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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem tohoto čísla Zpravodaje
Vás co nejsrdečněji zdravím
a v krátkosti se zmíním o tématu
mateřská škola.
Umístit dítě do mateřské
školy je v současné době celorepublikový problém. Od počátku
letošního roku jsme společně
s ředitelkou mateřské školy hledali možnosti a probírali různé varianty jak nejen
v letošním roce, ale i do budoucna navýšit kapacitu
mateřské školy o celou jednu třídu a tím uspokojit
a přijmout do mateřské školy maximum přihlášených
dětí. Proběhlo několik jednání a jako vždy vše začíná
a končí u financí, u stanoviska Krajské hygienické
stanice a hasičského záchranného sboru. Začali jsme
hledat možnosti, jak otevřít jednu novou třídu o počtu 25 žáků. S ředitelem základní školy jsme se dohodli na uvolnění prostor po bývalé první třídě základní školy v ulici na Zábíteší. Po získání uvedených prostor byly zahájeny konkrétní kroky k uskutečnění záměru. Bylo vyvoláno jednání s Krajskou
hygienickou stanicí ohledně změny využití prostor
po bývalé 1. třídě základní školy v ulici Zábíteší, na
odloučenou třídu mateřské školy, včetně výdeje
stravy pro 25 žáků. Bylo nutné jednat především
o zajištění financí na materiální a personální zabezpečení provozu nové třídy. Byla vypracována projektová dokumentace ke změně užívání stavby v ulici Zábíteší a na stavebním úřadě je zažádáno o vydání rozhodnutí na změnu užívání uvedených prostor.

Dále bylo třeba vypracovat a schválit dodatky ke
zřizovacím listinám, zajistit nájemní smlouvy, provést zápis nové třídy do rejstříku školských zařízení,
provést zápis nového místa výkonu činnosti školní
jídelny a výdej stravy a navýšit kapacitu o 25 stravovaných dětí ve třídě mateřské školy v ulici Zábíteší.
Musí se upravit školní zahrada na Zábíteší, a to
podle požadavku Krajské hygienické stanice a zabezpečit oplocením.
V mateřské škole na ulici Pavla Perky v zadním
traktu budovy probíhají stavební práce již od
počátku měsíce června. Provádí se zde přístavba
budovy, která spočívá ve zvětšení prostor pohybové
místnosti třetího oddělení mateřské školy o 25 m2,
výstavba nové ředitelny, skladu pomůcek, zasedací
místnosti a úpravy hygienického zařízení. Prostory
stávající ředitelny budou využívány pro potřeby kuchyně a zázemí kuchařek z důvodu navýšení počtu
dětí, které budou docházet do třídy v ulici Zábíteší.
Čeká nás hodně práce, kterou musíme zajistit a to
především v době prázdnin. Uděláme však maximum pro to, aby 1. září 2014 byla otevřena celá
nová třída mateřské školy o počtu 25 žáků v ulici na
Zábíteší a navýšení jedné třídy o tři žáky v mateřské
škole na ulici Pavla Perky. Veškeré stavební práce
provádí pracovní skupina městyse. Ostatní odborné
práce jsou prováděny dodavatelsky.
Dokončují se stavební práce v budově kulturního
domu - oprava sálu. Byla odstraněna stará podlaha
včetně podkladních vrstev a násypu, místy i podkladního starého betonu. Byla provedena celková
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nová skladba podlahy, včetně položení nové hydroizolace a tepelné izolace podlahy. Podlaha v sále
včetně bočních galerií byla nově zabetonována a po
dokonalém vyschnutí betonu se pokládá nová
nášlapná vrstva, kterou tvoří dřevěné dubové parkety
v tloušťce 21 mm.
Stará původní malba byla v celém sále oškrabána
a stěny a strop byly opatřeny novou malbou. Byly
odstraněny staré nevzhledné rozvody topení a nahrazeny novými rozvody v mědi, uloženými do podlahy. Původní stropní i nástěnná svítidla byla odstraněna a nahrazena novými moderními zavěšenými
zářivkovými svítidly, včetně nástěnných přisazených
svítidel. Celkovou opravu provádí firma TRIV
INTERIER, kterou na základě výběrového řízení
vybrala hodnotící komise a schválilo zastupitelstvo
městyse. Městys za uvedenou opravu sálu uhradí
finanční částku ve výši 1.999.977 Kč bez DPH.
Oprava povrchu hráze - chodník pro pěší, probě-

hlo výběrové řízení na uvedenou stavbu. Do veřejné
soutěže podalo nabídku sedm uchazečů. Hodnotící
komise pro posouzení nabídek vybralo nejvýhodnějšího uchazeče, kterého schválilo zastupitelstvo
městyse. Před podpisem smlouvy o dílo se firma,
která měla dílo realizovat, z uvedené zakázky
omluvila z důvodu plné vytíženosti kapacit. Byla
oslovena firma druhá v pořadí a ta byla vyzvána k realizaci díla. Dne 3. července 2014 došlo k podpisu
smlouvy o dílo se stavební firmou COLAS CZ, a.s.,
která bude provádět výstavbu uvedeného chodníku.
V měsíci červenci budou zahájeny stavební práce
týkající se opravy budovy radnice.
V nastávajícím čase prázdnin a dovolených Vám
všem přeji hodně sluníčka.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne
24.4.2014
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání, jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Předložení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za účelem umístění stavby s názvem "Úprava povrchu tělesa hráze
(chodník pro pěší) v k.ú. Veverská
Bítýška". Tento bod bude projednán
jako bod č. 21.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje zařazení bodu - Oprava
sochy Jana Nepomuckého - předložení doplňujícího průzkumu. Tento
bod bude projednán jako bod č. 22.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje zařazení bodu - Předložení kupní smlouvy mezi Městysem
Veverská Bítýška a Turistické známky
s.r.o. Tento bod bude projednán jako
bod č. 23.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje zařazení bodu - Předložení smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na stavbu
plynárenského zařízení pro 48 RD v
lokalitě Pod kravínem.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 24.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje do návrhové komise pí.

Jerouškovou.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje do návrhové komise pí.
Koláčnou.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Brychtu.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Ing. Plachého.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje účetní závěrku - MŠ,
příspěvkové organizaci, Pavla Perky,
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje účetní závěrku - ZŠ,
příspěvkové organizaci, náměstí Na
Městečku, Veverská Bítýška za rok
2013.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje účetní závěrku - Vývařovně obědů, příspěvkové organizaci, Zábíteší 224, Veverská Bítýška
za rok 2013.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložené I. rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2014.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený rozpočet na
rok 2014 příspěvkové organizaci Vývařovna obědů, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.

2

Usnesení č. 15
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č.4/2013 - evidence majetku.
Usnesení č. 16
ZM neschvaluje umožnění rekonstrukce komunikace na pozemku
par.č. 794/1 od pozemku par.č. 1191
k pozemku par.č. 1187/5 vše v k.ú.
Veverská Bítýška, a to na náklady
žadatele.
Usnesení č. 17
ZM neschvaluje umožnění napojení
pozemků par.č. 1187/5 a 1243/1 na
inženýrské sítě z pozemku par.č.
794/1.
Usnesení č. 18
ZM neschvaluje úpravu pozemní
komunikace na pozemku par.č. 794/1
a s jejím prodloužením na pozemek
par.č. 1187/5 a 1243/1.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje MŠ, přísp. organizaci,
Pavla Perky, Veverská Bítýška,
vyřazení věcí dle předloženého vyřazovacího protokolu ke dni 31.3.
2014.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č.1/2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje na základě směrnice
městyse č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu -
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Výzvu městyse na zakázku "Úprava
povrchu hráze - chodník pro pěší v
k.ú. Veverská Bítýška".
Usnesení č. 22
ZM schvaluje V.K. jako přísedící k
Okresnímu soudu Brno-venkov na
funkční období let 2014-2018.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje záměr směny pozemku
díl E, který je oddělen geometrickým
plánem z par.č. 1847 o výměře 109
m2 ve vlastnictví Městyse Veverská
Bítýška za pozemky díl A, který je
oddělen geometrickým plánem z
par.č. 1843 o výměře 154 m2, díl B,
který je oddělen geometrickým
plánem z parcely č. 1844/1 o výměře
20m2 , díl C, který je oddělen geometrickým plánem z par. č. 1845/1 o
výměře 22 m2, díl D, který je oddělen
geometrickým plánem z parcely č.
1846 o výměře 10 m2 o celkové
výměře 206 m2 ve vlastnictví
soukromých osob.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje záměr směny obecního
pozemku p.č. 613/3 o výměře 183 m2
za pozemek v soukromém vlastnictví
p.č. 1074/2 o výměře 118 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030017159/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V.Bítýška, M.Kudeříkové, DPNNk,
Černín, 1964", 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. 26
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030014911/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V.Bítýška, Královky, lok. RD+NN,
1843,4,5", 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. 27
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
1030017427/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na stavbu
"V.Bítýška, Na Bítýškách, NNk, Obůrka,534/10", uzavřenou mezi povin-
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ným 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. 28
ZM schvaluje smlouvu o dílo č.
9/2013, uzavřenou mezi Ing. arch. Š.
K. se sídlem Brno a Městysem Veverská Bítýška, týkající se vypracování
návrhu zadání regulačního plánu III.
Veverská Bítýška - centrum, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje smlouvu o dílo č.
5/2014, uzavřenou mezi Ing. arch.
Š.K. se sídlem Brno a Městysem Veverská Bítýška, týkající se změny ÚP
Veverská Bítýška, lokalita Na
Babkách, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje "Stavební úpravy kulturního domu, Pavla Perky 390, Veverská Bítýška" zajistí a provede firma
TRIV INTERIER, Ing. R.H., Brno.
Celková cena dle smlouvy.
Usnesení č. 31
ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo na "Stavební
úpravy kulturního domu, Pavla Perky
390, Veverská Bítýška". Ve smlouvě
budou dohodnuty termíny
Usnesení č. 32
ZM schvaluje výhodnost ekonomické
nabídky na stavební úpravy radnice
Městyse Veverská Bítýška a opravu
venkovního
schodiště
radnice
Městyse Veverská Bítýška od firmy
EVABAU, s.r.o., Viniční 2897/156,
615 00 Brno.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje stavební úpravy radnice
Městyse Veverská Bítýška a opravu
venkovního vstupního schodiště
provede a zajistí firma EVABAU,
s.r.o., Viniční 2897/156, 615 00
Brno, za celkové maximální ceny uvedené ve smlouvách.
Usnesení č. 34
ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo na stavební
úpravy radnice Městyse Veverská
Bítýška firmou EVABAU, s.r.o.,
Viniční 2897/156, 615 00 Brno.
Usnesení č. 35
ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo na opravu
venkovního
schodiště
radnice
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Městyse Veverská Bítýška firmou
EVABAU, s.r.o., Viniční 2897/156,
615 00 Brno.
Usnesení č. 36
ZM pověřuje starostu městyse k jednání o stavebním dozoru na stavební
úpravy kulturního domu a stavební
úpravy radnice a opravu venkovního
schodiště.
Usnesení č. 37
ZM
schvaluje
smlouvu
č.
OS201420002303 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů, uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška a spol. EKO- KOM,
a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,
Praha 4, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2014 Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje odpisový plán pro rok
2014 Základní škole, Veverská Bítýška, příspěvkové organizaci.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti za
účelem umístění stavby s názvem
"Úprava povrchu tělesa hráze (chodník pro pěší) v k.ú. Veverská Bítýška",
uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a Povodím Moravy s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 41
ZM schvaluje předloženou kupní
smlouvu mezi Městysem Veverská
Bítýška a Turistickou známkou s.r.o.,
se sídlem Opavská 169/12, Janovice,
Rýmařov 793 42, a pověřuje starostu
městyse podpisem smlouvy. Objednáno bude 500 ks turistických
známek a 50 ks turistických nálepek.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Městysem Veverská Bítýška a
RWE Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem,
Klíšská 940, týkající se stavby
plynárenského zařízení k 48 RD v
lokalitě Pod kravínem, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne
5.6.2014
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání, jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje zařazení bodu na program jednání - Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 20142018. Tento bod bude projednán jako
bod č. 8.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje zařazení bodu - Proplacení elektromateriálu a provedení
elektromontážních prací v Kulturním
domě ve Veverské Bítýšce.Tento bod
bude projednán jako bod č. 9.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje zařazení dodatku č. 1
ke zřizovací listině ZŠ Veverská Bítýška do bodu č. 4 dnešního jednání.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Ing. Reimera.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kopřivu.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí.
Jerouškovou.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí.
Krystkovou.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti výdajů.

Usnesení č. 11
ZM schvaluje II. rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2014
v oblasti financování.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje nájemní smlouvu mezi
Městysem Veverská Bítýška a MŠ
příspěvkovou organizací na pronájem
části prostor v budově č.p. 224, ul.
Zábíteší, po bývalé 1. třídě ZŠ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ ze dne 30. 9. 2009 a
pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
Usnesení č. 14
ZM schvaluji Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ ze dne 28. 4. 2003 a
pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje pořízení změny č. 1
Územního plánu Veverská Bítýška lokalita Na Babkách.
Usnesení č. 16
Městys Veverská Bítýška požádá MěÚ
Kuřim, odbor stavební, o pořízení
změny č. 1 Územního plánu Veverská Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje vyřazení starých a nepotřebných věcí dle vyřazovacího
protokolu - Městys Veverská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje stavbu "Úprava
povrchu hráze (chodník pro pěší) v
k.ú. Vev.Bítýška" na pozemcích p.č.
2530,2534 v k.ú. Veverská Bítýška,
kterou zajistí a provede firma

STRABAG a.s, se sídlem Tovární 3,
Brno.
Usnesení č. 19
ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo mezi Městysem
Veverská Bítýška a firmou STRABAG
a.s, se sídlem Tovární 3, Brno.
Usnesení č.20
ZM schvaluje, že v případě jakéhokoliv důvodu neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou STRABAG
a.s., pověřuje starostu podpisem
smlouvy s následujícím uchazečem v
pořadí, které určila hodnotící komise.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje stavební a technický
dozor investora stavby akce "Úprava
povrchu hráze (chodník pro pěší) v
k.ú. Vev.Bítýška". Akci bude zajišťovat Ing. Jaroslav Rakušan, Pechova 3,
615 00 Brno.
Usnesení č. 22
ZM neschvaluje dle § zákona č.
128/200 Sb., o obecním zřízení
stanovuje zastupitelstvo Městyse Veverská Bítýška počet zastupitelů pro
volební období 2014-2018 na 15
členů.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje proplacení elektromateriálu a provedení elektromontážních prací ve výši 50 210 Kč bez
DPH firmě TRIV INTERIER, a to za
práce v sále KD nad rámec uzavřené
smlouvy.
ZM bere na vědomí rozúčtování nákladů na svoz komunálního odpadu
městyse Veverská Bítýška za rok
2013.

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
1. Charakteristika školy, personální obsazení
Na ZŠ se vyučovalo dle programu:
1. - 9.ročník - RVP ZV (ŠVP) - Škola pod hradem Veveří, 19.06.2007
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ZŠ Veverská Bítýška 275 žáků z Veverské Bítýšky,
Chudčic, Lažánek, Nových Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Velkého Meziříčí, Maršova,
Brna, Ostrovačic, Kuřimi.
Pedagogická činnost probíhala na dvou místech:
- Na Městečku - 1. - 9. roč.
- Na Bílém potoce - 1. a 2. oddělení školní družiny
Na ZŠ působilo 18 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
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Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
- od září 2013 do prosince 2013 působila na ZŠ Mgr. Kateřina Hamříková
- od ledna 2014 nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou Mgr. Jana Ursacherová ( Př, Ch )
- od února 2014 došlo ke změnám ve vedení školy :
- PhDr. Jan Pestr, Csc - odchod do důchodu
- PaedDr. Pavel Vacek - ředitel školy
- Mgr. Zuzana Kudláčková - zástupce ředitele školy, výchovný poradce
- Mgr. Rostislav Hrbek ( M, D, Z )
- od dubna 2014 - Mgr. Vladimíra Kaprálová - nástup po rodičovské dovolené
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 195 dětí a 20 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2013/2014
Ročník

počet žáků

prospělo
s vyznamen.

z toho samé
jedničky

prospělo

neprospělo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

43
26
24
30
30
31
30
24
37
275

42
25
19
17
16
15
8
11
16
169

35
15
11
10
7
4
1
5
2
90

1
1
5
13
14
16
17
10
20
97

0
0
0
0
0
0
5
3
1
9

snížený stupeň
z chování
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
1
0
0
4
2

3.Výsledky přijímacího řízení ve šk.r .2013/2014
z 5. roč.
z 9. roč.

z 9. roč.

Škola,učiliště
Gymnázia
MATURITNÍ OBORY:
Gymnázium
SPŠ stavební, Kudelova, Brno
SOŠ a SOU Kuřim,s.r.o.
Hotelová škola, Bosonožská, Brno
SOŠ Fortika, Lomnice u Tišnova
Střední zemědělská škola, Rajhrad
SOŠ pedagogická, Lerchova, Brno
SPŠ chemická, Vranovská, Brno
SPŠ elektrotech.a informač.tech., Purkyňova, Brno
SZŠ, Jaselská, Brno
SZŠ Merhautov a, Brno
Městská SOŠ, Klobouky u Brna
SOŠ podnikání a obchodu spol.s.r.o., Prostějov
Celkem
Škola,učiliště
UČEBNÍ OBORY:
SŠ technická a ekonomická ,Olomoucká, Brno
SŠ stavebních řemesel, Brno -Bosonohy
SŠ, Tišnov
SŠ polytechnická, Jílová, Brno
SŠ potravinářská,obchodu a služeb, Charbulova, Brno
SŠ strojírenská a elektrotechnická, Trnkova, Brno
SOUaSOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
ISŠ automobilní, Křižíkova, Brno

5

Chlapci
0

Dívky
1

Celkem
1

4
3
3
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
13

3
0
0
0
2
1
1
1
0
1
1
1
1
12

7
3
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
25

Chlapci

Dívky

Celkem

1
1
0
2
0
2
1
1
1

0
0
1
0
2
0
0
0
0

1
1
1
2
2
2
1
1
1
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Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce v 1. kole
Školní rok 2013/2014
Počty
žáků

SOU

Přihlášen

Gymnázia
6leté
0

SOŠ

8leté
5

4leté
7

19

11

Přijat

1

0

7

19

11

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Počet dětí u zápisu do 1.ročníku: šk.r.2014/2015 : 46
Počet přijatých dětí do 1. ročníku: ve šk.r.2014/2015 : 34

4. Údaje o školské radě
Školská rada pracuje ve složení:
- Lenka Hemalová - zástupce nezletilých žáků - předseda školské rady
- Josef Mifek - zástupce zřizovatele
- do 31.1. 2013 PaedDr.Pavel Vacek - zástupce pedagogických pracovníků
- od 1.2. 2014 Mgr. Zuzana Kudláčková - zástupce pedagogických pracovníků
- k 31.8. 2014 skončilo tříleté funkční období stávající školské radě. Dne 2. 6. 2014 byla zvolena paní Pavlína Kozinová jako zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy. Do funkce nastupuje 1. 9. 2014.

5. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve šk.r.2013/2014
Nepovinný předmět - římskokatolické náboženství - 29 zapsaných žáků
Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
a) realizované zájmové útvary v 1. a 2. pololetí:
Angličtina pro 2.ročník, příprava na přijímací zkoušky z Čj, příprava na přijímací zkoušky z M, volejbal, pohybové hry,
výtvarná dílna, Kašpárek - dramatický kroužek, Lego dílna, míčové hry, angličtina pro 4.ročník, keramika, cvičení pro
1.ročník, ruský jazyk, výtvarný kroužek, košíková, atletika, logopedie
b) nabízené zájmové útvary nerealizované (pro malý počet přihlášených)
Lidové tance, informatika, mažoretky

6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách
5. místo - krajské kolo - matematická olympiáda ( Z9) - žák devátého ročníku
1. místo - okresní kolo - matematická olympiáda ( Z9 ) - žák devátého ročníku
2. místo - celoroční matematická korespondenční soutěž MFF UK
11. místo - okresní kolo - matematická olympiáda ( Z5 ) - žák pátého ročníku
12. místo - okresní kolo - matematická olympiáda ( Z6 ) - žák šestého ročníku
8. místo - okresní kolo - fyzikální olympiáda - žák osmého ročníku
6. a 11. místo - okresní kolo - soutěž v německém jazyce - žáci devátého ročníku
6. místo - okresní kolo - soutěž v anglickém jazyce - žák sedmého ročníku
3. místo - okrskové kolo - pohár Českého rozhlasu - mladší žáci - Tišnov
4. místo - okrskové kolo - pohár Českého rozhlasu - mladší žákyně - Tišnov
3. místo - - okrskové kolo - pohár českého rozhlasu - starší žáci - Tišnov
4. místo - - okrskové kolo - pohár českého rozhlasu - starší žákyně - Tišnov
2. místo - okrskové kolo ve šplhu - Tišnov
3. místo - okrskové kolo - florbal - starší žáci - Tišnov
5. místo - okrskové kolo - malá kopaná - starší žáci - Tišnov
6. místo - okrskové kolo - halová kopaná - starší žáci - Kuřim
2. místo - okrskové kolo - fotbal - starší žáci - Tišnov
1. místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
1. místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
2. místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
7. místo - krajské kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
8. místo - krajské kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
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7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ
-

září 2014 - rekonstrukce odvodu dešťové vody a napojení na hlavní řád obce
březen 2014 - odbourání nefunkčních komínů a rekonstrukce střechy hlavní budovy
duben 2014 - úprava sklepních skladových prostor
květen, červen 2014 - výměna osvětlení učeben školy
červenec 2014 - výměna dlažby v přízemí školy

Pavel Vacek - ředitel školy
Zuzana Kudláčková - zástupce ředitele školy, výchovný poradce

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Deset lekcí plavání pro II.A a III.A
Od února jsme místo tělesné výchovy navštěvovali kurzy
plavání ve Wellness Kuřim. V tomto plaveckém areálu
jsme využívali malý a velký bazén, ve kterých jsme byli
rozděleni do družstev podle našich schopností. K výuce
jsme používali různé pomůcky. Učili jsme se plavat prsa,
znak, kraul a jiné. Občas jsme chodili do vířivky a divoké
řeky. Po výuce, chvilce volna a velkém chaosu ve sprchách jsme se všichni těšili, že si jako odměnu koupíme
párek v rohlíku v bistru. Na závěr celého kurzu jsme
dostali mokré vysvědčení!
Adéla Šenkýřová, III.A

Návštěva Planetária v Brně
Dne 25.3.2014 navštívila naše třída V.A Planetárium v Brně. Setkali jsme se v něm i s dětmi z jiných škol.
Prohlédli jsme si nový sál, kde byl pro návštěvníky připraven program Cesta k planetám. Dozvěděli jsme se,
jak se stát kosmonautem, zajímavosti o planetách, souhvězdích, o vesmíru. Celý program byl moc zajímavý
a všem se líbil.
Magdalena Zralá, V.A

Recitační soutěž na 2. stupni
Dne 29. 4. 2014 se konala na naší škole recitační soutěž. Na 2. stupni se zúčastnilo 30 žáků. Byli rozděleni
do dvou kategorií. Ti, kteří recitovali, měli moc hezké básničky, ale některým nebylo příliš rozumět. Byla to
věčná škoda. Moc se mi líbila básnička Marie Konečné. Byla velmi pěkná a žertovná. Recitační soutěž se
opravdu povedla a doufám, že se bude konat i příští rok.
Klára Balabánová VI.A

ZŠ Veverská Bítýška a recyklace
ZŠ Veverská Bítýška se v jarních měsících zapojila do
ekologického programu RECYKLOHRANÍ, v němž se
žáci učí nejen o důležitosti recyklace materiálů, ale
praktickým způsobem jim program umožní získat
i osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitého drobného elektrozařízení. Ve škole jsou nainstalovány sběrné nádoby pro baterie, plastová červená
"popelnice" nebo box na zpětný odběr inkoustových
cartridgí a tonerů. Žáci tak třídí nejen papír a plast, ale
nově i vysloužilé drobné elektro.
V rámci programu oslav Dne Země se žáci 9. tříd zúčastnili 24. 4. 2014 ankety na téma "Sběr elektrozařízení ve Veverské Bítýšce". Samotné anketě předcházela
7
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schůzka žáků s panem starostou Mifkem, který je informoval o tom, jak obec organizuje zpětný odběr elektrospotřebičů. Následně žáci 9.A a 9.B vyrazili mezi obyvatele Veverské Bítýšky, aby se jich zeptali, jak
zacházejí doma s vysloužilými elektrospotřebiči.

Úspěch Davida Koziny na Matematické olympiádě
První místo v okresním kole Matematické olympiády a místo páté
v kole krajském - to jsou výsledky, kterých v letošním školním
roce dosáhl David Kozina z IX.A. Na zážitky z obou soutěží se
Davida zeptala Veronika Srncová z IX.B.
Davide, jak ses připravoval na matematickou olympiádu?
- Řeším korespondenční matematickou soutěž a také jsem si
zkoušel příklady olympiád z předchozích let.
Byl jsi hodně nervózní?
- Já jsem od přírody optimista, většinou čekám spíše ten lepší
výsledek, ale i tak jsem byl samozřejmě trochu nervózní a o to
více mě potěšil můj výsledek.
Jak těžké se ti zdály příklady?
- Těžké byly, kdyby nebyly, nebylo by to ono. Docela dost jsem
také využil znalosti z hodin matematiky na naší škole.
Jaké pocity si měl po dopsání testu?
- Po okresním kole jsem měl dobrý pocit, ale po krajském kole už
jsem tušil, že to nedopadne nejlépe.
Byli tvoji rodiče také takto dobří na matematiku?
- Rodiče ani tolik ne, ale můj bratr ze šesté třídy byl loni v krajském kole druhý a letos devátý, takže doufám, že se mu také
bude dařit.

Den rodiny ve školní družině
V sobotu 17. 5. 2014 se uskutečnila ve
školní družině akce Den rodiny. Pozvání na společně prožité odpoledne s programem "Čáry, máry, legrace" nabídl
rodinám zážitky při hře, zábavě i tvoření.
A jak si to rodiny užily?
Rodina Kozinova
Adélka I.A. - "Nejvíc se mi líbilo barvení
kamínků, kouzelník a občerstvení a taky
že jsme tam byli všichni."
Vláďa VI.A - "Líbilo se mi znovu se po
čase podívat do družiny."
David IX.A - "Kouzelník byl vtipný,
nálada dobrá - do družiny jsem chodil
rád."
Mamka - "Pohodově a s dobrou náladou jsme strávili v družině deštivé odpoledne."
Taťka - "Všichni se evidentně dobře bavili a já mohl v klidu doma mrknout na hokej."

Filipojakubský slet - celodružinová akce 30.dubna 2014
Jak hodnotí tuto akci čarodějnice Adelajda a Clarice (Adéla Šenkýřová a Klára Pavlíčková ze III.A)?
"Na slet jsme se oblékli do převleků. Představili jsme se a řekli kouzlo. Měli jsme sebou kouzelnické hůlky,
lektvary a knihy plné čar a kouzel. Byli jsme rozděleni. My větší jsme byli vedoucí a hlídali jsme menší čarodějnice a čaroděje. Plnili jsme úkoly. Na konci jsme opékali špekáčky, ochutnávali dobroty a dostávali
dárky."

Více informací o aktuálním dění ve škole najdete na www.zsveverskabityska.cz.
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CAMPING VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 1989 - 2014
Srpen 1989, tehdy to začalo. V Brně začínala Velká cena motocyklů a na recepci seděl tehdejší předseda Národního výboru Laďa Lipovský, motalo se
tam ještě spousta jiných lidí. Do kempu, který zdaleka ještě nebyl dokončen ("jsou třeba jen takové kosmetické úpravy"), se začali sjíždět první hosté, hlav-

vičky… všechno vlastní výroba. Dokonce i první
sekačku na trávu udělal vlastníma rukama. Společně
jsme vysbírali tisíce kamínků, kusů omítky, zrezivělé
pásky železa a kusy křidlic z oseté plochy. Bylo to
462 koleček. Celé předjaří a jaro jsme plochu zalévali (hadicí, samozřejmě), aby tráva neuschla.
Začátkem června bylo všechno nachystané,
umývárny uklizené, tráva posekaná a my čekali na
první hosty. Jenže ouha! Hranice se otevřely, a nejen
naši lidé, ale i východní Němci a Poláci , kteří dříve
spolehlivě plnili naše kempy, se vydali objevovat
západní civilizaci, vypravovali se za jižním teplem
Itálie a Španělska, ti šťastnější či dobrodružnější ještě
dál - a svět zpoza otevřené opony k nám příliš nepospíchal.
Bylo to dost traumatizující, sedět v podvečer po
celodenní práci na lavičce v kempu s krásně posekanou trávou, umetenými cestičkami, blyštícími se
toaletami - a vidět kempový vůz, který přijede téměř
k bráně, pak se otočí a jede pryč. Upřímně - dnes se
tomu zase tolik nedivím. Nejenže jako země jsme po
tolika letech v izolaci byli tak trochu terra incognita,
tedy "země neznámá", ale náš kemp byl nový a nebyl v žádných průvodcích a navíc to okolí! Naproti
kempu strašidelná zřícenina Tejkalova mlýna, rejdiště potkanů a krys, na parkovišti omšelá bouda
Občerstvení, odkud se občas ozýval bujarý zpěv zna-

ně Němci (východní i západní, při jedné z mála
možností, kdy se mohli setkat, popovídat, popít). Byl
to ohromný úspěch. Kemp praskal ve švech, a i když
ceny byly mírné, samozřejmě rozdílné pro našince
a zahraniční hosty, peníze se jen hrnuly. Jistá čiperná
paní inkasovala i auta stojící na parkovišti, dokonce
i autobus, který tam čekal na rekreanty z parníku.
Prostě to tady tepalo a žilo a zdálo se, že to byl úžasný nápad, jak naplnit obecní kasu. Nikdo netušil, jak
jepičí život bude mít nový kemp před sebou.
Grand Prix skončila, návštěvníci nasedli na své
motorky, do svých aut a kemprů, připoutali karavany
- a jak se zjevili, tak také zmizeli. Zbylo pár stanů,
které s přicházejícím deštěm zmizely také. Po tom
všem veselí zbyla jen ohromná hromada odpadků,
špinavé záchody, prázdné lahve kolem plotu a ticho.
A pak přišla sametová smršť, která všechno změnila. Už následující zimu (89/90) mě oslovil šéf drobné
provozovny MNV, pro kterou jsem tehdy pracovala,
jestli si nechci vzít na starost i kemp. Strašně jsem se
zaradovala, protože mě to tam moc táhlo. A vůbec
mi nevadilo, že je tam spousta práce na dodělávání.
Ještě mi nebylo čtyřicet a cítila jsem se na vrcholu sil.
A protože v tom únoru 1990 bylo počasí stejně
krásné jako letošní, začala jsem s prací hned. Z domu
jsem nosila kanystry s teplou vodou, kterou jsem si
tam ještě přihřívala, abych umyla hrozně znečištěné
záchody (které měly ještě na porcelánu kromě jiného
nalepený transportní papír). Bylo to nádherné jaro,
plné práce a radosti. Můj syn Jan, kterému bylo sotva
deset let, byl se mnou, pokud nebyl ve škole a pomáhal mi ze všech sil. Stejně tak pomáhal svému
otci, který zajišťoval technické záležitosti (nové rozvaděče, zhotovení mycího stolu do kuchyňky, la-

vených turistů. Ne, vůbec se nedivím, že zahraniční
návštěvníci nenašli dost odvahy, aby u nás zakotvili.
Tím více si vážím těch, kteří nakonec přišli a ubytovali se. A protože jedni z prvních byli Holanďané,
patří jim moje vděčnost a dík za všechno, co pro náš
kemp, naši obec a vůbec celou naši zemi udělali.
Ptáte se proč? No oni jsou totiž ti Holanďané skutečně průzkumníci. Jezdí po světě, objevují nová
místa a hlavně o nich mluví, píšou, fotografují. Před
pětadvaceti lety, bez internetu, bez mobilů a iPodů
bylo mluvené slovo a osobní setkání tím nejlepším,
co mohlo fungovat. A oni ti Holanďané hlavně byli
upřímně zvědaví. Po 40 letech za železnou oponou
se jim otevřel neznámý svět. Co je to tam za lidi? Jak
9
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žijí? Co jedí? Jak bydlí? Jaké mají sociální zázemí?
Jaká je tady krajina a památky, to viděli sami a byli
okouzleni. Na ostatní otázky chtěli odpovědi a my
jsme jim je svou nedokonalou angličtinou, podle

ti lidé dělají? Odpověď je prostá. Nic. Odpočívají,
čtou si (ano, ano, lidé ještě stále čtou ať už papírové
knihy nebo ty elektronické), povídají si, jezdí na
výlety a chodí na procházky. Vždyť okolí Veverské
Bítýšky je tak krásné. I starší lidé zvládnou procházku
kolem bažin, která naplní plíce vzduchem a duši
krásnem. Všude plno života - hudební doprovod
ptačího sboru s jeho rozmanitými melodiemi a motivy, veverky skotačící ve větvích, v mělké vodě se
zavlní užovka, pleskne sebou ryba. Slunce prozařuje
hladinu řeky a hmyz bzučí nad hladinou. Koncem
jara všechno ovládnou žáby - je jich najednou všude
plno a člověk neví, kam šlápnout. A jejich ranní a večerní koncerty jsou až uširvoucí…
Jistě, může se vám stát, že téměř stoupnete do
měkké, nelibě páchnoucí hromádky, kterou tady
zanechal pejsek se svým bezohledným pánem nebo
kolem vás profrčí puberťák na roztúrované krosové
mašině, případně pán na čtyřkolce, postižený pubertou třetího věku. Ale když půjdete dostatečně časně
ráno, mohu vám téměř garantovat, že žádné ze
zmíněných týpků nepotkáte. Ti první vyspávají
včerejší oslavný mejdan, a ti druzí jsou v tom lepším
případě zapojení do pracovního procesu, v tom

svého nejlepšího vědomí a svědomí, dávali. A oni si
utvářeli svůj pohled na náš svět. A o své zkušenosti
a poznatky se dělili s ostatními. Setkávali se v kempech celé Evropy a povídali si tam o maličkém
kempu v malém městečku v jedné nevelké zemi, kde
je ticho a klid a budí je šumění vody a zpěv ptáků.
Zvláště ty první roky nebyly vůbec lehké.
Bylo nás jen velmi málo, kdo jsme v budoucnost
kempu věřili a chtěli ho zachovat. Na veřejných
zasedáních zastupitelstva padaly různé bizarní návrhy a také došlo ke kuriózním situacím, kdy byl
kemp přes zimu pronajat "světským" , kteří přijeli
s několika maringotkami, nákladními auty s vlekem
a sbírali železný šrot, který skladovali na upravené
travnaté ploše. Tam také čistili (louhem) maringotky,
znovu je natírali, přičemž jak ředidlo, tak i barvy
stékaly do trávy. Když se je zjara konečně podařilo
vystrnadit (a to si piště, že to nebylo vůbec lehké),
zůstaly po nich poničené trávníky, hluboké koleje od
náklaďáků a zbouraný transformátor.
A tak jsem si vzala kemp do pronájmu, trávník
zkopala a znovu osela, transformátor jsme s manželem a synem znovu postavili, zasadili stromy, vyrobili lavičky, zbudovali kuchyňku, rozdělil sprchy na
jednotlivé kóje - a vlastně se do dneška nezastavili.
Už je to skoro 25 let.
Za tu dobu se kemp (camping HANA, jak ho
překřtili naši hosté) stal známým pojmem - hlavně v
Holandsku.
I když se stále setkáváme s údivem kolemjedoucích Čechů a hlavně z okolí Brna - "co to je,
toto?" ptají se nevěřícně. "To je kemping? A co tady
ty lidi dělajó?"
"Kde máte chaty? A bazén? A disco?" nevěřícně
kroutí hlavou: "Dyť tady nic néní."
Tím "nic" myslí stánky s občerstvením, koupaliště
s tobogánem, útulnou hospůdku nebo letní kino...
tedy přesně to, před čím naši hosté utíkají. A co tady

horším opět "tuní" tu svou čtyřkolovou lásku.
Ach ano, je tady krásně ticho, zpívají ptáci, šumí
stromy a řeka… je tu čisto a jsem tady já. Při vší
skromnosti - to já s nimi mluvím jejich řečí, ať je to
angličtina, němčina nebo holandština. Mluvím s nimi
i italsky nebo francouzsky a strašně se u toho nasmějeme, protože v těchto posledních jazycích znám jen
pár slov, ale trvám na tom, že pokud lidi chtějí, vždycky se domluví. A tak jim zařizuji nejen rezervace,
vstupenky a programy, ale tlumočím jim v případě
potřeby u lékaře nebo na policii, pomohu, poradím,
vyslechnu. A dělám to ráda a s láskou. Už více než
dvacet let.

Hana Musilová roz. Horáková
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SARAJEVSKÝ ATENTÁT
Koncem minulého měsíce jsme si připomněli sté výročí jedné historické události. Určitě mnozí z vás ví,
že touto událostí je sarajevský atentát, který byl spáchán na Ferdinandovi d´Este a jeho manželce Žofii.
Připomeňme si trošku blíže tyto dvě osobnosti. Ferdinand se narodil 18.12.1863. Otcem byl Karel Ludvík,
bratr císaře Františka Josefa I. a matkou Marie Anunciata. Jelikož byl v mládí často nemocný, vychovávali ho
s velkou svědomitostí a něžností. Tím však z hýčkaného potomka vyrostla obtížná osobnost, která právě
neulehčovala svému okolí život. Když se stal vojákem, projevovalo se u něho stále silnější nutkání nějak se
předvádět, což ho často svádělo ke špatným kouskům. Smutně se například předvedl, když při jízdě na koni
přeskočil pohřební průvod.
Ve dvanácti letech získal velké bohatství. K překvapení svého okolí se stal dědicem po Františkovi V.,
arcivévodovi modénském, z rakouského rodu Este. Od té chvíle se představoval ,,arcivévoda František Ferdinand d´Este". Jeho velkou životní vášní byl lov. Za padesát let života zastřelil celkem 274 889 kusů divoké
zvěře. Mimořádným mezníkem v jeho životě bylo propuknutí plicní choroby, kterou zdědil po matce. Pro
Františka Ferdinanda vypracoval mladý a slibný lékař doktor Dr. Viktor Eisenmenger přísný program, který
ovšem pacient plnil s nechutí, protože ho omezoval. Ale tato terapie byla úspěšná a pacient se uzdravil. Bylo
mu už přes třicet let a byl stále svobodný. Rodina se začala poohlížet po rodem rovné dámě, ale František
na sebe nenechal naléhat a chtěl se oženit nejen z rozumu, ale i z lásky. Ke všeobecnému překvapení
navštívil několikrát svého strýce arcivévodu Fridricha, který měl dvě dcery na vdávání. Arcivévodkyně
Izabela, manželka arcivévody Fridricha, byla velmi společenská a ambiciózní žena a už se viděla tchýní
budoucího císaře, když jednoho dne zcela náhodou objevila pravý důvod návštěv Františka Ferdinanda.
Vůbec totiž neplatily jejím dvěma dcerám, ale její dvorní dámě, hraběnce Žofii Chotkové, jedné ze sedmi
dcer hraběte Bohuslava Chotka. Hrabě byl diplomatem v rakousko-uherských službách. František Ferdinand
si na jedné z návštěv zapomněl na umyvadle medailon, a tak vyšla pravda na denní světlo. Arcivévodkyně
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Izabela medailon našla a otevřela v naději, že uvnitř spatří obrázek z jedné ze svých dcer. Ale ke svému
zděšení našla v zapomenutém šperku portrét hraběnky Chotkové. Ještě týž den ji propustila ze svých služeb.
Postarala se také, aby záležitost pronikla až do císařova úřadu a František Ferdinand za to dostal důtku a napomenutí. Ferdinand, následník trůnu, (stal se jím v roce 1889, kdy princ Rudolf spáchal sebevraždu) ale
nepatřil k lidem, kteří si nechávají něco předepisovat. Vzkázal strýci, že ho ani nenapadne, aby se nechal
odloučit od ženy, kterou miluje. Protože se jednalo o osobu budoucího císaře, o to víc záleželo na tom, aby
se oženil s ženou, která je mu rovná stavem. Kvůli této aféře vznikaly velké rozepře. Psal se rok 1899 a František s Žofií už spolu tajně chodili pět let. Všechno, co František Ferdinand chtěl, bylo oženit se s ženou, kterou miloval, a založit s ní legitimní rodinu. Bohužel, Žofie byla ,,jen" hraběnka a to byl stav nižší, než ze
kterého by si měl František Ferdinand nevěstu vybírat. Ale on stále trval na svém. Dne 28. 6. 1900 musel
František Ferdinand před císařem a dalšími vysoce postavenými osobnostmi prohlásit svoje nastávající
manželství za nerovnorodé a zříct se pro svoji manželku a děti z toho manželství všech práv, poct, titulů,
erbů, výhod atd. Dále musel prohlásit, že jeho potomkům nepřísluší právo na následnictví trůnu. Svatba
Žofie a Ferdinanda se konala 1. 7. 1900 v Liberci. Hostina byla na zákupském zámku a poté odjeli novomanželé na zámek Konopiště. Z císařské rodiny se svatby nikdo nezúčastnil. V manželství se narodily tři děti:
jedna dcera a dva synové. V kruhu své rodiny se cítil František Ferdinand velice spokojeně, byl vzorný
manžel a milující otec. Nejvíce času trávili na zámku Konopiště. Když museli navštívit Vídeň a zúčastnit se
společenských akcí, projevily se problémy jejich nerovného sňatku. Ferdinand musel jezdit v jiném kočáře
než jeho žena, v divadle seděl v císařské lóži, ona seděla v hledišti, při rodinné hostině jí náleželo místo až
u konce stolu. Proto se Ferdinand těmto akcím vyhýbal, jak mohl.
Na červen roku 1914 byly plánovány velké manévry v Bosně a Hercegovině. František Ferdinand byl vrchním velitelem všech vojsk monarchie, jak válečného loďstva, tak armády. Na manévry se mu moc nechtělo,
uváděl na svou omluvu velká horka v Bosně. Ale císař trval na tom, aby arcivévoda jel. Manévry proběhly
celkem hladce, posledním dnem byla neděle 28. 6. V Sarajevu byla plánovaná prohlídka vojenských
zařízení, radnice a nového zemského muzea. Následník trůnu a jeho doprovod jeli v pěti otevřených automobilech. Ve třetím voze seděl arcivévoda se svou ženou a bosenský zemský velitel Potiorek. Cestou na radnici zasáhla bomba čtvrtý vůz v koloně. Po krátké zastávce na radnici arcivévoda rozhodl, že se bude
pokračovat dál v plánované cestě. Kolona se dala opět do pohybu, bohužel řidič prvního vozu zahnul vpravo kolem radnice, nikdo ho neuvědomil, že se pojede rovně. Až ve třetím voze, s následníkem, si organizátoři chyby všimli. Na pokyn začala kolona couvat. A právě to se stalo arcivévodovi a jeho ženě osudným.
V davu se skrýval mladý atentátník Gavrilo Princip. Ve chvíli, kdy auto stálo, zazněly dva výstřely.
Auta se rozjela nejvyšší rychlostí do sídla zemské vlády. Arcivévodovi rozřízli uniformu, aby mu ulehčili
dýchání, ale už bylo pozdě. Následník trůnu František Ferdinand zemřel, bylo mu 50 let. U Žofie se domnívali, že omdlela hrůzou, protože nejevila známky poranění. Když ji dvorní dáma svlékla, objevila v podbřišku díru po kulce. Dožila se 47 let. Kolem jedenácté hodiny místního času byla konstatována smrt následnického páru. Na den přesně, čtrnáct let po vyhlášení renunciace, která umožnila oběma uzavřít sňatek,
jejich vztah skončil. Dvojice, která tak dlouho bojovala za společný život, se nechtěla rozdělit ani ve smrti.
František Ferdinand dobře předvídal, že by jeho manželku nepochovaly do kapucínské krypty ve Vídni.
Proto nechal postavit kryptu v Arstettenu. A už dávno před tím určil, že chce být pochován zde, vedle své
manželky. Rakve obou mrtvých byly uloženy do mramorových sarkofágů stojících vedle sebe v kryptě.
Hana Mifková

NA BABÍ LOM
Tentokrát si vyjdeme na nejznámější rozhlednu v našem
okolí. Autobusem se dostaneme do Kuřimi a odtud vlakem do
České. Z vlaku se vydáme do blízkých Lelekovic. Od hotelu
Babí lom v Lelekovicích vyjdeme po červené značce. Projdeme vesnicí a cesta k lesu se začíná zvedat. Pod rozhlednou je
docela strmá. Odměnou za námahu nám budou nádherné výhledy do okolí. Vranov, Lelekovice, Kuřim, Brno a při dobré
viditelnosti je vidět Drahanská vrchovina, Českomoravská
vysočina, Pálava, Kojál, elektrárna Dukovany a za perfektní viditelnosti prý bývají vidět i Alpy. Na rozhlednu je celoročně
volný přístup. Původně na místě současné rozhledny stály dva
12

Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 07/2014

www.obecveverskabityska.cz

vyhlídkové můstky s turistickou chatkou.
Tyto zde postavil rakouský turistický klub a jeho předseda pan Ripka.
Dřevěnou rozhlednu nahradila kamenná stavba, ta však byla zbourána za
II. světové války. V letech 1959-1961vybudovali turisté ze Sokola
Lelekovice novou rozhlednu. Za zmínku stojí, že stavební materiál
vynášeli nahoru na zádech. Rozhledna se nachází ve výšce 521 m.n.m.
a je vysoká 15 m.
Babí lom je romantický, rozeklaný, skoro 3 km dlouhý protáhlý skalnatý hřeben v severním směru od Lelekovic. Skály jsou vysoké někdy až
20 m a proto bývají využívány jako cvičný horolezecký terén. Značená
hřebenovka je dlouhá asi 400 m a turistům, kteří rádi navštěvují hory,
svým charakterem tyto připomíná. Při opatrné chůzi je bezpečná, někdy
je však potřeba použít i ruce.
Skály tvoří 370 milionů let staré slepence, na nichž rostou zakrslé
stromy bříz a borovic.
Celá lokalita si drží nízkohorský charakter a rostou zde rostliny rozrazil horský, růže alpská a čarovník alpský. Zajímavostí je, že Petr Bezruč, který vítal jaro na Šmelcovně,
chodil se svými přáteli turistickou sezonu ukončit
na Babí lom.
Po přechodu hřebenovky přijdeme na rozcestí,
které rozděluje cesty na Vranov a Kuřim. My si ale
můžeme v přímém směru po hřebeni, po neznačené cestě, odskočit na vlastní vrchol Babí lom, který
je vysoký 562 m.n.m. Na vrchol vedou kmenné
schůdky a je tam pamětní deska předsedy rakouských turistů pana Ripky. Odtud se vrátíme
zpět na rozcestí a po modré značce se vydáme
z kopce směrem do Kuřimi. Přijdeme do bývalé
dělnické osady Podlesí, kde se můžeme občerstvit
v místní hospůdce u sportovního areálu. Pak po
modré značce dojdeme pohodlnou cestou až do
Kuřimi, kde můžeme nasednout na autobus.
Celá tato trasa měří cca 7,5 km.
Pokud nám zbývá čas a nebolí nohy, můžeme
pokračovat stále po modré značce směrem do
Moravských Knínic. Cestou projdeme kuřimskými zákoutími, kde jsme možná nikdy nebyli.
V Knínicích se opět můžeme občerstvit v místní hospodě a počkat na autobus. Celkem jsme zatím ušli
10,5 km. Pokud ani tato trasa neuspokojí zdatné turisty, mohou dále pokračovat po trase bývalého vláčku po
modré značce až do Veverské Bítýšky. Celá trasa měří 16 km.
Turistice zdar, Václav Hálek

ZNÁTE NĚKTEROU Z NAUČNÝCH STEZEK V OKOLÍ BRNA ?
Vážení přátelé lesa a přírody, jistě pro vás není novinkou, že se v okolí Brna rozkládají
rozlehlé lesní porosty přístupné veřejnosti. Významnou část lesních porostů o rozloze více
než 8200 ha spravuje a obhospodařuje společnost Lesy města Brna, a.s. Jedná se o nej-větší
městský majetek v České republice, který má zejména obecně prospěšné poslání. Kromě
odborné správy a rozvoje lesního majetku statutárního města Brna a některých okolních
obcí se tato společnost zabývá i dalšími činnostmi, jako např. pěstební a těžební činností,
výrobou a prodejem dříví, provozuje lesní a okrasné školkařství, údržbu veřejné zeleně, či
správu drobných vodních toků na území statutárního města Brna.
Pravděpodobně někteří z vás již navštívili naučné stezky Deblínskou, Brněnskou či Lipůveckou, které
prostřednictvím informačních tabulí poskytují informace o různých zajímavostech brněnských lesů. Součástí
naučných stezek jsou i odpočinková místa, několik lesních studánek a altánů, které zpříjemní pobyt pěším
návštěvníkům i cyklistům. Studánky mají význam nejenom jako zdroj vody pro lesní zvěř a prameniště
lesních toků, ale jsou i významným estetickým prvkem v lese. Dalším, veřejností oblíbeným místem je obora
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Holedná, sloužící chovu mufloní a dančí zvěře. Tato obora je svým umístěním uprostřed města naprosto
výjimečná, protože zejména městské děti nemají tolik příležitostí vidět na vlastní oči život divoké zvěře
a v Brně mohou zvěř pozorovat z bezprostřední blízkosti denně. I zde je vybudována naučná stezka.
Společnost Lesy města Brna, a.s. se taktéž věnuje i stále oblíbenější lesní pedagogice. Co je jejím
smyslem? Lesní pedagogika má prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese,
zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podporuje a objasňuje práci lesníků a zájem o dřevo jako
obnovitelnou surovinu.
Lesní oblasti v okolí Brna jsou vyhledávány stovkami obyvatel přilehlých obcí a města Brna díky snadné
dopravní dostupnosti i husté síti turistického značení. Krásy přírody se zde snoubí s pro návštěvníky atraktivním systémem rekreačních prvků, který je společností Lesy města Brna, a. s. nejen pravidelně udržován,
ale také neustále rozšiřován. Aktuálně je tu pro vás další naučná stezka, přijměte proto pozvání na zajímavou
a poučnou procházku v příjemném komplexu lesních porostů Babího lomu. Naučná stezka Babí lom byla
pro širokou veřejnost otevřena od 1. 5. 2014.
Lesy města Brna, a.s. - "máte k nám blízko…"

INZERCE
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Výhřevnost dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí. Vlhkost lze vysoušením na vzduchu
snížit až o 20 % za 1 rok. Nejvhodnějším obdobím pro zásobení se dřívím je tedy jaro!

Z brněnských lesů

přímo k Vám!

r Prodej štípaného palivového dřeva
r Garantovaný původ a kvalita
r Certifikováno systémem PEFC
V případě dotazů nás kontaktujte na:
+420 516 432 021 | +420 721 131 039

nebo lesymb@lesymb.cz

www.lesymb.cz

Døevo palivové
z Veverských Knínic
Dub, buk,habr

Cena: 990,- za sypaný prostorový
metr naštípaného døeva
Doprava Multikárou 10 Kè/km AVIA 16 Kè/km

Multkára doveze 3 m, AVIA doveze 6m
Objednávky po celý den i v So a Ne : 603 822 755
723 436 148

www.DubovePoleno.cz

Koupím rodinný dům se zahradou ve Veverské Bitýšce nebo v blízkém okolí. Může být i k opravám.
Tel.: 721 332 622

ZDROJ VAŠICH NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ
- oficiální www stránky městyse Veverská Bítýška
- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k dění v městysi ..
... 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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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Ing. Liška Vladimír

- účetnictví
- daňová přiznání
včetně odložení do 30.6.
515 547 333, 602 506 322
Tišnovská 715, Veverská Bítýška
ing.liska@volny.cz, www.ingliska.cz

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
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 září 2014  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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