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Vážení spoluobčané,

všechny vás co nejsrdečněji
zdravím v tomto jarním čísle
Zpravodaje.

Zastupitelstvo našeho městy-
se schválilo dne 4. března rozpo-
čet městyse na letošní rok
a s ním spojené investiční akce,
které chceme v letošním roce
realizovat.

Na základě nabídek na veřejné zakázky byly oslo-
veny stavební firmy na realizaci následujících akcí:
výstavba splaškové kanalizace v části ulice Dlouhá,
výstavba splaškové kanalizace a vodovodního řadu
v části ulice Na Babkách od ulice Na Bílém potoce
po rodinný dům pana Vrzala a výstavba přechodu
pro pěší na náměstí Na Městečku před budovou rad-
nice. Na uvedené investiční akce je na JMK zažá-
dáno o přidělení dotace. Jednou z podmínek přidě-
lení dotace je podepsaná a předložená smlouva o dí-
lo se zhotovitelem stavby, který bude vybrán na zá-
kladě výběrového řízení.

Dále je připravena výstavba hřiště na plážový vo-
lejbal v lokalitě Na Ostrůvku. V průběhu letních prá-
zdnin by měly být provedeny stavební práce spočí-
vající v rozšíření herny třídy sluníčka v mateřské ško-
le v ulici Pavla Perky na hygienou požadovaných mi-
nimálně 112 m2. 

Na sídlišti Na Bítýškách se na pozemku ve vlast-
nictví městyse čp. 515 připravuje výsadba 12 kusů
nových vzrostlých porostů – 8 javorů a 4 jeřáby.
Jedná se o náhradní výsadbu dřevin, které byly poká-

ceny z důvodu výstavby nového parkoviště.
Dřeviny byly vybrány a dodány naším rodákem
panem Stanislavem Flekem z arboreta ve Smržicích,
s nímž jsme spolupracovali i na zajištění a dodávce
stromků před budovu úřadu a do parku před koste-
lem sv. Jakuba.

V měsíci únoru proběhla závěrečná kontrolní
prohlídka stavby v budově čp. 555 v ulici Boční, na
jejímž základě byl 19. 3. 2015 vydán kolaudační
souhlas. Část prostor v této budově bude využíván
oblastní charitou Tišnov.

Městys zajistil vypracování znaleckého posudku
za účelem zhodnocení aktuálního stavu 53 kusů
vybraných stromů, rostoucích na pozemcích ve vlast-
nictví městyse. Jedná se především o porosty na ve-
řejných prostranstvích, jako jsou náměstí, mateřská
škola, sídliště a jiné. Účelem posudku je zhodnotit
aktuální stav stromů, hlavní pozornost byla věnová-
na jejich perspektivě a provozní bezpečnosti. Posu-
dek se zabýval hodnocením stavu stromů v pěti
oblastech, bylo hodnoceno především:
- Fyziologické stáří – zařazení stromu do kategorie

dle vývojového stádia jedince.
- Perspektiva – odhad perspektivy jedince na základě

jeho zdravotního stavu a vitality.
- Stabilita – odhad možného ohrožení provozní bez-

pečnosti jedincem na základě pozorovatelných
defektů. Hodnotí se především odolnost proti zlo-
mu a možnosti vyvrácení.

- Zdravotní stav – souhrnná charakteristika definující
stav mechanického poškození jedince. Hlavním vý-
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Usnesení č. 6
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje V. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti financování. 
Usnesení č. 9
ZM uděluje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, staros-
tovi městyse pravomoc provádět
rozpočtová opatření a pravomoc
podepisovat smlouvy o přijetí dotací v
období od posledního jednání zas-
tupitelstva, konaného v roce 2014, do
31. 12. 2014. Tato rozpočtová
opatření budou schválena na
nejbližším zasedání zastupitelstva
městyse.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje rozpočtové provizori-
um, které se bude pro rok 2015 řídit
těmito pokyny:

Neinvestiční výdaje budou čerpány
až do schválení rozpočtu roku 2015
maximálně do výše 1/12 rozpočtu
roku 2014 měsíčně. Investiční akce
budou do schválení rozpočtu zastave-
ny s výjimkou proplacení finančních
částek a faktur, týkajících se technic-
kého zhodnocení budovy čp. 555, ul.
Boční, a pořízení 3 ks kuchyňské
linky včetně spotřebičů, dále stolů a
židlí do zasedací místnosti v budově
čp. 555, ul. Boční. Proplacení faktury
za vypracování projektové dokumen-
tace na výstavbu komunikace ul.
Krátká. Proplacení výdajů týkajících
se technického zhodnocení budovy
kulturního domu (modernizace elek-
trorozvaděčů a přívodní elektroinsta-
lace). Proplacení výdajů na již zapo-
čatou akci - prodloužení veřejného
osvětlení - ul. Na Bílém potoce. 
Rozpočet na rok 2015 bude před-
ložen zastupitelstvu městyse ke
schválení nejpozději do 31. března
2015. 
Usnesení č. 11
ZM schvaluje vyřazení majetku
Městyse Veverská Bítýška dle před-
loženého soupisu. 

Usnesení č. 12
ZM schvaluje ZŠ Veverská Bítýška
vyřazovací protokol ke dni 31. 8.
2014 - DDHM -učební pomůcky a
předložené vyřazovací protokoly ke
dni 31. 10. a 30. 11. 2014. 
Usnesení č. 13
ZM schvaluje vypracování geomet-
rického plánu na pozemky čp. 2568,
1652/61, 1652/68, 1652/69, 1652/
62, 1652/70 a 1652/36 v k. ú. Vever-
ská Bítýška za účelem řízení služeb-
nosti, a to na náklady městyse. Tento
geometrický plán bude součástí
smlouvy o služebnosti. Smlouva bude
předložena ZM.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje zařazení bodu na pro-
gram dnešního jednání - udělení
souhlasu adresy sídlu MC Oříšek na
adrese Pavla Perky 390, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM vydává souhlas s umístěním MC
Oříšek na adrese Pavla Perky 390,
Veverská Bítýška, zapsaného na LV č.
1 v k. ú. Veverská Bítýška.
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znamem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.
- Vitalita - Souhrnná charakteristika popisující živo-

taschopnost stromu jako živého organismu. Zhorše-
ní vitality může být způsobeno nevhodnými stano-
vištními poměry, napadenými škůdci, příp. vlivem
okolního porostu.

Znalecký posudek navrhuje zásahy a definice
technologií, které odpovídají oborovému standardu
péče o přírodu a krajinu. Z 53 kusů posuzovaných
stromů je navrženo kácení 7 stromů, uvedené poros-
ty budou postupně vykáceny. Do posudku je možno
nahlédnout na úřadě městyse.

Na sídlišti Na Bítýškách u obchodu s potravinami
byl umístěn další kontejner na sběr oděvů, oblečení
a obuvi Diecézní charity Brno. Využívejte možnosti
do něj odložit uvedené věci a neukládejte je do
popelnic. 

Od měsíce dubna do konce měsíce října je povin-
ností každé obce zajistit svým občanům na základě
vyhlášky třídění bioodpadu a kovů. Je v kompetenci
obcí, jakým způsobem třídění zajistí. Městys Vever-
ská Bítýška za tímto účelem vyčlenil jeden velko-
objemový kontejner na místním sběrném dvoře, kam
mohou občané dle provozního řádu sběrného dvora
ukládat bezplatně bioodpad. Totéž se týká i třídění

kovů, které náš městys zajišťuje již po řadu let.
Na letošní rok máme uzavřenou objednávku na od-
stranění biologicky rozložitelného odpadu na kom-
postárnu ASA Žabčice. Tímto bych apeloval na vás,
občany, abyste využívali této možnosti a odváželi
biologicky rozložitelný odpad do uvedeného kontej-
neru na sběrném dvoře. Cena za uložení jedné tuny
na kompostárnu je o více než 50 % nižší, než když
posečenou trávu vysypete do popelnice a je uložena
na skládku jako směsný komunální odpad. 

Pro zajímavost uvedu náklady na svoz komunál-
ního odpadu za uplynulý rok. Celkové výdaje na
svoz komunálního odpadu činily 2 078 713 Kč.
Celkové příjmy činily 1 607 606 Kč, v této částce je
zahrnuta i finanční částka 381 832 Kč za tříděný svoz
v našem městysu. Jsou to peníze, které jdou do roz-
počtu městyse díky vám, občanům, kteří se podílíte
na třídění. Za to vám všem upřímně děkuji. Poplatek
za svoz komunálního odpadu činí nadále 350 Kč na
osobu a rok a dá se říct, že je to nejnižší poplatek
v širokém okolí. Vážení občané, třiďte odpad, třídění
odpadu šetří vaši peněženku. 

Josef Mifek, starosta městyse

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)



Usnesení č. 7
ZM schvaluje předložené VI. rozpoč-
tové opatření Městyse Veverská Bítýš-
ka v roce 2014 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje předložené VI. rozpoč-
tové opatření Městyse Veverská Bítýš-
ka v roce 2014 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložené VI. rozpoč-
tové opatření Městyse Veverská Bítýš-
ka v roce 2014 v oblasti financování.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2015
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2015
v oblasti výdajů s předloženou změ-
nou, a to zanést do § 6399 - ostatní
finanční operace navýšení výdajů o
220 000 Kč a v § 6409 - rezerva
částku ponížit o 220 000 Kč. 
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2015
v oblasti financování.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazeným zákonem č. 128/2000
Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a
věcných darů dle návrhu rozpočtu na
rok 2015 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám, které jsou uve-
deny ve schváleném rozpočtu městy-
se na rok 2015.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje rozpočtový výhled
Městyse Veverská Bítýška na roky
2016-2018.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje I. rozpočtové opatření v
roce 2014 - Vývařovna obědů, přísp.
organizace, Zábíteší 224, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje předloženou kolektivní
smlouvu Městyse Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 17
ZM schvaluje předložený Statut
sociálního fondu Městyse Veverská
Bítýška. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci, Veverská Bítýška, II.
rozpočtové opatření v roce 2014
Usnesení č. 19
ZM schvaluje Základní škole, přísp.
organizaci, Veverská Bítýška, před-

ložený odpisový plán na rok 2015 dle
předložených příloh.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje přijetí a ponechání
sponzorských darů účelově určených
v celkové výši 40 100 Kč na účtu Zá-
kladní školy, přísp. organizaci, Vever-
ská Bítýška. 
Usnesení č. 21
ZM schvaluje navýšení kapacity škol-
ní družiny, jejíž činnost vykonává
Základní škola Veverská Bítýška,
okres Brno-venkov, přísp. organizace,
ze 70 na 120 žáků, a to s účinností od
1. 9. 2015.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje vyřazení majetku Měs-
tyse Veverská Bítýška a Vývařovny
obědů, přísp. organizaci, Vev. Bítýš-
ka, dle předložených příloh.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje smlouvu č. NM-
0143300295259/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "OP Tišnov,
rek. TS" spočívající v umístění sloupo-
vé trafostanice, kabelového vedení
NN a sloupu venkovního vedení
NN", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a opráv-
něným E. ON Distribuce, a.s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje smlouvu č.
014330028802/001 o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
M. Kudeříkové, DPNNk, Černín,
1964", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a opráv-
něným E. ON Distribuce, a.s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje rozšíření prostoru herny
jedné třídy (sluníčka) MŠ v ulici Pavla
Perky na části pozemku čp. 109/2 v
k.ú. Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje, že projektovou doku-
mentaci pro stavební povolení a reali-
zaci vypracuje a stavební dozor zajistí
Ing. M. Š., bytem  Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 27
ZM schvaluje, že stavební práce a
elektromontážní práce provedou
zaměstnanci pracovní skupiny
Městyse Veverská Bítýška. Ostatní
odborné práce budou provedeny a

zajištěny dle směrnice Městyse Vever-
ská Bítýška č. 1/2014 - směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky na zakázku malého rozsahu Měs-
tyse Veverská Bítýška "Městys Vever-
ská Bítýška, ulice Dlouhá, splašková
kanalizace".
Usnesení č. 29
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky na zakázku malého rozsahu Měs-
tyse Veverská Bítýška "Městys Vever-
ská Bítýška, ulice Na Babkách -
splašková kanalizace".
Usnesení č. 30
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky na zakázku malého rozsahu
Městyse Veverská Bítýška "Městys
Veverská Bítýška, ulice Na Babkách -
vodovod".
Usnesení č. 31
ZM schvaluje Výzvu k podání nabíd-
ky na zakázku malého rozsahu
Městyse Veverská Bítýška "Městys
Veverská Bítýška, přechod pro pěší na
náměstí Na Městečku, před budovou
OÚ".
Usnesení č. 32
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku čp. 355/2 (oddělen z po-
zemku čp. 355), ostatní plocha o
výměře 156 m2 v k. ú. Veverská Bítýš-
ka za cenu 200 Kč/ m2.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků čp. 326/3, zastavěná plocha
a nádvoří (vzniklá oddělením z obec-
ního pozemku čp. 326/1) o výměře 7
m2 za cenu 1200 Kč/m2 a čp. 326/4 o
výměře 4 m2, ostatní plocha (vzniklá
oddělením z obecního pozemku čp.
326/1) za cenu 200 Kč/m2 v k. ú. Ve-
verská Bítýška.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku čp. 1984 o výměře 22 m2

(zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú.
Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m2. 
Usnesení č. 35
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku čp. 1982 o výměře 22 m2

(zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú.
Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m2. 
Usnesení č. 36
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku čp. 1976 o výměře 19 m2

(zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú.
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Veverská Bítýška za cenu 300 Kč/m2. 
Usnesení č. 37
ZM stahuje bod č. 23 - prodej obec-
ního pozemku čp. 1983 o výměře 22
m2 v k. ú. Veverská Bítýška z progra-
mu jednání, jelikož ZM nebylo sezná-
meno s vlastníkem stavby, která je
umístěna na tomto pozemku. 
Usnesení č. 38
ZM schvaluje pronájem nebytových
prostor na ulici 9. května 319, Vever-
ská Bítýška, o výměře cca 50 m2 za
účelem komerčního využití na dobu 5
let.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje cenu nájmu neby-
tových prostor na ulici 9. května 319,
Veverská Bítýška, o výměře cca 50 m2

za účelem komerčního využití ve výši
7000 Kč/měsíc + energie. Záměr
pronájmu bude zveřejněn na úřední
tabuli a webových stránkách městyse. 
Usnesení č. 40
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku čp. 1403/44 o
výměře cca 120 m2 v k. ú. Veverská
Bítýška za cenu 200 Kč/m2. Pozemek
bude oddělen geometrickým plánem,
který zajistí městys. Po zaměření
pozemku bude záměr prodeje zveřej-
něn na úřední tabuli a webových
stránkách městyse. 
Usnesení č. 41
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku čp. 537/3 (vzniklý z
pozemku čp. 537/2) o výměře 81 m2

v k. ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2. Záměr prodeje bude zveřej-

něn na úřední tabuli a webových
stránkách městyse. 
Usnesení č. 42
ZM schvaluje smlouvu č.
1030020464/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V. Bítýška, P. Perky, DPNNk,
Paulasová, čp. 9/3", 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. 43
ZM schvaluje odkoupení pozemku
čp. 1075, díl d (vzniklý z čp. 1075),
orná půda o výměře 94 m2 v k. ú.
Veverská Bítýška do vlastnictví
městyse za cenu 200 Kč/m2 od
soukromého vlastníka. Veškeré
poplatky spojené s odkoupením
pozemku uhradí kupující. ZM pově-
řuje starostu podpisem kupní smlou-
vy.
Usnesení č. 44
ZM schvaluje odkoupení pozemku
čp. 1073/2 (vzniklý z čp. 1073), orná
půda o výměře 162 m2 v k. ú. Vever-
ská Bítýška do vlastnictví městyse za
cenu 200 Kč/m2 od soukromého
vlastníka. Veškeré poplatky spojené s
odkoupením pozemku uhradí kupu-
jící. ZM pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Usnesení č. 45
ZM schvaluje odkoupení pozemku
čp. 1076 díl h, (vzniklý z čp. 1076),
orná půda o výměře 98 m2 v k. ú.
Veverská Bítýška do vlastnictví

městyse za cenu 200 Kč/m2 od
soukromého vlastníka. Veškeré po-
platky spojené s odkoupením po-
zemku uhradí kupující. ZM pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 46
ZM schvaluje smlouvu č. NM-
014330031065/001 o zřízení věcné-
ho břemene na stavbu "V. Bítýška, Na
Bítýškách, NNk, Obůrka, 534/10",
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 podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 47
ZM schvaluje zařazení bodu na pro-
gram dnešního jednání - možnost
získání garáže přes nařízenou exeku-
ci, která je ve výši 84 510 Kč do vlast-
nictví městyse za účelem obnovení
původního hlavního přístupu na míst-
ní hřbitov.
Usnesení č. 48
ZM pověřuje JUDr. Ryšavou za-
stupováním městyse ve věci možnosti
podání nabídky v exekučním řízení
ve věci získání garáže do majetku
městyse za účelem možnosti
obnovení původního vstupu na místní
hřbitov.
Usnesení č. 49
ZM schvaluje výstavbu hřiště na
plážový volejbal v lokalitě na
Ostrůvku, provede pracovní skupina
městyse. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

V rámci zlepšení sociálních služeb v našem městyse dochází ke spolupráci s Oblastní charitou Tišnov
v provozování pečovatelské služby a půjčování kompenzačních pomůcek. Charita bude sídlit v budově
bývalé drobné provozovny na ulici Boční.

Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov nabízí tyto služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Posláním této služby je být lidem nablízku, pomáhat jim s problémy, které prožívají v souvislosti se stářím
či nemocí. Poskytujeme jim pomoc při zvládání těžkostí, spojených s péčí o sebe i o domácnost. Našim
klientům ponecháváme možnost aktivně se podílet na tom, aby mohli co nejdéle a důstojně žít ve svém
přirozeném prostředí.

Hlavním cílem služby je poskytnout kvalitní, finančně, časově i místně dostupnou službu, která podpoří
samostatnost uživatele, v maximální míře zachová jeho dosavadní způsob života a umožní tak uživateli co
nejdelší setrvání v jeho přirozeném prostředí. Současně usilujeme o podporu přirozených sociálních kon-
taktů uživatele.

Pečovatelská služba je poskytována seniorům (starším 65 let), osobám s chronickým onemocněním
(starším 27 let) a osobám s tělesným postižením (starším 27 let), které mají sníženou soběstačnost a sebeob-
sluhu v základních životních dovednostech a potřebují pomoc při zvládání úkolů péče o vlastní osobu nebo
pomoc při zajišťování chodu a údržby domácnosti.
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Při poskytování našich služeb vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, podporujeme uplatnění jejich
vlastní vůle. Zachováváme lidskou důstojnost všech zúčastněných osob, dbáme na dodržování práv. Pod-
porujeme rozvoj samostatnosti uživatelů a posilujeme jejich sociální začlenění. Podporujeme zachování
přirozených sociálních vazeb a spolupráci s rodinou.

Služba je flexibilní a kompletní, je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin. Forma služby je
terénní, je tedy poskytována v domácnosti uživatele. Pečovatelská služba je dle ceníku uvedeného na
www.tisnov.charita.cz. Další informace Vám ochotně sdělí pracovníci Oblastní charity Tišnov na tel.731 626
074. Součástí služby je také poskytování základního sociálního poradenství.

Vedeme také půjčovnu kompenzačních pomůcky pro seniory, osoby po úrazech, osoby se zdravotním
postižením, dlouhodobě nemocné nebo pro osoby v rekonvalescenci. Kompenzační pomůcky jsou vhodným
prostředkem nejen pro přímého uživatele, ale i pro osoby pečující, kterým jsou velkým pomocníkem při
péči. Zapůjčení pomůcek (např. invalidní vozík, elektrické polohovací lůžko, chodítko, WC křeslo a další)
slouží ke zvládání běžných úkonů v každodenním životě a pomáhají aktivizovat a zlepšovat život všech,
kteří jsou závislí na pomoci druhých. Díky nim můžeme svým blízkým prodloužit a usnadnit život v do-
mácím prostředí.

Od května 2015 bude zřízeno i zázemí služby ve Veverské Bítýšce na ulici Boční. Bližší informace budou
aktuálně doplněny.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Zápis do 1. třídy
V pondělí 19. 1. 2015 odpoledne se na naší škole konal
zápis dětí do 1. třídy. Každý budoucí prvňáček předvedl
paní učitelce své znalosti v rozeznávání barev a geomet-
rických tvarů, počítání na počítadle, napsání jednoduchých
tvarů, přednes básničky a na konec zavázání mašličky na
plyšové hračce. Nejobtížnější byla pro děti zkouška vý-
slovnosti a to hlavně sykavek, R a Ř  a také zavázání maš-
ličky. Všichni budoucí prvňáčci zvládli zápis na jedničku,
a tak si odnesli plno dárků a pamětní list s krtečkem. Někte-
ří rodiče i s dětmi po zápisu využili možnosti prohlédnout
si školu v rámci Dne otevřených dveří.

Mgr. Jana Kosňovská

Matematická olympiáda v 5. A
Okresní kolo Matematické olympiády předcházelo školní kolo, které v 5. A téměř bez chyby zvládla Hana
Oplatková a Tomáš Drcmánek. 21. ledna 2015 se Tomáš i Hanka zúčastnili okresního kola v Tišnově na ZŠ
28. října. A jak se umístili? Z 92 účastníků byla Hana Oplatková na 36. místě a Tomáš Drcmánek na skvělém
9. místě. Gratulujeme! 

Mgr. Jana Kosňovská
Školní ples

24. 1. 2015 proběhl po delší odmlce v nově zrekonstruovaném sále Kulturního domu ve Veverské Bítýšce
Školní ples. Po slavnostním přivítání hostů vedením školy se o úvodní předtančení, které sklidilo u všech pří-
tomných velký úspěch, postarala taneční skupina Mighty Shake, jejíž členové jsou žáky 1. a 2. stupně naší
školy. O velmi kvalitní hudební produkci během celého večera se postaral zpěvák Jiří Helán s kapelou a hu-
dební skupina ZWOKNA tvořená ze současných i bývalých žáků naší ZŠ. 
Součástí programu byla i hra o ceny, která lákala svou bohatostí a pestrostí. Celkem bylo pro návštěvníky
připraveno 78 cen, mezi hlavní výhry patřil například let balónem nebo střelený divoký kanec. Získaný
výtěžek z prodeje losů bude použit na podporu rozličných aktivit našich žáků.
Krátce po půlnoci opět vystoupila taneční skupina Mighty Shake, tentokrát však již v podání zkušených pro-
fesionálů.
Celý ples proběhl ve velmi příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si ho užili. Velké poděkování patří nejen
všem sponzorům, kteří náš Školní ples podpořili, ale i všem těm, kteří se na organizaci plesu podíleli.
Doufáme, že se ples ZŠ stane příjemnou příležitostí k setkávání nejen rodičů našich žáků, ale i široké veřej-
nosti. 

Mgr. Veronika Petrová
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Naše vystoupení na plese
V sobotu 24. 1. 2015 se uskutečnil školní ples. Na
něm vystupovala také naše taneční skupina Mighty
Shake. Je to skupina, která se zabývá dvěma druhy
tance - společenským a hip hopem. Trénujeme
dvakrát týdně. Tréninky jsou náročné, ale i tak se na
ně vždycky těšíme a myslím si, že to všech 28 členů
skupiny baví.
Na plese jsme vystupovali s hip hopem. I když máme
za sebou spoustu vystoupení a také řadu úspěchů i na
mistrovství ČR, měli jsme přeci jen trochu trému, pro-
tože na školním plese byli nejen naši rodiče, ale také
naši vyučující. Naštěstí jsme vystoupení zvládli a byli
jsme pochváleni. 

Nikola a Pavlína, žákyně VII. A

Maškarní karneval
ZŠ Veverská Bítýška pořádala 25. 1. 2015 Maškarní karneval v sále Kulturního domu, který byl vyzdoben
pohádkovými postavami. Akce se zúčastnilo mnoho dětí se svými rodiči. Děti přicházely v krásných
maskách, měli jsme zde víly, čarodějnice, broučky i kominíka. Děti soutěžily, hrály různé hry a líbila se jim
i diskotéka. Po diskotéce vystoupila i hudební skupina ZWOKNA, kterou tvoří současní i bývalí žáci naší
školy. Tato akce obohatila kulturní život dětí a upevnila vzájemné vztahy mezi všemi věkovými kategoriemi.
Děti se svými rodiči si dopoledne užily.

PaedDr. Ivana Sedláčková

Planetárium
Ve středu 28. 1. 2015 žáci IV. A a V. A navštívili brněnské planetárium. V představení Úžasné planety děti
nahlédly do vzniku Sluneční soustavy a zjistily, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Na vlastní oči spatři-
ly ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podívaly se do míst, kam se dosud odvážily jen
meziplanetární sondy. Po zhlédnutí představení si žáci mohli prohlédnout podzimní a zimní hvězdnou oblo-
hu s ukázkou všech viditelných souhvězdí s odborným výkladem hvězdáře. Obě třídy se těší na další zají-
mavou návštěvu.

Mgr. Jana Kosňovská 

Historie našeho okolí
V občanské výchově se věnujeme historii našeho okolí. Jsme rozděleni do skupin po dvou nebo třech žácích.
Každá skupina má za úkol zjistit co nejvíce zajímavostí o nějakém místě nebo budově v našem okolí. Nejvíce
nás zaujala historie a pověsti o hradu Veveří. Je to jeden z nejstarších hradů u nás. Jednu hodinu jsme se
věnovali jen pověstem o Veveří a už víme, kdy a kam vyrazíme hledat poklad. Zaujaly nás také pověsti
O zazděné paní i O zlém správci. Ale i ve Veverské Bítýšce jsou zajímavá místa. Poslechli jsme si historii
o Jarošově mlýně, o naší škole, o železnici, která zde byla. Dozvěděli jsme se více o Kapli Matky Boží
a o Veverské Madoně, obraze, který je velice vzácný. 
Věnujeme se i okolním vesnicím. Spolužáci, kteří zde bydlí, nás informovali o historii Hvozdce, Lažánek
a Chudčic a také o Křížové cestě, která má 14 zastavení. Dozvěděli jsme se také o významné památce
nedaleko Tišnova, o klášteru Porta coeli. Až se seznámíme se všemi památkami, namalujeme turistickou
mapu našeho okolí, na kterou tyto památky zakreslíme. Na to se moc těšíme. Tyto hodiny se nám moc líbí.

Martin, Michal a Jan, žáci VI. A

Návštěva v Rozmarýnové ulici
Opět se vracíme k výukovým programům s ekologickým zaměřením. Obě druhé třídy aktivně pracovaly
v projektu Ferda Mravenec ve vodní říši v nově opravené ekologické budově Rozmarýnku v Brně - Jundrově.
V projektu děti poznávaly koloběh vody v přírodě, zahrály si na chrostíky, modelovaly vodní živočichy.
V krásně upravené zahradě si vyzkoušely, jaké je pobývat v mraveništi. 

Mgr. Jitka Jakubcová
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Návštěva divadelních představení 
K pěkným tradicím naší školy patří návštěvy divadelních představení. Děti prvního stupně jezdí pravidelně
do dětského divadla Polárka a Radost v Brně. V letošním roce zhlédly děti 1.- 3. ročníku představení O líné
babičce, Děvčátko Momo a ztracený čas a Pět báječných strýčků. Všechna zhlédnutá představení se dětem

líbila. Žáci 4. a 5. třídy spo-
lečně navštívili představení
Malované na skle v divadle
Radost a představení Dobro-
družství Toma Sawyera v diva-
dle Polárka. Děti již měly
přečtené úryvky z této známé
knihy, ale vidět ztvárnění kni-
hy herci, byl pro všechny nád-
herný zážitek.

Mgr. Ivana Šťastná

Olympiády - 2. stupeň
Na škole v nedávné době pro-
bíhala školní kola olympiád,
jejichž úspěšní řešitelé se nyní
připravují na okresní kola.
Soutěže ve znalostech, schop-
nostech a dovednostech těch
nejlepších žáků škol se konaly
v jazyce českém, anglickém,
německém, v dějepise, mate-
matice, fyzice, v chemii a pří-
rodopise. U posledních dvou
jmenovaných museli žáci pro-

kázat i praktické zkušenosti s chemikáliemi a přírodninami, např. na téma poznávání stromů podle pupenů.
Odvahu k soutěžení našli letos převážně žáci 9. třídy. Všem držíme palce pro kola další.

Kolektiv pedagogických pracovníků

České korunovační klenoty na dosah
Žáci 6. a 7. třídy budou mít příležitost seznámit se s mistrovskými replikami nejhodnotnějšího českého po-
kladu, neboť v nejbližších dnech navštíví výstavu korunovačních klenotů konanou v Letohrádku Mitrov-
ských. Exponáty doplňují zajímavosti a perličky z jejich mnohasetleté historie. Dobu vzniku klenotů přiblíží
rozšířený koncept výstavy zaměřený na jednu z nejdůležitějších postav české i evropské historie - Karla IV. 

Mgr. Helena Kučerová a Jana Ursacherová

Superstar
Dne 4. 3. 2015 se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž "Superstar". Žáci 2. stupně se po 5. vyučovací
hodině odebrali do tělocvičny, kde jsme tuto soutěž uspořádali. Soutěží nás prováděli moderátoři (žáci naší
školy) Petr Antonín Tichoň a Ondřej Jahoda. Ti přivítali také porotu, které se ujali - p. ředitel Vacek, p. uč.
Křížanová, p. uč. Houska a p. uč. Petrová. Po vystoupení každého zpěváka pěkně výkon zhodnotili a ve
finále rozhodli o absolutním vítězi, kterým se stala žákyně  VIII. A Alžběta Drcmánková. Za nejlepší taneční
výkon získal další první místo Jiří Balabán, žák IX. A třídy. Na druhém místě se umístili opět 2 soutěžící, a to
Alena Kurzerová a Jana Zavřelová. Třetí místo obsadila Eliška Kolstrunková. Na 4. místě se umístila žákyně
VII. A Pavlína Králíková a 5. místo obsadila Natálie Perková z VI. A. Dle umístění lze vidět, že výkony byly
velice vyrovnané a určit, kdo byl lepší, bylo dosti obtížné. Celou akci jsme zakončili společným zpěvem
písní Náměšť od Jaroslava Hutky. Pro hojnou účast soutěžících a spokojenost ostatních diváků se budeme
snažit tuto akci příští rok zopakovat a popřípadě ještě vylepšit.

Za HV zpracovala Mgr. Markéta Jůzová 
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Lyžařský výcvikový kurz
V termínu 7. 2. - 14. 2. 2015 se 40 žáků naší školy zúčastnilo LVK v Peci pod Sněžkou. Žáci ho zhodnotili
takto:
Lyžařský výcvikový kurz 2015 očima našich nadějných lyžařů
Poprvé na lyžáku:                                                                                                       
"Letos jsem se poprvé zúčastnila LVK a vůbec toho nelituji. Ihned, co jsme přijeli, se mi tu líbilo - byl tu sníh!
Hotel byl také moc pěkný. Personál příjemný a paní kuchařky nám vařily opravdu skvěle. Na pokoji to bylo
super, i když jsme neměly pořádek jako doma: Sjezdovky byly vždy velmi dobře upravené. Jezdili jsme
převážně na Bramberku, Smrku, Zahrádkách a Javoru. Bramberk se mi líbil nejvíc, protože zde byla
čtyřsedačková lanovka, kde si naše nohy alespoň trošku odpočinuly. Ve středu byl na programu pěší výlet do
Pece pod Sněžkou, nebo dobrovolný výlet do skiareálu Jánské Lázně. Já jsem si vybrala Jánské Lázně, moc
se mi zde líbila kabinková lanovka. Každý večer měla nějaká třída večerní program, nejvíce nás bavila hra
fackovaná. Celkově to tu bylo moc pěkné a moc jsem si to tu užila!"                                  

Hana, zelený tým

"Na tomto lyžáku jsem byla sice poprvé, ale zato se mi strašně moc líbil. Všem ho moc doporučuji a těším
se na příští lyžák plný zážitků!"                     Pavlína, žlutý tým

Naposledy na lyžáku:
"Lyžák. Když se řekne tohle slovo, představím si nejen skvělou lyžovačku, ale i kopec srandy se svými
kamarády. Jsem ráda, že tohle všechno jsem zde mohla zažít. Jezdím sem od sedmé třídy a každý rok se
skvěle vydařil. Letos je to pro mě, bohužel, naposledy.
Překvapilo mě, jak tu mají rok od roku lépe upravené sjezdovky. V areálu přibyly i nové atrakce (tobogán,
elektronický měřič časomíry atd.) Hotel, kde bydlíme, je taky skvělý. Pokaždé nám dobře vaří a kolikrát se
vyspím lépe, než ve své posteli doma. Z tohoto roku mám další úžasný zážitek a to výlet do Jánských Lázní.
Kdybych letos nebyla absolventem této školy, chtěla bych, aby se něco podobného opakovalo každý rok.
Naneštěstí jsem ke konci lyžáku onemocněla. Je mi to moc líto, protože jsem si chtěla pořádně užít posled-
ní den. No jo, s tím už nic nenadělám. Až na tu nemoc to bylo jako vždy úžasné a velice pochybuju, že
někdo zažil nějaký lepší lyžařský kurz. Nikdy bych ho za žádný jiný nevyměnila!"               Jana, růžový tým

Jaké bylo letošní lyžovaní v Peci pod Sněžkou?
"Podle mého názoru se Krkonoše mohou srovnávat s několika světovými lyžařskými středisky. Já osobně
jsem si Krkonoše zamilovala. Sjezdovek je zde nespočet a jsou dlouhé, široké a vždy perfektně upravené."

Karolína, růžový tým
"Na každé sjezdovce je letos nová atrakce. Na Smrku je boží tobogán s tunelem a skokánky, na Zahrádkách
je měřič rychlosti, na Klondiku je slalom s elektronickým měřením rychlosti, ale nejlepší je Mulda, zde se
jezdí do protisvahu." Alžběta, růžový tým

"Lyžování bylo super, sice mi to nešlo, ale učila jsem se a nakonec jsem sjela všechny kopce."
Tereza, zelený tým
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"Sice mě bolí všechny svaly z lyžování, ale klidně bych tu zůstala ještě další týden, protože je to tu super!"
Lucie, růžový tým

"Od pondělí bylo nádherné počasí, tak jsme si lyžování doslova užívali. Ve dvojicích jsme vyzkoušeli i tzv.
hodiny, a když jsme zrovna nepadali, tak nám lidé tleskali."

Eva, žlutý tým

"První dva dny sněžilo, ale to nám nebránilo ve výcviku. Největší problém s počasím měl asi zelený
(nováčkovský) tým, protože jsme se museli potýkat s větrem. Pro některé byl totiž velký problém udržet se
v těchto zhoršených podmínkách na lyžích. Ano, bylo sice namáhavé naučit se lyžovat ve vánici, ale náš tým
to zvládl. Nejprve jsme se začali učit sjíždět malé kopečky a hlavně brzdit, nyní však jezdíme na velkých
sjezdovkách jako ostatní týmy. A to jenom díky neupadajícímu úsilí a naději naší paní učitelky Hemalové."

Kateřina, zelený tým

"Na Bramberku se mi letos jezdilo obzvlášť dobře, lépe než minulý rok, protože tam nebylo tolik ledu."
Lucie, růžový tým

"V Peci pod Sněžkou se mi moc líbí sjezdovky, které jsou vzájemně propojeny cestami. Nejlepší je Bram-
berk a Zahrádky."

Lukáš, růžový tým

"Nejvíc čeho jsem se bála, byla černá sjezdovka. Když jsem přijížděla k hraně sjezdovky, cítila jsem, jak se
mi zvedá žaludek. Nejdřív jsem si myslela, že se otočím a vyšlapu si to zpátky na začátek sjezdovky. 
Nakonec jsem se odvážila a pomaličku to sjela až dolů. Celá natěšená jsem dojela dolů a zakřičela přes celý
Bramberk: "Hurááá!" Karolína, růžový tým  

"Dobré bylo také to, že když jsem se z vrcholu Bramberku dívala, spatřila jsem Sněžku a také lavinu, která
spadla z vedlejší hory." Nikola, oranžový tým

Co nejvíce pobavilo?
"Každý večer měla nějaká třída večerní program. Hráli jsme spoustu her, ale nejvíce všechny bavila hra fac-
kovaná. Ta byla podle mě nejlepší a nejjednodušší." Martin, oranžový tým

"Ranní rozcvička s panem doktorem nám vždy rozjasnila úsměv na tváři. Vrcholem celé rozcvičky byl
závěrečný běh ve sněhu na kopec, který byl vedle hotelu. To bylo super!" Tereza, zelený tým

Letošní největší zážitek nebyla sjezdovka na Hnědém vrchu, ale…
"Byla jsem hodně nadšená, když jsme místo do Pece, jeli na výlet do Jánských lázní. Byl to skvělý zážitek,
protože jsem v kabinkové lanovce nikdy nejala a inverze se také nevidí každý den., takže z tohoto výletu
mám zážitků opravdu hodně." Alžběta, růžový tým

"Stejně jako v minulých letech, tak i tentokrát se v půli týdne šlo do Pece. Letos jsme ovšem měli změnu.
Vedoucí lyžařského kurzu, pan ředitel Vacek, vymyslel vážně skvělý výlet. Byl dobrovolný a já se ho s radostí
zúčastnila. Jeli jsme skibusem do Jánských lázní, odtud kabinkovou lanovkou nahoru na hřebeny. Dole byla
zima a mlha. Vyjeli jsme nad mraky a cítila jsem se trochu jako v jiném světě. Bylo nádherně, svítilo sluníčko
a měla jsem chuť si lehnout do sněhu a opalovat se. Dále nás vezla rolba, vysadila nás na běžkařské trati.
Pokračovali jsme po svých až k další rolbě, která nás vsadila v našem areálu na sjezdovce Mulda. Tento výlet
byl pro mě velkým zážitkem a příjemným oživením." Jana, růžový tým

…a také…
"V úterý se strhla do Modrého dolu lavina, která byla výjimečně velká. Pan ředitel říkal, že naposledy zde
podobně velká lavina spadla v roce 1887. Měla jsem velké štěstí, že jsem to mohla vidět."

Klára, růžový tým

"V průběhu týdne nás zasáhla novinka…spadla lavina. Viděli jsme lítat mnoho vrtulníků horské služby z Pece
pod Sněžkou."  Tereza, zelený tým
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Jak hodnotí naši závodníci letošní závod ve slalomu?
"Ve čtvrtek se také konaly závody. Každý dostal své číslo, které měl po celý závod (od začátku až do konce)
na starost. Já jsem měla číslo 31. Večer bylo vyhlášení a já jako nejmladší účastník LVK jsem skončila na 1.
místě. Měla jsem velkou radost!"

Adéla, růžový tým

"Nejlepší byl slalom, který se konal na sjezdovce Klondike. Nakonec jsem skončil 1., ale jen o kousek."
Lukáš, růžový tým

"Závod jsem si skvěle užila, dokonce jsem skončila druhá, ale místo diplomu nebo medaile bychom mohli
dostat nějakou sladkost."

Alžběta, růžový tým

Co některým na pokoji chybělo?
"Pokoje jsou moc pěkné, až na to, že nám tam chyběla televize, ale i bez ní jsem se obešel."

Adam, růžový tým

A co říkají naši lyžaři na letošní stravování? Chutnalo jim?
"Se stravou jsem byla maximálně spokojená. Prostě jídlo jako od maminky."                

Karolína, růžový tým

"Vařili nám výborně. Většina si šla i přidat. Moc jsme si pochutnali a všechno snědli. Bylo zkrátka úžasně
připravené."                                                                                                                  

Lucie, žlutý tým

"Kuchařky byly velmi šikovné, jejich jídlo mi vždy chutnalo. Dobré bylo i to, že nám daly tolik jídla, kolik
jsme chtěli."                                                                                                          

Nikola, oranžový tým

"Jídlo je tu oproti loňskému roku mnohem lepší. Tento rok jsem ještě žádné jídlo nevrátila, což je zázrak.
Nejvíce mi chutnalo rizoto a zelňačka."

Alžběta, růžový tým

Loučení deváťáků s LVK…
"Lyžařský kurz mě naučil lyžovat! Za dobu čtyř let jsem se vypracovala do skupiny růžových! Všechny čtyři
roky jsou nezapomenutelné!"

Karolína, růžový tým

"Tento rok jsem si lyžák užila o trochu víc než minulý rok, možná proto, že je to poslední lyžařský kurz na
základní škole. Bude mnohem těžší odsud odjíždět než kdykoliv před tím. Zůstala bych tu ještě další týden,
ale bohužel to nejde."

Michaela, růžový tým

"Všechny čtyři roky byly stráveny v dobrém kolektivu. Tento lyžařský kurz jsem si užila!"
Karolína, růžový tým

"Škoda, že jsem tu byla letos naposledy. Bude se mi po lyžáku stýskat."
Lucie, žlutý tým

Závěrem…
"Celý lyžařský výcvik se povedl. Moc se mi tu líbilo. Sněhu bylo dost akorát pro radost. Krásný lyžařský
výcvik!"

Tereza, zelený tým

"Ráda bych pochválila celý personál hotelu, který se o nás moc pěkně staral. A hlavně pana ředitele, paní
učitelky a doktora s nejlepšíma rozcvičkama. Děkujeme!"

Alžběta, oranžový tým
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Ve Veverské Bítýšce je několik restaurací a v minulosti tomu nebylo jinak. Například v domě čp. 4 bývala
restaurace U Císařů, v domě čp. 48 restaurace U Kazíků, na Tišnovské ulici v domě čp. 60 byla restaurace
U Křížů nebo Na Městečku v dnešní budově radnice byla restaurace U Jonášů, později U Jelínků. Všechny
během let zanikly a na jiných místech vznikly nové.

Ale v místě dnešní restaurace Na Městečku je pohostinství nebo restaurace už od konce 17. století. První
zmínka o domě čp. 71 je z roku 1633, kdy patřil jistému Martinu Finitovi. Již v této době bylo na domě právo
krčmářské - to znamená, že o jarmarcích a trzích se zde mohlo nalévat víno.

Před rokem 1645 zde hospodařil nějaký Bažant. Po vpádu švédských vojsk za třicetileté války grunt
zpustl. Obci bylo povoleno, aby tento grunt užívala a z jeho výtěžku aby byly dány nějaké peníze na opravu
kostela, který během války vyhořel. 

Po nějakém čase si zažádal o hospodářství veverský hejtman Michal Purkhart. Obec mu tento grunt po-
stoupila s tím, že z něho bude odvádět to, co se odvádělo doposud. Purkhart na domě nebydlel, měl zde
zaměstnané lidi. Po jeho smrti roku 1672 se jeho manželka s dcerou Johankou do Bítýšky na grunt nastěho-
valy. Požívaly velké vážnosti nejen pro svůj majetek, ale i pro svou vlídnost. K domu patřilo 55 moravských
mír polí. Dne 7. ledna roku 1685 se Johanka provdala za Šimona Františka Adryana, měšťana z Velké Bíteše.
Po svatbě se všichni odstěhovali do Velké Bíteše. Aby grunt nezůstal prázdný, nabídl ho Adryan obci anebo
ke koupi. Žádný kupec se nenašel, a tak obec po celý rok 1685 využívala jeho polnosti a hospodářství, ale
nic nezaplatila. 

Na jaře roku 1686 dala paní hraběnka veverská pole patřící ke gruntu zorat a zasít. Bítýští radní zjistili, že
je zle a chtěli, aby Adryan zaplatil všechny dluhy za rok 1685. Ale ten jim obratem zaslal dopis ze dne 22.
3.1686, že z jeho strany se chyba nestala, že jim grunt postoupil ke koupi, ale oni ho jen využili a nic z něho
nezaplatili. Proto dům i s polnostmi prodal vrchnosti. Stal se z něj panský dům a obec přišla o jednoho souse-
da. 

Utrpěla ještě jinou škodu. Vrchnost si na domě zřídila šenk piva a kořalky a toto právo bylo zaneseno do
pozemkových knih. Každý nájemník, který si dům od vrchnosti pronajal, se nazýval "hostinský na panském
domě". Tak tomu bylo od konce 17. do začátku 19. století. V této době byl na budově vytesán český znak -
dvouocasý lev. 

Na začátku 19. století dala veverská vrchnost dům na prodej. Dražba se konala 29. 12. 1806. Nejvíce za
něj dal Ferdinand Porázek, soused veverskobítýšský - celkem 6 400 zlatých. Do majetku patřil hostinec, dvě
konírny na 40 koní, sklep u silnice na Lažánky, pole, zahrada, louky o rozloze 10 mír, osvobození od robot,
přípřeží a ubytování vojska zeměpanského. Musel však platit 160 zlatých roční činže, daně, zemské dávky,
pivo brát z panského pivovaru v Říčanech, kořalku od tamějšího žida a nalévat ji za cenu od vrchnosti
ustanovenou. Rodina Porázkova se na panském domě udržela do roku 1850. 

Roku 1850 koupil hostinec i s polnostmi soused veverskobítýšský Jan Perka za 9 000 zlatých. Perka dal
hostinec do nájmu a pole obdělával ke svému gruntu číslo 129. Roku 1844 přepsal hostinec i s polnostmi na
svého syna Pavla Perku, který byl učitelem ve Frenštátě.

Bohužel od dvacátého století se nám historie trochu ztrácí. Víme, že ve druhé polovině dvacátého století
zde působili hostinští Kárný, Jelínek a Přibyl. Po roce 1989 budovu zrenovovali bratři Vackovi. Je zde
pivnice, restaurace, pizzerie a letní posezení ve dvoře. Jejich služeb využívají nejen místní občané, ale i tu-
risté a cykloturisté, kteří hojně navštěvují Veverskou Bítýšku po celý rok.

Hana Mifková

HISTORIE BUDOVY RESTAURACE NA MĚSTEČKU

Z IVANČIC OKOLO ŘEKY JIHLAVY

Veverská Bítýška má krásné okolí blízké i vzdálenější. Dnes se
vypravíme do Ivančic.

Pojedeme buď autem, nebo autobusem č. 153, který nás
zaveze až na náměstí. Nedaleko středu města se nachází
železniční zastávka Ivančice-město. Je zde také parkoviště pro
auta. Odtud se vydáme na náš pěší výlet. 

Po ulici vedoucí souběžně se železniční tratí se vydáme po
červené turistické značce. Přejdeme hlavní silnici vedoucí od
Brna a Moravských Bránic a půjdeme do kopce mezi domky, až
vyjdeme z města ven. Nahoře po polní cestě, která se vine po



úbočí, dojdeme k prvnímu zajímavému bodu cesty, k roz-
hledně Na Oklikách. Je odsud vidět údolí řeky Jihlavy
a město Ivančice. Z mírného kopce kolem chat dojdeme
k železniční zastávce Letovisko a sejdeme k silnici. 

Nacházíme se u Stříbského mlýna. Je jedním z nej-
starších a nejzachovalejších mlýnů v regionu. Byl postaven
patrně již v pozdním středověku, za dobu jeho existence
jej vlastnila spousta majitelů. Z předválečné doby byl
nejznámější Kašpar Máca, který se zasloužil o dnešní podo-
bu budov. Dnes je zde ateliér a galerie, která však momen-
tálně není v provozu. Na louce před mlýnem je pod spla-
vem pěkné přírodní letní koupaliště a je možné se občer-
stvit v restauraci.

Od mlýna se vydáme opět do kopečka a po chvíli se
ocitneme mezi vinicemi. Je s podivem, jak blízko je od nás kraj vína. Jdeme stále po červené značce a na-
bízejí se nám daleké výhledy do krajiny. Sejdeme z prudkého kopce do vesnice a dojdeme k nádraží do

Moravských Bránic.
U silnice vedoucí k mostu přes řeku se od červené

značky odpojíme a přejdeme po mostě přes řeku Ji-
hlavu do Nových Bránic. Za mostem se zase s čer-
veným značením setkáme a jdeme proti proudu ko-
lem řeky po pěkné rovinaté cestě. Míjíme množství
rekreačních chat, které byly postaveny pravděpodob-
ně převážně za socialismu. Protože v té době nebylo
mnoho stavebního materiálu, můžeme sledovat, jaká
lidová tvořivost a kutilské vylepšování bujelo při
stavbě chat. 

Po chvíli již zdálky uvidíme další významný bod
naší cesty, známý železniční viadukt - most přes údolí
řeky Jihlavy na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou.
Původní stavba, dokončená v roce 1870, byla prvním
celoželezným mostem v Rakousku-Uhersku. Ze sta-

rého mostu však bylo zachováno pouze krajní pole mostovky s pilířem a podpěrou, tento zbytek byl
prohlášen za kulturní a technickou památku. Vedle je postaven nový viadukt, který byl zprovozněn v roce
1978.

Je třeba dávat si pozor na sledování turistické značky, u mostu je vyznačena nejasně a my potřebujeme
odbočit od řeky doleva. Jdeme do kopce pěkným lesem na nejvyšší bod naší cesty, na kopec Réna (319 m
n.m). Dříve se tam nacházelo slovanské hradiště, při troše
představivosti můžeme najít v terénu zbytky valů. Hradiště
se údajně rozkládalo až na 50 hektarech. Na Rénu a dolů
k řece jezdívali též trampové z Brna a širokého okolí.

Blíží se závěr našeho putování. Z mírného kopce se po
úbočí dostaneme k další rozhledně, která je pojmenována
po Ivančickém rodákovi Alfonsi Muchovi. Je z ní krásný
výhled na město a řeku. V roce 1912 stála na tomto místě
dřevěná rozhledna, která byla v roce 1930 nahrazena
betonovou. Poslední oprava proběhla v roce 2000. 

Z kopce sejdeme k řece, na jejímž pravém břehu
najdeme pěkné výletní místo, které slouží místním
občanům. Je tam malý amfiteátr, prolézačky pro děti a letní
stánek s občerstvením. Přejdeme přes most a náš okruh se
uzavírá u železniční zastávky. 

Vidět na pouhých 14 kilometrech tolik rozmanitých věcí, to se málokdy podaří. Doporučuji vyhradit si na
tento výlet celý den. V Ivančicích a okolí je ještě k vidění mnoho dalšího, ale to zase příště.

Turistice zdar, Václav Hálek
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V nejbližších měsících připravujeme pro veřejnost:  

26.4.2015 Čarodějnické odpoledne 

17.5.2015 Koloběžkiáda 

7.6.2015 Pohádková cesta 
 

Na prázdniny chystáme tábory pro děti:  

29.6. – 3.7.2015 
Příměstský tábor – Veverská Bítýška  

Hurá, prázdniny 

4.7. – 11.7.2015 
Pobytový tábor – Daňkovice 

Cesta na divoký západ 

18.7. – 25.7.2015 
Pobytový tábor – Bolešín 

Dobrodružství Asterixe a Obelixe  

24.8. – 28.8.2015 
Příměstský tábor - Veverská Bítýška  

Veverčí řádění 
 

Podrobné informace získáte na  www.ddmhelceletova.cz ,  cvc.veverka@seznam.cz  

CENTRUM VOLNÉHO ČASU VEVERKA

Datum: 30.5.2015

Téma: Vesmírná akademie

Èas: 13:00 - 17:00h

Místo: louka za HARTMANN - RICO, Veverská Bítýška

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2015

Letošní tříkrálová sbírka proběhla dne 10. ledna 2015. 

Výnos sbírky: 
Veverská Bítýška 68 120 Kč 
Hvozdec 11 178 Kč 
Chudčice 26 214 Kč. 
Celkově bylo na účet Charity odvedeno 105 512 Kč. 

Letos se zúčastnilo 21 skupinek koledníků. Jako doprovod
tříkrálových skupinek celkem 63 koledníků se zúčastnilo 21
dospělých. Pět dospělých pravidelně počítá obsah pokladniček

DĚTSKÝ DEN HARTMANN-RICO
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tříkrálové sbírky. Tři až čtyři ženy zajišťují občerstvení pro
koledníky. Do výčtu zúčastněných patří i rodiče, kteří naše
koledníky vypravují, ti vyrábí královské koruny a královský
šat. 

Velké poděkování patří jak všem koledníkům, tak i dár-
cům, neboť bez jejich štědrosti by se sbírka míjela
účinkem. 

V letošním roce bude část darovaných peněz použita v na-
šem městysu při otevření pobočky Diecézní charity Tišnov
ve Veverské Bítýšce.

Anežka Dvořáková

INZERCE

POZOR! Připomínáme, že 30. dubna končí
uzávěrka výtvarné soutěže ŠKOLNÍ LÉTA.

Výstava v Jarošově
mlýně

Jarošův mlýn Vás zve na výstavu

“NEPÁL BEZ BOŽSTEV”.
Výstavu fotografií Daniely Kouřilové je možné

navštívit v prostorách muzea do 14. 6. 2015
(po předchozí domluvě kdykoliv, jinak vždy

pátek – neděle 9-19). 

Trochu nezvyklý název série „Nepál bez

božstev“ vychází ze skutečnosti, že území,

kterých se výstava týká, se výrazně vymykají

všeobecným představám o Nepálu.
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CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

� Krmiva pro psy, kočky a drobná hospo-
dářská zvířata

� Hračky pro psy, kočky a drobné exoty
� Oblečky pro psy proti nachlazení
� Zábaly pro psy a kočky proti plstnatění

srsti
� Střihová úprava psů dle standardu ple-

mene
� Odborné poradenství v problematice

chovu malých zvířat
� Maso pro psy a kočky
� Ubytování zvířat po dobu Vaší dovolené
� Možnost využití služeb veterinární lékař-

ky MVDr. Ireny Packové

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chovatelům zvířat nabízíme:

Eliška Packová
Dlouhá 48, Veverská Bítýška

tel: 724 353 430
IČO: 88372316

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

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v červnu 2015 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Vever-

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

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING



INZERCE
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Výroba a montáž nových pomník
Opravy pomník
Broušení a vyrovnání obrub
Nápisy na pomník
Dopl kový sortiment: 
   lampy, vázy, drt  do hrob  
   a mnoho dalšího

KAMENICTVÍ HÁJEK s.r.o.
email: ales@kamenictvihajek.com
internet: www.kamenictvihajek.com
telefon: 777 145 338

cedule-A4.eps   1   15.2.2014   20:27:40
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Tato nabídka platí od 3. 4 do 30. 4. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Muškáty  
Pelargonium peltatum

košík 10 ks

Zahradnický 
substrát 
50 l

Mulčovací kůra 80 l

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg

kola R 13

STABILNÍ KONSTRUKCEPřívěsný vozík
21382763

Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr ložné plochy: 
2060 x 1110 x 300 mm, celková/ užitková hmotnost 
750/ 625 kg, kola R13

10 kg 

198,-
košík 10 ks 

65,-

69,-

80,-

10.990,-

ZAHRADA

paletový odběr od 13,30

od

14,-

vyrobeno 
v Německu
vyrobeno
v Německu

Tepelně izolační cihly 
GIMA PD

STAVEBNINY

BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

www.bauhaus.cz

VČETNĚ
CERTIFIKOVÁNO DO

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

při paletovém odběru

od

45,-
Značkové suché 
maltové směsi 25 kg


