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Vážení spoluobčané,

v tomto letním čísle Zpravo-
daje vás seznámím s probíhající-
mi akcemi v našem městečku
a s akcemi, které připravujeme.

Byla dokončena výstavba
parkovacích stání na sídlišti Na
Bítýškách vedle bytového domu
č.p. 649. Celkem bylo vystavěno

25 nových parkovacích míst. Parkoviště včetně os-
větlení zbudovala pracovní skupina městyse, a to se
značnou finanční úsporou. Dvanáctého července se
uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka spojená s
kolaudačním řízením. Věřím, že toto parkoviště bu-
de hojně využíváno, a tím se částečně uvolní místní
komunikace v lokalitě na sídlišti.

V měsících červenci a srpnu bude pracovní
skupina městyse pracovat na opravě prostoru škol-
ního dvora základní devítileté školy. Bude opraveno
nevyhovující zděné oplocení a plocha školního dvo-
ra bude předlážděna, včetně zhotovení a montáže
nové vstupní brány.

V průběhu měsíců července a srpna bude reali-
zována oprava kapličky ve Slešťůvce. Oprava bude
spočívat v kompletním kombinovaném očištění, sej-
mutí nátěrů a degradovaných částí omítek. Bude
provedena oprava omítkového pláště, opravy štu-
kových zdobených částí, doplnění ulomeného frag-
mentu, repase kamenných částí, plechových dvířek
a okenního rámu. Dále bude proveden vápenný ná-
těr objektu, rekonzervace mramorového křížku,

oprava střechy (vyrovnání, sejmutí a obnova nátěru),
oprava betonových částí a oprava prostoru pod stu-
dánkou včetně opravy mostku. Bude proveden dre-
nážní okop, oprava kamenné zdi ve svahu a úprava
terénu okolo kapličky. Stavební práce zajistí a pro-
vede firma Marston - cz s.r.o., za cenu 144 232 Kč.
Na uvedenou opravu jsme zajistili z dotačního pro-
gramu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví
venkova dotaci ve výši 100 962 Kč.

Probíhají stavební práce na zateplení budovy
a zhotovení nové fasády na budově mateřské školy
v ulici Pavla Perky a výměna oken, zateplení budovy
a zhotovení nové fasády na budově mateřské školy
v ulici Zábíteší. Obě tyto stavební akce jsou dodava-
telsky realizovány firmou Letostav, spol. s.r.o., a fir-
mou Evabau, spol. s.r.o. Stavební práce jsou v plném
proudu a budou probíhat po celou dobu prázdnin
s termíny dokončení 21. 8. 2016 a 25. 8. 2016.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje, Zvláštního účtu
pro vodní hospodářství JMK, jsme obdrželi na reali-
zaci akce Městys Veverská Bítýška, splašková kanali-
zace - ulice Dlouhá dotaci ve výši 153 000 Kč.

Firma SMV projekt, s.r.o., vypracovala a předala
vyhotovenou projektovou dokumentaci nového
sběrného dvora. Současný sběrný dvůr je již v neu-
těšeném stavu a je nedostačující svojí velikostí. Pro-
jektová dokumentace nového sběrného dvora
zahrnuje vybudování objektů, zpevněných ploch pro
umístění nových kontejnerů a sběrných nádob, oplo-
cení areálu z betonových plotových dílců a vybavení
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sběrného dvora novým mobiliářem a zázemím pro
obsluhu a to vše na stávajících pozemcích p.č.
2552/2 a p.č. 2552/14. Nově je navržen objekt skla-
du nářadí a techniky, dále je nově navržen objekt
skladovacích boxů. V areálu nového sběrného dvora
budou podle potřeby rozmístěny nádoby na shro-
mažďování odpadu a dva boxy pro krátkodobé shro-
mažďování odpadu. V areálu sběrného dvora budou
vybudovány komunikační a manipulační plochy
v celkové ploše 1080 m2. Na stavebním úřadě je
podaná žádost o vydání společného územního roz-
hodnutí a stavebního povolení na uvedenou stavbu.
Získáním společného rozhodnutí budeme mít při-
pravenou další akci na žádost o dotaci k výstavbě
nového sběrného dvora. Součástí žádosti o dotaci
bude také žádost o novou komunální techniku. 

Dokončují se projektové dokumentace na opravu
komunikace Na Bílém potoce a na výstavbu parko-
vacích ploch v ulici M. Kudeříkové u bytovek. Na
odboru dopravy na MěÚ Kuřim probíhá řízení o vy-
dání stavebního povolení na opravu komunikace
Krátká. Tyto akce jsou zakotveny ve volebním pro-
gramu a po získání stavebních povolení budou reali-
zovány. Ovšem samotný průběh řízení na vydání
stavebního povolení na opravu komunikace v ulici
Krátká je názorným příkladem, jak se celá připravená
stavba může protáhnout. Nehledě na skutečnost, že
uvedené stavby ještě podléhají výběru zhotovitele na
základě veřejné soutěže, která od zveřejnění výzvy
do doby podpisu smlouvy o dílo trvá minimálně tři
měsíce (podle hodnoty díla).

Byla podaná žádost o dotaci na nové hasičské
vozidlo.

Zastupitelstvo městyse společně se zájmovými
organizacemi připravuje ve dnech 26., 27. a 28.
srpna oslavy obce. Společně připravujeme víkendové
oslavy, které budou zahrnovat: výstavu o historii
Veverské Bítýšky, divadelní představení, koncert
skupiny Deep Purple Revival Brno, vystoupení Me-
lody Gentlemen - prvorepubliková hudba k tanci
i poslechu včetně přehlídky prvorepublikové módy,
koncert hudební skupiny Zwokna, zábavná odpo-
ledne pro děti i pro dospělé a mnoho dalších zají-
mavých akcí. Cílem této akce je přiblížit občanům
a návštěvníkům zajímavá místa, díla, přírodní
památky, historii a plány do budoucna. Do oslav
chceme co nejvíce zapojit místní spolky a obyvatele.
Více o této společenské akci uvnitř Zpravodaje.

28. května se ve 20.20 hodin stala na křižovatce
před základní devítiletou školou dopravní nehoda.
Nezjištěný řidič si spletl komunikaci se závodní
dráhou a po nezvládnuté jízdě na mokré vozovce
narazil do sloupu veřejného osvětlení, který zničil
včetně ochranného betonového sloupku zamezu-

jícího vjezd na chodník. Bylo veliké štěstí, že v tu
dobu nikdo nestál na uvedené části chodníku. A co
na to řidič "hrdina"? Z místa nehody ujel. Uvedenou
dopravní nehodu šetřila Policie České Republiky,
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, která po-
sléze zjistila vozidlo, které dopravní nehodu způso-
bilo. Městysi vznikla škoda na majetku ve výši 20
314 Kč. Tato částka je nyní uplatňována v rámci
pojištění obce u pojišťovny. Proč se o tom zmiňuji -
nejen, že městysi vznikla škoda na majetku, ale vli-
vem zničení uvedené lampy nesvítí další čtyři světla
na náměstí. Přestože je objednaná oprava uvedené
části veřejného osvětlení, nelze do vypořádání pojist-
né události a zadokumentování ze strany pojišťovny
osvětlení opravit. Poděkujme řidiči "hrdinovi". Na
druhé straně si velice cením přístupu občanů, kteří
nechtěně způsobí nějakou škodu na majetku městyse
(může se to stát každému) a přijdou na úřad tuto
škodu nahlásit včetně nabídnutí možnosti náhrady
škody. Ano, toto jsou hrdinové.

Proč o této události píši? Blíží se prázdniny, čas
dovolených, a tím zvýšený nárůst dopravy na komu-
nikacích. Je třeba se opravdu chovat ke svému okolí
ohleduplně a především dodržovat stanovená pravid-
la a předpisy.

Částečně vás seznámím s operativně-bezpečnost-
ní situací v městysi Veverská Bítýška za uplynulý rok.
V uplynulém roce bylo v katastrálním území městyse
spácháno celkem 34 trestných činů. Prozatím byl
u 14 trestných činů zjištěn pachatel. Trestná činnost
byla tvořena zejména majetkovými činy, a to kráde-
žemi, krádežemi provedenými vloupáním do objek-
tů (rodinných domů, rekreačních objektů, obchod-
ních objektů, objektů soukromých osob) a vozidel,
poškozením cizích věcí, porušováním domovní svo-
body a ohrožením pod vlivem návykové látky. Ve
zmiňovaném období bylo v katastrálním území
městyse spácháno celkem 109 přestupků, kdy u 95
přestupků byl zjištěn jejich pachatel. Jednalo se
především o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, o přestupky
proti občanskému soužití, o přestupky proti veřejné-
mu pořádku a o přestupky proti majetku. V této sou-
vislosti je třeba se zmínit a upozornit vás, občany,
abyste v rámci prevence snižování kriminality
zbytečně nenechávali ve svých vozidlech volně
odložené tašky s osobními věcmi, osobními doklady,
penězi a jinými cennostmi. Dále, abyste nenechávali
motorová vozidla zaparkovaná a neuzamčená byť
jen po velmi krátkou dobu např. při nákupech nebo
vyřizování písemností na poště apod. 

Policisté Obvodního oddělení v Kuřimi se snaží
přispět k pocitu bezpečí slušných občanů. Je ovšem
zapotřebí větší spolupráce nejen městyse, ale i obča-



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 07/2016 www.obecveverskabityska.cz

3

nů, spočívající zejména ve sdělování poznatků o vý-
skytu podezřelých osob, podezřelých motorových
vozidlech apod. Předané poznatky mohou v mnoha
případech posloužit k objasnění trestné činnosti, ale
také k jejich předcházení anebo zabránění jejich
páchání.

Vážení spoluobčané, přeji vám všem příjemné
prožití letních prázdnin a dovolené.

Josef Mifek, starosta městyse

Vážení spoluobčané, 
pokud jste pozorně četli Slovo starosty v tomto čísle, jistě vám neuniklo, že připravujeme slavnostní dny

obce, které shrnují několik výročí a významných mezníků v historii obce, na které se patří nezapomenout.
Po letech se díky velkému úsilí Mgr. Marka Hlávky a dalších vrátila do majetku bítýšské farnosti Madona
z Veveří. Je symbolické, že se tak stalo v roce 640. výročí první písemné zmínky o obci. Jsou zde ale i další
výročí. Je tomu již 105 let, co byla otevřena nová budova školy. Místní divadlo PRKNO letos slaví 20 let své
činnosti. Každou z těchto událostí si můžeme připomínat zvlášť, ale řekli jsme si, že by bylo pěkné, kdyby-
chom všechny oslavy shrnuli do jednoho data, aby se sešli i ti, kteří by se jinak nepotkali.

Naším cílem bylo vytvořit program opravdu pro všechny věkové a zájmové kategorie, pobavit se, doz-
vědět se, co třeba ještě neznáte, i když v Bítýšce žijete celý život. Proto jsme pro dny obce vybrali název
“Žijeme ve Veverské Bítýšce“. V tomto čísle naleznete první „ochutnávku“ programu, který na dny obce
chystáme. Než se do programu začtete, chtěli bychom vám některé jeho části představit podrobněji.

Výstava „Život a lidé ve Veverské Bítýšce“

Výstava se bude konat v nové zasedací místnosti zastupitelstva v ulici Boční. Prostory byly v minulých
letech pěkně stavebně upraveny a byla by škoda využívat je pouze pro zasedání zastupitelů. Velká místnost
v prvním patře se přímo nabízí k organizování výstav nebo vystoupení.

Výstava „Život a lidé ve Veverské Bítýšce“ má dva hlavní okruhy. První okruh se týká historie obce.
Uvidíte kopie historických listin, knihy obce, fotografie a historické plány. Množství podkladů nám zapůjčil
státní archiv v Rajhradě u Brna. Pokud máte historické fotografie nebo jiné dokumenty a doklady, vztahující
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se k obci a jejím obyvatelům, budeme velmi rádi, pokud nám je zapůjčíte ke skenování. Originály vám
budou vráceny.

Druhý okruh výstavy se týká lidí, kteří v Bítýšce žijí nebo tvoří. Vystaveny budou něžné akvarely Petry
Jirouškové, kterými ilustrovala knihu svého dědečka Povíhádky z Bílé a Černé vody. Akvarely budou
doplněny dřevořezbami a plastikami Petra Groha. Petr Groh je známý mezi umělci nejen v Brně a v okolí,
jeho tvorbu najdete také v řadě soukromých sbírek po celých Čechách i v zahraničí. Jeho pojetí dřeva jako
výtvarného materiálu je nápadité, osobité, se špetkou humoru. Věříme, že se vám jeho plastiky zalíbí.

Výstava bude zahájena v pátek, 26. 8. v 17:00 hodin, otevřena bude po oba následující víkendové dny
vždy od 10:00 do 17:00 hodin.

Představení Divadla Prkno
Divadlo PRKNO k 20. výročí svého vzniku připravilo velmi úspěšné představení „Dámská šatna“. Po

skončení představení uvidíte volnou zábavnou improvizaci PolenoImpro.
Věříme, že vás „Prknaři“ vtáhnou do děje a nebude se vám ani chtít odcházet.

Komentované vycházky a vyjížďky
Pro turisty máme v sobotu připravené komentované vycházky do okolí Veverské Bítýšky. Mohou se

zúčastnit mladší i starší, protože jsou naplánovány okruhy s různou náročností. Vycházku povedou místní
skauti.

Cyklistická vyjížďka bude vedena po lesních stezkách a bude určena pro milovníky horských kol. Povede
vás zkušený jezdec single tracku Pavel Dostál.

Sobotní odpoledne na Ostrůvku
V sobotu odpoledne, pokud přijdete na Ostrůvek, zažijete spoustu legrace, kultury a zábavy.
Program je sestaven pro rodiny s dětmi, střední generaci i starší. Pracovně jsme si tento program nazvali

Bítýška baví Bítýšku. Sezvali jsme místní umělce, sportovce, baviče, spolky a organizace a požádali je, aby
připravili každý svou část programu. Takže si můžete třeba zastřílet z indiánských foukaček, podívat se na
krojované děti, vyslechnout si zajímavé rozhovory, poslouchat muziku nebo si i zazpívat a seznámit se s his-
torií místních krojů.

Děti jistě bude bavit chůze po laně, zatímco tatínci si zahrají třeba billiard nohama. S ukázkami svých
aktivit se představí například oblastní charita, zahrádkářský spolek, keramická dílna Veverka a mateřské cen-
trum Oříšek.

Účast na programu si můžete nechat potvrdit na hrací kartu a získat pěkné ceny. Celým odpolednem vás
bude provázet Jarka Vykoupilová, moderátorka Českého rozhlasu Brno.

I když se nám to dnes nezdá, lavička na zápraží domu měla v životě obce a je-
jich obyvatel historicky významné postavení. Scházeli se zde rodiny a sousedé po
dni plném práce, sdělovali si novinky ze života ať už radostné nebo smutné. Lidé se
zde bavili, zpívali, seznamovali, domlouvaly se zde obchody, sousedská výpomoc,
svatby. Lavička byla centrem života starých lidí a útočištěm drobotiny. Když se
podíváte po Bítýšce dnes, kolik uvidíte laviček? Lidé se stáhli do dvorků a zahrad
a ulice navečer zejí prázdnotou. A vůbec, kolik vlastně znáte svých sousedů? Kdy

jste se naposled od srdce pobavili a zasmáli společně?
Pojďte s námi alespoň na jeden den vrátit letním podvečerům na vesnici jejich kouzlo. Vyneste lavice a

žid-ličky na chodník, připravte něco dobrého, pozvěte sousedy a známé a bavte se společně. Možná zjistíte,
že věčně nabručený soused vlastně vůbec není morous a možná vás začne najednou zdravit více lidí.

Pokud nás pozvete a necháte se vyfotografovat, můžete se zúčastnit soutěže o nejlepší lavičku. Celá akce
proběhne v sobotu mezi 18. a 20. hodinou, i když konec není vlastně vůbec omezen. Vyhlášení vítězů
soutěže bude v neděli v podvečer na Ostrůvku. Takže nezapomeňte, 27. srpna se sejdeme na lavičce!

Večerní koncert
Ve 20:00 hod se vraťte na Ostrůvek znovu, protože zažijete Deep Purple Revival Brno. A to stojí oprav-

du za to!

Nedělní dopoledne
Neděli jsme se rozhodli pojmout opravdu tradičně a slavnostně. Mše svatá za rodáky a občany Veverské
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Bítýšky bude v 9:30 dopoledne v kostele sv. Jakuba. Hned po mši můžete zůstat na krátký varhanní koncert
místních varhaníků. Po obědě můžete zajít na kávu do Farní kavárny a podívat se na Bítýšku z věže kostela.

Vyvrcholením programu bude nedělní odpoledne opět na Ostrůvku, tentokrát ve stylu první republiky.
Pokud nás podpoříte v dobovém oblečení, velmi to oceníme a jistě to přispěje k navození té správné
prvorepublikové atmosféry.

Hudební vystoupení zahájí místní skupina Zwokna, na které naváže koncert Melody Gentlemen s hud-
bou 30. – 50. let. V přestávkách uvidíte módní přehlídku dobového oblečení.

Slavnostní zakončení bude v 19:00 hodin, kdy vyhlásíme rovněž vítěze soutěže o nejlepší lavičku.
To ale stále není všechno. Kromě popsaných hlavních bodů programu vás čeká například ještě Den

otevřených dveří na místní hasičce, Jarošův Mlýn a další atrakce.

Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Brno. Podrobnosti k programu najdete na webových stránkách,
plakátech a letácích nebo ve vysílání Radia Brno.

Vážení spoluobčané, 
věříme, že program, který připravujeme, vás zaujme a že se nejen zúčastníte, ale i aktivně zapojíte.

Vždyť přece „Žijeme ve Veverské Bítýšce!“

PROGRAM:
Pátek, 26.8. 2016

17:00 Vernisáž výstavy „Život a lidé ve Veverské Bítýšce“
18:00 Slavnostní zahájení oslav na Městečku 

19:00 20. výročí divadla Prkno – „Dámská šatna“ 
21:00 PolenoImpro – divadelní improvizace

Sobota, 27.8 2016
10:00 Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky a cyklistická vyjížďka po lesních stezkách 

14:00 - 17:00 hodin - sobotní odpoledne na Ostrůvku
Kulturní program na pódiu : divadlo pro děti Na Vlnce, taneční vystoupení krojovaných dětí, PolenoImpro,

místní hudební skupiny, rozhovory, kvízy a soutěže
Sportovní a zábavné hry : střelba z indiánských foukaček a z kladkových luků, chůze po laně, billiard

hraný nohama, chůdy, natahování gumového lana, hry pro nejmenší děti, skákací hrad
Spolkový život v obci : Keramická dílna Veverka, Oblastní charita Tišnov, zahrádkářská poradna, historie

krojů, bítýšské speciality a jiné
Ostatní : elektoauta a elektrokola na zkoušku

18:00 – 20:00 „Lavičky“ - sousedské povídání aneb poznejte svoje sousedy. Soutěž pro všechny občany
městyse 

20:00 – 22:00 Deep Purple revival Brno – pódium na Ostrůvku

Neděle 28.8 2016
9:30 Mše svatá za rodáky a občany Veverské Bítýšky
10:30 – 11:00 Varhanní koncert v kostele sv. Jakuba
14:00 – 16:00 Farní kavárna, výstup na věž kostela

14:00 – 18:00 hodin sváteční odpoledne na Ostrůvku ve stylu první republiky
Účast v dobovém oblečení vítána.

14:30 – 15:30 Zwokna - hudební vystoupení
16:00 Odpolední koncert – Melody Gentlemen, dobová módní přehlídka 

19:00 Slavnostní zakončení

Zajímavosti přístupné během soboty a neděle:
Muzeum Mlýn, Výstava Z historie obce, Hasičský dům

Vstup na všechny akce pořádané městysem je zdarma. Občerstvení zajištěno.
Podrobný program: www.obecveverskabityska.cz
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Usnesení č. 9
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti financování.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje vyřazení majetku
Městyse Veverská Bítýška dle před-
loženého vyřazovacího protokolu ze
dne 4. 4. 2016.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje rozpočet na rok 2016 -
vývařovna obědů, Zábíteší 224, Vev.
Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje OZV č.1/2016, kterou
se mění a doplňuje OZV č. 1/2015 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů ze dne 21. 12. 2015.

Usnesení č. 15
ZM schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2016 Základní škole, přís-
pěvkové organizaci, Veverská Bítýš-
ka.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1869/8 (zastavěná plo-
cha a nádvoří) o výměře 2 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška SBD Květnice, se
sídlem Mlýnská 666, Tišnov, 666 01
za cenu 200 Kč/m2. Veškeré po-
platky spojené s prodejem, vč. vyho-
tovení kupní smlouvy, uhradí kupu-
jící. ZM pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje směnu obecních
pozemků p.č. 2425/7 o výměře 19 m2

(orná půda) a p.č. 2424/30 o výměře
26 m2, který byl oddělen GP z po-
zemku p.č. 2424/1 (orná půda) za
pozemek p.č. 213 o výměře 45 m2

(zahrada), který je v soukromém vlast-
nictví. Veškeré poplatky spojené se
směnou pozemků budou hrazeny: 50
% Městysem Veverská Bítýška a 50 %
soukromým vlastníkem. Na části
pozemku p.č. 2425/7 bude zřízeno

věcné břemeno pro Městys Veverskou
Bítýšku - umístění el. rozvaděče za
účelem vstupu na pozemek a údržby
a opravy el. rozvaděče. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje předloženou Veřejno-
právní smlouvu, uzavřenou mezi
Městysem Veverská Bítýška a městem
Kuřim, týkající se výkonu působnosti
speciálního stavebního úřadu ve vě-
cech místních komunikací přenesené
působnosti na úseku odboru dopravy.
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. 
Usnesení č. 19
Na základě rozhodnutí ZM ze dne 5.
11. 2015 ruší usnesení týkající se
bezúplatného převodu IS uložených v
pozemku p.č. 1847 v k.ú. Veverská
Bítýška. ZM schvaluje odkoupení IS v
pozemku p.č. 1847 v k.ú. Veverská
Bítýška do majetku městyse za cenu
2000 Kč.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje firmu LETOSTAV, spol.
s.r.o., Letovice, jako nejvýhodnější
nabídku a zhotovitele na zakázku
městyse s názvem "Stavební úpravy
MŠ Pavla Perky č.p. 333 - Veverská

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.4.2016

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Povíhádky
 z Bílé a Černé vody

„Povíhádky se odehrávají ve Veverské Bítýšce a jejím blízkém okolí mezi 
Lažáneckým kopcem a hradem Veveří. Mnohé podněty k povídání i ilus-
tracím vychází ze skutečností. Při psaní jsem vzpomínal na své mládí na 
březích Bílého potoka a Svratky. Lidské postavy mluví místním nářečím, 
a tak se podařilo v živém jazyce uchovat místní nářečí pro další generace. 
Vzpomínky ozdobila má vnučka krásnými obrázky. Děj je zajímavý pro 
každého čtenáře, obzvláště pak pro místní pamětníky.“

„Jak už z názvu knihy Povíhádky vyplývá, jedná se o pohádky, ale i o povíd-
ky, doslova pro děti od 3 do 100 let. Přejeme všem, kdo se začtou do jejích 
stránek, stejné potěšení jaké jsme prožívali při tvorbě my dva. Při čtení si 
zavzpomínáte a zasmějete se.“ Iren Bartošek

Kniha bude k dostání na výstavě Život a lidé ve Veverské Bítýšce 
i na webu www.povihadky.cz

Napsal: Iren Bartošek rodák z Veverské Bítýšky
Ilustrovala: MgA. Petra Jiroušková
knihu je možné si předobjednat
kontakt: p.jirouch@gmail.com, 732 344 853

Připravujeme prodej knihy k akci —
Žijeme ve Veverské Bítýšce
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Bítýška". ZM pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o dílo za cenu 
1 217 078,80 Kč bez DPH.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje firmu EVABAU spol.
s.r.o., Viniční 2897/156, Brno, jako
nejvýhodnější nabídku a zhotovitele
na zakázku městyse s názvem
"Stavební úpravy MŠ Zábíteší, č.p.
224 - Veverská Bítýška". ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo za
cenu 3 499 249 Kč bez DPH.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje Ing. Jaroslava Rakušana,
Staňkova 8 d,602 00, Brno, na výkon
stavebního dozoru při realizaci staveb
"Stavební úpravy MŠ Zábíteší, č.p.
224 - Veverská Bítýška" a "Stavební
úpravy MŠ Pavla Perky č.p. 333 - Ve-
verská Bítýška" dle sazebníkového
řádu. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje smlouvu č.
1030030958/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu

"V. Bítýška, Dostál, p.č. 2621" spočí-
vající v umístění zemního kabelu NN
a pojistkové skříně uzavřenou mezi
povinným Městysem Veverská Bítýš-
ka a oprávněným E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí účelové investiční dotace pro
JSDH Veverská Bítýška na pořízení
nového dopravního automobilu. Žá-
dost o dotaci vypracuje Bc. Tomáš
Vejrosta. ZM pověřuje starostu pod-
pisem žádosti. ZM schvaluje zahrnutí
150 000 Kč do rozpočtu Městyse Ve-
verská Bítýška na rok 2017 jako spo-
luúčast na zakoupení nového auto-
mobilu v případě, že dotace JSDH
budou přislíbeny.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje u příležitosti první pí-
semné zmínky o Veverské Bítýšce
uspořádání oslav městyse ve dnech

26. - 28. 8. 2016. ZM pověřuje FV
městyse Veverská Bítýška k vyčlenění
finanční částky ve výši 200 000 Kč v
rozpočtu městyse na zajištění oslav. 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje uspořádání hudebního
koncertu kapely Melody Gentlemen
Lednice při příležitosti oslav městyse
dne 28. 8. 2016 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o hudební pro-
dukci. 
ZM schvaluje uspořádání hudebního
koncertu kapely Deep Purple Revival
při příležitosti oslav městyse dne 27.
8. 2016 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o hudební produkci. 
Usnesení č. 27
ZM schvaluje sestavení organizačního
výboru složeného ze zastupitelů, zás-
tupci organizací, kteří připraví kul-
turní program, včetně finančního
rozpočtu, který poté bude předložen
ZM ke schválení.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 20.6.2016

Usnesení č. 8
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2016
v oblasti financování.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet na
rok 2016 Mateřské škole, přísp. orga-
nizaci, Pavla Perky 333, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 12
ZM neschvaluje dodatek č. 2 ke Zři-
zovací listině - Základní škola, přísp.
organizace, Veverská Bítýška, který se
uzavírá za účelem úpravy ve veřej-
ných zakázkách a jejich zadávání, a
to v případech zakázek malého roz-
sahu do částky 200 000 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 13
ZM neschvaluje dodatek č. 2 ke Zři-
zovací listině - Základní škola, přísp.
organizace, Veverská Bítýška, který se
uzavírá za účelem úpravy ve veřej-
ných zakázkách a jejich zadávání, a
to v případech zakázek malého
rozsahu do částky 300 000 Kč bez
DPH. 

Usnesení č. 14
ZM neschvaluje dodatek č. 2 ke Zři-
zovací listině - Základní škola, přísp.
organizace, Veverská Bítýška, který se
uzavírá za účelem úpravy ve veřej-
ných zakázkách a jejich zadávání, a
to v případech zakázek malého roz-
sahu do částky 500 000 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 15
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků Římskoka-
tolické farnosti, se sídlem Hvozdecká
125, Veverská Bítýška, zast. Mgr.
Markem Hlávkou, ve výši 300 000
Kč.  ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 16
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků FC Vever-
ská Bítýška, se sídlem U Hřiště 642,
Veverská Bítýška, zast. Lubomírem
Pelíškem, ve výši 250 000 Kč. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků HC Vever-
ská Bítýška, se sídlem Na Bílém

potoce 539, Veverská Bítýška, zast.
Břetislavem Skalníkem, ve výši 140
000 Kč. ZM pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Městyse Veverská
Bítýška a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků Diecézní
charitě Brno, oblastní charita Tišnov,
se sídlem Ráboňova 116, Tišnov, zast.
Ing. Janou Marečkovou, ve výši 90
000 Kč. ZM pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Usnesení č. 19
ZM schvaluje účetní závěrku Mateř-
ské školy, přísp. organizace, Pavla
Perky 333, Veverská Bítýška za rok
2015.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje účetní závěrku Základ-
ní školy, přísp. organizace, náměstí
Na Městečku 51, Veverská Bítýška za
rok 2015. ZM schvaluje Základní
škole, přísp. organizace, náměstí Na
Městečku 51, Veverská Bítýška
ponechání hospodářského výsledku
za rok 2015 ve výši:
- fond odměn 30 % = 165 567,42 Kč
- fond rezervní 70 % = 386 324,00
Kč
Usnesení č. 21
ZM schvaluje účetní závěrku
Vývařovny obědů, přísp. organizace,



Zábíteší 224, Veverská Bítýška za rok
2015. ZM schvaluje Vývařovně obě-
dů, přísp. organizace, Zábíteší 224,
Veverská Bítýška ponechání hospo-
dářského výsledku za rok 2015 ve vý-
ši 121 079,92 Kč, který bude přidělen
do rezervního fondu. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje účetní závěrku Městyse
Veverská Bítýška za rok 2015.
Usnesení č. 23
ZM uděluje souhlas s celoročním
hospodařením městyse bez výhrad a
schvaluje Závěrečný účet Městyse
Veverská Bítýška za rok 2015 bez
výhrad. 
Usnesení č. 24
ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku
Vývařovny obědů, přísp. organizace,
Zábíteší 224, Veverská Bítýška dle
předloženého vyřazovacího pro-
tokolu ze dne 18. 5. 2016. 
Usnesení č. 25
ZM schvaluje převedení 1 ks popel-
nice (inv. č. 29) z majetku přís-
pěvkové organizace Vývařovny
obědů do majetku městyse.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje:
- Směrnici Vývařovny obědů, přísp.

organizace č. 1/2016 o inventarizaci 
- Směrnici Vývařovny obědů, přísp.

organizace č. 2/2016 pro evidenci
účtování a odpisování majetku,
operativní evidenci

Usnesení č. 27
ZM schvaluje vyřazení věcí z majetku
městyse dle předloženého vyřazova-
cího protokolu ze dne 2. 6. 2016. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje MŠ Pavla Perky, přísp.
organizace, Veverská Bítýška před-
ložené vyřazovací protokoly ze dne
5. 5. 2016 a 30. 5. 2016. 
Hl: pro 9, proti 0, zdr. 0.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje Smlouvu č. 036215
/16/OŽP o poskytnutí dotace z Jiho-
moravského kraje na realizaci akce
"Městys Veverská Bítýška, splašková
kanalizace - ulice Dlouhá" ve výši
153 000 Kč, uzavřenou mezi Městy-
sem Veverská Bítýška a Jiho-
moravským krajem, se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 30
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1986/5 (vzniklý z p.č.
1986/1) o výměře 13 m2 v k.ú. Vever-

ská Bítýška za cenu 200 Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
prodejem vč. vyhotovení GP uhradí
kupující. 
Usnesení č. 31
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na stavbu "Prodloužení vodovodu v
ulici Tišnovská" mezi Městysem Ve-
verská Bítýška a R& R Invest, s.r.o., se
sídlem Pod Horkou 739, Veverská
Bítýška, Ing. J.K., bytem Bukov a Bc.
B.K., bytem Brno. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje smlouvu č.
1040009914/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"VN67 V.Bítýška pb1-17, st. úpr. VN"
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice a po-
věřuje starostu podpisem této smlou-
vy.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje smlouvu č.
1040009877/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"Vev. Bítýška, Na Babkách, V Brance,
obnova NN", uzavřenou mezi povin-
ným Městysem Veverská Bítýška a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje opravu kapličky Panny
Marie ve Slešťůvce, kterou zajistí a
provede firma MARSTON CZ se
sídlem Hvězdárenská 2, 616 00 Brno
za cenu 144 232 Kč vč. DPH. 
Usnesení č. 35
ZM vydává souhlas s uložením a vy-
budováním hlavního vodovodního a
kanalizačního řadu do pozemku
městyse, a to na základě smlouvy o
realizaci stavby do pozemku p.č.
355/1 ve vlastnictví Městyse Veverská
Bítýška na náklady investorů. Jedná se
o uložení vodovodního řadu PVC DN
100 a splaškové kanalizace PVC DN
250. Smlouva bude uzavřena mezi
Městysem Veverská Bítýška a investo-
ry: J.D., bytem Veverská Bítýška, Mgr.
A.D., bytem Lažánky, V.H., bytem
Veverská Bítýška, K.Z., bytem
Chudčice. Po ukončení stavebních
prací a nejpozději do 30 ti dnů od
kolaudace stavby převedou investoři

stavbu do majetku městyse za dohod-
nutou cenu 2000 Kč (1000 Kč za
vodovodní řad, 1000 Kč za kanaliza-
ční řad). Poté městys předá stavbu do
správy a údržby majetku VS Bítešsko.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje Smlouvu o souhlasu s
umístěním a realizací stavby v pozem-
cích p.č. 1104/1 a 1076/2 v k.ú. Vev-
erská Bítýška ve vlastnictví Městyse
Veverská Bítýška, spočívající ve vybu-
dování prodloužení vodovodního
řadu DN 80 a prodloužení splaškové
kanalizace PVC DN 300, uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Ing. Arch. L.T., bytem Šlapanice. Po
ukončení stavebních prací a po kolau-
daci díla převede stavebník stavbu do
vlastnictví Městyse Veverská Bítýška
za dohodnutou cenu 2000 Kč. 
Usnesení č. 37
ZM schvaluje smlouvu č.
1040009763/016 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, chaty Tejny st. úpr. NN",
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, a po-
věřuje starostu podpisem této smlou-
vy.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje smlouvu č.
1040009763/012 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, chaty Tejny st. úpr. NN",
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice, a po-
věřuje starostu podpisem této smlou-
vy.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje smlouvu č.
1030031392/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"Vev.Bítýška, DPNNk Valter, p.č.
1301", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 12. 2016 a celková
částka činí 155 700 Kč. ZM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA INFORMUJE

Vážení spoluobčané, 
Je mou milou povinností vás informovat, že v měsíci květnu roku 2016 byl formou daru od společnosti

Hartmann - Rico a.s. předán Městysu Veverská Bítýška automatizovaný externí defibrilátor (AED). Tento byl
starostou panem Mifkem ihned předán Jednotce sboru dobrovolných hasičů Veverská Bítýška k užívání.
V souvislosti s převzetím defibrilátoru proběhlo školení členů jednotky, které provedli profesionální školitelé
z řad Záchranné zdravotnické služby Jihomoravského kraje. Dále byla JSDH Vev. Bítýška začleněna do sys-
tému AED na jižní Moravě. Vzhledem k dojezdovým časům sanitek záchranné zdravotnické služby a kvůli
zvýšení procenta úspěšné resuscitace při náhlé zástavě srdce byly hasičům z Vev. Bítýšky přiděleny k zásahu
AED obce Veverská Bítýška, Chudčice, Lažánky, Maršov a Hvozdec. Může se tedy reálně stát, že pokud
budete volat lékaře při náhlé zástavě srdce, na místo jako první přijedou právě hasiči z JSDH Veverská Bítýš-
ka. Tímto bych vás chtěl ujistit, že hasiči jsou kvalitně proškoleni v rámci poskytnutí první pomoci a jedou
pouze za účelem pomáhat. Pokud hasiči přijedou na místo, pro zlepšení identifikace přijedou vždy zása-
hovým vozem JSDH Vev. Bítýška a budou ustrojeni do stejnokroje. Není tedy důvod jakkoliv zpochybňovat
jejich příjezd. V případě nedůvěry je možné vše ověřit na lince záchranné služby 155 nebo lince hasičů 150.

Na závěr doufám, že takových výjezdů bude co nejméně, a občané všech uvedených obcí se budou těšit
dobrému zdraví. 

Bc. Tomáš Vejrosta, starosta SDH Veverská Bítýška

Usnesení č. 41
ZM schvaluje na základě Rozhodnutí
reg. č. 485/2016-17250 BI přijetí
dotace ve výši 144 323 Kč na opravu
kapličky ve Slešťůvce. Dotace je
poskytnuta v rámci dotačního progra-
mu: 16. Udržování a obnova kul-
turního dědictví venkova. 

Usnesení č. 42
ZM schvaluje zařazení bodu - Žádost
o odkoupení části obecního pozemku
p.č. 527/1 o výměře 15 m2 na pro-
gram dnešního jednání. 
Usnesení č. 43
ZM neschvaluje záměr prodeje o od-
koupení části obecního pozemku p.č.

527/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Vever-
ská Bítýška. 

KŘÍŽOVÁ CESTA KE TŘEM KŘÍŽŮM

Křížová cesta se nachází nedaleko obce Chudčice. Jedná se o čtrnáct kapliček, které začínají u posledních
domů Chudčic a vedou na návrší nad obcí, které se nazývá U Tří křížů. 

Zde na tomto místě stával v minulosti kostelík. Zprávu o něm nám zanechal farář, působící ve Veverské
Bítýšce, Valentin Bernard Jestřábský (1630-1719). Uvádí, že uvnitř kaple byly dva nápisy, vztahující se k ro-
kům 1542 a 1553 a na oltáři na bílé desce tři nápisy a letopočet 1451. Dále píše, že u kaple stával mohutný
letitý dub dvoják a pod ním byla malá zahrádka ohraničená plotem. Jeho popis pochází z přelomu 17. a 18.
století. Než byl kostelík zrušený a zbouraný na rozkaz císaře Josefa II. v roce 1784, nechal ho hrabě Sinzen-
dorf, sídlící na hradě Veveří, vymalovat. Po Sinzendorfovi získal hrad baron Mundy. Jeho syna Jana poprosil
bítýšský občan Dominik Kovář o výdej obrazu bítýšskému kostelu. Prosbě bylo vyhověno. 

Obraz je popsán takto: Uprostřed obrazu je mohutný dub - dvoják. Pod ním je zahrádka. Vlevo stojí
kostelíček, jednoduchý s červenou věžkou a šindelovou střechou. Byl ze dřeva na kamenných základech.
Měl loď a presbytář. Věžka byla nad lodí. Do lodě vedly jedny dveře z průčelí, druhé ze strany pravé. Z této
strany bylo jedno okno do lodě, jedno do presbytáře. Vlevo od kostelíčka stál červený kříž. Druhý kříž, větší,
v horní třetině bíle, v dolních třetinách červeně natřený. Ten se nacházel vpravo od dubu ve stejné
vzdálenosti jako levý kříž. 

Když byla kaple zbořena, její stavivo bylo rozprodáno ponejvíc chudčickým občanům. Jmění kaple
v obnosu 1395 zlatých bylo prostavěno ve věži kostela ve Veverské Bítýšce. Sochu Panny Marie z kostelíka
koupil pan Slezák z Čebína a daroval ji farnímu kostelu sv. Jiří. Roku 1999 byla tato socha přemístěna do
depozitáře Moravské galerie v Brně, kde je uložena pod názvem Pieta z Čebína. Znalci odhadují její stáří na
druhou čtvrtinu 15. století. Kam se dostaly oltáře, se neví, a zvonek byl přelit a dostal se do kaple v Senticích.
V první světové válce 1914-1918 byl z rozkazu válečných úřadů odebrán a rozlit. 

Na místě kostelíka byly postaveny tři dřevěné kříže a místu se začalo říkat U Tří křížů. Když kříže na kopci
zetlely, dal majitel hradu Veveří, Jan Mundy, 18.8.1825 slib farnímu úřadu v Čebíně, že dva ze tří křížů
obnoví na své náklady. Třetí kříž obnovila obec Chudčice na obecní útraty. Roku 1849 daroval dřevo na



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 07/2016 www.obecveverskabityska.cz

10

obnovu křížů majitel hradu baron Sina. Vytesal je Antonín Dufek, obarvil Martin Perka, oba z Chudčic. Roku
1902 byly nákladem manželů Perkových z Chudčic postaveny na místě zetlelých křížů tři kříže kamenné. 

Poutě, které po zrušení kostelíka ochably, se začaly v první polovině 19. století zase množit. Někdy v této
době uzrála myšlenka manželů Stoupencových z Chudčic postavit ke třem křížům jednoduchou křížovou
cestu. Když tuto myšlenku zveřejnili, rozhodlo se dalších 13 majitelů gruntů v Chudčicích podělit se o ná-
klady na čtrnáct zastavení zamýšlené křížové cesty. Chudčický rodák, stavitel a architekt Eduard Svoboda,
namaloval projekt a na jaře roku 1856 se začalo s pracemi. Veverský pán dal souhlas s postavením kapliček
v panském lese. Lesní příručí Opolský dal prosekat v lese širší cestu, urovnat prostranství U Tří křížů a vysa-
dit kaštany. Obrázky na kapličky vymaloval Josef Pallas z Veverské Bítýšky. Po žních roku 1856 bylo vše
hotovo. Křížová cesta byla vysvěcena od čebínského faráře Ježovského za přítomnosti velkého počtu míst-
ních obyvatel i obyvatel ze širokého okolí. V tomto roce uplyne 160 let od vzniku této křížové cesty.
Můžeme říct, že i v dnešní době sem zavítá dost lidí a že tato místa nejsou zapomenuta. 

A ještě se zmíním o jedné kapličce, která je pod touto křížovou cestou nad lesním pramenem. Zbudoval
ji v roce 1856 tehdejší majitel dolního mlýna ve Veverské Bítýšce pan Josef Kotovitz. U této kapličky se kaž-
doročně poslední červnovou neděli koná pouť. Všechny kapličky jsou ve velmi dobrém stavu a za to patří
dík těm, kteří je zbudovali, i těm, kteří se o ně starají v dnešní době.

Hana Mifková

Hudební obor
Ve druhém pololetí školního roku se spojili žáci pěveckého sboru a kytarového souboru a vznikl vokálně-
instrumentální soubor Liduška. V tomto seskupení žáci podnikli mnoho zajímavých projektů pro děti
mladšího školního věku. V sále základní umělecké školy se 18. února konal Pohádkový podvečer. Pásmo
písní a melodií z pohádek slovem provázela paní učitelka Petra Punčochářová.
Pohádku O Lidušce a jejím žabákovi zhlédli ti, kteří přišli v sobotu 14. května na nádvoří Jarošova mlýna,
kde v rámci oslav Mezinárodního dne rodin pořádalo Mateřské centrum Oříšek slavnostní odpoledne. 

BENEFIČNÍ KONCERT - DĚTEM UKRAJINY
Koncert se konal 23. června v sále ZUŠ. Pořádal jej Junák
- český skaut a ZUŠ Veverská Bítýška. Vybraná částka
4500 Kč byla věnovaná organizaci, která se zabývá
pomocí lidem žijících ve frontové oblasti na Ukrajině.
Činnost a projekty humanitární organizace Chuť pomáhat
představil Stanislav Červený. Vybrané finanční prostředky
přispějí k uskutečnění letního tábora Bezpečí pro děti
z východu Ukrajiny. 

Taneční obor
Letošní úspěšný taneční rok děvčata zakončila vys-
toupením na Neckyádě skladbami Tři citronky a Na vodě.

Výtvarný obor
Výstava prací žáků výtvarného oboru Rádio je k vidění
v prostorách budovy školy. Slavnostní vernisáž se konala
20. června. Na programu se podíleli žáci výtvarného i hu-
debního oboru a společně zazpívali píseň Rádio, kterou
pro tuto příležitost napsala Petra Punčochářová. 
Eliška Zemanová, absolventka výtvarného oboru, úspěšně
složila talentové zkoušky a byla přijata na Střední školu
umění a designu v Brně, obor design oděvu.
Její práce jsou součástí výstavy. 

V letošním školním roce absolvovali tito žáci:
Hudební obor:
I. stupeň - Lukáš Kudláček, Jan Plachý (kytara), Magdalé-
na Plachá (housle), Šimon Petrásek, Veronika Plachá

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM, POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Žákyně tanečního oboru na Neckyádě

Absolventka I. stupně výtvarného oboru Eliška Zemanová
se svou absolventskou prací.
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(klavír), Jan Trnavský (violoncello)
II. stupeň - Šárka Pokorná (flétna)
Výtvarný obor:
I. stupeň - Eliška Zemanová
Taneční obor:
I. stupeň - Vendula-Elizabeth Krejčí
II. stupeň - Kamila Hemalová

Krásné a pohodové léto vám přejí učitelé a žáci zá-
kladní umělecké školy.

Rádio - vernisáž

Absolventský koncert žáků hudebního oboru 26. května 2016 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Třeťáci v planetáriu
Ve středu 30. 3. 2016 navštívili žáci třetích ročníků brněnské planetárium. V představení Astronaut se děti
staly průzkumníky vesmíru na palubě raketoplánu. Zjistily, co všechno musí astronauté zvládnout a jaké
nebezpečí na ně číhá. V programu byla také ukázka noční oblohy a nejznámějších souhvězdí. Nakonec si
žáci nakoupili suvenýry. Celý program se všem moc líbil! Mgr. Kateřina Pátíková

Velký úspěch našeho žáka na matematické olympiádě
Žák naší školy Vladimír Kozina z 8. A dosáhl v okresním kole Matematické olympiády, které proběhlo 5.4.
2016 ve Šlapanicích, mimořádného úspěchu. V silné konkurenci především žáků víceletých gymnázií obsa-
dil 1. místo!!!
Vladimírovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy! Mgr. Zuzana Kudláčková

Druháčci byli v Moravské galerii
12. 4. 2016 navštívili žáci druhých tříd Moravskou galerii
v Brně. Nejdříve si každý vyrobil čepici a lupu. Potom se
již všichni vydali po stopách zlodějů, kteří ukradli vzácné
kopie. Po cestě si prohlédli zajímavé obrazy a sochy a také
hledali části ztracených obrazů. Kdo měl odvahu, mohl se
na závěr svézt na tobogánu.

Mgr. Marcela Rulíšková

Okrskové finále ve vybíjené
Ve středu 14. 4. 2016 se naše škola zúčastnila okrskového
finále ve vybíjené, které proběhlo na ZŠ v Tišnově. Za naši
školu nastoupili vybraní žáci ze 4. a 5. třídy (Jan Boháček,



Aleš Moravec, Tomáš Novotný, Filip Zavřel, Petr Srnec,
Lukáš Srnec, Vojtěch Zeman, Maxim Klouda, Tomáš
Tichoň, Štěpán Kala, Jaroslav Zduba a Hynek Malíček).
Všechny zápasy byly velmi vyrovnané a z celkového
počtu sedmi týmů se naše družstvo umístilo na krásném 3.
místě. Všem hráčům děkujeme za velmi dobrý sportovní
výkon a vzornou reprezentaci školy! 

Mgr. Veronika Petrová

Den Země na naší škole
V pátek 22. 4. 2016  žáci naší školy nezaháleli, přiložili
ruku k dílu a pomohli tak přírodě odstranit vše, co do ní
nepatří. Ekologicky laděný Den Země byl pro nás příleži-
tostí uklidit široké okolí školy od papírků, plastových lahví,
pneumatik, pohozených kovových částí, skla i jiných
materiálů. Nasbírali úctyhodné množství odpadků a nejen
to. Nejstarší žáci pomáhali s úklidem na ekodvorku, jiní
organizovali sběr papíru a další pomáhali, např. v kni-
hovně. V krásně uklizené přírodě pak poznávali neznámé
organismy, načerpali jarní energii, ale také si zahráli
spoustu nových her.
Budoucnost planety je v našich rukách, chraňme si ji! 

Mgr. Jana Ursacherová

Recitační soutěž 1. stupně
Ve středu 27. 4. 2015 proběhla na naší škole recitační soutěž žáků 1. stupně. Žáci soutěžili ve dvou kate-
goriích: 1. a 2. třída a 3. - 5. třída. Porota, letos obohacena žačkami pátých tříd, měla opravdu těžkou práci.
Všichni žáci se naučili krásné básničky. V první kategorii se umístili
tito žáci:

Kromě tohoto pořadí byla udělena ještě cena poroty pro Kamilu
Konečnou z 5. B.                                        Mgr. Kateřina Pátíková

Filipojakubský slet ve školní družině
29.4.2016 FILIPOJAKUBSKÝ SLET. Nejzákladnější dovedností čarodějnice,
kterou se učí hned od začátku prvního roku, je létání na koštěti. Koště je
běžným dopravním prostředkem čarodějnic pro své vlastnosti, že po použití
kouzla na něm se dokáže vnést do vzduchu a letět. Pořízená fotodokumen-
tace letů od pana Petra Dundáčka (mockrát děkujeme) vás přesvědčí, že
dovednost létání na koštěti většina zvládla na výbornou. Příprava lektvarů je
další základní dovedností čarodějnic. Nejzajímavější a nejsledovanější byla
příprava lektvaru slečny čarodějnice s civilním jménem Adélka Kozinová.
Pak už nás čekala zajímavá skladba zaklínadel a ještě zajímavější skladba
bohatého občerstvení, především výborných žabích stehýnek, připravených
paní Vilmou Procházkovou (mockrát děkujeme) a podávaných s krvavou
nebo s kakavou omáčkou. Před úplným ukončením sletu se nám podařilo
při závěrečném čarování vytvořit kouzlo, po kterém na nás padali ovečky,
zajíci a kuřata, která pak s námi odcházela domů. Na závěr musíme
pochválit všechny přítomné, že nepodcenili přípravu a na slet přišli náležitě
připraveni. Tak za rok zase hurá na sabat.                  Miroslava Hemalová
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 1. kategorie  2. kategorie  

1. místo Karolína Vejrostová (2.  B) Daniel Boháč (3.  A) 

2. místo Lukáš Mařa (2.  A) Adéla Kozinová (3.  B) 

3. místo Jakub Hořínek (1.  B) Nela Šenkýřová (3.  A) 
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Třetí místo na McDonald´s Cupu
Tak jako minulý rok i letos jsme se zúčastnili již 19. ročníku soutěže v minifotbale McDonald´s Cup.
Okrskové kolo se hrálo 3. 5. 2016 na fotbalovém hřišti s umělým povrchem v Tišnově.
Za naši školu nastoupilo devítičlenné družstvo ve složení:
4. třída - Jan Boháček, Aleš Moravec, Marek Střecha;
5. třída - Maxim Klouda, Novotný Tomáš, Srnec Filip, Srnec Lukáš, Srnec Petr a Filip Zavřel.
I za nepříznivého počasí vybojovali naši hoši jedno vítezství, dvě remízy a jednu prohru. Předvedli velmi
pěknou hru, bojovali jako lvi s velkým nadšením do poslední minuty každého zápasu. Tento výborný výkon
nám přinesl krásné 3. místo.
Celé družstvo si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy! Mgr. Veronika Petrová

Maják 2016
V pátek 6. 5. 2016 se konal v Kuřimi 8. ročník branně
vědomostního závodu "Maják 2016". Zúčastnilo se ho
sedmičlenné družstvo žáků 4. A třídy. Soutěžící měli za
úkol absolvovat vytyčenou trasu v co nejkratším čase, a ve
správném pořadí plnit zadané úkoly, které se na trase
nacházely. Prověřili si svoje znalosti ze zdravovědy,
dopravní výchovy, orientaci v terénu, zručnost i paměťové
dovednosti. Novinkou letošního ročníku byla přítomnost
policistky s policejním koněm, na kterém se děti mohly
projet. Naši čtvrťáci se umístili na 12. místě, užili si krásný
slunečný den v přírodě a mnohému se přiučili. 

Mgr. Ivana Šťastná
Květnové akce prvních tříd
V úterý 10.5.2016 děti z 1. A navštívily malou farmu pana Havránka na Babkách. Poslechly si zajímavé
vyprávění o kozách i ovečkách, a také přinesly suché rohlíky a chleba, aby zvířátka mohly nakrmit. Jedna
koza ztratila zvoneček, tak pan Havránek využil naší přítomnosti a v rojnici jsme jej všichni hledali. Oba dva
Dominikové měli štěstí a zvoneček našli, ihned získali sladkou odměnu. Vycházka se všem moc líbila. Ještě
jednou děkujeme panu Havránkovi. (Foto č. 7)
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 žáci prvních tříd navštívili ZOO Brno. Ve výukovém programu "Stopujeme zvířátka"
si nejenom prohlédli zvířátka živá, ale také si mohli osahat a potěžkat paroží, rohy, lebky, srst a kožešiny
z chlupatých zvířátek. 1. A viděla ve výběhu hrající si medvíďata a 1. B měla štěstí na právě probíhající
krmení medvědů. Závěr návštěvy se neobešel bez nákupu suvenýrů. Všem se výlet moc líbil. Brněnská ZOO
je čím dál tím hezčí.                                                                   Mgr. Radmila Hájková, Mgr. Jana Kosňovská

Květnové akce školní družiny
6.5.2016 JUDO. Pan Jiří Petr nám opět přišel ochotně přiblížit judo sport, který posiluje tělo a udržuje ho
zdravé. Na pomoc si vzal opravdové MISTRY. Bratři Jirka a Ivan Petrovi předváděli a soupeřili s plným
nasazením. Díky oddílu JUDA SK KP Brno, se proměnil víceúčelový sál v ZŠ v dožo (tělocvičnu pro judo).
Na položených tatami (žíněnkách) se postavili borci a zahájili ukázku tohoto bojového sportu rei (poz-
dravem). Při rozcvičování se některým divákům otevřela ústa v němém úžasu a někteří začali vydávat
citoslovce obdivu. Po kamikata (základním úchopu) následovaly ukázky kuzuši, cukuri, kake a další. Častý
potlesk přítomných vyjadřoval obdiv nad mrštností a šikovností mistrů. Někteří diváci předvádění ukázek
sladovali pečlivě a tak při závěrečném měření sil položili mistry na tatami (nutno podotknout, že k tomu často
Jirka i Ivan pomohli výbornou dovedností ukemi pády). Ještě jednou děkujeme panu Jiřímu a mistrům juda
Jirkovi a Ivanovi Petrovým za kvalitní ukázku.
6. 5. 2016 MÁMA, MAMINKA. Největší láska je láska mateřská. Den matek je den v roce, kdy máme skvělou
příležitost poděkovat naším maminkám za to, co pro nás v životě dělají. Jak děti říkaly: "Chystá svačiny,
fouká na bolístku, vaří jídlo, poklízí, pomáhá s učením, vždy je tu pro mě atd." Vlastnoručně vyrobený dárek
a přáníčko určitě potěší. Dárek jsme vyráběli celý týden. Na prstech upletený náhrdelník některé pěkně
potrápil, jiní ho zvládali rychle a dobře. Páteční tvoření přáníčka s krásným 3D srdíčkem nás také bavilo.
Někteří dovnitř napsali básničku, jiní tajné věnování. Doufáme, že v neděli nikdo nezapomněl dáreček a přá-
níčko předat mamince S LÁSKOU.
9. 5. - 13. 5. 2016 TÝDEN LESŮ. V ŠD jsme tentokrát svou pozornost věnovali lesům. Vycházeli jsme z ce-
lostátního projektu TÝDEN LESŮ 2016 - Přijďte do lesa za lesníky i vy! Celotýdenní projekt jsme zahájili
a zakončili jak jinak než v lese. Poledním odpočinkem nás provázela každodenní četba z krásné knihy s lesní
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tematikou Příběhy malého Kořínka. První den jsme si na kraji lesa vyzkoušeli "být lesem na vlastní kůži".
Nechybělo objetí a poděkování stromům při zpěvu ptáků, které jsme chvíli slyšeli, když jsme zrovna sami
nevydávali hlučné zvuky. Další den na nás čekal záludný úkol, který prověřil, jak si všímáme přírody kolem
nás. Šimon Lajcman, Anička Machová, Aneta Podborská, Katka Šlechtická byli nejlepší z každého ročníku,
kteří nakreslili plánek družinové zahrady a do něj vyznačili stromy, kde přesně rostou a jak se nazývají. Vý-
tvarné zpracování lesa i lesních zvířat zvládli ti starší i v 3D provedení. Páteční stopovanou v lese podle
značek a fáborků doplňovaly úkoly. Celou trasou nás provázelo povídání o práci v lese tzv. lesní kalendář.
Děti byly nadšené, když na vlastní oči spatřily zrod nového stromu, který klíčil z mateřského plodu.
Nadýcháni čerstvého vzduchu, zrelaxováni a s novými poznatky jsme si i přes nepříznivé počasí stopovanou
užili. " Lese, lese, milovaný, děkujeme za pozvání a poznání". Miroslava Hemalová

9. A v Rozmarýnku na programu Marihuana a konopí
Dne 12.5.2016 navštívila třída 9.A Rozmarýnek v Jundrově, kde se žáci zúčastnili programu Marihuana a
konopí. Dozvěděli jsme se, že jedna látka je pro nás drogou, zatímco ta druhá významným materiálem pro
technické využití. O léčivých účincích konopí jsme již slyšeli, ale velmi nás překvapila možnost využít
konopí coby stavebního materiálu.
Program byl velmi pestrý, od úvodního tématu o našich pocitech a názorech na užívání marihuany, přes le-
gislativu a produkty konopí na veletrhu jsme se zábavnou formou pohádkového příběhu dopracovali k mož-
ným dramatickým koncům a k závažným účinkům této látky.

za třídu Denisa Haklová

Uskutečnily se dílničky budoucích prvňáčků
Dne 25. 5. 2016 se na naší škole uskutečnila informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče
získali důležité informace o provozu naší školy, školní družiny, ale také školní jídelny.
Dostali také seznam pomůcek, které budou potřebovat jejich děti od 1. září 2016.
Ve stejný den se konaly také dílničky budoucích prvňáčků, ve kterých si děti zhotovily hezkého motýla a vy-
barvily si obrázek se školou.
Doufáme, že se jim bude na naší škole líbit!                                                     PaedDr. Ivana Sedláčková

Recitační soutěž 2. stupně
Dne 25. 5. 2016 se uskutečnila recitační soutěž žáků 2.
stupně. Zúčastnilo se jí 22 recitátorů. Vybrat ty nejlepší
bylo opravdu složité, a proto děkuji paní učitelce Kří-
žanové a Veselé, že zasedly v komisi.

Všem výherkyním blahopřeji a všem soutěžícím děkuji
za účast!                                    Mgr. Helena Kučerová

Sedmáci a jejich Den dětí na rádiu Krokodýl
Slavit svátek dětí originálním způsobem pomohla zařídit maminka jedné naší spolužačky ze 7. třídy. Paní
Renata Krejčí zareagovala na výzvu rádia Krokodýl a přihlásila naši třídu mezi zájemce o návštěvu vysílacího
studia.
Štěstí na sebe nedalo dlouho čekat a 1. 6. 2016 jme byli pozvaní přímo do vysílání rádia KROKODÝL.
Moderátoři Jirka Wiener a Tonda Kala nám ukázali moderní techniku nezbytnou pro vysílání, vysvětlili, jak
se vybírají důležité informace pro řidiče do dopravního zpravodajství, viděli jsme zázemí, odkud se do éteru
line hlas nejposlouchanějšího rádia v Brně.
Na závěr jsme si mohli sami vyzkoušet práci moderátorů, abychom se ujistili, že pro danou práci je třeba na
sobě hodně pracovat, nemít ostych a být pohotový. Ještě jednou veliké díky všem, kteří nám darovali krásný
zážitek z vysílání. Mgr. Jana Ursacherová

1. místo Eliška Kolstrunková  

2. místo Tereza Černá a Vendula Elizabeth Krejčí  

3. místo Tereza Kolářová  a Daniela Veselá  



Atletický trojboj 1. stupně
Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického
trojboje v Tišnově. Soutěž probíhala ve 2 kategoriích (I. kategorie -
žáci 3. třídy, II. kategorie - žáci 5. třídy). Naši školu reprezentovali tito
mladí atleti: Nela Šenkýřová, Tereza Pavlíčková, Pučálka David, Sova
Jakub - za kategorii I. A za II. kategorii - Špačková Valentýna, Krej-
čířová Adéla, Novotný Tomáš, Zavřel Filip. Své síly změřili v běhu na
50 metrů, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Celého trojbo-
je se zúčastnilo celkem 9 družstev. Naše sportovkyně a sportovci si
závod užili a obsadili 5. místo. Všem závodníkům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.

Mgr. Veronika Petrová

Olympijský den ZŠ Veverská Bítýška
Pátek 3. 6. 2016 byl pro naši základní školu významný den. Po roce
se opět na fotbalovém hřišti rozezněly tóny olympijské hymny a celá
škola se sešla při příležitosti každoročního konání Olympijského dne.

Všichni žáci soutěžili ve vlastnoručně vyrobených dresech, jejichž kvalita byla na závěr patřičně zhodnoce-
na odbornou porotou.
Soutěžilo se v duchu "fair play" pod přísným
dohledem rozhodčích, o tuto důležitou funkci se
postarali naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo
připraveno osm disciplín, ve kterých se každý
snažil dosáhnout co nejlepších výsledků. Soutěžilo
se v běhu na 60m, člunkovém běhu, trojskoku
z místa, štafetě, skoku přes švihadlo, vybíjené,
malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh.
I přes původní nepříznivou předpověď nám počasí
vyšlo a byl krásný slunečný den. Všichni závodní-
ci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků a
vybojovat tak nejvyšší počet bodů pro svoji třídu.
Po celkovém vyhodnocení soutěží a vyhlášení
nejlepších sportovců ve třídách si mohli letos
poprvé zazávodit i rodiče a to hned v několika dis-
ciplínách. Své síly si mohli porovnat ve skoku přes
švihadlo, překážkové dráze, slalomu s florbalovou
holí a přetahování lanem.
Po celou dobu závodů panovala na hřišti výborná nálada a všichni zúčastnění si olympijský den užili. Všem
sportovcům děkujeme za výborné výkony a těšíme se na příští rok. Mgr. Veronika Petrová

Výtvarné soutěže
V letošním školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do tří výtvarných soutěží: 
Evropa ve škole, vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Krajské kolo proběhlo v Domě
dětí a mládeže Veselí nad Moravou. Počet soutěžních prací byl omezen na 10 kusů. Pět našich prací bylo
oceněno:
4. místo - Kristýna Coufalová, Kateřina Šlechtická, Tereza Sedílková, Motivy ze života Karla IV. 
(žákyně 4. A třídy)
2. místo - Marie Konečná, Láska a nenávist (žákyně 8. A třídy)
4. místo - Eliška Zemanová, Hroutí se mi svět - samota (žákyně 9. A třídy)
Karel IV. očima dětí, vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského, příspěvková
organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - poděkování za velmi pěkné práce
Krásná jako kvítka..., vyhlásily ZŠ a Sdružení TRANOSCIUS Havířov-Bludovice, Magistrát města Havířova,
Městské kulturní středisko a Městská knihovna Havířov - vyhlášení výsledků je stanoveno na září 2016.

Mgr. Milena Křížanová
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Obrovské hrdinství tehdejšího starosty Jana Dundáčka a počátek cholery v městečku

Prusko již delší dobu pracovalo na tom, aby vyloučilo Rakousko
ze spolku německého. Roku 1866 spojivši se s Itálií a jsouc Napo-
leonem III. podporované, dosáhlo toho cíle. Prušáci vtrhnuvše ve
třech armádách do Čech, 23. června počali postupovati výbojně
a spojivše se porazili u Králové Hradce 3. července hlavní rakous-
kou armádu, zesílenou Sasy a vedenou Benedekem. Po porážce té,
císař František Josef I. ukončil narychlo svůj vítězný boj s Itálií
odstoupením Benátek a spěchal s vojskem na ochranu Vídně a zemí
od Prusů obsazených. Mírem, který prostřednictvím Napoleona byl
uzavřen, vyloučeno bylo Rakousko z německého spolku. Prusku
v něm sjednáno předsednictví a různé výhody mu pojištěny, např.
i rozšíření území o 1306 mil2.

V městečku Veverská Bytyška (vzdáleného 160 km od bojiště)
leželo dne 22. května 1866 velitelství transportní škadrony ra-
kouské s třemi tlupami husarů, (škadrona husarů, eskadrona husarů
- jízdní jednotka, cca 150 jezdců, lehká jízda vyzbrojená šavlí a pis-
tolí Lorenc ráže 13.9 mm), kteří následujícího vystřídáni byli od
jedné baterie ohňostrůjců (baterie dělostřelectva 8 děl + přís-
lušenství - povozy, muniční vozy atd., buď byly pěší baterie, nebo
jízdní, v obou případech tahaly kanony koně a buď to byly 4liberní,
nebo 8liberní kanony). Dne 27. a 28. května zdrželi se tam zákop-
níci s vozatajstvem. Od 29. května do 16. června ležeti tam zůsta-
lo zákopníků - 4 důstojníci, 264 mužů se 128 koňmi. Počátkem
června došel do V. Bytyšky dopis c.k. okr. úřadu, kterým jsou
vyzváni nádeníci a zedníci, aby šli opevňovat Olomouc. Mzda pro
první ustanovena byla na 54 kr., pro druhé na 92 kr. a pilný zedník
prý i 1.2 - 1.3 vydělati mohl. Dne 14. června od téhož úřadu naří-
zeno bylo, aby Vev. Bytyška dala šestnáct dvojspřežných vozů s ko-
šinami a plachtou k dopravě špíže za III. a X. sborem severní
armády (vrchnost dala dva), Lažánky devět, Chudčice, Hvozdec,

Maršov, Svatoslav po šesti, Holasice, Branškov, Radoškov, Křižínkov, Katov po dvou a Pánov jeden dvoj-
spřežný vůz. Dne 15. června odpoledne měli všichni ve Vev. Bytyšce býti pohotově opatřeni obrokem na 4
dni a starosta veverskobytyšský měl se o to postarati, aby všech šedesát vozů v pořádku 16. června ráno o 3
hodinách stálo na linii v Brně. Rozkazu tomu bylo vyhověno. Když povozy do Brna dojely, naložily špíži.
Jelikož však ještě se nevědělo, kudy a kam pojedou, bylo vozkům povoleno, aby bez vozů vrátili se s koňmi
domů a oče-kávali dalších rozkazů. Pátý den pak zase musili do Brna a jeli za armádou.

Dne 27. června byly nařízeny a také ihned počaty sbírky na najímání dobrovolníků a na podporu
raněných pěšího 8. pluku. Sousedé dávali
"z lásky k Jeho Veličenstvu císaři Pánu, vlasti
a národu z dobré vůle" po 10-20 kr., málo-
kdo dal více. Po dvou dnech došel rozkaz,
aby okres tišnovský dne 1. července ráno
dodal do Tišnova pro severní armádu 6 000
bochníků žitného chleba po 3 librách 7
lotech. V. Bytyška složila k tomu 240 pecnů,
tj. 772,5 liber po 24 kr., což činí 185 zl. 40
kr. Dne 3. července tedy den, kdy naše
vojsko poraženo bylo u Králové Hradce,
bylo nařízeno, aby byly větší nemocnice
připraveny v Předklášteří, Branškově a Vev.
Bytyšce. Menší obce k tomu měly dodati po
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jedné, větší po dvou postelích se slamníky a dekami.
Současně bylo naporučeno, aby vozkové na silnicích
jezdili po pravé straně a vyhýbali na pravou stranu a aby
všechen šutr z nich byl sházen do pole. Člen silničního
výboru O. Kožoušek žádal od obce na odhazování šutru
100 lidí. Starosta Dundáček dal 6. července vybubnovati,
že má z každého domu jeden člověk na silnici robotovat
a ráno do 7 hodin aby byla silnice zcela vyklizena. Ač
z V. Bytyšky už bylo 16 vozů na přípřezích u armády,
musila k 100 dalším fůrám z tišnovského okresu 7. čer-
vence žádaným dáti ještě 14 vozů. Pod pokutou 50 zl.
musily státi druhý den už v Nedvědicích se zásobou špíže
na 8 dní. Za koně bylo slíbeno náhrady denních 26 kr.,
vozkové sami se starati měli o svou výživu. Těžké dny
počaly V. Bytyšce dnem 11. července 1866. Vojsko ra-
kouské spojené se saským na zpátečním pochodu čili
útěku roztábořilo se nad městečkem v zasetých polích
a nadělalo, jak místní úřad zjistil, zničení osení 2191 zl.
48 kr. škody. Musilo se prý dle rozkazu brigádníka Zajíč-
ka (velitel generál major von Zajtsek velitel 2. těžké
záložní jízdní divize. Těžká jízda - dragouni a kyrysníci),
takové postavení zaujati, aby dovedlo se ubrániti
přepadení Prušáků, kteří jim byli v patách. Obec dodala
jim na vaření 6 sáhů štípového dříví.

Sotva naši odtáhli, již vrazili 12. července nepřátelští Prušáci do městečka. 
První jeli cvalem se zbraní ostře nabitou po všech ulicích, aby zjistili, není-li tu vojska rakouského, pak

teprve vtrhli ostatní. Od té doby táhly Bytyškou po kolik dní nepřehledné různé voje k jihu. První den
rekvírovali některé potraviny a potřeby u hostinských Angela Piska na panském domě, u Dupala, u Ferdi-
nanda Císaře na radnici, u kupce Dominika Kováře a také u obce. V následujících dnech hlavně hostinský
Ferd. Císař škody utrpěl, ona radnice stojí zrovna u silnice. Aby se požadavkům vojska mohlo rychle činiti
zadost, zjistila obec zásoby nápojů u hostinských a obce: úhrnem nalezeno bylo 27 věder vína, 32 v. piva,
26 3/8 v. kořalky, 1 vědra kmínky, slivovice a anglické hořké. 

Hlavní zodpovědnost spočívala na starostovi Janu Dundáčkovi, jenž jednak žádostem vojska
vyhověti se snažil, jednak majetek, zejména koně a hovězí dobytek občanů chránil, tajil a kryl,
takže konečně ani životem nebyl jist.

Neobyčejné úspěchy pruské armády urychlily ukončení válečných hrůz tou měrou, že dne 23. července
o druhé hodině odpoledne uzavřen byl klid zbraní, 2. srpna příměří a 30. srpna mír. Prvním srpnem počí-
naje Vev. Bytyška měla skoro pořád pruské vojsko na bytě. Tak 1. a 2. leželo tam 9 důstojníků, 818 mužů
s 69 koňmi druhého praporu strážní zemské obrany (Gardelandwehr), jimž k jich rekvizici vydáno 260 liber
masa a (vyjma důstojníky) dávána strava. Podobně 3. srpna ubytováni a stravováni (bez důstojníků) byli:
náčelnictvo (štáb) čtvrté strážní pěší brigády, I. prapor druhého strážního pluku císaře Františka, část štábu
III. strážního ulánského pluku, polní pošta a jiní, úhrnem 37 důstojníků, 1018 mužů a 147 koní. Polní pošta
zůstala na radnici ležeti tři dny. Dne 4. srpna ošetřováno bylo 10 nemocných mužů třetího strážního pluku,
jimž i léky byly poskytnuty od lékaře Eduarda Kellera. Dne 5. srpna dorazili od třetího strážního ulánského
pluku dva důstojníci, 52 mužů s 56 koňmi. Dne 7 srpna 1 důstojník, 45 mužů s 69 koňmi husarů děvínských
č. III., 8. srpna 6 důstojníků, 100 mužů se 139 koňmi husarů děvínských č. X., jimž dodáno také něco ovsa
a sena. (Ten den byl první případ cholery ve Vev. Bytyšce, která pak řádila neslýchaným způsobem.)
9. srpna sešli se od štábu husarů č. X. a od II. Škadrony husarů 9 důstojníků, 113 mužů se 126 koňmi
a k nim přidružila se týž den polní intendatura osmé pěší divise sestávající z 5 důstojníků, 9 mužů s 13
koňmi. Intendantura zůstala v městečku ležeti až do 5. září, stravovala se však od 15. srpna sama. Dne 11.
a 12. srpna stál ve Vev. Bytyšce lazaret osmé pěší divise, 87 mužů s 12 koňmi. Dále tam leželi, sami se
stravujíce po 14 dní, to jest od 21 srpna do 4. září: čtyři setniny třetího durinského pěšího pluku č. 71. Mezi
tím i 4 pruští četníci se 4 koňmi v hostinci Piskově od 31. srpna do 3. září byli stravováni. Poslední pak 7.
a 8. září tábořili v městečku 3 důstojníci, 84 mužů s 85 koňmi durinského ulánského pluku č. 6. škadrona
třetí.
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Náhrady, které za dodávky, stravování a přípřeže měly býti vyplaceny od c.k. vlád, počítány byly dle tří
dob:první doba byla doba války do 2. srpna, druhá doba bylo příměří do 30. srpna a třetí doba byla doba
míru.

Vev. Bytyška dle přehledného seznamu ze dne 12. prosince 1867:
oznámila škod dostala však jen         tedy méně obdržela o

za ubytování a strav. zl. 3.646,50 zl. 1.845,46 zl. 1.801,04
za requisice zl.    686,12 zl.    218,77 zl.    467.35
za přípřeže zl.    553,65 zl.    259,00 zl.    294,65
za ztracené koně zl.    600,00 zl.    220,00 zl.    380,00
úhrnem zl. 5.486,27 zl. 2.543,23 zl. 2.943,04

Mapa katastru Veverské Bytyšky s předpokládaným ležením vojsk:

KÖNIGGRÄTZ 1866-2016 150. výročí bitvy, která změnila Evropu
U příležitosti výročí bitvy u Hradce Králové z 3.7.1866 bude v roce 2016 probíhat na Královéhradecku

rozsáhlý seriál kulturních, vzpomínkových a vzdělávacích akcí s vrcholem v týdnu od 27. června do 3. čer-
vence, www.koniggratz150.eu

Vlastimil Valášek, Vojensko historický spolek c.k. Monarchie, Eichhorn Bittischka.

Složení armády, které prošlo v r. 1866 Vev. Bytyškou

Měrné jednotky:
sáh 6=3,412 m3, libra 3=513,75 g, lot 7=16,05 g, vědro=56,00 l

Indicie k mapě 1866 - předpokládané ležení vojsk
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Rakousko Prusko 
velitelství transportní škadrony rakouské  druhý prapor  Strážní zemská obrany (Gardelandwehr)  
tři tlupy husarů  štáb Čtvrtá strážní pěší brigády  
baterie ohňostrůjců  I. prapor Druhý strážní pluk císaře Františka  
zákopníci  část štábu III. strážní ulánský pluk  
vozatajstvo polní pošta  
 pluk husarů děvínských č. III  
 pluk husarů děvínských č. X.  
 lazaret osmé pěší divize   
 čtyři setniny třetí durinský pěší pluk č. 71.  
 4 pruští četníci  
 třetí škadrona durinský ulánský pluk č. 6.  
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Úřady mají být nablízku občanům. 
Chci, aby vše potřebné bylo možné 
vyřídit na jednom místě, s možností 
podání z domova, bez cestování.„ “

Pavel Staněk, kandidát na senátora

www.pavel-stanek.cz

https://www.facebook.com/pavel.stanek.cz

ÚŘADY JSOU
TADY KVŮLI 
LIDEM, NE LIDÉ
KVŮLI ÚŘADŮM

KOUPÍM
udržovaný být v této oblasti. Děkuji. 

Tel.: 606 158 288

KOUPÍM
RD/chalupu k trvalému bydlení.

Tel.: 737 309 875
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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 07/2016, vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje
nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v září 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
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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



INZERCE

Zpravodaj - Městys Veverská Bítýška 07/2016 - inzertní příloha - str. 1/2

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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STANTE SE SOUCÁSTÍ NAŠÍ HRY

Hledáme nové kolegy a kolegyne na pozici:

TESAR/TRUHLÁR

Popis pracovní pozice:

Nabízíme:

Požadujeme:

Další volné pozice:

www.kompan.jobs.cz          prace@kompan.com       773 553 255

Nemusíte v tom zůstat sami!

Skutečně nikdo z nás neví ani netuší, zda
se stane obětí dopravní nehody, způsobí
si vlastní nešikovností úraz či poranění
nebo si přivodí pracovní úraz. V roce
2015 šetřila Policie ČR celkem 93 067
nehod, při kterých se těžce nebo lehce
zranilo 24 426 respektive 2 540 lidí. Za
rok 2014 je v ČR evidováno 40 358 pra-
covních úrazů. Nejen bolest a pracovní

neschopnost jsou důsledkem nehod
a úrazů. Na každého člověka v této situa-
ci čeká s pojišťovnou nebo viníkem neho-
dy jednání o odškodnění. Bezplatná po-
moc obětem úrazů a nehod s cílem, aby
se jim dostalo spravedlivého odškodnění,
bylo důvodem pro vznik občanského ne-
ziskového sdružení SUBVENTIO o.s.

Našimi klienty jsou: lidé, kteří utrpěli
újmu na zdraví při dopravní nehodě nebo
pracovním úrazu, trpí nemocí z povolání,
kterým někdo jiný úmyslně či z nedba-
losti ublížil na zdraví či jsou v blízkém
poměru k osobě, která zemřela vinou

někoho jiného. Na 
www.podanaruka.cz získáte podrobnější
informace. Kontaktujte nás co nejdříve,
předejte tak mnoha problémům! Kontakt

pro Brno a jižní Moravu:
libor.hytych@podanaruka.cz, 

tel. 775 957 757.


