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Vážení spoluobčané,

v měsíci lednu a únoru nám
odborná firma zajistila ošetření
a pokácení porostů v našem mě-
stečku. Tyto stromy byly na zá-
kladě znaleckého posudku urče-
ny k postupnému kácení. Jedná
se především o čtyři topoly u
restaurace U Kocourků. Dále by-
ly pokáceny nebezpečné poros-

ty na sídlišti a porosty, které nesplňovaly podmínky
energetického zákona a rostly v ochranném pásmu
nadzemního vedení. 

V měsíci únoru zastupitelstvo městyse schválilo
rozpočet městyse na letošní rok. Součástí schvá-
leného rozpočtu ve výdajové stránce byly projed-
nány i investiční akce na letošní rok. Díky značné
finanční rozpočtové rezervě z minulých let mohlo
zastupitelstvo rozhodnout o zakoupení nového kon-
tejnerového vozidla. Nemuselo vypisovat výběrové
řízení na bankovní sektor ohledně zajištění úvěru
a díky možnosti sáhnout do rozpočtové rezervy se
nákup vozidla urychlil.

Počátkem měsíce března bylo tedy zakoupeno
nové kontejnerové vozidlo na svoz odpadu ze sběr-
ného dvora a na vývoz tříděného odpadu především
skleněných obalů po obci. Jedná se o svozové kon-
tejnerové vozidlo ISUZU, vybavené teleskopickým
nosičem kontejnerů, o hmotnosti 11 t, a kontejnerem
s hydraulickým jeřábem. Toto vozidlo nahradilo
staré kontejnerové vozidlo Liaz NK 150-260-L, s la-
novým nosičem kontejnerů, které dosloužilo a neby-

lo již technicky způsobilé provozu. Velkou výhodou
tohoto nového vozidla ISUZU je velkoobjemový
kontejner vybavený hydraulickým jeřábem, jehož
umístění je přímo na kontejneru. Uvedený kontejner
se kdykoliv složí v garáži a tím nemusíme hydrau-
lickou ruku neustále vozit na vozidle. Celková cena
za nákup byla 2 320 780 Kč, včetně DPH. Za staré
kontejnerové vozidlo Liaz, které jsme odhlásili a ne-
chali zlikvidovat ve sběrných surovinách Barko, jsme
obdrželi do rozpočtu městyse částku 16 200 Kč. Pos-
tupně budou zlikvidovány staré lanové velkoobje-
mové kontejnery, které jsme nahradili novými. 

V průběhu měsíce března proběhla výběrová ří-
zení na investiční akce: oprava fasády a zateplení
budovy mateřské školy v ulici Pavla Perky a výměna
oken, oprava fasády a zateplení budovy základní
a mateřské školy v ulici Zábíteší. Do výběrového
řízení bylo podáno celkem 11 nabídek. Hodnotící
komise zhodnotila, vybrala a doporučila zadavateli -
městysi - dvě nejvýhodnější nabídky, které zastupi-
telstvo projedná a po schválení a podpisu smlouvy
o dílo se uvedené akce mohou realizovat. Termín
realizace je stanoven v době prázdnin: měsíc čer-
venec a srpen.

Nadále budeme investovat do údržby a oprav
budov ve vlastnictví městyse. Na budově pošty č. p.
3 bude instalováno nové hromosvodové zařízení.
Oprava a instalace nového hromosvodu bude prove-
dena také na budově č. p. 555, v ulici Boční. V bu-
dově kulturního domu (v předsálí) bude provedena
výměna hlavního elektrorozvaděče. Byla oslovena
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stavební firma na vypracování cenové nabídky na
opravu střechy na budově kulturního domu.

Na základě vydaného stavebního povolení byly
zahájeny stavební práce na výstavbě parkovacích
ploch na sídlišti Na Bítýškách vedle bytového domu
č. p. 649. Vznikne zde celkem 25 nových parko-
vacích míst včetně osvětlení. Stavební práce provádí
pracovní skupina městyse pod dohledem technic-
kého a stavebního dozoru Ing. Miloslava Šipky. 

Dne 4. 3. 2016 nabylo právní moci vydané územ-
ní rozhodnutí na stavbu komunikace v ulici Krátká.
Dne 17. 3. 2016 bylo na odboru dopravy Městského
úřadu v Kuřimi zažádáno o vydání stavebního povo-
lení. Schválenou novelizací zákona o pozemních
komunikacích však musí náš městys pro vydání
stavebního povolení uzavřít s městem Kuřim veřej-
noprávní smlouvu. Na základě této veřejnoprávní
smlouvy pro nás může odbor dopravy města Kuřim
vydávat stavební povolení na komunikace. Co to pro
nás znamená? Prodlužování řízení, neboť veřejno-
právní smlouvu musí projednat a schválit zastupitel-
stvo našeho městyse, dále rada města Kuřimi a ná-
sledně musí vydat rozhodnutí Krajský úřad Jiho-
moravského kraje. 

Od soukromého vlastníka se uskutečnil výkup
pozemku v komunikaci v ulici Na Bílém potoce, nyní
se dokončuje projekt na opravu této cesty.

Zdárně probíhají výkupy pozemků v lokalitě ulice
U Hřiště. Zájmem městyse je tyto pozemky dostat do
majetku městyse za účelem výstavby komunikace.
Jedná se o výkup celkem 16 pozemků, z čehož již 14
pozemků bylo buď odkoupeno, nebo směněno.
Zbývá dořešit poslední dvě směny pozemků a městys
se stane vlastníkem pozemků, určených územním
plánem, pro vybudování nové cesty. 

Zastupitelstvu městyse byla předložena studie

a záměr výstavby nové tělocvičny. Zastupitelstvo
uvedený záměr schválilo a to na stávajících pozem-
cích současné tělocvičny.

Problém je však v tom, že část naší tělocvičny je
postavena na pozemcích ve vlastnictví České repub-
liky. Městys zažádal o bezúplatný převod uvedených
pozemků do svého majetku. Proběhla jednání na ře-
ditelství Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převodu uvedených pozemků. Ze
strany úřadu pro zastupování státu byla zahájena
příprava záměru na realizaci převodu pozemků,
který bude předložen do schvalovacího procesu
úřadu. Konečné rozhodnutí však musí vydat Minis-
terstvo financí. 

Na Státním zemědělském intervenčním fondu
bylo zažádáno o přidělení dotace na opravu vodní
kapličky ve Slešťůvce. Jedná se o dotační program
udržování a obnova kulturního dědictví venkova.
V letošním roce tomu bude 120 roků od výstavby
této kapličky. Proto bychom tuto kapličku a přede-
vším prameniště chtěli nechat opravit. 

Nadále rozšiřujeme kontejnerová stání na tříděný
odpad po obci. Bylo vybudováno nové stání na tří-
děný odpad v ulici Pod Horkou a rozšířen prostor na
tříděný odpad o nové kontejnery v ulici Pavla Perky
(za školou). Místa na tříděný odpad budeme nadále
vhodně doplňovat. Finanční zdroje za třídění
odpadu tvoří značný obnos v příjmové stránce roz-
počtu městyse. Jenom za posledních pět roků jsme za
třídění odpadu získali do rozpočtu městyse finanční
částku 2 487 010 Kč. A tak nejen že se díky tomu
snižují náklady na svoz komunálního odpadu, ale i
nové kontejnerové vozidlo jsme mohli zakoupit díky
vám, občanům, za to, že třídíte odpad.

Vážení občané, třiďte odpad - má to smysl.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 22.2.2016

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložené VI. rozpoč-
tové opatření Městyse Veverská Bítýš-
ka v roce 2015 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložené VI. rozpoč-
tové opatření Městyse Veverská Bítýš-
ka v roce 2015 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložené VI. rozpoč-
tové opatření Městyse Veverská Bítýš-
ka v roce 2015 v oblasti financování.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2016
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 14
ZM neschvaluje navýšení částky ve

výdajové stránce rozpočtu § 1012 -
pozemky o 465 000 Kč na výkup
pozemku p. č. 1090 v k. ú. Veverská
Bítýška k výstavbě retardéru v lažá-
neckém kopci. 
Usnesení č. 15
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2016
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2016
v oblasti financování.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazeným zákonem č. 128/2000
Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a
věcných darů dle návrhu rozpočtu na

rok 2016 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jaké jsou uvede-
ny ve schváleném rozpočtu městyse
na rok 2016.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje na základě před-
ložených žádostí vyplacení
příspěvků: 
- Římskokatolická církev ve výši 300

000,- Kč
- Charita Tišnov ve výši 120 000,- Kč

(90 000,- Kč pečovatelská služba, 30
000,- Kč odlehčovací služba)

- FC Veverská Bítýška ve výši 250
000,- Kč

- HC Veverská Bítýška ve výši 140
000,- Kč

- Gynness Brno, s.r.o. - gyn. ambu-



lance ve výši 36 000,- Kč
Usnesení č. 19
ZM schvaluje rozpočtový výhled
Městyse Veverská Bítýška na roky
2017-2019.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, III.
rozpočtové opatření v roce 2015.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci Veverská Bítýška, před-
ložený odpisový plán pro rok 2016.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje na základě předložené
inventarizační zprávy ze dne 1. 2.
2016 vyřazení 12 ks velkoobjemo-
vých kontejnerů, automobil LIAZ
150-260 a nosič kontejneru z majetku
Městyse Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje předání 12 kusů
velkoobjemových kontejnerů, nosiče
kontejnerů (inv. č. 5251) a Liaz 150-
260 L (inv. č. 5241) do výkupny
druhotných surovin Barko s.r.o., se
sídlem Nádražní 598, Zastávka u
Brna. 
Usnesení č. 24
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v
roce 2015 - Vývařovna obědů, přísp.
organizace, Zábíteší 224, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM se nedohodlo na projednání
dnešního bodu č. 8 - Návrhy smluv a
dohody mezi městysem a spol. Nad
Bílým potokem, s.r.o., a vyzvala, aby
smlouva na převod pozemku p. č.
2424/13 byla přepracována na smlou-
vu kupní, kterou zajistí Ing. Prchal a
poté předloží zastupitelům. 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje pronájem nebytových
prostor (prostor po bývalé ČS) s
úpravou nájemného k nájemní smlou-
vě ze dne 14. 8. 2016 - přízemí na
ulici 9. května 316, Veverská Bítýška
o výměře cca 50 m2 Z.B., bytem
Brno, za účelem provozování podni-
kání AUTO CYKLO, prodej, servis na
dobu do 15. 8. 2020 za cenu 6 000,-
Kč/měs. 
Usnesení č. 27
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p. č. 1986/1 o vý-
měře cca 13 m2 v k. ú. Veverská Bítýš-
ka za cenu 200 Kč/m2. Pozemek bude
zaměřen geometrickým plánem a
poté bude záměr zveřejněn na úřední
tabuli a webových stránkách městyse.
Poplatky spojené s prodejem uhradí

budoucí kupující.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje smlouvu č.
1030028710/001o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, DPNNk, Tecl, p. č.
1076/1" spočívající v umístění
nového podpěrného bodu (sloupu)
NN a nového zemního kabelu, uza-
vřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, a
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje smlouvu č.
1030029644/001o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, svod NNk, SS200, Haraš-
ta, p. č.767/3" spočívající v umístění
kabelu NN v pozemku a pilíře na
pozemku mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, a
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje smlouvu č. NM-
014330034958/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
Královky, lok. RD, TS+NN,1843,4,5"
spočívající v umístění kabelu NN v
pozemku a sloupové trafostanice na
pozemku mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, a
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje investiční záměr výstav-
by nové tělocvičny Veverská Bítýška
na místě stávající tělocvičny. ZM
pověřuje starostu jednáním za účelem
převodu pozemku pod tělocvičnou
do majetku městyse. 
Usnesení č. 32
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p. č. 602/4 (oddělen geomet-
rickým plánem č. 1664-1/2016 z po-
zemku p. č. 602/1) o výměře 54 m2 v
k. ú. Veverská Bítýška a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Veškeré poplatky s prodejem, vč.
vyhotovení GP uhradí kupující. Kupu-
jící uzavře s městysem smlouvu o zří-
zení věcného bezúplatného břemene
zajišťující vstup a údržbu řádu
splaškové kanalizace, uložené v po-
zemku. 

Usnesení č. 33
ZM stanovuje od 1. 3. 2016 měsíční
odměnu za výkon funkce neuvol-
něného člena zastupitelstva, neuvol-
něného člena výboru kontrolního,
finančního a územního, neuvol-
něného člena - předseda kontrolního,
finančního a územního výboru v ma-
ximální částce dle přílohy č. 1, zák. č.
37/2003 Sb., v platném znění, a to i v
případě budoucí změny nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., včetně příloh v
platném znění. 
Usnesení č. 34
ZM schvaluje umístění historického
křížku na části pozemku p. č.
2444/103 v k. ú. Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 35
ZM schvaluje zaměření pozemku p.
č. 2444/103 v k. ú. Veverská Bítýška.
Jedná se o vytýčení 4 bodů v délce
cca 5 metrů na každé straně pozemku
p. č. 2444/103, a to v části kde bude
umístěn křížek.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje odkoupení pozemku p.
č. 611/4 (oddělen z pozemku p.č.
611/3) o výměře 29 m2 v k. ú. Vever-
ská Bítýška za cenu 100 Kč/m2 do
majetku městyse. Veškeré poplatky
spojené s prodejem, vč. zaměření
pozemku, uhradí městys Veverská
Bítýška. ZM pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy. 
Usnesení č. 37
ZM schvaluje předání splaškové kana-
lizace Stoky S1 DN 250 splaškové
kanalizace ulice Dlouhá v délce 127
m, v celkové ceně díla 1 222 766,45
Kč do správy a údržby Vodárenskému
svazku "Bítešsko" a pověřuje starostu
předávacího protokolu.
Usnesení č. 38
ZM souhlasí s dělením parcel dle GP
č. 1544-206/2013 a schvaluje přijetí
pozemku p. č. 2520/14 o výměře 14
m2 do vlastnictví Městyse Veverská
Bítýška. 
Usnesení č. 39
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky a zadání výzvy na zakázku Měs-
tyse Veverská Bítýška, jejíž předmě-
tem jsou stavební úpravy (zateplení
budovy a zhotovení nové fasády) MŠ
Pavla Perky 333, Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 40
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky a zadání výzvy na zakázku
Městyse Veverská Bítýška, jejíž před-
mětem jsou stavební úpravy (výměna
oken, zateplení budovy a zhotovení
nové fasády) MŠ Zábíteší 224, Vever-
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ská Bítýška. 
Usnesení č. 41
ZM schvaluje výstavbu parkovacích
stání na pozemku p.č. 527/1 u BD č.
p. 649 Na Bítýškách, k. ú. Veverská
Bítýška. Výstavbu parkovacích stání
provede pracovní skupina městyse
Veverská Bítýška. Stavební a tech-
nický dozor zajistí a provede Ing. M.
Š., bytem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje výstavbu parkovacích
stání na pozemku p. č. 527/1 mezi
BD 610 a 611, Na Bítýškách, k. ú.
Veverská Bítýška. Výstavbu parko-
vacích stání provede pracovní
skupina městyse Veverská Bítýška.
Stavební a technický dozor zajistí a
provede Ing. M. Š., bytem Veverská
Bítýška.

Usnesení č. 43
ZM pověřuje starostu aktualizací
pojistné smlouvy dle platného OZ
týkající se pojištění odpovědnosti za
škodu. 
Usnesení č. 44
ZM schvaluje odkoupení pozemků p.
č. 199/6 o výměře 54 m2 (ostatní plo-
cha) v k. ú. Veverská Bítýška za cenu
2 400 Kč/m2 do majetku Městyse
Veverská Bítýška. Veškeré poplatky s
prodejem pozemku uhradí Městys
Veverská Bítýška. Pozemek se vyku-
puje do majetku městyse za účelem
výstavby budoucí komunikace v ulici
U Hřiště. ZM pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 45
ZM schvaluje záměr směny pozemku

p. č. 2425/7 o výměře 19 m2 a p. č.
2424/30 o výměře 26 m2 v k. ú. Ve-
verská Bítýška ve vlastnictví městyse
Veverská Bítýška, který byl oddělen
GP od pozemku p. č. 2424/1 v k. ú.
Veverská Bítýška za pozemek p. č.
213 o výměře 45 m2 ve vlastnictví
soukromých osob s omezením, že na
části pozemku p. č. 2425/7 bude
zřízeno věcné břemeno pro městys -
umístění el. rozvaděče. 
Usnesení č. 46
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p. č. 1869/8 o výměře
2 m2 v k. ú. Veverská Bítýška za cenu
200 Kč/m2. Veškeré poplatky uhradí
kupující.

MADONA Z VEVEŘÍ

Pro bítýšskou farnost se stal velmi důležitým den 7. srpen 2015. V tento den totiž soud první instance roz-
hodl ve prospěch naší farnosti a vynesl rozsudek, v němž nařídil Národní galerii, aby vydala obraz Madony
z Veveří. Okamžitě jsme se dostali na první stránky novin a do všech hlavních zpráv, dokonce jsem byl po-
zván k živému vstupu do televize Nova. Všichni chtěli vědět, kam obraz dáme, a já jsem vytrvale odpovídal,
že to záleží na tom, zda se NG odvolá nebo ne a rozsudek tak nabude právní moci. Teprve poté budeme
schopni říci, co bude s obrazem dále.

Na začátku záři podali představitelé Národní galerie
odvolání a jednání u soudu druhé instance bylo
naplánováno na 20. listopad. Dne 19. listopadu soud
jednání odročil s tím, že soudci potřebují více času na
prostudování celé záležitosti. Jako nové datum projed-
návání určil 8. prosinec, tedy velký mariánský svátek.

V úterý 8. 12. jsem odpoledne čekal u svého mobil-
ního telefonu na zprávu od našeho advokáta, jak do-
padlo jednání soudu. Paradoxně jsem se to dozvěděl ze
zpráv v rozhlase. Soud odvolání NG zamítl a potvrdil
rozsudek první instance. Opět následoval zájem médií,
tentokrát především České televize a Českého rozhlasu.
Dne 10. 12. jsem natáčel rozhovor na téma "Kam umístit
obraz Madony?"

Okamžitě se ozvalo několik muzeí a galerií, že by
měli zájem obraz vystavit (Brno, Olomouc, Praha).

Rozsudek v písemné formě byl doručen v lednu
letošního roku a od ledna je obraz Madony z Veveří
národní kulturní památkou. Termín národní památka
nemá nic společného s vlastnictvím věci, ale znamená
stupeň péče a ochrany věci.

Konalo se několik porad, jak v celé záležitosti
pokračovat, přítomni byli zástupci diecéze, právník,
restaurátoři, ředitel muzea. Nakonec jsme se rozhodli, že obraz bude vystaven v Diecézním muzeu v Brně
(adresa: Brno, Petrov 1). Farnost obraz do muzea bezplatně zapůjčí a muzeum na oplátku zajistí a zaplatí
pojištění obrazu a také odborníky, kteří se budou o obraz starat. Pro obraz byla vyrobena speciální vitrína,
v níž je stálá teplota, vlhkost a neprůstřelné sklo, které zajistí, že obraz nepoškodí nějaký vandal. 

To vše jsme připravili, poté jsme oslovili firmu, která se zabývá převozem uměleckých děl, a požádali
jsme Policii ČR o zajištění ochrany při samotném převozu díla. Převezení bylo naplánováno na 9. února.
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Jenže vedení NG nám sdělilo, že farnosti obraz
nepředá, protože nemáme všechny potřebné doku-
menty (v rozsudku soudu však nebylo uvedeno, že
máme ještě něco předkládat). Bitva právníků pokračo-
vala dále, v tomto bodě nám velmi pomohli novináři,
kteří doslova bombardovali vedení NG otázkami, jak
to, že státní instituce nerespektuje rozhodnutí soudu.
Nakonec vydal ředitel NG pokyn k vydání obrazu.
Termín předání a převozu byl stanoven na 7. března
letošního roku.

A tak jsem dne 7. 3. 2016 v 10:38 hod. (podíval
jsem se na hodinky) v Praze v Anežském klášteře
podepsal nejdůležitější dokument ve svém životě: pro-
tokol o převzetí obrazu Madony z Veveří do majetku
farnosti ve Veverské Bítýšce. 

Děkuji Bohu, že jsem směl být u této historické události a považuji to za velikou čest. Věřím, že toto bude
významným impulzem pro život farnosti i městyse.

Th. Lic. Marek Hlávka

ThDr. FRANTIŠEK EHRMANN

Narodil se 5.5.1866 ve Veverské Bítýšce. V témže roce mu umírá na choleru otec a tak veškerá starost
zůstává na matce. Nadaného hocha si povšiml místní nadučitel Jan Dvořák. S jeho pomocí, hlavně finanční,
mohl jít studovat. Po vystudování střední školy šel na bohosloví, kde byl vysvěcen roku 1890 na kněze.
V roce 1895 byl promován doktorem teologie. Stal se sekretářem brněnského biskupa Bauera. V roce 1904
byl biskup jmenován arcibiskupem v Olomouci a Ehrmann tam odešel s ním. V roce 1905 se stal kanovníkem
a za deset let v roce 1915 prelátem - apoštolským protonotářem, což je vysoká církevní hodnost. Měl rád
hudbu, mluvil a psal šesti jazyky. Překládal náboženské knihy a sám publikoval zpěvníky a historicko-právní
pojednání o poměrech církve a státu. Zemřel 11. února 1918 v Olomouci a na své vlastní přání byl pohřben
16.2.1918 ve Veverské Bítýšce. Jedna z místních ulic našeho městyse nese jeho jméno. V měsíci květnu
uplyne 150 let od jeho narození. 

Hana Mifková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM, POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Z KRONIKY LIDUŠKY - hudební škola od roku 1949 do roku 1962
Hudební vzdělávání ve Veverské Bítýšce má mnohaletou tradici. Hudební škola byla otevřena 1. září

1949. Zakládajícím ředitelem se stal Jakub Kučera, rodák z nedalekých Veverských Knínic. Kromě výuky
a vedení školy se staral i o mimoškolní činnost ve Veverské Bítýšce. Škola neměla vlastní budovu, a proto se
učilo v různých prostorách - v kulturním domě, na poště či v bývalé hospodě U Křížů. V prvním roce měla
škola 60 žáků, kteří se učili hře na housle, akordeon a klavír. Na škole působili dva učitelé - ředitel Jakub
Kučera a profesorka J. Přikrylová. Hudební vzdělávání bylo na vysoké úrovni. Na škole byl založen početný
orchestr a žáci se uplatňovali v amatérských souborech. Od roku 1954 se vyučovalo v prostorách Dělnic-
kého domu a v sousedící budově pošty. Výuka se postupně rozšířila o hru na trubku, trombon, klarinet, sa-
xofon a kytaru. Školu navštěvovalo mnoho talentovaných žáků, kteří dosahovali pěkných úspěchů v kraj-
ských soutěžních přehlídkách. V roce 1951 obsadila ve hře na klavír 1. místo O. Mátlová, na 2. místě se
umístila S. Davidová, 3. místo získala J. Helánová. V následujícím roce slavila škola úspěchy i ve hře na akor-
deon - v krajském kole soutěže obdrželi 1. místo L. Dundáčková a O. Paleček, 1. místo ve hře na klavír patři-
lo opět O. Mátlové. Na vyšší odborné hudební školy odešli studovat J. Frank a O. Mátlová. 

Pedagogický sbor tvořili v té době tito učitelé: prof. J. Přikrylová, A. Rýdlová, L. Havránková, J. Tvrdoň,
D. Studýnková, L. Bortlík, O. Mátlová. Ředitelem byl stále Jakub Kučera.

(pokračování příště)
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Hudební obor
Letošní školní rok vstupuje do závěrečné čtvrtiny. Během roku žáci pilně pracovali a svůj um předvedli

na školních koncertech, v kulturních programech pro širokou veřejnost a také na soutěžích. V tomto školním
roce se konala soutěž ve hře na akordeon a na elektronické klávesové nástroje, v komorní hře dechových a
smyčcových nástrojů. Naši školu reprezentoval v okresním kole Jan Trnavský (violoncello). Společně s Matě-
jem Machačem (akordeon) a Martinem Prokopem (klavír) utvořili Komorní trio Three Brothers. Pod peda-
gogickým vedením Ondřeje Zámečníka obsadili "Tři bratři" 1. místo s postupem do krajské soutěže a získali
titul Absolutní vítěz okresního kola. Krajské kolo se konalo 18. 3. v Hodoníně a Komorní trio zde obsadilo
2. místo. V Brně proběhlo ve dnech 21. 3. a 22. 3. krajské kolo soutěže v komorní hře smyčcových nástro-
jů. Houslové duo I. kategorie ve složení Anna Punčochářová a Klára Slancová, které připravila Martina
Repiská, obsadilo 3. místo. Všem žákům a jejich pedagogům k výbornému umístění v krajských kolech
Národní soutěže ZUŠ blahopřeji!

Co nás čeká v následujících dnech? Kromě interních besídek žáků jednotlivých tříd bude skutečnou lahůd-
kou Koncert jazzové a populární hudby, na kterém vystoupí současní i bývalí žáci naší školy. Uslyšíte sólisty
i hráče v různých nástrojových seskupeních - zahraje například kapela Z Wokna a skvělá formace RaPeLa.
Koncert se koná ve čtvrtek 21. dubna v 17:30 hod. v kulturním domě ve Veverské Bítýšce. Všichni jste
srdečně zváni. V květnu se můžete těšit na Koncert k výročí významných skladatelů a Absolventský koncert
žáků hudebního oboru. Školní rok zakončíme Závěrečným koncertem.

Bližší informace najdete na plakátech nebo na stránkách školy.
Za hudební obor Iva Hrbáčková

Taneční obor
Děvčata tanečního oddělení jsou aktivní, často a ráda vystupují. Můžete je vidět tancovat na hodech,
plesech, karnevalech, vystupují v kulturním programu na setkání důchodců, účastní se tanečních přehlídek
a soutěží. V minulém školním roce
děvčata zvítězila v okresním kole
Soutěžní přehlídky tanečního oboru.
Taneční skupina I. kategorie s chore-
ografií skladby Co je to? na hudbu
Hradišťanu postoupila do krajského
kola, ve kterém obdržela "Ocenění za
volbu vhodného námětu a hravý
pohybový projev". Letos se naše nej-
mladší tanečnice zúčastnily krajského
kola Celostátní přehlídky dětských
skupin scénického tance a získaly oce-
nění za barevné provedení skladby
Barvy duhy. Účast na soutěži, která se
konala v Brně v divadle Radost, byla
pro všechny velkým zážitkem; děvča-
ta se dostala do prostor pro umělce
a na "prkna, která znamenají svět".
Tento pocit si znovu připomenou v
sobotu 4. června v Divadle Bolka Po-
lívky, kde se uskuteční, stejně jako
minulý rok, Závěrečný koncert tanečního oboru. Začátek je v 16 hodin, jste srdečně zváni. Školní rok
zakončíme tradičně - vystoupením na Neckyádě.

Za taneční obor Barbora Michelová

Výtvarný obor
V průběhu celého loňského školního roku jsme pracovali na výtvarném projektu Skrytý život Slešťůvky.

Začali jsme návštěvou lokality na okraji Veverské Bítýšky,  Slešťůvka nás okouzlila. Vytvořili jsme v ní domov
pro drobné obyvatele - malé vlastnoručně ušité plyšové housenky. Popustili jsme uzdu fantazii, vybájili jsme
si malé bytosti a jejich královnu, sledovali jsme stopy fantastických zvířat, pořizovali jejich portréty a vznikla
tak fotoreportáž. Výsledky práce žáků jsou k vidění v prostorách budovy školy do konce května.

Za výtvarný obor Mgr. Martina Magni
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KULTURA NA POKRAČOVÁNÍ
ANEB NÁVŠTĚVY DIVADLENÍCH

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE
Základní umělecká škola Kuřim, pobočka

Veverská Bítýška, a Klub přátel ZUŠ 
vás v závěru divadelní sezóny zvou na tato

představení: 
Opera: PRODANÁ NEVĚSTA, sobota 4.

června, 17 hodin, Janáčkovo divadlo
Činohra: SATURNIN, sobota 11. června, 19

hodin, Mahenovo divadlo

Bližší informace na telefonním čísle:
737 259 158

Projekt je realizován za finančního přispění firmy HARTMANN-RICO z fondu Dobrý soused.

Zápis žáků na nový školní rok 2016/2017 se koná na základě podané přihlášky, odeslané do 12. 5. 2016.
Formulář najdete na www.zus-kurim.cz.
Přijímací zkoušky do hudebního oboru se uskuteční v pondělí 16. 5. od 17:00 do 17:30 hod. a ve středu 25.
5. od 16:30 do 17:00 hod. v učebně č. 19. Den otevřených dveří spojený s přijímáním nových žáků do vý-
tvarného oboru se koná v pondělí 16. 5. a 23. 5. od 17:30 hod. v učebně č. 21. S dětmi, které mají zájem
navštěvovat taneční obor, přijďte ve středu 18. 5. a v pondělí 23. 5. vždy od 15:00 do 18:00 hod.
Kritériem pro přijetí do základní umělecké školy je míra talentu uchazeče a kapacita školy. Informace o při-
jímání žáků do všech oborů ZUŠ podá vedoucí pobočky Iva Hrbáčková.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Matematická olympiáda v pátých třídách
Začátkem ledna proběhlo v pátých třídách školní kolo Matematické olympiády. Nejlepšími řešiteli byli tito
žáci:
Magdaléna Heroudková, 5.A, Adéla Šenkýřová, 5.A, Filip Zavřel, 5.A, Kamila Konečná, 5.B, Hynek Malíček,
5.B.
Tito žáci se 19.1.2016 zúčastnili okresního kola Matematické olympiády v Tišnově. Z celkového počtu 131
soutěžících se z naší školy nejlépe umístila Magdalena Heroudková, která obsadila 5. - 7. místo. Patří jí velká
gratulace. Také ostatním účastníkům patří velké poděkování za reprezentaci školy. 

Mgr. Ivana Šťastná

Zápis do 1. ročníku školního roku 2016/2017
Dne 18.1.2016 uvítala naše škola budoucí prvňáčky
a jejich rodiče při zápisu. Na děti čekala stanoviště,
kde paní učitelky ověřovaly dovednosti a vědomosti
dětí. Přednášely básničku nebo zazpívaly písničku,
počítaly do 5 a dokázaly uvázat mašličku na plyšovou
hračku. Každý budoucí prvňáček předvedl také své
znalosti v poznávání barev a geometrických tvarů.
Děti byly velmi šikovné a po splnění všech úkolů si
mohly za svoji pilnou práci vybrat zaslouženou
odměnu z dárků, které připravili starší žáci. Někteří
rodiče využili možnosti prohlédnout si školu v rámci
Dne otevřených dveří.

PaedDr. Ivana Sedláčková
Den otevřených dveří
V pondělí 18. 1. 2016 proběhl na naší škole den otevřených dveří, jehož hlavním smyslem bylo ukázat
rodičům a veřejnosti, v jakém prostředí se děti dnes učí. Dorazili zvědaví předškoláci rovnou ze zápisu do



1. třídy, současní žáci se svými rodiči. Nechyběli ani
absolventi z nedávné doby, ale i ze vzdálenější. V prů-
běhu této akce představili jednotliví učitelé svá praco-
viště. V chemické učebně probíhal jeden napínavý pokus
za druhým. V přírodopisné učebně se zase pracovalo
s mikroskopy. Učitelé také prezentovali výhody práce
s interaktivní tabulí. Návštěvníci se měli možnost pře-
svědčit o moderní a technické vybavenosti školy jak v od-
borných třídách, tak v kmenových. Podle četných poch-
valných zápisů do knihy návštěv se zdá, že se akce vyda-
řila. Kdo přišel, určitě nelitoval takto stráveného času a tě-
šíme se zase brzy na viděnou! 

Mgr. Zuzana Kudláčková

Školní ples
V sobotu 23.1.2016 proběhl v sále Kulturního domu 2.
ročník Školního plesu. Po slavnostním přivítání vedením
školy vystoupili naši žáci s polonézou a valčíkem v cho-
reografii p. učitelky M. Jůzové a p. učitelky V. Petrové.
S velkým potleskem a standing ovation byla oceněna pro-
fesionální snaha tanečníků. K poslechu a tanci po celý
večer hrála kapela Jiřího Helána se svými sólisty a hudeb-
ní skupina Z Wokna, která je tvořena bývalými žáky naší
školy.
Součástí plesu byla i letos hra o ceny, která byla opět
pestrá. Všem sponzorům a rodičům za příspěvky děku-
jeme! Získaný výtěžek z prodeje o ceny bude využit na
celoškolní akci pro všechny žáky naší školy. V loňském roce to byla návštěva Vida science centra v Brně.
Celý večer si s úsměvem a nadšením užili všichni, jak nejvíce to šlo. Doufáme, že se příští rok znovu sejdeme
se stejným nadšením a s takovou účastí!

Mgr. Zuzana Kudláčková

Dětský maškarní ples 24.1.2016
Na nedělní odpoledne připravila naše základní škola pro ty, kteří se chtěli pobavit na již druhém maškarním
plese. Do sálu kulturního domu, vyzdobeného různými
klauny a šašky, přišel velký počet rodičů s dětmi v neu-
věřitelně pestrých, zajímavých, nápaditých a krásných
maskách. Maškarní ples zahájilo milé vystoupení mažo-
retek, ke kterým se přidal i maskot naší školy VEVERKA
(děkujeme Matěji Švábenskému) a pak parket patřil žá-
kům druhých tříd, kteří diváky překvapili tanečním vy-
stoupením plným zimy a sněhových vloček.
Moderování se ujala paní Jarka Vykoupilová a k ruce
měla tři šikovné asistentky: Adélu a Nelu Šenkýřovy a
Terezu Pavlíčkovou. Vyzkoušely s dětmi někdy i s dos-
pěláky různé veselé tanečky a písničky. Kromě tancování
si mohly děti i zasoutěžit. Mnozí netrpělivě čekali na
losování soutěže o ceny. Hlavní výhrou byl nádherný dort od paní Hořínkové. Jak byl chutný, nám šťastná
výherkyně prozatím nesdělila. Štěstí se usmálo celkem na 71 výherců a vy, co jste nevyhráli, tak nezoufejte,
snad budete mít štěstí příští rok.

Miroslava Hemalová

Používám mozek…
Tak znělo téma speciální vyučovací hodiny, kterou si pro naše žáky 6. - 9. tříd připravil pan Zezula ze Svi-
tav. Na vlastnoručně vyrobených modelech ukázal, jak pomocí smyslů naše nervová soustava zpracovává
podněty z okolního prostředí, že si vědomosti do hlavy jen tak nenalejeme. Také vysvětlil, jak funguje
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vzdělávání a kam až se můžeme dostat, jak využít tyto znalosti k tomu, abychom se učili efektivně, anebo
také jaký je svět, jak lehce se můžeme nechat oklamat a pak naletět podvodníkům. A neméně zajímavé bylo
třeba téma, jak vzniká strach a jak se mu můžeme postavit.
Součástí programu bylo průběžné zapojování žáků do různých soutěží, za které jim byly uděleny  placky s
nápisem POUŽÍVÁM MOZEK. Všichni jsme se skvěle pobavili a mnohé naučili.

Mgr. Jana Ursacherová

Druháčci v Rozmarýnku v Brně
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 navštívily třídy 2. A a 2. B ekologické sdru-
žení Rozmarýnek v Brně Jundrově. Program se nazýval Ferda ve
vodní říši. Děti byly rozděleny do 3. skupin. Každá skupina pra-
covala s jiným tématem. Uvnitř nově zrekonstruované budovy
poznávaly děti různé živočichy, hrály různé hry, seznámily se s
koloběhem vody v přírodě, učily se o nebezpečí znečišťování
vody pro člověka. Na závěr si děti prošly zahradu, ve které krmi-
ly králíky, slepice a kachny. Program byl velice zajímavý a
poučný. Dětem se líbil.

PaedDr. Ivana Sedláčková

Lyžařský výcvikový kurz
V termínu od 6. 2. do 13. 2. 2016 se 44
žáků naší školy zúčastnilo lyžařského
výcvikového kurzu v Peci pod Sněžkou.
Tento rok jsme byli poprvé ubytováni v
horském hotelu Žižkova bouda, který se
nachází přímo vedle sjezdovek a vleků.

Mgr. Veronika Petrová

Páťáci byli v technickém muzeu
Dne 18.2.2016 žáci pátých tříd navštívili
v rámci projektu "Jak se žilo před sto
lety" Technické muzeum v Brně. Žáci si
prohlédli 2 expozice: expozici Historická vozidla, která nabízela pohled do historie a produkce
nejznámějších výrobců automobilů na Moravě (Zbrojovka Brno, Wikov Prostějov a Tatra Kopřivnice). Druhá
expozice nás zavedla do "Uličky řemesel", představila se zde městská řemesla z období třicátých let 20. sto-
letí - knihař, holič, obydlí ševce, část pavlačového domu, koloniál, hospoda,…

Mgr. Hana Krejčová
Superstar z 2. stupně
Poslední den před jarními prázdninami
26.2.2016 se na naší škole uskutečnila pěvecká
soutěž "Superstar". Žáci 2. stupně se po 5. vyučo-
vací hodině odebrali do tělocvičny, kde jsme tuto
soutěž uspořádali. Hlavní cenou byl volný vstup
do multikina Cinema City na jeden libovolný
film. Soutěží nás prováděli moderátoři - žáci 9.
ročníku Lucie Chrástová a Ondřej Jahoda. Ti
přivítali také porotu, které se ujali - p. ředitel
Vacek, zástupkyně p. Kudláčková, p. uč. Houska
a p. uč. Veselá. Po vystoupení každého zpěváka
výkon zhodnotili a ve finále rozhodli o absolut-
ním vítězi, kterým se stala žákyně IX. A Alžběta

Drcmánková, jako již minulý rok. Na druhém místě se umístila Alena Kurzerová. Třetí místo obsadila Nikol
Novotná, 4. místo nejmladší soutěžící s výbornou angličtinou Parisa Ali - původem z Pákistánu, 5. místo
Aneta Musilová a 6. místo Vendula Elizabeth Krejčí. Škoda, že tento rok jsme neměli ve zpěvu mužského
zástupce, jako to bylo minulý rok a celou akci to oživilo. Rozloučení proběhlo společným zpěvem písní Pár
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přátel stačí mít od Michala Davida. Pro hojnou účast soutěžících a spokojenost ostatních diváků se budeme
snažit tuto akci příští rok opět zopakovat a zase o něco vylepšit. 

Mgr. Markéta Jůzová
Žáci druhého stupně si prohlédli Madonu z Veveří
Žáci 2. stupně naši školy si jako první ve středu 16.3.2016 prohlédli gotickou deskovou malbu Madony z Ve-
veří na jejím novém místě v Diecézním muzeu v Brně. Národní galerie v Praze musela na základě soudního
rozhodnutí vrátit tento obraz farnosti Veverská Bítýška. Farnost rozhodla o umístění tohoto vzácného díla
v Diecézním muzeu u brněnské katedrály. Symboliku i umělecké ztvárnění obrazu přiblížil dětem pan farář
z Veverské Bítýšky Marek Hlávka, kterému děkujeme za jeho ochotu a vstřícnost.

Mgr. Zuzana Kudláčková
Konverzační soutěž v německém jazyce
11. 2. 2016 se konala olympiáda - konverzační soutěž v německém jazyce, okresní kolo. Soutěž probíhala
na Základní škole, Antonínská ulice č. 3, v Brně. Soutěžili žáci základních škol Brna - města a Brna - venko-
va. Z naší školy se zúčastnily žákyně IX. A třídy Denisa Haklová a Lucie Chrástová. Denisa Haklová se umísti-
la na 7. a Lucie Chrástová na 11. místě.

Mgr. Milena Křížanová

Výtvarná soutěž Evropa ve škole
26. 2. 2016 proběhlo na naší škole školní kolo výtvarné soutěže Evropa ve škole, kterou vyhlásilo Ministers-
tvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii 9 - 12 let bylo vybráno
26 prací žáků 3. - 6. ročníku. Námětem bylo 700. výročí narození Karla IV. a významné osobnosti za jeho
vlády.
1. místo David Medek, 3.B, 2. místo Kateřina Šlechtická, 4.A,3. místo Karel Láznička, 3.B, 4. místo Kristý-
na Coufalová, 4.A, 5. místo Tereza Sedílková, 4.A.
V kategorii 13 - 16 let bylo vybráno 15 prací žáků 7. - 9. ročníku. Námětem bylo vyhlášení roku 2016 jako
Evropského roku boje proti násilí na ženách a dívkách (genderovému násilí) a vyhlášení Prahy evropským
hlavním městem sportu pro rok 2016.
1. místo Magdalena Hirschová, 9.A, 2. místo Vendula Sovová, 8.A, 3. místo Eliška Zemanová, 9.A, 4. místo
Marie Konečná, 8. A, 5. místo Vladimír Kozina, 8. A
Oceněné práce byly odeslány do krajského kola do Veselí nad Moravou.

Mgr. Milena Křížanová

Projekt: "Jak se žilo před 100 lety."
Letos v květnu oslaví naše škola ve Veverské Bítýšce 105. výročí od slavnostního otevření. Žáci prvního

stupně si tuto dávnou dobu připomněli projektem "Jak se žilo před 100 lety". Každá třída přistoupila k dané-
mu tématu po svém.  

1.A třídu navštívila stará babička (p. Kazíková), která přišla v šátku a ve starém oblečení. Také děti byly
oblečeny tak, jak se dříve chodilo. Holky měly sukýnky a mašle ve vlasech, kluci krátké kalhoty, košile a kšil-
tovky. Děti přinesly staré slabikáře, učebnice a stará vysvědčení z 1. třídy. Všichni si vyzkoušeli, jak se dříve
psávalo inkoustem a brkem. 

V 1.B si děti vytvořily krásnou výstavku z přinesených předmětů používaných dříve v domácnosti. Třídu
ozdobily staré mlýnky, lampy, valcha, máselnice, hmoždíř, dřevěný koník a další. Z některých věcí se staly
hádanky a děti bavilo přemýšlet, na co se vlastně používaly. Žáci 2 .A vytvořili výstavku starého zeměděl-
ského nářadí a potřeb. Přinesli si například dřevěné vidle na seno, srp, cep, lopatu na zrní, zouvák a další.
Potom se seznámili s jejich použitím. Také podnikli výlet do okolí Hvozdce, kde mohli vidět hospodářská
zvířata: krávy, koně, ovce, perličky. Na závěr si přečetli různá stará přísloví s tématem zemědělství a vysvětlili
si jejich význam.

Ve 2. B se zaměřili na události, které se v roce 1911 odehrály ve Veverské Bítýšce. Vyhledávali informa-
ce na internetu, v literatuře, poptávali se prarodičů. Ve třídě si udělali výstavku historických předmětů a fo-
tografií.

Také ve 3. A se projekt prolínal téměř všemi vyučovacími předměty. V českém jazyce žáci četli příběhy
z minulosti. V matematice si zavzpomínali na provoz železnice z Kuřimi do Veverské Bítýšky, který byl v ro-
ce 1936 zrušen, a počítali na toto téma příklady. Společně si zazpívali písničku Vláček a nakreslili si plánek
Veverské Bítýšky - dříve a nyní. V rámci projektu navštívili nedaleký Jarošův mlýn.

Ve 3. B zkoumali, jak se dříve bavily děti. Žáci přinesli staré dochované hračky po svých prarodičích
a předvedli je spolužákům. Dále si vysvětlili, jak se hrají kuličky, káča nebo špačci.



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 04/2016 www.obecveverskabityska.cz

11

Páťáci si společně vyjeli do Technického muzea v Brně. Prošli si "Uličku řemesel," aby zjistili, jak se dříve
v Brně žilo. Potom obdivovali expozici veteránů - kol, automobilů a motocyklů. Ve škole si k projektu
vytvořili myšlenkové mapy. Aby si žáci přiblížili staré časy, přečetli si společně knihu Babička a nakreslili si
obrázky podle malíře Josefa Lady. V 5. A si udělali výstavku starých předmětů a fotografií a v 5. B si vytvořili
nástěnku o historii naší školy.

Nahlédnout do historie bylo pro všechny děti velice zajímavé. Společně jsme udělali veliký kus badatel-
ské práce. Poučili jsme se a pobavili. 

Mgr. Ivana Šťastná

SLEŠŤŮVKA

Rodilý Bítýšák asi ví, o jakém místě je řeč. Když se
vydáme Hvozdeckou ulicí až k sídlišti a u před-
posledního domu pana Veselého odbočíme vlevo na
polní cestu, dojdeme úžlabinou mezi poli na místo
od pradávna nazývané Slešťůvka.

V době svého mládí (asi před padesáti lety) tam
místní chodili ke kapličce a ke studánce. Rostlo zde
hodně ovocných stromů, jabloně, třešně, švestky, na
stráních se červenaly voňavé jahody a z květin nejvíc
voněla mateřídouška. Na podzim jsme tam chodili
trhat šípky. Bylo to místo pěkně udržované, protože
zde mnoho místních občanů mělo takzvané "tálky"
na trávu, kterou pravidelně kosili, a usušené seno si
odváželi domů pro dobytek. I já jsem tam chodila se
svojí babičkou a sestrou, a když jsme měli žízeň,
běželi jsme ke kapličce pro čerstvou studenou vodu. 

Později, když v domácnostech ubývalo zvířectva
a trávy ani sena nebylo potřeba, začala tato místa
zarůstat. Po výstavbě sídliště tam začali lidé opět
chodit, ale spíš jen na okraj, ke kapličce nedošli.
Občas tam zašlo pár žen, které kolem kapličky
vytrhaly trávu, vybraly ze studánky napadané listí
a do vázy daly květiny. Čas od času se kaplička
nechala obílit. Po roce 2007 nechala obec vykácet
a odstranit náletové dřeviny, vysekla se tráva, rozšíři-
la se cesta ke kapličce. U kapličky se pokácely staré
proschlé stromy, u nichž hrozilo, že se zlomí a spad-
nou na kapličku. 

Proč zde vlastně byla kaplička postavena a kým?
V kronice se píše: "31. května 1896 byla postavena
kaplička ve Slešťůvce. Dal ji postavit nákladem 300
zlatých nadučitel Jan Dvořák."

Jan Dvořák se narodil 29. 4. 1844 v Křoví. Jeho
otec byl zde učitelem. Studoval v letech 1858-1860
v Poličce a v letech 1860-1863 v Brně. Působil jako
podučitel v Jinošově a poté ve Velké Bíteši. Odtud
byl v roce 1867 přeložen do Veverské Bítýšky. Když
v roce 1868 zemřel bítýšský nadučitel Sedláček,
který zde působil 46 let, byl na jeho místo jedno-
myslně zvolen Jan Dvořák. Byl nejen vynikajícím
učitelem, ale i hudebníkem. Zastával službu varha-
nickou, v níž mu od 1. října roku 1880 vydatně

pomáhal jeho žák Tomáš Mytýzek. Velký počet žáků
mu vděčí za hudební výcvik. Založil i pěvecký sbor.
Žákům se věnoval i mimo učební dobu - chodil s ni-
mi sázet stromky, štěpoval je a v obecních lesích s ni-
mi upravoval cesty. S manželkou Emílií, dcerou bý-
valého nadučitele Sedláčka, vlastní děti neměli. Ale
za otcovské vychování mu vděčí několik schovanců
(dr. Fr. Ehrmann, H. Dvořáková). V prosinci roku
1894 onemocněl se žaludkem, byl odvezen do zem-
ské nemocnice, odkud se vrátil 21. února 1895. 1.
března začal opět učit. V této době začal přemýšlet
o stavbě kapličky ve Slešťůvce. Jeho nápad se do roka
uskutečnil. Dne 16. února roku 1897 se mu dostalo
uznání od zemské školní rady. 7. července dostal
pochvalu od biskupské konsistoře za horlivé pěs-
tování chrámové hudby. I v obci byl velice činný a za
své zásluhy jak ve škole, tak i mimo školu byl jme-
nován čestným občanem. Nadučitel Jan Dvořák zem-
řel 10. července 1897. Byl pochován na místním
hřbitově. Pokud zavítáte procházkou do Slešťůvky,
vzpomeňte si na našeho bývalého spoluobčana,
který měl Veverskou Bítýšku rád a věnoval jí veškerý
svůj čas. V květnu v tomto roce tomu bude 120 let,
co zde kaplička stojí.

Hana Mifková



Nejstarším časoměrným zařízením, které lidstvo použilo, byly sluneční
hodiny. Stavěly se a dosud staví v několika typech, přičemž nejčastější jsou
hodiny nástěnné. Obvykle mají číselník s hodinovými čarami, značenými
římskými číslicemi od IV do XVIII. V České republice jsou za nejstarší
považovány poškozené hodiny na chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Pochází
z přelomu 14. a 15. století. Stejného stáří jsou sluneční hodiny v Telči a
Slavonicích.

Například Tišnov sluneční hodiny nemá a marně bychom je hledali v nej-
větším městě našeho okresu - v Kuřimi. Naproti tomu je najdeme ve ves-
nickém prostředí. Můžeme je vidět na štítu barokní budovy v Pejškově, která
sloužila jako rychta. Na tamních hodinách s dekorativním číselníkem jsou
vyvedeny a nakresleny iniciály F. M. a letopočet 1791. Jiné, jednoduché
sluneční hodiny, jsou vyhotoveny nad vchodem do kaple sv. Cyrila a Me-
toděje v Braníškově. Relativně nové hodiny jsou k vidění ve Hvozdci na štítu
jednoho z domů. Jsou konstruovány složitěji a dá se podle nich určit nejen
čas, ale i datum.

Hodiny na jižní zdi kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce byly vyho-
toveny v roce 1841, což shodně uvádějí K. Eichler ve svých Pamětech
panství veverského i V. Oharek ve Vlastivědě moravské: Tišnovský okres.
Hodiny mají obdélníkový tvar, kovový ukazatel je orientován ve směru sever - jih a na ploše je vyznačeno
deset římských číslic, mezi nimiž jsou malé křížky vyznačující půlhodiny. Celá plocha slunečních hodin
mírně reliéfně vystupuje.

Veverskobítýšské sluneční hodiny jsou cennou technickou památkou, která je navíc citlivě umístěna a vel-
mi dobře doplňuje jižní zeď kostela.

Radoslav Patočka

Druhé sluneční hodiny v městysi jsou na budově úřadu městyse. Byly realizovány při zateplení budovy a
opravě fasády v roce 2014. 
Sluneční hodiny model ADAM vyrobila a dodala na zakázku firma HELA WEISS. Rozměry 1,5 m výška a 1,3
m šířka.

redakce
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SLUNEČNÍ HODINY NA KOSTELE SV. JAKUBA MAJÍ 175 LET
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hrajeme (si) už od roku 1996, aktuální program
všech představení najdete na www.prkno.net

Předběžný program 19-tého ročníku
Setkání amatérských divadel NA

PRKNECH

čtvrtek 9.6. 19:30 h. Divadlo PRKNO, Vev.Bítýška:
"Dívčí válka"

pátek 10.6. 18:30 DS Pirko, Brno: "Kabart peříčko"
20:00 DS Kroměříž: "Veroničin pokoj"

22:00 PolenoImpro, Vev.Bítýška: "Festivalujeme
aneb humorem za lepší zítřky"

sobota 11.6. 15:00 Divadlo Sentice: "Tajemství staré
bambitky"

17:00 Young DSEK, Rosice: "Amordijé"
18:00 Amadis, Brno: "Benátky pod sněhem"

20:00 Stodola, Jiříkovice: "Rebelové"
After party

neděle 12.6. 14:00 Young Prkno, Vev.Bítýška: "Děti
z Bullerbynu nebo z Bítýšky?"

15:00 Studio Divadla Haná, Vyškov: "Tři z Fimfára"  
16:00 Dostavník, Přerov: "Honzo vstávej"

Vyhlášení výsledků

Festival se koná v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce. Vstupné na všechna představení
je dobrovolné!!! Změna programu vyhrazena.

Pozor NOVINKA! Přinesete-li něco vlastnoručně upečeného, získáte speciální poděkování
od pořadatelů.

Děkujeme za dlouholetou podporu Úřadu městyse Veverská Bítýška.

DIVADLO PRKNO LETOS SLAVÍ 20 LET

10. - 12. 6.
Kulturní dům
Veverská Býtíška

19. ročník Divadelního festivalu

Slavíme 20. sezónu divadla

www.prkno.net
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PŘEDNÁŠKA POŘÁDANÁ KLUBEM PŘÁTEL TĚLOVÝCHOVY

Klub přátel tělovýchovy z Veverské Bítýšky připravil pro všechny zájemce o středověkou architekturu
nevšední přednášku. Pozvání přijal absolvent Harvardovy univerzity v USA, Mgr. Aleš Flídr, profesor dějin
umění na Masarykově univerzitě v Brně. 

Poutavé vyprávění o historii naší obce i blízkém okolí doplnil řadou unikátních fotografií, dokumentu-
jících jednotlivé stavební slohy od románského po gotický. 

Velkou pozornost upoutalo povídání o vzniku hradu Veveří. Prvotní dřevěná tvrz obehnaná dřevěnou pa-
lisádou procházela postupně řadou přestaveb, při kterých se začalo používat opracovaného lomového
kamene. Pan Flídr, specialista na hradní a sakrální architekturu na Moravě, doložil fotografiemi archeologic-
kých nálezů jednotlivé vývojové fáze hradu, ukazující stavební proměny kamenického mistrovství. 

Na plošině před hradem se rozkládala předkřesťanská osada s pohanským kněžištěm, které bylo v době
nastupujícího mariánského kultu, na přelomu 10. a 11. st., překryto malým kostelíkem zasvěceným
Nanebevzetí Panny Marie. Dnešní kaple Matky Boží prošla řadou přístaveb, přesto jsou dodnes k vidění nej-
starší artefakty, zvláště uvnitř velmi pěkně zachovalá hlavní románská loď s oknem a kazatelnou. Nejcen-
nějším místem celé kaple je bezesporu zachovalé pohanské kněžiště, k naší velké škodě dosud odborně
neprozkoumané. 

Nedokončený archeologický výzkum zeměpanského dvorce, ukrývající množství dokladů raného stře-
dověku (5. - 11. st.), by mohl zásadním způsobem objasnit dobu a rozsah osídlení prostoru kolem kaple
Matky Boží.

Největší zájem přednášky však přitáhl Apoštol z Bítýšky a Madona z Veveří. 

Obraz Madony, nakreslený na desce z borového dřeva potaženého plátnem, byl vytvořen kolem roku
1345. Tedy v době první etapy vlády Karla IV., který dal popud k založení pražské malířské dílny, kde pos-
tupně, podle jednotné šablony, vznikaly na objednávky desítky velmi podobných mariánských obrazů
a soch. Téměř shodné základní rysy malby Madony z Veveří spolu s Madonami zbraslavskou, strahovskou
či kladskou ukazují na starší malířské školy pocházející z Itálie, z oblasti Lombardie, Venetu a Sieny.

Kdo nechal obraz namalovat, není známo. Neexistuje žádný věrohodný písemný doklad, přesto se
záměrně rozšiřuje předpoklad, že obraz nechal zhotovit markrabě moravský Jan Jindřich, bratr Karla IV.
Nevíme ani, pro koho byl obraz určen. První písemná zmínka pochází až
z konce 18. století, kdy je evidován v kostelíku u hradu Veveří. Netušíme, kde
se nacházel po celou předcházející dobu, nemáme jedinou indicii, kde byl po
celých 400 let, ani kdy byl do kostelíku skutečně zavěšen.

Apoštol z Bítýšky je malá dřevěná soška z hruškového dřeva, pouhých 28
cm vysoká. Pochází z poloviny 14. st. pravděpodobně z řezbářské dílny
v Brně, stejně jako socha Madony z Velkého Meziříčí, Znojemská madona,
Prostějovská madona, Madona z Hrušek, Madona z Hrabové, Madona michel-
ská (odvezená z Brna 1856) a další. Sochy vynikající úrovně byly původně
kryty barvami, zlacením a puncováním. Tato socha patří k nejlepšímu svého
druhu v Evropě. 

Tvarové pojetí soch má blízko k francouzskému kamennému sochařství
z počátku 14. st., které se k nám dostalo z Porýní. Začíná se projevovat tvarová
stylizace a schematické nahuštění řasených drapérií, dekorativní bohatství
i věcné detaily. Tvář apoštola připomíná rysy sv. Josefa ze střední brány kate-
drály v Remeši.

Apoštol z Bítýšky byl v roce 1975 zakoupen ze soukromého majetku. Má
obě ruce uražené, ve spodní části figury menší poškození, sokl je ořezán.
V současnosti je majetkem Moravské galerie a bývá zapůjčován na tematické výstavy po celé republice.

Přednášku uskutečněnou v zaplněném sále základní umělecké školy v páteční podvečer 19. února 2016
zahájil koncert žáků s hudebním vystoupením.

Zdenek Protivinský
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATEK ZA PSA

Upozorňujeme všechny občany na jejich poplatkovou povinnost vůči městysi Veverská Bítýška. Jedná se
hlavně o poplatky za komunální odpad a poplatky za psa.
Poplatníkem je osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Číslo příjmového účtu obce je : 3527641/0100. Variabilní symbol na požádání sdělíme na tel.č. 549 420 397
nebo na e-mailové adrese: ouvb@obecveverskabityska.cz
Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, může obec včas nezaplacené
poplatky zvýšit až na trojnásobek. V případě, že poplatník nesplní tuto povinnost do stanoveného termínu,
místní poplatek se mu vyměří platebním výměrem s uplatněním sankčního navýšení za opožděnou úhradu.
Splatnost poplatku za odpad - 30.6.2016, poplatku za psa - 30.5.2016.

V poslední době se  množí případy volně pobíhajících psů po městysi, nepovolené parkování vozidel v ze-
lených plochách veřejného prostranství a ničení majetku městyse, jako např. poničené autobusové čekárny
na ulici Hvozdecká a dalších. Otiskujeme výňatek místní vyhlášky č. 4/2008 o udržování čistoty a pořád-
ku v obci k výše uvedenému.

KOUPÍM byt. Stav stačí dobrý.
Děkuji Tel.: 606 158 288

Dům/chalupa - KOUPÍM.
Zahrada a parkování výhodou.

Tel.: 737 309 875

ZDROJ VAŠICH
NEJČERSTVĚJŠÍCH

INFORMACÍ :
- oficiální www stránky

Městyse Veverská Bítýška
- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti,

historie, ankety k aktuálnímu dění
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu

na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz
Obecní knihovna http://okvb.unas.cz

Článek 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu, veřejně prospěšného zařízení a zanedbání povinnosti

úklidu veřejného prostranství, stejně jako narušení vzhledu obce, se stíhá podle zvláštních předpisů.2

2. Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství v obci, včetně veřej-
né zeleně. 

3. Znečišťováním veřejného prostranství se podle této vyhlášky rozumí: 
a) odhazování smetí, papírů, obalů, jízdenek, zbytků jídel, ovoce či jiných odpadků jinam, než do nádob k tomu
určených
b) odhazování nedopalků cigaret a žvýkaček na chodníky, cesty, nástupiště hromadné dopravy 
d) neodstranění psích exkrementů 
f) vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení na majetek obce mimo stanovené plakátovací plochy.
g) psaní a kreslení po plotech, budovách, chodnících, stromech, sloupech a čekárnách hromadné dopravy

Článek 4
Ochrana veřejné zeleně
1. Poškozování veřejné zeleně se stíhá podle zvláštních předpisů .
2. Každý je povinen se chovat tak, aby nepoškozoval veřejnou zeleň. 
3. Poškozením veřejné zeleně podle této vyhlášky je: 

a) vytrhávání květinové výsadby, olamování stromů a keřů
b) ponechání psů a jiných zvířat, aby ničila zeleň a zejména květinovou výsadbu 
c) vjíždění vozidly na plochy zeleně 

Článek 6
Regulace pohybu psů
Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce jsou majitelé psů povinni vodit psa na vodítku nebo s nasazeným
náhubkem.
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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, periodický tisk územního samosprávného celku Veverská Bítýška 04/2016, vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje
nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v červnu 2016

�� Vydává Městys 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

POSILOVNA
SQUASH

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00
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CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY+

VETERINÁRNÍ

ORDINACE

Změna pracovní doby:
Po-Pá: 14.30-17.30 hod.

So: 8.00-10.00 hod.
v ostatní dobu na telefonu

728 009 613

MVDr. Irena Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška

telefon: 546 410 248
(recepce Rosice)

mobil: 728 009 613

Nyní akce :
� pipety proti klíšťatům pro kočky 2+1 = k nákupu

dvou pipet/180,- Kč je třetí zdarma
� pro psy ochucené tablety proti klíšťatům na 1 ne-

bo na 3 měsíce, obojky na 6 nebo 8 měsíců, pipety
na 1 měsíc

� nová kolekce vodítek, obojků, postrojů českého
výrobce  od 45,- do 215,- Kč

� reflexní bezpečnostní prvky pro psy + pásy a po-
stroje do auta
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Zahradnický 
substrát 50 l

Mulčovací 
kůra 80 l

Přívěsný vozík 
Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr tažné plochy:
206 x 110 x 30 cm, celková hmotnost 750 kg, kola R13, 
stabilní V - oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou 
plochu

STABILNÍ KONSTRUKCE

VČETNĚ OPĚRNÉHO KOLEČKA S DRŽÁKEM

CERTIFIKOVÁNO DO

10.990,-

kola R 13

Značkové suché
maltové směsi 25 kg
beton B20, betonový potěr, samonivelační 
potěr, zdící malty, jádrové omítky pro ruční 
omítání, vápenný štuk, lepící a stěrkovací 
tmely na fasádní systémy

při paletovém odběru

ks od

42,-

Trávníkové hnojivo
proti mechu 10 kg
10 kg, vystačí na cca 285 m2, 
pro sytě zelený trávník

Muškáty převislé
Pelargonium peltatum 
košík 10 ks, jedinečné barvy a kvalita 

ZAHRADA

Tepelně izolační cihly
GIMA PD – příčkovky, cihly
pero-drážka, rozměr 372 x 238 mm,  
tlouštka: 65, 115, 175, 240, 300, 365, 
400, 440 mm

STAVEBNINY

košík 10 ks

65,-

při paletovém odběru

ks od

13,50

vyrobeno 
v Německu
vyrobeno
v Německu

CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY

50 l

69,-
80 l

80,-
10 kg

198,-

BRNO

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 1. 4. do 4. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.


