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Vážení spoluobčané,

v tomto čísle Zpravodaje Vás se-
známím s několika investičními
a stavebními akcemi na letošní
rok. Zastupitelstvo města dne
3. března schválilo předložený
rozpočet města a výzvy na veřej-
né zakázky, ve kterých budou
vybráni zhotovitelé následu-
jících investičních akcí města:

Propojovací chodník v ulici Nádražní - Pod Hor-
kou a v ulici Tišnovská od mostu přes řeku Svratku
směrem k ulici M. Kudeříkové.

Bude upraveno stávající připojení ulic Za Řekou
a Nádražní. Tyto ulice budou napojeny na ulici Tiš-
novskou samostatnými větvemi. Součástí této akce je
výstavba nových chodníků.

Stavební úpravy budovy kulturního domu Vever-
ská Bítýška, Pavla Perky č. p. 390.

Stavba řeší zateplení celé budovy, částečnou vý-
měnu oken (těch, která nebyla doposud vyměněna),
realizaci nových střešních krytin spojenou s výmě-
nou všech navazujících klempířských výrobků a hro-
mosvodu.

Tímto bych chtěl poděkovat občanům přilehlé
nemovitosti č. p. 588 za to, že přistoupili k uzavření
dohody, která řeší provádění stavebních prací z je-
jich části pozemku, a tím neblokovali stavební řízení
týkající se opravy budovy v majetku města.

Připojení vrtu HV 102 do vodovodní soustavy.
Byla vydána veškerá stavební povolení týkající se

připojení vrtu HV 102 do vodovodní soustavy naše-

ho města. (Jen pro přiblížení této rozsáhlé a složité
stavební akce - prvním dokumentem byla projektová
dokumentace hydrogeologického průzkumu vypra-
covaná v červenci 2017. Poté následovala celá řada
povolení, vyjádření, stanovisek, projektových doku-
mentací, rozhodnutí a vybudování jímacího vrtu.
Následovaly čerpací zkoušky a rozbory pitné vody
podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. A teprve 11.12.
2020 bylo vydáno právoplatné rozhodnutí ke stav-
bě.) Veřejnou vyhláškou bylo stanoveno ochranné
pásmo 1. stupně vodního zdroje vrtu HV 102. Povo-
lený odběr z uvedeného vrtu je 5,33 l/s po dobu 12
měsíců v roce a povolení k nakládání s vodami podle
vodního zákona je vydáno na dobu 10 let. Zastupi-
telstvo města schválilo výzvu na podání nabídky na
zhotovitele stavby, který bude vybrán ve veřejné sou-
těži. Po podpisu smlouvy o dílo s vybraným ucha-
zečem bude stavba zahájena a po dokončení stavby
bude uvedený nový zdroj pitné vody zapojen do vo-
dovodní soustavy.

Nyní používaný vrt HV 101, který je zapojen do
vodovodní sítě a ze kterého si v současné době
mohou občané 2x denně zdarma odebírat jakékoliv
množství pitné vody, má vydatnost 1,3 l/s a hodnota
dusičnanů je do 20 mg/l. Vrt HV 102, který bude
zapojen do vodovodní soustavy, má vydatnost 5,33
l/s a hodnota dusičnanů je 7,6 mg/l. Připojením vrtu
HV 102 k vrtu HV 101 bude možno odebírat celkové
množství 6,66 l/s s hodnotou dusičnanů do 20 mg/l.

Pro upřesnění: z vodního zdroje Šmelcovna je
odběr pitné vody stanoven na 8 l/s. Zprovozněním
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vrtu HV 102 tak budeme mít dva nezávislé vodní
zdroje pitné vody takřka o stejné vydatnosti.

Jeden zdroj z prameniště Šmelcovna a druhý zdroj
z vrtů HV 101 a HV 102.

Projektová dokumentace řeší a součástí staveb-
ních prací je i výměna technologické části v úpravně
vody.

Oprava tartanového povrchu na víceúčelovém
hřišti Na Ostrůvku.

Jedná se o položení nové horní vrstvy tartanu
včetně nového lajnování. Hřiště je v provozu od roku
2005, a tak je již zapotřebí uvedený povrch obnovit.

Na Ostrůvku podél toku Bílého potoka budou
osazeny nové fitnessové cvičící prvky, které jsou
objednány a zadány ve výrobě. Dodávku zajišťuje
firma Bonita Group Service, s. r. o.

Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce
Trhovice.

Je schválena výzva k podání nabídky na výběr
zhotovitele stavby. Výzva bude zveřejněna na por-
tále veřejných zakázek po vydání právoplatného sta-
vebního povolení. Toto stavební povolení by mělo
být vydáno v nejbližší době.

Je vyhotovena a předána projektová dokumentace
na opravu cesty v ulici Na Babkách. Na stavebním
úřadě je zažádáno o vydání povolení na tuto opravu.

Bude zrealizována oprava chodníku v části ulice
Na Bílém potoce od Jarošova mlýna po rodinný dům
pana Hakla.

Zajišťujeme opravu místního rozhlasu v ulicích
na Bílém potoce, na sídlišti Na Bítýškách a v ulici
Eichlerova. V části ulice Na Bílém potoce bude
instalován nový bezdrátový rozhlas. Instalaci pro-
vede firma EMPEMONT, s.r.o, Valašské Meziříčí.
Práce budou zahájeny okamžitě po přidělení vf.
signálu.

Připravuje se oprava a výměna 9 ks stožárů veřej-
ného osvětlení včetně nových led svítidel na sídlišti
Na Bítýškách.

Je zadána výroba nového oplocení, které bude
vyměněno za nevyhovující oplocení v mateřské ško-
le v ulici Pavla Perky.

Budeme pokračovat v udržovacích pracích ve
Slešťůvce. V této údržbě nám po několik let nazpátek
ochotně vypomáhal a stále vypomáhá pan Milan
Veselý, a to především pravidelným sečením trávy
a údržbou přístupové cestičky ke kapličce. Nyní se
k němu přidávají další občané, kterým záleží na tom,
aby tento významný krajinný prvek byl pěkným a na-
učným prostorem. Je to především pan Babíček,
skauti a pomoc nabídli i další občané města. Je třeba,
abychom tato místa s řadou vzácných rostlin, živo-
čichů, stromů, potůčku a mokřadů naučili znát i naše
děti a vnoučata. Tento kousek přírody nedaleko cen-
tra je třeba zachovat, a proto bychom si toto místo

měli chránit. Taková nedělní procházka nebo pod-
večerní posezení na lavičce u kapličky se studánkou
je přímo balzám na všechny současné neduhy. Na
podzim loňského roku pracovníci města provedli
rozsáhlou prořezávku a odstranění náletových
dřevin, provedli vysečení celé lokality. Letos chceme
v údržbě pokračovat. Nechceme nechat tuto pěknou
lokalitu zpustnout.

Pokračovat budeme též v postupné úpravě louky
u hájenky Na Bílém potoce, kterou hodláme upravit
na relaxační park. V záměru je prodloužit veřejné
osvětlení, zbudovat přírodní chodníčky a zahradní
altán, lavičky a prostor osadit sestavou lanových drah
a dětskými průlezkami.

Občané, kteří jezdí směrem na Kuřim, si zajisté
všimli, že byly zahájeny stavební práce na výstavbě
cyklostezky Kuřim-Veverská Bítýška. Jedná se o akci,
která byla dlouhá léta připravována Mikroregionem
Kuřimka. Naše město Veverská Bítýška je v Mikrore-
gionu Kuřimka zastoupeno starostou a místostaros-
tou. V uplynulém roce byl tento stavební záměr dota-
žen do konečné fáze. Ve veřejné soutěži byla vybrá-
na stavební firma, byl vybrán technický dozor a do-
zor BOZP a především bylo zajištěno financování
celé akce. S vítězným uchazečem, se společností
PORR, a. s., Dubečská 3238/36, Praha 10, Strašnice,
Úsek: PORR, a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava, byla podepsána smlouva o dílo za
nabídnutou cenu 21 947 555,24 Kč bez DPH. Inves-
torem stavby ,,Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška,
I. a II. etapa” je Mikroregion Kuřimka. Nyní probíha-
jí stavební práce na I. etapě z Kuřimi přes Moravské
Knínice až ke katastru obce Chudčice.

Na závěr se zmíním o svozu komunálního
odpadu a o třídění odpadu.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu
zůstává pro letošní rok nadále jako v předcházejících
letech ve výši 350 Kč za osobu a rok. A to i přesto,
že dne 23. 12. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů nový
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který má účin-
nost od 1.1.2021. Tento zákon mimo jiné stanovuje
novou sazbu poplatku za ukládání směsného odpa-
du. To je poplatek, který hradí město (původce odpa-
du) firmě za uložení odpadu na skládce. Tato firma
potom odvádí poplatek Státnímu fondu životního
prostředí, kde část poplatku zůstává a část odvede
obci, na jejímž území se skládka odpadů nachází.

Zákon také stanovuje výjimku (podle § 157), která
určuje v příštích osmi letech množství odpadu, které
můžeme ještě uložit za stávající cenu 500 Kč za
tunu. Pro letošní rok je to 200 kg na jednoho obyva-
tele a rok. Výpočet celkového množství odpadu,
který je možno uložit za tuto zvýhodněnou cenu, se
vypočítá: 
počet obyvatel k 1. 1. 2020 = 3 376 (obyvatel) x 0,2
t = 675 tun pro letošní rok.
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Do 675 tun odpadu bude město nadále platit 500
Kč za tunu a nad 675 tun bude platit v letošním roce
800 Kč za tunu.

Pro představu uvádím, že v roce 2020 město ulo-
žilo na skládku celkem 1 079 tun odpadu.

S účinností nového zákona se zároveň navyšuje
částka prostředků odváděných na rekultivační rezer-
vu. Výše rezervy činí 145 Kč za jednu tunu, dříve by-
lo 100 Kč za tunu.
Sazba poplatku za uložení odpadu na skládku do
675 tun, kterou nyní město platí, činí:
odstranění odpadu 200301    700 Kč   +  15 % DPH
poplatek využití Skládka        500 Kč   +  0,0 % DPH
rekultivační rezerva             100 Kč   +  15 % DPH

CELKEM                   1 300 Kč   +      DPH
Sazba poplatku za uložení odpadu na skládku při
překročení 675 tun, který město bude hradit, činí:
odstranění odpadu 200301   700 Kč   +  15 % DPH
poplatek využití Skládka        800 Kč   +  0,0 % DPH
rekultivační rezerva             145 Kč   +  15 % DPH

CELKEM                   1 645 Kč   +  DPH
Nárůst ceny je tedy celkem o 345 Kč za jednu

tunu uloženého odpadu na skládce + DPH.
V roce 2020 bylo v našem městě vytříděno cel-

kem 279,942 tun odpadu: sklo bílé 41,38 t, sklo
barevné 38,72 t, plasty 56,20 t, papír 111,59 t, poly-
styren 0,552 t, tetrapaky 4,88 t, bio odpad 26,62 t.
Tento tříděný odpad je dodáván k recyklaci odbě-
ratelům, se kterými máme uzavřené smlouvy.
Příjem za tříděný odpad činil v roce 2020 celkem
646 739,53 Kč.
Příjem za svoz komunálního odpadu v roce 2020
činil 1 387 142,29 Kč.
Příjem za tříděný odpad v roce 2020 činil 646
739,53 Kč.
Výdaje za svoz komunálního odpadu v roce 2020
činily 2 708 607,55 Kč.
Rozdíl výdaje mínus příjmy činí za rok 2020  -674
725,73 Kč.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že příjmy města
za tříděný odpad činí významnou položku, která
snižuje celkové náklady za svoz komunálního odpa-
du. Proto město počátkem roku zajistilo rozšíření
kontejnerů a míst na tříděný odpad. 

Vážení občané, třiďte odpad, má to smysl. Šetří-
te tím svoji peněženku, děkuji.

Josef Mifek, starosta města

MĚSTO VE FOTOGRAFII ROKU 2020 - prodlouženo do konce května 2021

Milí obyvatelé Veverské Bítýšky, ale i přespolní!

Ano, takto jsem Vás oslovila začátkem uplynulého roku 2020… abyste ve svých fotografiích zachytili život
našeho města.
Rok uplynul a výsledek této akce je mizivý. Čekala jsem větší odezvu… a musím  přiznat… jsem zklamaná.
Rozšíření našeho fotografického archivu (tak se to ani nedá nazvat) spíše doplnění fotografiemi z daného
roku, bude zanedbatelné. 
Jen několik málo obyvatel reagovalo na výzvu a dodalo snímky. Děkuji jim za čas a vlastně i práci, kterou
tímto způsobem věnovali Veverské  Bítýšce.
Nevím, kde se stala chyba. Proč?
Uvedu zde důvody, které mi jen tak přišly na mysl:
třeba  … mám na mysli Vás, starší čtenáři Zpravodaje, jste již na tom tak (myslím tělesně),  že nikam nedoj-
dete a tudíž nemůžete fotografovat…
třeba… se domníváte, že Váš pohled na Bítýšku by byl pro ostatní nezajímavý…
třeba… Zpravodaj pročítá velice málo čtenářů a nezájem o dění ve Veverské Bítýšce je toho důkazem 
třeba… díky osobním problémům a starostem nemáte prostor, čas a ani chuť se věnovat  takovým podruž-
ným věcem …
třeba… Vy, mladá generace… jste  zaregistrovaní na sociálních sítích a tiskoviny či reklamy z poštovní
schránky nepročítáte…
Třeba… třeba… třeba…
Třeba… reakci můžeme svést na koronavirus, který ochromil celou společnost…
Díky pandemii nastaly změny v životě každého jedince.
Kdekoli… na všech úrovních: doma, v práci, ve škole, u lékaře, na úřadech, v dopravních  prostředcích…
vlastně i na ulici…Nastalo celkové umrtvení společenského života ve všech směrech.
Obavy, neklid, nejistota, úzkost… STRACH…
Strach ze ztráty blízkých… a nebojme se  přiznat… máme  strach i o svou vlastní osobu.
Začínáme se bát přiblížit k druhému člověku. "Co když je nositelem viru?"
Zdravíme se jen na dálku, nenavštěvujeme se.  Posezení  v kruhu širší rodiny či  přátel je v nedohlednu…
Porušovat nařízená opatření není na místě. Bylo by TO falešné hrdinství. Jde o život!
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Za všech okolností … ať už TO byly  války, politické převraty, přírodní  katastrofy, nemoci, epidemie …
vždy … ve všech situacích  se někteří  lidé: báli, jiní riskovali …
Další v nebezpečných situacích pracovali pro společnost, protože TOHO bylo třeba. Oni byli tam, kde
věděli, že mají být. A tak je to i nyní. Takoví jsme my.
Přes všechny bolestné ztráty… se bude i nadále zamilovávat,  smát, radovat… budou se rodit děti.
A rovněž tak negativní vlastnosti se ukážou v plném světle: nesnášelivost s lhostejností a leností, lhaní,
krádeže atd.
Již generace před námi prodělaly různé pohromy, ale vše jednou skončilo. Situace, ve které se nacházíme,
rovněž skončí… jen nevíme kdy.
Díky všem opatřením, prožitkům a ztrátám budeme, ale jiní. Všichni… malí i velcí… staří i mladí…
Nic se nevrátí do starých kolejí.                                    
Jak tak píši a mám ta slova před sebou… nenapadá mne nic jiného než napsat: Víra, naděje a láska.
Jedině díky těmto třem slovům můžeme žít dál a probudit se do dalšího rána s chutí řešit běžné denní
starosti.

Pěkné jarní dny nám všem přeje, Ilona Coufalová, kronikářka města
P.S.
Ještě malý dodatek k těm fotografiím.
Prodloužili jsme termín jejich předání do konce května, třeba Vás  ještě něco v této věci napadne: 
Třeba… taková reportáž u autobusové zastávky, kde by bylo poznat, kam ten autobus jede atd.
Třeba… děti, jak se rojí před budovou ZŠ
Třeba… školkové děti při vycházce s paní učitelkou
Třeba… pohled na místní obchody
Třeba… aktivity na Ostrůvku, na hřišti
Třeba… veškeré restaurace, hospody, hospůdky či letní zahrádky, které jsou v létě obklopeny koly našich
cyklistů i projíždějících výletníků
Třeba… 

ŠMELCOVNA A VÍTÁNÍ JARA

Šmelcovna je osada v údolí Bílého potoka, asi 8 km proti proudu od Veverské Bítýšky. Osada se rozkládá
na pomezí katastrů obcí Javůrek a Maršov ve výšce 315 m n. m. Bílý potok tvoří hranici. První zmínky o osa-
dě pocházejí ze 13. století, kdy se tam začala dolovat stříbrná ruda.

Původní název byl Na Podolí. Šmelcovnou se nazývá až od počátku 18. století, podle německého
"schmelzen" - tavit. Nacházely se zde hamry a mezi lety 1822-1873 zde stála Veverská huť, majetek pánů
z hradu Veveří. Na Šmelcovně se těžila železná
ruda, ze které se tavilo železo. Největší rozkvět zaži-
la osada v polovině 18. století. Pracovní činnost byla
ukončena okolo roku 1873, údajně z finančních dů-
vodů a také proto, že byl zrušen projekt a nebyla
realizována železnice v údolí Bílého potoka. Potom
se ještě do konce 19. století vozila ruda do hutí v Za-
stávce a ve Štěpánově. Dnes můžeme jít ze Šmel-
covny na Javůrek po tzv. Železné cestě, která byla
zrekonstruována před několika lety. V okolí Šmel-
covny jsou dodnes patrné štoly a zbytky hutí a ham-
rů. Dnešní víska je tvořena několika usedlostmi,
chatami a chalupami. Stojí zde také kaple Panny
Marie Bolestné z roku 1905. Významným centrem
místního života je i hospoda dříve U Mašků, později
U Čadíků. Šmelcovna je významnou turistickou křižovatkou, a to nejen pro pěší turisty, ale i cyklisty, a v zi-
mě, pokud je sníh, i pro běžkaře. Každý rok tudy projdou a projedou tisícovky výletníků, kteří sem míří
především za překrásnou přírodou údolí Bílého potoka. 

Údolí Bílého potoka je chráněným územím. Jedná se asi o 20 km dlouhé údolí, rozkládající se mezi Vel-
kou Bíteší a Veverskou Bítýškou. Okolí potoka tvoří skály i louky, které při velké vodě bývají někdy
zaplavovány. Z Velké Bíteše na Šmelcovnu vede modrá turistická stezka okolo potoka přes různé lávky a bro-
dy. Ze Šmelcovny do Bítýšky se jde po pohodlnější cestě opět po modré turistické značce.

Vítání jara a vynášení smrti je původně západoslovanský zvyk, pocházející již z předkřesťanské doby.
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Jeho ústředním prvkem je slaměná figura, oblečená
do ženských šatů, zvaná Morana, Morena, Mařena,
Smrtka a tak podobně. Rituál vítání jara se zpravidla
konal na Smrtnou neděli (dva týdny před Velikono-
cemi). Na Šmelcovně se ustálil termín první jarní
neděli (po prvním jarním dnu - 21.března). Právě
v tomto termínu začali na Šmelcovnu chodit
brněnští turisté, asi od roku 1902. V letech 1912-
1933 se zde pohyboval Vladimír Vašek, básník
s uměleckým jménem Petr Bezruč, známý svými
básněmi a sbírkou Slezské písně. Už v té době, to
znamená za Rakouska-Uherska, zařadili turisté do
vítacího obřadu píseň "Přijde jaro přijde, bude zase
máj". Tím vyjadřovali svůj vlastenecký postoj a na-
ději na lepší časy. Text této písně je nadčasový a může se hodit vlastně i do dnešní doby. Vítání jara bývalo
vždy i trochu protestem proti poměrům v našem státě. 

Jako zajímavost - členové "Nohy" týden po Vítání jara na Šmelcovně pořádali podobný výlet do pivovaru
v Černé Hoře. Zřejmě měli ještě žízeň. Není známo, jestli se Vítání konalo i v době světových válek nebo
těsně po válce, protože se obecní kroniky v té době nevedly. 

Slavnosti jsem se zúčastnil poprvé (a už se mohu považovat za pamětníka) začátkem 70. let minulého sto-
letí. Téměř vždy to probíhalo tak, že měly nachystaný program děti ze škol v Javůrku a Domašově. Různé
jarní říkanky a písničky pak doplňoval, hlavně v 70. a 80. letech, představitel turistů z Brna pan Gála, který
s velkým nadšením motivoval všechny zúčastněné k udržování této pěkné tradice. Celý obřad byl vždy
zakončen vhozením hořící Morany z mostku do Bílého potoka. Při každoroční účasti na Vítání jara jsme zaží-
vali s partou přátel i našich dětí různé rozmary počasí, od zimní chumelenice až k téměř letnímu dnu. 

Jako zajímavost - jednou jsme museli pro Moranu dokonce vysekat díru do ledu.
Vítání jara se stávalo stále populárnějším, přibývalo lidí a nebylo výjimkou třeba 3 000 i více osob. Jenže

to mělo i negativní stránku. Mnoho lidí na jednom místě přilákalo obchodníky s prodejními stánky, a do-
konce tam byl i kolotoč a skákací hrad. Obraz Šmelcovny obložené parkujícími auty nesvědčí o myšlence
pěší turistiky, která by měla vítání jara provázet.

Jak to kontrastuje s kondicí skupiny "Noha", která jezdila vlakem z Brna do Zastávky. Odtud šla pěšky na
Šmelcovnu a po uvítání jara a důkladném občerstvení U Mašků se odebrala přes Maršov na vlak až do
Hradčan. Myslím, že mnoho dnešních účastníků by tuto trasu nezvládlo ani náhodou. V přírodě většina lidí
hledá klid a pohodu. To vedlo k tomu, že různé party i jednotlivci si začali dělat svoje vítání v jiném, klid-
nějším termínu. Je ale dobře, že tradice žije svým životem a myšlenkou.

Bohužel už druhým rokem je oficiální vítání přerušeno pandemií covid-19. Snad se zase dočkáme doby,
kdy si budeme moci zazpívat: "Přijde jaro, přijde…".

Václav Hálek

ZÁPLAVY V MĚSTEČKU

Naším městem protéká řeka Svratka a Bílý
potok. V roce 1911 byla podána žádost k Zem-
skému výboru o vypracování projektu k regulaci
těchto vodních toků. Než došlo k realizaci tohoto
záměru, měli naši předci nemalé starosti při zved-
nutí hladin těchto toků. První zdokumentovanou
zprávu o záplavě ve Veverské Bítýšce najdeme
v kronice Paměti panství Veverského z roku
1747. Prvního června ve čtyři hodiny odpoledne
se strhla prudká bouře s velkým přívalem deště.
Po té přijel do Veverské Bítýšky posel z Osové Bí-
týšky, aby informoval obyvatele, že vlkovský ryb-
ník nevydrží nápor vody po silném dešti a hrozí
jeho protrhnutí. Lidé udělali základní opatření,
někteří i opustili své domy. Ve 21 hodin se oprav- Velká voda 2020
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du přivalily první vody, zatopily některé domy,
ale po hodině voda opadla. Lidé se vrátili do
svých domovů v domnění, že je po všem. Ale
opak byl pravdou. Ve 23 hodin se přivalila druhá
vlna, která už domy bořila a brala sebou všechno,
co jí přišlo do cesty. Ve vodě plavaly stoly, skříně,
truhly, postele, všude se ozýval pláč, křik, volání
o pomoc. Zvon na kostele vyzváněl na poplach.
Primátor městečka Ludvík Vencelides opustil svůj
ohrožený majetek a se svíčkami v ruce se brodil
ve vodě a zajímal se o situaci svých občanů. Farář
Václav Josef Wolff (stavitel nynějšího kostela) se
za pomoci lidí dostal ke kostelu, který už byl ze
všech stran ve vodě, a ucpávali dveře slámou a
deskami, aby voda nevnikla dovnitř. Skoro celé
městečko bylo pod vodou, která dosahovala přes
1,5 metru do výšky a nesnesitelně páchla bahnem. Kromě domů byly zničeny zahrady, pole, louky, pastviny,
které byly zaneseny kamením a štěrkem. Komise, která přijela škodu vyšetřit, se vyjádřila, že peněžně nelze
ani škodu vyčíslit, že je to horší, než kdyby městečko dvakrát vyhořelo. Bylo přímo zázrakem, že při této
velké povodni nikdo nepřišel o život.

V roce 1867 byla krupobitím zničena úroda na polích u Hvozdce. V roce 1868 bylo velkou vichřicí v le-
sích kolem Veverské Bítýšky vyvráceno 958 stromů. V roce 1869 opět udeřilo velké krupobití na ,,Horce",
po kterém se po Bílém potoku přihnala velká voda. Domky kolem potoka a na náměstí byly vyplaveny. Také
v roce 1870 nadělaly bouřky a krupobití velké
škody. 12. července 1922 se přehnala přes Bí-
týšku silná bouřka. V necelé půlhodině bylo měs-
tečko pod vodou. Hasiči ihned přistoupili k čer-
pacím pracím. Řeka i potok odnášely vše, co jim
stálo v cestě. Ráno čekal obyvatele smutný pohled
na hromady bahna, písku, štěrku, kamení, dříví
a dalšího nánosu, který zaplavil náměstí, ulice
a dvory domů. Trvalo několik dní, než dali lidé
vše do pořádku. 28. srpna 1938 po celotýdenních
deštích postihla naše městečko další velká povo-
deň. Řeka Svratka se ve 23 hodin vylila až po sil-
nici vedoucí k Tejkalovu mlýnu. Ráno bylo údolí
od hřbitova až ke mlýnu jedno velké jezero. Mlýn
byl do výšky jednoho metru pod vodou. Tento
dravý živel přišel tak náhle, že nebylo kdy na
nějaké ochranné práce. Vše, co stálo v cestě, bylo
proudem strženo a odneseno. Druhý den odpoledne začala voda opadávat. 

Po regulaci potoka a řeky už k tak velkým neštěstím nedocházelo. I já si pamatuji, že hlavně při jarním
tání býval potok plný vody až po okraj, ale nikdy se nevylil. I řeka, hlavně v roce 1997 a v roce 2006,
vydržela nápor vody. Dvakrát se muselo přistoupit k rozstřelování nahromaděných ker, jednou na potoce
a jednou na řece. Doufejme, že ty naše dva vodní toky zvládnou vyhraněné situace, i když člověk nikdy neví. 

Hana Mifková

Povodeň

Velká voda 2020 u starého splavu

CO NOVÉHO VE SLEŠŤŮVCE?

Mnozí návštěvníci si při procházce Slešťůvkou jistě povšimli, že se zde v loňském roce uskutečnil rozsáh-
lý výřez náletových dřevin a byly pokoseny travní porosty. Náklady na tyto činnosti byly finančně podpoře-
ny částkou 109 516 Kč, která byla získána z Programu péče o krajinu od Ministerstva životního prostředí.
Všechny činnosti probíhaly v koordinaci našeho města s Odborem životního prostředí Kuřim a Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava. 

Existence bohaté druhové rozmanitosti fauny a flóry v této lokalitě vždy souvisela s již zaniklými tradiční-
mi způsoby hospodaření a s lidskou činností. Každoroční pravidelné seče, odvoz sena a výřez výmladků
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z náletových dřevin jsou nezbytné prvky pro uchování zdejší přírodní jedinečnosti. Bez této péče se rozví-
její druhově chudé rumištní porosty a květnatá společenstva jsou vytlačena náletovými houštinami. 

Rádi bychom takové postupné degradaci zabránili. Postupně vzniká neformální společenství přátel
Slešťůvky, kteří sympatizují s probíhajícími aktivitami nebo se již podílejí různými formami účasti. Příznivci
pomáhají autorsky při tvorbě našich internetových stránek, nabídli pomoc při údržbě pěšiny podél potůčku
k připravované naučné stezce, byl navržen typ
konstrukce a grafický návrh na informační tabule,
přispívají odbornou konzultací nebo námětem.
Mladí skauti ze Skautského střediska Veverská Bí-
týška se rozhodli, že vypomohou společně s ro-
diči při kosení a sklizni sena. Rovněž nelze opo-
minout podporu ze strany městského úřadu.

A teď k současnému dění.
Při procházce Slešťůvkou jsme s vedoucími

skautů probírali úbytek starých dutinových stromů
v okolní přírodě. Po konzultaci s ornitology jsme vytvořili projekt k posílení hnízdních možností. V souladu
s metodickými pokyny ochrany přírody byly vybrány typy a stanoven optimální počet budek. I přes nákazová
opatření omezující spolčování, nalezli skauti řešení a vyrobili v domácnostech celou kolekci budek, které
budou vyvěšeny ve Slešťůvce ještě před příletem stěhovavého ptactva. Konstrukce budek umožňuje jejich
kontrolu a čištění po proběhlé hnízdní sezóně. Prohlédněte si fotografii, jak se jim dílo podařilo. 

Během jarních dnů připravujeme umístění prvních tří informačních tabulí určených pro naučnou stezku.
V některých místech kolem stezky a na lukách naleznete v době květu nebo i trvale malou informační tabul-
ku v blízkosti rostlin. Kromě fotografie a názvu rostliny zde bude vyobrazen QR kód. Pomocí aplikace na-
instalované do mobilního telefonu, si můžete najít podrobnější informace na našich internetových stránkách.
Rádi bychom na webových stránkách postupně vytvořili co nejúplnější přehled druhů rostlin a živočichů,
kteří se zde vyskytují, popsali je, předali vzpomínky pamětníků a uveřejnili mnohé
další aktuality. 

Uvítáme, pokud nám zašlete nějakou vzpomínku nebo příběh související se Sleš-
ťůvkou, starší fotografii či dokument, vypomůžete při kosení a údržbě luk, zúčastníte
se klučení náletových dřevin, přispějete spoluautorstvím při tvorbě internetových
stránek, přidáte odbornou radu, obohatíte nás námětem, kritikou nebo sympatií.
Využijte kontaktní mailové adresy:
k.babicek@gmail.com nebo naucnastezka@slestuvka.cz, zde si můžete vyzkoušet
QR kód na stránky https://slestuvka.cz/ Karel Babíček

UPLYNULÝ ROK NA METEOROLOGICKÉ STANICI VEV. BÍTÝŠKA

Minulý rok s průměrnou teplotou 9,1° C byl teplotně opět nadnormální, i když roky 2018 a 2019 měly
průměrnou teplotu vyšší: 9,6 a 9,5 stupňů. V průběhu roku 2020 byly zaznamenány pouze dva měsíce se
zápornou odchylkou od normálu, a to květen (odchylka -2,3°C) a červenec (odchylka -0,2° C). Výrazně klad-
nou odchylku od normálu (+4,6° C) měl teplotně mimořádně nadnormální únor, který se stal nejteplejším
únorem od začátku měření na veverskobítýšské stanici v roce 2007. Rekordy z 1.2. padly v ČR na 134 sta-
nicích, v Bítýšce bylo naměřeno 15,1 stupňů. První únorový sníh napadl časně ráno 12.2., centimetrová vrst-
va do druhého dne roztála. Hluboká tlaková níže nazvaná Sabine začala u nás počasí ovlivňovat krátce po
půlnoci v pondělí 10.2. Jihozápadní vítr sílil a v nárazech dosahoval až 85 km/hod, což podle Beaufortovy
stupnice odpovídá vichřici. Co se týče srážek, bývá únor zpravidla nejsušším měsícem v roce. Ten loňský byl
v tomto směru výjimečný - srážkový úhrn činil 40,4 mm, což je 190% normálu. A do třetice únorový
"sluneční" extrém: slunce svítilo 101,3 hodin, což je 151% dlouholetého normálu. Údaj vynikne nejlépe ve
srovnání s únorem 2013, kdy svítilo sluníčko pouze 27 hodin (40% dlouhodobého normálu).  Teplotní re-
kord padl i v březnu. Ve čtvrtek 12.3. dosáhly nebo překročily teploty dvacítku na 55 stanicích, u nás vy-
stoupala rtuť teploměru na hodnotu 20,3 stupňů. V březnu napršelo pouze 23,5 mm, což je 58% dlouho-
letého normálu a slunce svítilo 127 hodin (159% normálu). Ráno prvního dubna bylo po jasné noci namě-
řeno mínus 6,2 stupně, což je minimem pro 1. duben v Bítýšce za posledních 12 let. Z celostátního pohle-
du to nebylo nic hrozného, neboť stanice na Šumavě, v Jizerských horách a Krkonoších zaznamenaly hod-
noty nesrovnatelně nižší. Absolutní minimum -23,9 stupňů (!!!) naměřili na stanici Kořenov-Jizerka. K váž-
nější situaci došlo v červnu, kdy při bouřkách doprovázených přívaly deště došlo na mnoha místech ČR
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k dramatickému vzedmutí hladin toků. Kolem půlnoci ze 14. na 15. 6. dosáhla hladina Svratky 229 cm a byl
vyhlášen první stupeň povodňové aktivity. Situace se naštěstí brzy dostala do normálu. "Bouřky s přívalový-
mi srážkami bývají silně lokální. Můžeme říci, že je tu  riziko vzniku povodní a vydání varování pro celou
oblast. Kde přesně se vytvoří, už ale neurčíme," řekl Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydromete-
orologického ústavu. Dodal, že na Tišnovsku, na rozdíl od jiných regionů, nebyla situace tak vážná. "Napří-
klad v okolí Kolína jen za jeden den napršelo 129 litrů na metr čtvereční." Pokud by nedošlo k takto deštivé
epizodě a pokračovalo výrazně horké léto, byl by to závažný problém. Nepanovaly nadprůměrné teploty
(tropické třicítky se vyskytly za minulý rok jen 7x), takže se snížil dlouhodobý srážkový deficit. V  posled-
ních letech jsme čelili hlavně teplým a suchým extrémům. Je zřejmé, že extrémních období přibývá a těch
normálních či dokonce chladnějších ubývá. K podivnostem počasí loňského roku patří fakt, že v říjnu ne-
klesla rtuť teploměru ani v jednom dni pod bod mrazu. Od roku 2007 se tak v Bítýšce stalo pouze jednou
(2017). Pozoruhodný byl také průběh a měsíční úhrn říjnových srážek. Bylo zaznamenáno 22 dnů s deštěm
a napršelo 92,2 mm, což je 208% normálu. V neděli 11.10. napršelo 21,7 mm a v úterý 13.10. 31,7 mm.
Podobně tomu bylo v horní části povodí Svratky a v důsledku nasycenosti povodí začala 14.10. hladina řeky
(už podruhé v roce) v Bítýšce stoupat na 190 cm. Byl vyhlášen první a následně druhý stupeň povodňové
aktivity. Při kulminaci dosáhla výška hladiny 267 cm, načež postupně kle-
sala. Srážkově byl uplynulý rok nadnormální, průměrný roční úhrn srážek
642 mm představuje 111% normálu. V listopadu žádný extrém nebyl
a v prosinci jsme se dočkali tradičně Vánoc na blátě: den před Štědrým
dnem byla naměřena nejvyšší průměrná denní teplota za celý prosinec,
a to 11,4 °C. Bílé Vánoce, tak, jak je známe z Ladových zimních obrázků,
jsou a zřejmě budou stále vzácnější. 

A jak jinak zakončit povídání o celoročním počasí než Silvestrem.
Poslední den v roce začal mrazíkem -3,2 stupňů a odpoledne teplota vy-
stoupala na +3,2 stupňů. Celý den provázel občasný vánek, který večer
ustal, obloha se pokryla mraky a objevila se slabá mrznoucí mlha. Pokud
bychom měli brát vážně pranostiku z Mělnicka "Je-li o Silvestru v noci vítr
a jasno, bude dobrého vína pořídku.", měl by být letošní rok úrodě vinné
révy (a nejen té) příznivý. Doufejme.

Radoslav Patočka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Vážení spoluobčané,
naši koledníci se s Vámi z důvodů zhoršené epidemiolo-
gické situace nemohli letos v lednu osobně setkat a po-
přát Vám do nového roku.
Přesto výnos Tříkrálové sbírky ve Veverské Bítýšce byl
slušný: 37 775 Kč + 10 €.
Chtěli bychom poděkovat pracovnicím prodejen, kde
byly umístěny pokladničky, za jejich vstřícnost a pod-
poru. Jedná se potraviny p. Cardy, pekárnu p. Balabána,
potraviny p. Mičánka, potraviny COOP, potraviny Hruš-
ka a Kytkárnu.
Děkujeme, organizátorky Tříkrálové sbírky

Z RADNICE

NOVÝ WEB
Město Veverská Bítýška nechalo ve spolupráci s agenturou ADWAY zpra-
covat efektový web, který vznikl za účelem představit město Veverská
Bítýška a jeho nejbližší okolí jako turisticky, sportovně, kulturně a spo-
lečensky aktivní lokalitu.
Navštivte nový web https://mestopodhrademveveri.cz/ a budeme rádi,
když se o něm zmíníte i svým přátelům a známým.



MATRIČNÍ STATISTIKA K 31.12.2020

Počet obyvatel města Veverská Bítýška - 3.239 osob.
V roce 2020 narozeno 42 dětí, zemřelo 33 spoluobčanů.
Pro zajímavost: přistěhovalo se  během roku 2020 - 111 občanů a odstěhovalo se 90 občanů.
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Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky

od občanů i organizací.
Dárci mohou přispívat na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.

I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

ČLOVĚK MOUDRÝ (HOMO SAPIENS SAPIENS), TÉŽ ČLOVĚK ROZUMNÝ

Slunečné počasí nás bude čím dál více lákat k vycházkám do přírody. Tam však na nás čeká nemilé pře-
kvapení v podobě nepořádku po loňské (a bohužel i letošní) "koronaturistické" sezóně. Pojďme s tím společ-
ně něco udělat!  
Není to ideální příležitost, jak se opět jednou dát dohromady a uklidit společně (ale přitom každý zvlášť, neb
shromažďování je zapovězené) ve svém nejbližším okolí, chtělo by se téměř říci před vlastním prahem? Stačí
si na vycházku do probouzející se přírody vzít rukavice a tašku na odpadky a občas procvičit ztuhlá záda
shýbnutím se pro odpadek. Pokud nás to udělá dostatečný počet, může to mít překvapující a pozorovatelný
výsledek.                                                                                                                              redakce

INZERCE

POPTÁVKA

V okolí Veverské Bítýšky koupím pozemek

k postavení rekreačního chatky (nebo

už s chatkou). Jsem soukromá osoba,

za nabídku nebo tip děkuji.

tel.: 606 251 119

ELEKTRIKÁØ
- nové rozvody, opravy,

rekonstrukce.

Tel.: 797676748

VEŠKERÉ INFORMACE 
K AKTUÁLNÍMU STAVU:

oficiální www stránky

Města Veverská Bítýška
www.obecveverskabityska.cz

- aktuality z města - informace - fotogalerie - zají-
mavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění...
...a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení

místního rozhlasu na e-mail a mobilní tele-
fony
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Hledám spolupracovníka na výpomoc při práci

na stavebních projektech.

Práce s AutoCAD, příp. podobným programem podmínkou.

Ing.arch.Josef Špaček, tel.: 602 753 035

Jaroslav Koláèný
Tel: 660088  992244  551133
Ing. Zbynìk Koláèný
Tel: 660066  770088  007788

Nádra�ní 496, Veverská Bítýška
e-mail: jjkkeexxppoo@@sseezznnaamm..cczz

VVÝÝRROOBBAA  NNÁÁBBYYTTKKUU  NNAA MMÍÍRRUU
- šatní a pøedsíòové stìny
- vestavné skøínì + pojez-
dové dveøe

- kuchynì
- dìtské a obývací pokoje
- kanceláøský nábytek
- oblo�ení stìn + plovoucí
podlahy

Menší bytové rekonstrukce.

� prodej a pronájem nemovitostí
� právní servis pro prodávající zdarma - kupní smlouvy, návrhy na vklad, listy vlastnictví, výmaz věcných bře-

men, darovací smlouvy apod. (zdarma také veškeré poplatky na katastrálním úřadě)
� právní servis pro pronajímatele zdarma - nájemní a podnájemní smlouvy, předávací protokoly
� finanční poradenství - hypoteční úvěry, pojištění apod.
� ocenění nemovitostí (dědické řízení, tržní ocenění apod.), znalecký posudek
� zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENEB)
� příprava nemovitostí k prodeji a jejich prezentace - profesionální fotografie, videoprezentace, home sta-

ging, 3D projekce a skenování, inzerce
� úklid, vyklízení a stěhování
� po prodeji nemovitosti zajistíme přepis energií

REALITY PRO VÁS. S.R.O.

- VÁŠ SOUSED V REALITÁCH

16 let zkušeností v oblasti realit

Kontakt:

Jana Sedláková, +420 604 737 200
e-mail: sedlakova@reality-pro-vas.cz

www.reality-pro-vas.cz
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INZERUJTE VEINZERUJTE VE ZPRAZPRAVVODODAJIAJI MĚSTMĚSTA!A!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v městském zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Městský 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 2021 �� Vydává Město 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

CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

MVDr. Irena Packová

DLOUHÁ 48 (u kostela),

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Nové tel. č.:
541 216 022

(v pracovní  dobu)

Pondělí až pátek:
14 - 17 hod.

Mimo ordinační  dobu :
do 22 hod.

tel. 728 009 613

� Veterinární ambulance
� Prodejna chovatelských potřeb
� Koupání a stříhání psů

osobní poradce v realitních slu�bách
- 10 let praxe v oboru

- více ne� 200 prodaných
èi pronajatých nemovitostí

- zprostøedkování prodeje bytù, domù,
pozemkù

- zajiš�ování odhadù tr�ní ceny 
nemovitostí napø. pro úèely dìdického

øízení

tel.: 601 560 217
e-mail: jiri.hrdina@aaabyty.cz

V Zahradách 798
664 71 Veverská Bítýška

Mgr. Jiøí Hrdina
AAA Byty.cz

Nebojte se zeptat!
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