naši po-
zornost. Bližší podrobnosti si můžeme přečíst na
informačních tabulích, které jsou zde jako součást
knínické naučné stezky. 

Z kopce sejdeme do Moravských Knínic, kde naj-
deme restauraci i zastávku autobusu. Dosud naše tra-
sa měří asi 10 km. Pokud nejsme příliš unaveni, mů-
žeme pokračovat už po rovině po trase cyklostezky,
která vede po tělese bývalé železniční tratě do
Bítýšky přes Chudčice. 

Celková délka vycházky je asi 16 km. Vzhledem k poměrně značným výškovým rozdílům v první části,
si musíme vytvořit dostatečnou časovou rezervu. Času ale není možné litovat, protože toto je jeden z nej-
hezčích výletů do okolí Veverské Bítýšky                                                                     

turistice zdar, Václav Hálek
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VEVERKA

CVČ Veverka pro Vás chystá v jarních a letních
měsících tyto akce:

Duben:
"Pálení čarodějnic pro děti " - 28.4.

Květen:
"Koloběžkiáda" (termín bude upřesněn)

Červen:
" Pohádková cesta"  - 8.6.

"Putování za poklady": 24. - 28.6. (příměstský tábor Ve-
verka)

Červenec:
"Co by se stalo kdyby…" : 13. - 20.7. (pobytový tábor

Moravec)
Srpen:

"Pod vlajkou černého korzára" : 10. - 17.8. (pobytový
tábor Bolešín)

"Veverčí řádění" : 26. - 30.8. (příměstský tábor Veverka)

Bližší informace najdete na stránkách
www.veverka.unas.cz , na letácích nebo přímo v CVČ

Veverka. Těšíme se na Vás !!!

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

U tří křížů



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 03/2013 www.obecveverskabityska.cz

9

SBÍRKA OŠACENÍ

Místní Charita ve Veverské Bítýšce a Úřad městyse
ve Veverské Bítýšce budou opět pořádat v měsíci
dubnu 2013 SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ pro
Občanské sdružení Diakonie Broumov. Termín

sbírky bude upřesněn.

Sbírat se bude: 
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské)

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám

odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše

nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či kra-
bic, aby se nepoškodily transportem.

Výchova láskou

28. 3. 2013 
od 17ti hodin
Lažánky u Brna, 
sál hotelu Vyhlídka

MC Oříšek, 
Veverská Bítýška

a Nadační fond 
Jiřiny Prekopové

Přednáší  světoznámá  psycholožka, 
rodinná terapeutka a spisovatelka

PhDr. Jiřina Prekopová 

Vstupné: 200,- Kč

Předprodej vstupenek 
od 11.2.  OÚ Veverská Bítýška 

(matrika, paní Dvořáková 
– pondělí, středa 8 – 17 h.)

Kontakt na pořadatele: 
603 552 712

www.mcorisek.cz

Zážitkový seminář s autogramiádou

Jiřina 
Prekopová

srdečně Vás zve

Den otevřených dveříDen otevřených dveří

Připravili jsme pro Vás občerstvení a dárkové šeky.

Kde Na Městečku 329, Veverská Bítýška
Kdy V sobotu 6.4.2013 od  8h do 13h.

Využijte bezplatné konzultace při prodeji nebo koupi nemovitosti.
 Poradíme Vám s možností zhodnocení Vaší nemovitosti.

Řekněte nám, jestli hledáte nové bydlení.

 Soutěž pro děti o nejhezčí nakreslený domeček.

www. .cz

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

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v červnu 2013 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Vever-

ská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379 �� Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail: ouvb@obecveverskabityska.cz
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POSILOVNA
SQUASH

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING

NABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINYNABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINY
ve Vev. Bítýšce - všechny úrovně

pokročilosti, pro firmy, jednotlivce, popř.

malé skupinky - cena na základě konkrétní

poptávky.

Tel: 774 665 648
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SLA  ÍME
10 let s Vámi

10 let s Vámi

Krejčovství Kilianová

Duben

 -10% 

šití na zakázku

Žehlírna Tina              Šití na zakázku              Opravy oděvů             

tel. 739 362 504

Na Městečku 329,  Veverská Bítýška

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

http://wwwhttp://www.obecv.obecveevvererskskabityabityskska.cza.cz
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N E J Š I R Š Í  V Ý B Ě R  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y  !

32 cm

Kovový zahradní domek
bezúdržbový, pozinkovaný plech, antracitová barva, jednoduchá montáž, vč. 
uzamykatelného kování, bez podlahy, rozměry jsou uvedeny včetně přesahů střechy

vel. 1, š 210 x h 122 x v 180 cm, dveřní otvor š 86 x v 155 cm, 2,10 m3 5.490,-
vel. 2, š 261 x h 182 x v 202 cm, dveřní otvor: š 105 x v 160 cm, 4,20 m3 7.490,-
vel. 3, š 321 x h 242 x v 212 cm, dveřní otvor: š 130 x v 160 cm, 7,77 m3 9.990,-

vový zahradndnííí doddodomemememekkkkkkk
držbový pozinkovaný plech antracitová barva jednoduchá montáž vč

od

5.490,-

1300 W

Elektrický vertikutátor
HVLA 1300-32, pro travní plochy do 350 m2, 
šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových 
prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení 
hloubky řezu: 5 stupňů/ jednotlivě

Benzinový kultivátor
HMH 36 G, pro travní plochy 
do 200 m2, šířka záběru 34 cm, motor 
GGP RSCT 100 OHV, 4-taktní/ 100 cm3, 
výkon 1,56 kW/ 2,1 PS

2,1 PS

51 cm

s elektrostartem

4 funkce v 1 stroji

3,4 PS

y p j

2.250,-
ě ý , ,

5.490,-

Fóliovník 
Premium
180 x 240 cm, 
max. výška 197 cm, 
stabilní kovový rám, 
extra pevná průsvitná 
fólie, 3 rolovací 
okna a velké dveře,
jednoduchá montáž, 
il. foto

3.990,-
EXTRA SILNÁ

FÓLIE 180 g/ m2

5 % UV OCHRANA rolovací okna

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, pro travní plochy do 1800 m2, 
šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS, 
pohon zadních kol, elektrostart, nastavení 
výšky střihu v 6-ti polohách, centrální 
60 – 90 mm, do vyprodání zásobyp

7.990,-

BRNOBRNO

73,-

Mulčovací 
kůra 80 l

Trávníkové
hnojivo 
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt
mechů

229,-

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík

198,-
Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do 4. 4. 2013. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

b h

75,-

Zahradnický 
substrát
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