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Vážení spoluobčané,

všechny vás co nejsrdečněji
zdravím.

V měsíci červnu bylo
dokončeno hřiště na plážový vo-
lejbal v lokalitě na Ostrůvku.
Uvedenou stavbu zrealizovala
pracovní skupina městyse Vever-

ská Bítýška. Dne 19. června byla stavba hřiště zko-
laudována. Uvedenou výstavbou vzniklo v našem
městečku další sportoviště, které je určeno přede-
vším pro rekreační sport.

V měsíci červnu byly podepsány smlouvy o dílo
se společností Mertastav, s.r.o., se sídlem v Před-
klášteří, na výstavbu splaškové kanalizace v části uli-
ce Dlouhá, na výstavbu splaškové kanalizace v části
ulice Na Babkách a prodloužení vodovodního řadu
v části ulice Na Babkách. V průběhu měsíce čer-
vence bude podepsána smlouva o dílo na výstavbu
přechodu pro pěší na náměstí Na Městečku.
Společnost Mertastav, s.r.o., byla vybrána na reali-
zaci uvedených staveb na základě výběrových říze-
ní, neboť předložila nejvýhodnější nabídky. Stavební
práce by měly být započaty po prázdninách.

Dále bych vás chtěl informovat o průběhu opravy
ulice Krátká. Na stavebním úřadě bylo zažádáno
o vydání územního rozhodnutí na opravu uvedené
komunikace. Předmětem opravy je vybudování
obslužné komunikace v délce 160 m po ulici Krátká

a v délce 55 m po ulici Na Bítýškách, obojí v šířce
5,5 m. Součástí oprav je výstavba chodníku v ulici
Krátká. V průběhu řízení byly konzultovány připo-
mínky, stanoviska a námitky účastníků řízení. Na zá-
kladě námitek občanů stavební úřad územní řízení
přerušil do doby vyřešení situace příjezdu a výjezdu
nákladních vozidel do stavebnin. Městys se musí
vypořádat s uvedenými námitkami. To znamená jed-
nání s majitelem pozemků o případném odkoupení
části pozemků na rozšíření části komunikace v části
prostoru stavebnin. O záměru a případném výkupu
pozemků bude rozhodovat zastupitelstvo městyse
dle zákona o obcích. Pokud zastupitelstvo městyse
schválí výkup části pozemků, bude upravena projek-
tová dokumentace a rozpočet na rozšíření komuni-
kace. Rozpočtovým opatřením bude nutné vyčlenit
finance a posléze předložit upravenou projektovou
dokumentaci opětovně na stavební úřad. I když fi-
nanční zdroje na uvedenou opravu komunikace jsou
zařazeny ve výdajové stránce rozpočtu městyse, uve-
dená oprava se v letošním roce realizovat nebude. 

Na základě pověření zastupitelstva městyse
připravuje právní zástupce městyse návrhy smluv na
zahájení odkoupení pozemků na výstavbu budoucí
komunikace v ulici U Hřiště. Smlouvy budou
připraveny dle vyhotoveného geometrického plánu,
který byl prokonzultován s majiteli pozemků v této
části ulice. Vypracované návrhy smluv budou před-
loženy vlastníkům pozemků a poté budou předlože-
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Usnesení č. 6
ZM schvaluje předložený rozpočet na
rok 2015 příspěvkové organizaci -
Vývařovna obědů, Zábíteší 224, Ve-
verská Bítýška. 
Usnesení č. 7
ZM souhlasí se záměrem projednání
připojení na vodovodní řád a nízko-
tlaký plyn v pozemku p.č. 794/1 ve
vlastnictví městyse pro rodinné domy,
jejichž umístění bylo povoleno
stavebním úřadem MěÚ Kuřim, a to
za předpokladu doložení projektové
dokumentace včetně vyjádření všech
dotčených orgánů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 5431/2 o výměře 142
m2 v k.ú. Bystrc za cenu 100 Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Každá smluvní strana uhradí
poplatky spojené s prodejem 50 %
podílem. 
Usnesení č. 9
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 674 o výměře 378
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
200 Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední desce a web.
stránkách městyse. 

Usnesení č. 10
ZM schvaluje odkoupení přípojky
kanalizace, areálové kanalizace a vo-
dovodního řadu, uložených v pozem-
cích p.č. 2568, 1652/61, 1652/68,
1652/69,1652/62, 1652/70 a p.č.
1652/36 v k.ú. Veverská Bítýška za
částku 1 Kč do vlastnictví městyse
Veverská Bítýška od soukromých vlas-
tníků.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Náklady spojené s prode-
jem uhradí Městys Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 11
ZM schvaluje smlouvu o zřízení
služebnosti za účelem práva vstupu a
účelem údržby a oprav přípojky
kanalizace, areálové kanalizace a
vodovodního potrubí, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1621-
43/2015 ze dne 22. 2. 2015, kterou
vypracovala Geodetická kancelář Ing.
Karla Součka a pověřuje starostu jejím
podpisem. Náklady spojené s uza-
vřením smlouvy uhradí Městys Vever-
ská Bítýška. 
Usnesení č. 12
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 537/3 (vzniklý z
pozemku p.č. 537/2) o výměře 81 m2

v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Veškeré poplatky spojené
s prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 13
ZM schvaluje zadání vypracování
projektové dokumentace spočívající
v prodloužení vodovodního řadu
a výstavby tlakové stanice v lokalitě
Trhovice Ing. J.R., Brno, s tím, že
bude prověřena i možnost napojení
níže položených staveb.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2015 Základní škole, Vever-
ská Bítýška, příspěvkové organizaci.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje přijetí sponzorského
daru účelově určeného Základní
škole, Veverská Bítýška, příspěvkové
organizaci ve výši 5 300 Kč.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje předložený rozpočet
Mateřské školy, přísp. organizace,
Pavla Perky 333, Veverská Bítýška na
rok 2015.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. NM - 014330028
802/001 na stavbu "Vev. Bítýška, M.
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ny zastupitelstvu městyse k projednání. Po nabytí
uvedených částí pozemků do vlastnictví městyse
bude zadáno vypracování projektové dokumentace
na výstavbu nové komunikace.

V průběhu letních prázdnin bude dokončena přís-
tavba herny prvního oddělení, respektive rozšíření
stávající pobytové místnosti v mateřské škole v ulici
Pavla Perky o 30 m2. Současně proběhne oprava
veškerých chodníků v areálu uvedené mateřské
školy. 

Geodetickou kanceláří byly zaměřeny pozemky
pro budoucí parkovací plochy. Bude zažádáno o vy-
pracování projektových dokumentací na výstavbu
parkovacích ploch na sídlišti Na Bítýškách vedle
bytového domu číslo 649. Úprava parkovacích ploch
a chodníku mezi bytovými domy č. 610 a č. 611
a projektová dokumentace na parkovací stání v ulici
M. Kudeříkové u bytovek. 

Náš městys obdržel od firmy Asekol certifikát
environmentálního vyúčtování za rok 2014, který se
týká sběru a třídění odevzdaných televizí a počí-
tačových monitorů ve sběrném dvoře. Snaha obyva-

tel městyse recyklovat staré a nepoužité elektro-
spotřebiče se již několik let vyplácí. Certifikát vypo-
vídá nejen o přínosech třídění televizí a počítačo-
vých monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů jako jsou mobilní telefony.

Z certifikátu vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané našeho městečka v loňském roce
vytřídili 202 televizí, 78 monitorů a 1 669 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 80,03 MWh elek-
třiny, 3 698 litrů ropy, 374 m3 vody a 3,54
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 18,84 tun. Zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Vážení spoluobčané, přeji vám všem příjemné léto.

Josef Mifek, starosta městyse

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)



Kudeříkové, DPNNk, Černín, 1964",
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. NM -014330031
065/001 na stavbu "Vev. Bítýška, Na
Bítýškách, NNk , Obůrka, 534/10",
uzavřenou mezi povinným Městysem
Veverská Bítýška a oprávněným E.ON

Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice a po-
věřuje starostu podpisem této smlou-
vy.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. NM- 014330029
529/001 na stavbu "OP Tišnov rek.
TS", uzavřenou mezi povinným Měs-
tysem 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. 21
ZM schvaluje odměny neuvolněným
členům zastupitelstva dle nařízení
vlády č. 52/2015 Sb. ze dne 27. břez-
na 2015, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstva
ve znění pozdějších předpisů s plat-
ností od 1. 4. 2015. Neuvolněný
předseda výboru 1615 Kč/ měs., neu-
volněný člen výboru nebo zvláštního
orgánu 1428Kč /měs. a neuvolněný
člen zastupitelstva 683 Kč/měs.
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 12.5.2015

Usnesení č. 7
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2015
v oblasti financování.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí
dotací a schválení následného vypla-
cení finančních prostředků těmto
organizacím:
- Římskokatolická církev: výše dotace

300.000 Kč
- Fotbalový klub: výše dotace 250.000

Kč
- Hokejový klub: výše dotace 140.000

Kč
a pověřuje starostu podpisem těchto
smluv. 
Usnesení č. 11
ZM schvaluje účetní závěrku za rok
2014 - Vývařovna obědů, přísp. orga-
nizace, Zábíteší 224, Veverská Bítýš-
ka včetně ponechání hospodářského
výsledku ve výši 125 338,71 Kč v re-
zervním fondu Vývařovny obědů,
přísp. organizace.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje účetní závěrku za rok
2014 - Mateřská škola, přísp. organi-
zace, Pavla Perky 333, Veverská
Bítýška včetně ponechání hospo-
dářského výsledku ve výši 4 651,02
Kč v rezervním fondu MŠ.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje účetní závěrku za rok
2014 - Základní škola, přísp. organi-
zace, Na Městečku, Veverská Bítýška

včetně ponechání hospodářského
výsledku na účtu ZŠ, a to: 30 % ve
fondu odměn ve výši 122 250,96 Kč a
70 % v rezervním fondu ve výši 
285 252,25 Kč. 
Usnesení č. 14
ZM schvaluje vyřazení majetku Měs-
tyse Veverská Bítýška dle předlože-
ného vyřazovacího protokolu ze dne
28. 4. 2015.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje MŠ, přísp. organizaci,
Pavla Perky, Veverská Bítýška před-
ložený odpisový plán na rok 2015. 
Usnesení č. 16
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti spočívající v části dotče-
ných pozemků provozovat a udržovat
stavbu pod názvem "Úprava povrchu
tělesa hráze (chodník pro pěší) v k.ú.
Veverská Bítýška" za jednorázovou
úhradu ve výši 166 423 Kč vč. DPH,
uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a Povodím Moravy, s.p. se
sídlem Dřevařská11, Brno a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 17
Na základě usnesení KS v Brně č.j.
KSBR 26 INS 8060/2009 ze dne
7.4.2010 bylo rozhodnuto o úpadku
firmy FORATO, a.s., a dne 14.6.2010
bylo rozhodnuto o prohlášení
konkurzu na jeho majetek. Tím okam-
žikem společnost nevykonává ob-
chodní činnost, pouze insolvenční
správce činí kroky k uspokojení po-
hledávek věřitelů. Navíc vodovodní a
splašková kanalizace není ve vlast-
nictví FORATA, a.s., není tedy na-
plněna část B, čl. I. smlouvy o
budoucí smlouvě darovací ze dne
26.5.2009 a na základě stanoviska
JUDr. Ryšavé ze dne 12.5.2015, ZM
ruší smlouvu mezi Městysem Vever-

ská Bítýška a fy FORATO,a.s. uzavře-
nou dne 26.5.2009.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1688/2 o
výměře cca 160 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 200 Kč/m2. Záměr
prodeje bude zveřejněn na úřední
tabuli a na webových stránkách
městyse po vyhotovení geometric-
kého plánu, který zajistí městys a po
schválení prodeje uhradí kupující. 
Usnesení č. 19
ZM schvaluje realizaci stavby
"Splašková kanalizace ulice Dlouhá"
provede firma MERTASTAV, s.r.o., se
sídlem Štěpánovská 1176, Před-
klášteří, 66602.
ZM schvaluje Smlouvu o dílo na vy-
budování splaškové kanalizace v ulici
Dlouhá mezi Městysem Veverská
Bítýška a firmou MERTASTAV, s.r.o.,
se sídlem Štěpánovská 1176, Před-
klášteří, 66602 a pověřuje starostu
jejím podpisem. 
Usnesení č. 20
ZM schvaluje realizaci stavby
"Splašková kanalizace ulice Na
Babkách" provede firma MERTA-
STAV, s.r.o., se sídlem Štěpánovská
1176, Předklášteří, 66602.
ZM schvaluje Smlouvu o dílo na
vybudování splaškové kanalizace v
ulici Na Babkách mezi Městysem
Veverská Bítýška a firmou MERTA-
STAV, s.r.o., se sídlem Štěpánovská
1176, Předklášteří, 66602 a pověřuje
starostu jejím podpisem. 
Usnesení č. 21
ZM schvaluje realizaci stavby "Vybu-
dování vodovodního řadu v ulici Na
Babkách" provede firma MERTA-
STAV, s.r.o., se sídlem Štěpánovská
1176, Předklášteří, 66602.
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ZM schvaluje Smlouvu o dílo na
vybudování vodovodního řadu v ulici
Na Babkách mezi Městysem Veverská
Bítýška a firmou MERTASTAV, s.r.o.,
se sídlem Štěpánovská 1176, Před-
klášteří, 66602 a pověřuje starostu
jejím podpisem. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje realizaci stavby "Pře-
chod pro pěší na náměstí Na Měs-
tečku před budovou OÚ" provede
firma MERTASTAV, s.r.o., se sídlem
Štěpánovská 1176, Předklášteří,
66602.
ZM schvaluje Smlouvu o dílo na
stavbu "Přechod pro pěší na Náměstí
Na Městečku před budovou OÚ"
mezi Městysem Veverská Bítýška a fir-
mou MERTASTAV, s.r.o., se sídlem
Štěpánovská 1176, Předklášteří,
66602 a pověřuje starostu jejím pod-
pisem. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o využití systému zavedeného
městysem o nakládání s komunálním
odpadem ze dne 12. 3. 2014 uzavře-
ný mezi Městysem Veverská Bítýška a
společností HARTMANN-RICO a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 77,
Veverská Bítýška. ZM pověřuje staros-
tu podpisem tohoto dodatku. 
Usnesení č. 24
ZM schvaluje smlouvu č. NM-
014330029821/001o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V. Bítýška,
přel. NNk, Městys, BDč.577 a 579"
spočívající v umístění kabelového ve-
dení NN uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a oprá-
vněným 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 smlouvu č. NM-
014330029262/001o zřízení věc-
ného břemene na stavbu "V.Bítýška,
VN67,o. Dlouhá p.b.5" spočívající v
umístění kabelu VN a sloupu pro
vedení VN uzavřenou mezi povin-
ným Městysem Veverská Bítýška a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České

Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č.1983 o výměře 22 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu
300Kč/m2 pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy. Veškeré
poplatky s prodejem uhradí kupující. 
Usnesení č. 27
ZM souhlasí se záměrem prodeje
obecního pozemku p.č. 670 a části
pozemku p.č. 666 v k.ú. Veverská
Bítýška s tím, že bude vypracován
geometrický plán, který zajistí městys
a ve kterém bude zanesen 5 metrový
pás od hranice pozemku stávající
cesty směrem k pozemku p.č. 669.
Vyhotovený GP uhradí případný
kupující. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje odvezení panelů ze stá-
vající cesty na sídlišti Na Bítýškách na
části pozemku p.č. 527/1 a vyštěr-
kování přístupové komunikace.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 2569/41 o
výměře cca 80 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 200 Kč /m2. Městys
zajistí zaměření pozemku a oddělení
části pozemku geometrickým plánem.
Poté bude záměr prodeje zveřejněn
na úřední desce a web. stránkách
městyse s uvedením účelu záměru, a
to zajištění a dobudování příjezdové
cesty. Geometrický plán uhradí kupu-
jící.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 674 o výměře 378 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200
Kč/m2. Veškeré poplatky s prodejem
uhradí kupující. ZM pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti č.
71010-007983 spočívající v realizaci
stavby s označením "VPI Veverská
Bítýška 48 RD Nová" uzavřenou mezi
Městysem Veverská Bítýška a O2
Czech Republic a.s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha s úpravou

jednorázové finanční částky ve výši
5000,- Kč. ZM pověřuje starostu pod-
pisem. 
Usnesení č. 32
ZM schvaluje smlouvu č. 1030022
950/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na stavbu "V.Bítýš-
ka, M. Kudeříkové, DPNNk, K., p.č.
2002", uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a oprá-
vněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem této smlouvy.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje Ing. M. Z., Brno vypra-
cováním PD na akce:
- oprava komunikace v části ulice Na

Bílém potoce (za garážemi)
- výstavba parkovacích ploch ulice

M.Kudeříkové (u bytovek)
- výstavba parkovacích ploch v lo-

kalitě Na Bítýškách
Usnesení č. 34
ZM pověřuje právní zástupkyni
městyse JUDr. Janu Ryšavou vypra-
cováním kupních či směnných smluv
s občany z lokality ulice U Hřiště za
účelem výkupu či směny pozemků
pro výstavbu komunikace.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje Ing. J. R., Brno jako
stavební dozor městyse na akce:
- Splašková kanalizace ulice Dlouhá
- Splašková kanalizace ulice Na

Babkách
- Prodloužení vodovodního řadu v

ulici Na Babkách
- Přechod pro chodce před budovou

radnice
Usnesení č. 36
ZM schvaluje předložený Jednací řád
Finančního výboru Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje předložené vyřazovací
protokoly Základní škole, Veverská
Bítýška, příspěvkové organizaci.
Usnesení v bodě č. 29 - Honební
společenstvo Veveří Vev. Bítýška,
nebylo přijato. 

SÁZENÍ STROMU K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Děti školní družiny měly díky pozvání starosty městyse, pana Mifka, tu čest podílet se na zasazení stro-
mu, který připomíná 70. výročí osvobození a je vzpomínkou všem občanům Veverské Bítýšky, padlým za II.
světové války. Vysazena byla lípa, kterou darovala naše spoluobčankam paní Baďuříková. Slavnostní vysa-
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zení proběhlo dne 28. 4. 2015 v parčíku mezi ulicemi Za Řekou a Nádražní. Každý přítomný přiložil ruku
k dílu, aby lípa zdárně zapustila své kořeny.

"Lípo, přejeme Ti, ať rosteš, sílíš, košatíš a provázíš nás i budoucí generace ve šťastném životě a míru." 

Miroslava Hemalová a Irena Koláčná

ZPRÁVY ZE ZŠ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Dílnička
16. 3. 2015 žáci 1. A  a 1. B navštívili keramickou dílnu ve školní družině. Vyráběli dárek ke Dni matek.

Mgr. Jana Kosňovská

Recitační soutěž 1. stupeň
Ve středu 25. 3. 2015 se uskutečnila na naší škole recitační soutěž žáků 1. stupně ZŠ. Děti přednášely bás-
ničky soudobých českých básníků. Nejvíce oblíbený je stále básník  Jiří Žáček. Soutěž byla hodně vyrovnaná.
Někdy dělil od postupu na stupně vítězů jen jeden bod. Mnozí přednášeli s pochopením i dramatickým
vyjádřením textu. Sedmý ročník recitační soutěže se povedl a zase povznesl laťku přednesu o kousek výše.
Výsledky za jednotlivé ročníky:

Mgr. Jitka Jakubcová

Den ptactva
Zoologická zahrada města Brna pořádala 1. 4. 2015 již tradiční soutěž Den ptactva pro školy. Letos se klání
zúčastnila čtyřčlenná družstva žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali žáci 7. ročníku
(Pavlína Králíková, Tomáš Semerád, Filip Sova a Dan Vitula). Organizátoři pro tento rok zvolili poměrně
náročné úkoly, ale naši sedmáci prokázali výborné znalosti, soutěžního ducha i logické myšlení a v kon-
kurenci 13 družstev z Brna a okolí, z nichž asi 1/3 tvořili žáci gymnázií, vybojovali 6. místo. Blahopřejeme! 

Mgr. Veronika Petrová

Čarovné barvy země
17. 4. 2015 se třídy 4. A a 5. A zúčastnily projektu "Čarovné barvy země". Děti se ve výtvarné výchově učily
malovat kaseinovými barvami, které si samy připravovaly z hliněných pigmentů a tvarohového pojidla. Velmi
důležitá byla spolupráce dětí, protože pracovaly ve skupinách. Svoje obrázky doplnily suchými přírodnina-
mi. Obrázky malovaly na téma Paměť národa - Místopisné pověsti. Většina dětí si vybrala pro svou práci
pověsti z hradu Veveří. Nejlepší práce byly odeslány do V. ročníku malířské soutěže pro děti a mládež
"Čarovné barvy země".                   Mgr. Ivana Šťastná, Mgr. Jana Kosňovská

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
1. místo Karolína Vejrostová  Nela Šenkýřová  Tereza Vítková  
2. místo Karolína Hermány  Daniel Boháč Michaela Novotná  
3. místo Viktorie Rolínková  Tereza Pavlíčková  David Houdek 
 4. ročník 5. ročník  
1. místo  Adéla Šenkýřová  Jakub Drbal  
2. místo Adéla Krejčířová  Hana Oplatková   
3. místo Klára |Pavlíčková  Tomáš Drcmánek   
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Dopravní výchova
V pondělí 27. 4. 2015 proběhla ve třídě 4. A "
Dopravní výchova". Nejprve si žáci zopakovali
pravidla bezpečnosti silničního provozu, potom si
napsali test. Výuka pokračovala praktickou částí
na hřišti. Žáci si prověřili své cyklistické doved-
nosti - slalom, jízdu s kelímkem vody, pomalou
jízdu. Ten, kdo zvládl úspěšně vědomostí test i
jízdu na kole, dostal " Průkaz cyklisty", který ho
opravňuje jezdit na vozovce bez dohledu rodičů
už od deseti let. 

Mgr. Ivana Šťastná

Fotbalový turnaj McDonald's Cup
28. 4. 2015 se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili
tradičního fotbalového turnaje McDonald´s Cup
v Tišnově. Za naši školu nastoupilo čtrnáctičlenné
družstvo ve složení: 4. třída - Novotný Tomáš,
Srnec Filip, Srnec Lukáš, Srnec Petr, Tichoň
Tomáš, Zavřel Filip, Zduba Jaroslav; 5. třída -
Babák Martin, Čapla Damián, Dundáček Filip,
Hvižď Jakub, Sattler Tomáš, Zábranský Radim,
Zemánek Igor. 
Našim mladým fotbalistům se podařilo vybojovat
krásné 2. místo. Tímto bych chtěla všem hráčům
poděkovat za vzornou reprezentaci školy a skvělý
sportovní výkon. Doufám, že příští rok se nám
podaří tento úspěch zopakovat!

Mgr. Veronika Petrová

2. A a 2. B na exkurzi
28. 4. 2015 jsme měli akci. Jeli jsme do továrny
Balony Kubíček v Brně. Bylo zajímavé, že jsme ze
všeho nejdřív svačili. Pak nám promítli fotky růz-
ných balonů. Na chodbě stál nejstarší koš vyrobený
v České republice a my jsme si do něj mohli vlézt.
Pokračovali jsme do dílny, kde se koše pletou. Bylo
to pěkné a já jsem se to skoro naučila. Mohli jsme si
vzít jeden ratanový proutek s sebou. V další dílně se
vyrábějí kovové věci, např. hořáky. V 1. patře jsme
viděli švadlenky. Já nechápu, jak se v tom mohou
vyznat? Mají vedle sebe hromadu látky a nespletou
se. Paní mistrová připravuje návrhy balonů do počí-
tače, třeba podle fotky. Nakonec jsme dostali oma-
lovánky. V jezírku před továrnou jsme viděli rybu.
Exkurze se nám moc líbila.

Adélka Kozinová II. B

Atletický čtyřboj v Tišnově
Dne 12. 5. 2015 se žáci 7. a 9. třídy naší školy zúčastnili okresního přeboru v atletice - "Atletického přeboru"
v Tišnově.
Naši nejlepší atleti v sestavě dívky - Nikol Novotná, Eliška Jurdáková, Jana Zavřelová, Amálie Mašková,
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Karolína Patočková a chlapci  - Martin Jurdák,
Vojtěch Živna, Tomáš Václavík, Stanislav
Toman a Adam Roček soutěžili ve skoku vyso-
kém, skoku dalekém, vrhali koulí, házeli krike-
tovým míčkem, běželi sprint 60m a nejná-
ročnější disciplínou byl pro chlapce vytrvalostní
běh na 1000m a pro dívky na 800m.
Ve finálním vyhlášení zaznělo i jméno naší
školy! Naši šikovní atleti se umístili na krásném
3. místě. Za nejlepšího a nejvšestrannějšího
atleta okresu byl vyhlášen NÁŠ student Martin
Jurdák, který ve všech soutěžních disciplínách
podával úctyhodné výkony, ve skoku vysokém
překonal výšku 170cm, čímž v této disciplíně
jednoznačně zvítězil. Za dívky zvítězila také
naše žákyně,  Nikol Novotná. 

Mgr. Markéta Jůzová

Vyhodnocení výtvarné soutěže "Školní léta"
Dne 13. 5. 2015 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže "Školní léta!", vyhlášené v září 2014 ředitelstvím
ZŠ, oborem výtvarná výchova. Soutěžit mohli žáci i absolventi školy. K vyhodnocení se sešla odborná komise
ve složení: zástupkyně ředitele školy Mgr. Kudláčková, dále paní učitelky Mgr. Křížanová, Mgr. Kosňovská,
Mgr. Štěpánová, výtvarníci pan Groh a paní Šenkýřová, a také předsedkyně Rady školy paní Kozinová.
Komise vybrala ze 160 prací žáků naší školy, a  nebylo to jednoduché, takto:

Všechny práce byly oceněny na olympijském dnu 4. 6. 2015 a jsou vystaveny v prostředí školy.
Od absolventů naší školy jsme obdrželi jedno dílo, od pana Novotného. Je umístěno v 1. poschodí proti
ředitelně.

Mgr. Milena Křížanová
Recitační soutěž 2. stupně
Dne 14. 5. 2015 se uskutečnila recitační soutěž žá-
ků 2. stupně. Zúčastnilo se jí 16 recitátorů.
Rozhodnout o vítězi soutěže nebylo vůbec jed-
noduché, protože se všichni svědomitě připravili.
Nejlíp svou báseň předneslo 5 žáků. Hodnocení
bylo velice těsné, a proto jsme rozhodli takto:          
na 3. místě se umístily Klára Balabánová a Veronika
Plachá              
na 2. místě: Jiří Balabán a Marek Pačiska
a 1. místo patří Karolíně Baletkové 

Mgr. Helena Kučerová

1. místo 

Markéta Máčková VII.A  

Lucie Chrástová VIII.A  

skupinová práce žáků IV.A : Adéla Šenkýřová, Magdaléna Cardová,  

Magdaléna Heroudková, Adéla Krejčířová a  Klára Pavlíčková  

2. místo 

Anna Machová I.B  

Pavlína Králíková VII.A  

skupinová práce žáků II.B : David Pučálka, Amka Dundáčková,  

Ela Vykoupilová, Jáchym Pospíšil, Karolína Vacková  

3. místo 

Adéla Šenkýřová IV.A  

Tereza Spisarová V.A  

Lucie Mičánková IX.A  
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Návštěva Mendlova muzea
Ve středu 20. 5. 2015 se vydali žáci 8. třídy na přednášku o Gregoru J. Mendelovi do Mendlova muzea.
Účelem bylo seznámení se s prací a životem tohoto vědce-zakladatele genetiky. 
Mendel nebyl pouze úspěšným šlechtitelem hrachu setého, ale převážně působil v oblasti meteorologie,  byl
opatem Augustiniánského řádu, "suplujícím" učitelem a chovatelem  několika druhů včel. Žáci si prohlédli
tematicky zaměřenou expozici a na příkladu G. Mendela si  snad uvědomili jakou píli, vytrvalost a přístup
ke studiu je třeba k dosažení vysněného cíle.

Mgr. Jana Ursacherová, Mgr. Veronika Petrová

Prvňáčci a "Večerníček"
V jarních měsících se žáci 1. A a 1. B v rámci pro-
jektu "Večerníček" dostali do říše pohádek. Nejdříve
navštívili výukový program v Lužánkách: "Z. Miler -
režisér a ilustrátor". Na konci března strávili jednu
vyučovací hodinu v místní knihovně, kde bese-
dovali nad knihami se známými postavami z Večer-
níčků. Toto téma prolínalo všemi vyučovacími hodi-
nami. V hudební výchově se naučili písničku od K.
Černocha - Večerníček. Na internetu vyhledávali za-
jímavosti z historie. Seznámili se s úplně prvními
odvysílanými pohádkami. Vyučování si zpestřili
i pohádkami nejnovějšími. V pracovních činnostech
si poskládali čepice z papíru. Postavu Večerníčka
ztvárnili ve výtvarné výchově. Žáci se učili spolupra-
covat ve skupinách a vzájemně si pomáhat. Na závěr celého projektu si vyrobili pěkná trička, která byla
ozdobou Olympijského dne.

Mgr. Marcela Rulíšková, PaedDr. Ivana Sedláčková

Sopky a vesmír v jednom dni
V dubnu žáci 6. a 9. třídy shlédli v Planetáriu program - "Astronom v každém z nás", kde se dozvěděli nejen
o souhvězdích a planetách pozorovatelných na jarní obloze, ale díky projekci se podívali na samou hranici
naší galaxie. 
Poté žáci zamířili na " Vulkány - tepny Země" do Paláce šlechtičen. Zde si žáci  prohloubili poznatky o so-
pečné činnosti na území ČR, ale převážně zábavnou formou načerpali informace o vulkanických nerostech
a horninách. Největším zážitkem bylo pocítit na vlastním těle účinky zemětřesení, jež často sopečné jevy
doprovází. 

Mgr. Jana Ursacherová, Ing. Vladimír Houska

Práce žáků

Má třída
úvaha

Škola, slovo, při kterém se každému člověku něco vybaví. Většina lidí ji chápe jako zápor v jejich jinak
krásném dětství. Jiní ji zase chápou jako nejlepší část života. Každopádně si každý ze školy odnesl nějaké
vzpomínky.

Náš příběh začíná v roce 2006, kdy se další generace malých dětí vydává vstříc nové fázi svého života.
Jsem mezi nimi i já. Malý, trochu nesmělý kluk, kterému se do školy vůbec nechce. Možná i proto jsem přišel
až předposlední. S odstupem času nechápu, čeho jsem se bál. Všechny své spolužáky jsem znak z mateřské
školky. Ale budiž, školu jsem neznal. První školní den proběhl v pohodě a další dny začaly postupně ply-
nout, až se ze školy stala rutina. Učitelé nás učili číst, psát, počítat, správně se pohybovat. Učili nás toleran-
ci a kamarádství. Postupně také začala vznikat nová kamarádství a dětské lásky. První školní rok v budově
Na Bílém potoce byl úplně nejpoklidnější.

První změna nastala ve druhém ročníku. Museli jsme se z budovy Na Bílém potoce přestěhovat do hlavní
budovy Na Městečku. Zatímco v první třídě jsme byli v izolaci a stýkali jsme se pouze s druhou částí třídy,
nyní jsme se potkávali se všemi ze školy. Děti z druhého stupně, noví učitelé, úplný "blázinec". Naštěstí jsme
si rychle zvykli. Museli jsme si zvyknout, protože nás čekalo ještě dalších osm dlouhých let. Více vzpomínek
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z prvního stupně již nemám. Většina splynula v rutinu. První stupeň mám spojen s prací, pílí a kamarádstvím.
Poté jsme všichni vstoupili na druhý stupeň. Velmi mě překvapilo, kolik toho umím z prvního stupně. Tam

jsem se také naučil poslouchat, takže bylo učení najednou lehčí a jednodušší. Avšak život ve škole začal být
živější. Přesuny po škole, noví učitelé, velmi pestrý život. I když jsme byli v šestém ročníku trochu zakřiklí,
vše se změnilo v 7. třídě. Všemi z nás začala šít puberta. Kromě změn vzhledu si každý začal tvořit vlastní
názor (což se později ukázalo jako veliký problém). Každý chtěl být slyšet a každý chtěl, aby ostatní uznali,
že jeho názor je ten správný. V té době se také rozběhl kolotoč s různými románky a láskami. A aby toho
nebylo málo, všechno najednou bylo k smíchu. Takový chaos jsem nikdy nezažil a jsem rád, že mě duševně
nepoznamenal. S postupem času se však vše ustálilo a dá se říci, že v polovině osmého ročníku byla většina
z nás již v relativním klidu. V té době bylo nejlepší si na každého udělat názor. Většina z nás se velmi změni-
la. Ti, kteří byli do sebe zamilováni, se rozešli a ti kteří byli tiší, se ambiciózně drali za uznáním. Někteří lidé
se však nezměnili a zůstali stejně kamarádští. Na začátku devátého ročníku nám všem došlo, že se blíží při-
jímačky a že bychom se měli učit. Většina devátého ročníku tedy proběhla v klidu, i když jsme se někteří
přece jen pohádali, protože jsme si po těch devíti letech už dost lezli na nervy. Ale přijímačky jsme udělali
a už se těšíme na poslední dva měsíce.

Neuvěřitelných devět let. Potkaly nás lásky i rozchody, kamarádství i hádky, těžší ale i veselejší chvíle.
Ale vždy jsme se snažili při sobě stát jako kolektiv, a když vidím, jak jsme skončili, můžu vyřknout soud.
Užil jsem si úžasných devět let s úžasnými lidmi, v krásné škole   s výbornými učiteli a na tuto kapitolu svého
života budu vždy s radostí vzpomínat.

Jiří Balabán, IX. A

Příběh o statečném kocourkovi
vyprávění

Jednou jsem si vyšel se svým kocourkem Otíkem ven, protože to mám rád.
Otíkovi se taky líbí, když si s ním někdo hraje. Dnešní den byl velmi krásný, svítilo sluníčko a zpívali ptáč-

ci. Chvíli jsem si s Otíčkem hrál, ale najednou jsem v trávě uviděl slepýše. Líbil se mi, tak jsem si s ním trošku
pohrál a nechal ho jít.

Přestal jsem se asi tak třicet sekund dívat na Otíčka, a on byl najednou pryč!
Říkal jsem si: "a jéje!" Ale věděl jsem, že někde bude a doufal jsem, že to nebude daleko, protože dál jak

za plot nikdy nejde. Hledal jsem ho, volal jsem na něj, nikde nebyl. Vypadalo to špatně. Pořád jsem volal:
"Otíku!"

Najednou se ze střechy ozvalo mňouknutí. Moc by mě zajímalo, jak se tam dostal, když máme jednopa-
trový dům. Otíkovi začaly po střeše klouzat nožičky a ještě k tomu začalo pršet! Rychle jsem utíkal na balkón
a nabízel jsem mu vynikající kuřecí masíčko, protože jsem chtěl, aby za mnou skočil, byl doma a byl v pořád-
ku. Nebylo to zas až tak daleko, takže by to mohl zvládnout! Měl asi velký hlad, a tak mi skočil přímo do
náručí. Nevím, jestli skočil za mnou nebo za jídlem, ale předl a byl rád, že to dokázal.

Byl jsem taky rád. A od této doby si na něj dávám veliký pozor.
Tomáš Jebáček, VI. A

Živý les
líčení

Znáte ten hřejivý, příjemný pocit u srdce? Tak přesně ten mě uchvátí, jen co ho z dálky uvidím. Ach ano,
les. To je on. Několik tisíc korunovaných králů, chvějících se ve větru, se přede mnou tyčí. Vstupní bránu
tvoří dva mohutné duby, klanějící se jeden druhému. Jakmile vstoupím, poryv větru pomine a jemný šum a
šepot se ozývá všude kolem. Pohlédnu vzhůru a vidím jemné sluneční prstíky, které hladí a rozsvěcují
koruny králů. Pak sklopím zrak a vidím hebký mech, který leží velikánům u nohou. Zhluboka se nadechnu
a ucítím tak známou vůni lesa. Jak já ji mám ráda!

V pravé ruce držím hnědého divocha a v levé jemnou dámu bílého zbarvení. Jakmile hnědáka pustím z
vodítka, začne se lesem rozléhat šustivý zvuk. Zvuk suchého loňského listí. Srny se strachy rozprchnou před
divochem a větvičky začnou praskat. Vánek ovívá hnědákovu černou hřívu a malé lístečky mu z pod nohou
odletují.

Když tu se obloha zamračí a slzy po tvářích mraků sklouznou dolů. Dolů na jarní listí stromů zeleně se
usmívajících. Květy pampelišek se schovají do svého úkrytu a tráva lehne na zvlhčenou zem. Divoch se zas-
taví a zaposlouchá se. Zpěv kapek nás obklopí a smočí. Rozloučím se naposledy pohledem vzhůru, otočím
se a vyjdu bránou z dubů opět ven, znovu s divochem a dámou v rukách. Párkrát se otočím a vidím tře-
potající se listí, které odolává zpěvu dotěrných kapek. "Však já se vrátím," řeknu si a již po rozbahněné cestě
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vracím se s mokrými koňmi, sama deště přepitá, domů...
Eva Jebáčková, VIII. A

Den Země 22. dubna 2015
Nejdřív jsme se potkali všichni před školou a pak vyrazili na cestu. Šli jsme směrem za Hartmanna a začali

sbírat odpadky. Za chvilku máme velký pytel naplněn. Našli jsme i hodně cigaret a plechovek. Já nevím, proč
lidi neházejí odpadky do koše?! Za moment má naše třída plný další veliký pytel. Tak to jde dál a dál, za pár
minut jsou plné další dva odpadkové sáčky. Všichni našli hodně smetí. Konečně jsme na místě u splavu! Jen
si tam tak klidně sedíme a najednou přijde nějaký pán, který nás zve na svůj pozemek, že si tam můžeme
posedět a zahrát fotbal. Hráli jsme, až paní učitelka zavolala: "Konec, pojďte sem, pán má pro vás pře-
kvapení!" A tím překvapením bylo…. Přejezd přes řeku s džípem, jeli jsme na vlečce. Bylo to super! 

Na zpáteční cestě jsme šli po druhé straně řeky. Po cestě kluci dávali holkám květiny. Vyšli jsme na ulici
Marušky Kudeříkové, pokračovali směrem ke škole a pak se pořádně najedli.

David Houdek, III. A

Historická mapa našeho okolí podle žáků 6. třídy

Londýn a jižní Anglie - dotek tradic
Dne 27. 5. 2015 k naší škole přijel moderní autobus Bova pro 25 žáků naší školy, kteří se rozhodli poz-

nat krásy Anglie - Londýna a okolí. Sice tato varianta cestování byla malinko delší, ale zato levnější a děti si
mohly užít plavbu na trajektu Titanic z francouzského přístavu Calais přes kanál La Manche a vyhlížet bílé
křídové útesy v anglickém Doveru.

Po noční jízdě následovala prohlídka Londýnského Toweru, křižníku Belfast a dalších pozoruhodností
zakončených vyhlídkou na Londýn z nultého poledníku v Greenwitch. Další den jsme se přesunuli do
malebného starobylého městečka Canterbury - sídla angl. arcibiskupa, kde jsme navštívili největší gotickou
katedrálu na světě. Poté následovala prohlídka královského paláce Hampton Court Palace, sídlo Jindřicha
VIII. Poslední den jsme doprohlíželi hlavní sídlo královny Buckinghamský palác, Westminster Abbey, dům
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Sherlocka Holmese a někteří žáci si vyjeli na noční prohlídku v London Eye.
Za pobyt v Anglii jsme nachodili spoustu kilometrů, v průměru 13km za den. Tímto byla zajištěna sto-

procentní únava a na večerní zlobení nebylo už místo. Děti se v průběhu seznámily ještě s jinými žáky školy
z Hustopečí, kteří cestovali s námi. 

Mgr. Markéta Jůzová, Mgr. Ludmila Veselá

Atletický trojboj 1. stupeň
Ve středu 3. 6. 2015 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického trojboje v Tišnově. Soutěž probíhala

ve 2 kategoriích (I. kategorie - žáci 2.    a 3. třídy,
II. kategorie - žáci 4. a 5. třídy).  Naši ško-lu
reprezentovali tito mladí atleti: Koubek Daniel,
Novotná Michaela, Pučálka David, Sova Jakub,
Vacková Karolína - za kategorii I. Novotný
Tomáš, Sattler Tomáš, Sattlerová Veronika, Špač-
ková Valentýna - za kategorii II. Obě kategorie
soutěžily v těchto disciplínách: sprint 50m, skok
do dálky, hod kriketovým míčkem. 

I přes obrovské vedro se naši žáci snažili po-
dat nejlepší výkon, který v celkovém součtu bodů
stačil na 6. místo. Všem atletům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho
sil v dalších sportovních soutěžích.

Mgr. Veronika Petrová

Olympijský den
Dne 4. 6. 2015 se po roce opět rozhořel olympijský oheň a zavlála olympijská vlajka nad fotbalovým

hřištěm ve Veverské Bítýšce, v rámci konání každoročního olympijského dne. Sportovních klání se zúčastni-
la každá třída naší ZŠ. Třídy měly za úkol vlastnoručně si vyrobit sportovní dres, ve kterém budou reprezen-
tovat svoji třídu. 

Soutěžilo se v duchu "fair play" pod přísným dohledem rozhodčích. O tuto důležitou funkci se postarali
naši deváťáci. Pro všechny soutěžící bylo připraveno osm disciplín, ve kterých se každý snažil dosáhnout co
nejlepších výsledků. Soutěžilo se v běhu na 60m, člunkovém běhu, trojskoku z místa, ve štafetě, skoku přes
švihadlo, vybíjené, malé kopané a nechyběl ani vytrvalostní běh. Pro doplnění energie bylo pro všechny
závodníky přichystáno lahodné občerstvení. Po celý den svítilo sluníčko a všichni závodníci se snažili pro
svoji třídu vybojovat co největší počet bodů. Na závěr dne bylo provedeno celkové hodnocení soutěží. Byla
vyhlášena třída s největším počtem bodů, byla udělena cena nejlepším závodníkům ve třídách, cena "fair
play" a byly vyhodnoceny nejlepší dresy. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se náš olympijský den
opět vydařil a těšíme se na další ročník!

Mgr. Veronika Petrová

Recyklohraní
Naše škola díky programu Recyklohraní, přispěla k ochraně životního prostředí. Naši žáci odevzdali k recyk-
laci 360kg elektrozařízení, z toho 9 televizí. Výsledek ukazuje, že i ti nejmenší mají zájem o ochranu život-
ního prostředí.

Mgr. Jana Ursacherová

ZAHRÁDKÁŘSKÉ NOVINKY

Zahrádkáři ve Veverské Bítýšce mají letos v souvislosti se svou činností hned několik novinek. 
Tu prvou novinku vyzkoušeli již 9. a 16. května, kdy v zahrádkách nastává čas osadit záhony sazenička-

mi zeleniny pro letošní úrodu. Každý pořádný zahrádkář vyseje pro tuto příležitost raději více semen. Obvyk-
le se ale vydaří a sazenic je přebytek. Proto zahrádkáři zorganizovali výměnnou burzu přebytků přísad a sa-
zenic. Je to záchrana pro ty, kterým přece jenom něco chybí a pro ostatní je to vítaná příležitost k rozšíření
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sortimentu zeleniny. Několik zájemců se přece jen objevilo. Letošní burza byla vlastně prvním ověřováním
užitečného nápadu, se kterým ještě blíže seznámíme veřejnost. Věříme, že v příštím roce se jí zúčastní více
zahrádkářů.

Další letošní novinkou bude na podzim možnost sterilizace moštu. Sterilizační kotlík již máme a v prů-
běhu léta pro celý proces sterilizace připravíme další potřebné vybavení. Moštovatelé si budou moci své pře-
bytky moštu nechat sterilizovat, uchovávat doma v lahvích a na moštu si pochutnat třeba o vánoční večeři.
A nejen to. Nabízíme i možnost připravit si takto mošt s dalšími přísadami: jeřábem, vinnou révou, mrkví,
celerem, ale i s červenou řepou. První ochutnávka takto připravených moštů byla v únoru na výroční schůzi
zahrádkářské organizace a každý účastník si vybral svého favorita.

A nakonec pozvánka: koncem září (ve dnech 19. - 21. 9. 2015) pořádají bítýšští zahrádkáři v místním kul-
turním domě opět výstavu výpěstků ovoce a zeleniny. Přispějte i vy svými výpěstky a přijďte se podívat.
Uvidíte, co vše se dá v obci vypěstovat, a získáte inspiraci na příští rok. Můžete také ochutnat klasický
jablečný mošt nebo jeho ochucené varianty.

Veverská Bítýška 16. 5. 2015, za kolektiv zahrádkářů Ing. Bohumil Jakubec, předseda ZO ČZS

PRACHOVNA A OSUDY JEJÍCH MAJITELŮ

Místo zvané Prachovna leží nedaleko za Bítýškou. Ti, kteří se vydávají na kole nebo pěšky směrem na
Šmelcovnu nebo Hálův mlýn, kolem tohoto místa projdou nebo projedou. Prachovna se nachází za rybníky
nedaleko od splavu na Bílém potoce. Po pravé straně od cesty pod strmou skálou a strání je rozlehlá louka
porostlá starými stromy a pod strání se nachází již značně rozpadlé stavení. U cesty stojí ještě jeden domek,
který pochází z mladší doby.

Práchovnu v těchto místech vystavěl roku 1740 podnikavý Prosper, hrabě ze Sinzendorfu. Prvním pracha-
řem, o němž se matriky zmiňují, byl František Kriavaniz. Ten zde uvedl práchovnu do chodu a roku 1744 se
vrátil zpět do Závisti, odkud pocházel. 

Prvním prachařem pocházejícím z Bítýšky byl od roku 1744 Matěj Meluzín. Ještě téhož roku se oženil
a vzal si Marianu Kotkovou z Bítýšky. I přesto, že mu prachařské řemeslo vynášelo, měl v městečku grunt,
s nímž stále kupčil. Buď ho vyměnil za jiné stavení, nebo za pole. Se svým tchánem Jiřím Kotkem vycházel
velmi špatně. Roku 1745 koupil za 66 zlatých rýnských grunt číslo 121. Pole, které k tomuto gruntu náleže-
lo, směnil roku 1756 za pole od gruntu Tomáše Dupala. Od Tomáše Kuchynky z čísla 49 koupil polovic vin-
ného šenku, to znamená, že mohl při různých příležitostech prodávat víno. Roku 1763 prodal grunt číslo
121 za 255 zlatých a koupil grunt číslo 45 od Václava Svobody za 250 zlatých. Tento grunt dal své dceři
Kateřině, kterou provdal za vdovce a hostinského na "Panském domě" (dnešní restaurace Na Městečku) Jana
Šancu. Ten dostal od svého otce 1000 zlatých, jmění rovnající se čtyřem gruntům. Meluzín dlouho bez grun-
tu nezůstal - koupil grunt číslo 48 od vdovy Tišlerové za 210 zlatých. Aby byl blíže k dceři, která žila na grun-
tě číslo 45, směnil grunt číslo 48 za dům číslo 47. Dům číslo 46 se mu nepodařilo koupit. Druhou svou dceru
Annu provdal roku 1771 za rektora školy ve Veverské Bítýšce Jana Vozgu. 

Z toho, co jsme si přečetli, vidíme, že byl Meluzín velice podnikavý člověk a svým dvěma dcerám vybral
dobré partie. Neví se však, zda-li byly dcery spokojené, ale těch se zřejmě nikdo na nic neptal. Z kroniky
nelze vyčíst, jaké měl vztahy s lidmi, ale konec jeho života zůstal tak trochu tajemstvím. 

Když se třiapadesátiletý Meluzín šestnáct dní po svatbě druhé dcery vracel z městečka domů, už do pra-
chovny nedošel. Dvacátého prvního února 1771 byl nalezen v potoce utopený. Co se vlastně stalo, se už
nikdo nikdy nedověděl. 

Po jeho smrti převzal prachovnu jeho zeť Jan Vozga. Ten zde hospodařil se svou ženou do roku 1794,
kdy v padesáti letech zemřel. Asi za půl roku po něm zemřel na tuberkulózu jeho syn Jan, který byl velice
nadaný a v té době studoval. 

Vdova Anna, která nemohla sama prachařskou činnost provozovat, se provdala v roce 1795 ve svých 46
letech za 28letého Emanuela Jeřábka. Jeřábek byl prachařem do roku 1803, kdy si druhý Vozgův syn Fran-
tišek vzal Rosálii Svobodovou a prachovnu převzal. I on však v roce 1810 podlehl ve věku 29 let
tuberkulóze. Jmění, které zanechal, bylo odhadnuto na 800 zlatých a prachovna na 1800 zlatých. 

Vdova Rosálie, která zůstala s dcerou Annou, se v roce 1811 provdala za Jakuba Zavřela z Ousoší. V roce
1812 také ona již za rok umírá na tuberkulózu ve věku 28 let. Tak zůstala Anna, dcera Františka Vozgy, jako
tříletý sirotek v rukou docela cizích lidí. 

Jakub Zavřel se oženil podruhé, vzal si Rosálii Orátorovou. Měli spolu pět dětí: dvě dcery a tři syny.
Sirotek Anna vyrůstala spolu s nimi a v roce 1831 se vdala za Filipa Hocha, panského zvěrolékaře v Ja-
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roměřicích. Prachař Jakub Zavřel zemřel roku 1832 na mrtvici, dožil se 45 let. Vdova Rosálie se provdala za
Antonína Zelinku, vyučeného prachaře ze Hvozdce. 

Roku 1853 dne 11. srpna vyletěla část prachovny do povětří, ale byla zase brzy obnovena. Prachařka
Rosálie zemřela v roce 1869 ve věku 83 let. Teprve po její smrti převzal prachovnu její nejstarší syn z prv-
ního manželství, Josef Zavřel. Otčím Zelinka odešel do Veverské Bítýšky, kde žil do roku 1882. Josef Zavřel
zemřel roku 1880 a prachovnu zanechal své manželce Josefíně, děti neměli. Jeho dva bratři zemřeli také
bezdětní. Sestra Mariana byla provdaná za Norberta Císaře, měli spolu šest dětí tři dcery a tři syny. 

Poslední dcera Jakuba Zavřela Františka provdaná nebyla. Nějaký čas vedla domácnost faráře Křivky v Pru-
šánkách a po jeho smrti žila ve Veverské Bítýšce jako soukromnice a majitelka usedlosti číslo 70. Ve své
poslední vůli ze dne 14. 5. 1882 odkázala 700 zlatých farnímu chrámu, 700 zlatých špitálku pro nemocné
a jejich obsluhu, 200 zlatých farnímu chudobinskému ústavu, 50 zlatých škole, 18 000 zlatých odkázala
dětem po sestře Marianě. Zemřela roku 1883. 

Ve dvacátém století byl majitelem prachárny Jan Veselý. I za něj došlo v prachárně k výbuchu, a to v roce
1922. Celá dílna byla zničena a obytné stavení, vzdálené asi 250 metrů, bylo silně poškozené. V té době
nikdo v dílně nebyl, takže nedošlo k lidským ztrátám. Syn Jana Veselého opravil obytné stavení a na přileh-
lých loukách začal chovat koně a krávy. Tuto činnost provozoval do osmdesátých let minulého století. V dne-
šní době je lokalita bývalé prachovny v majetku soukromého vlastníka.

Hana Mifková

DO CHROUSTOVSKÉHO ÚDOLÍ

Je léto a teplo a proto můžeme tentokráte vyrazit na kole. Z Veverské Bítýšky se dáme po silnici směrem
na Hvozdec. Na kopci nad Hvozdcem odbočíme doprava jakoby k Foralově hájence. Před začátkem lesa ale
odbočíme doleva po polní cestě z kopce. Cesta
za potůčkem pokračuje už jako asfaltová. Po ní
stále kolem lesa jedeme po různém povrchu
z kopečka do kopečka až do Veverských Kní-
nic. Na návsi se dáme doleva a po silnici doje-
deme k odbočce, která se nachází mezi míst-
ním hřbitovem a kravínem. Po ní se vydáme do-
prava směrem do Říčan. Tato cesta je značená
jako cyklostezka č. 5172. V Říčanech na návsi
okolo restaurace přejedeme hlavní silnici a od-
bočíme jakoby na Rosice. Vzápětí ale za most-
kem a jezírkem odbočíme doprava a po ulici,
která nese jméno "V dědině" pokračujeme po
cyklotrase č. 5193. Stoupáme po ulicích Okrou-
hlická a U cihelny až se ocitneme na kopci nad
Říčanami. Do cihelny ale nepojedeme a odbo-
číme doleva z kopce dolů. Pod kopcem je zatáčka a tam pozor - sjedeme doprava na polní cestu přes příkop.
Na mapě je tato cesta značená cyklo 5193, ve skutečnosti tam žádné značení není. Jedeme tedy po polní

cestě lehce z kopce do údolí . Dostaneme se k osamělé-
mu stavení, kde je atrakce zejména pro děti. Chovají tam
kromě slepic, kachen a hus také daňky. Taková malá
ZOO.

Po prohlídce zvířectva pokračujeme dál, až přijedeme
na silnici vedoucí od Rosic. Po ní se dáme ostře doprava
a po cca 150 m odbočíme na cyklostezku zvanou - Hor-
nická. Po ní vjíždíme do Chroustovského údolí. Jedeme
po trochu hrbolaté asfaltce do mírného stoupání. Kolem
cesty se vine potok Bobrava (také nazývaný Chroustovský)
který pramení někde nad Rudkou. Po pravici máme
vysokou zalesněnou stráň s nejvyšším bodem - Velký
Okrouhlík 454 m n.m. Celé údolí je dlouhé asi 5 km
a končí pod Domašovem. Je krásně zalesněné a působí
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klidným a chladivým dojmem. Však
se tam pravidelně scházejí tram-
pové, aby přivítali jaro a otevřeli
Bobravu. Na podzim ji zase zamyka-
jí.

U Chroustovské hájovny se pak
cesty dělí - cesta pro pěší červeně
značená pokračuje do Domašova,
cyklostezka jde do kopce směr
Říčky. Tam přejedeme hlavní silnici
a dáme se po cyklostezce z kopce.
Dole najdeme rybník Bahňák, kde
se můžeme vykoupat (není tam až
tak moc bahna) a je tam též stánek
s občerstvením. 

Po zastávce se dáme opět po cy-
klostezce mezi rybníky, podjedeme
dálnici a do kopce se blížíme k Ja-
vůrku. Na rozcestí u anténních věží
se dáme doprava a okolo hájovny stále po lesní asfaltce sjíždíme okolo Foralovy hájenky až k silnici vedoucí
od Hvozdce. A to už jsme skoro doma. Celý výlet měří cca 30 km a dá se pohodlně zvládnout. Kdo má ještě
málo, může z Javůrku sjet na Šmelcovnu a údolím Bílého potoka dojet do Bítýšky. Může pak obě údolí
porovnat. Určitě patří mezi to nejlepší, co může příroda v našem okolí nabídnout.  

Turistice zdar, Václav Hálek

HLEDÁTE NEBO CHCETE ZMĚNIT PRÁCI ? NECHTE SI PORADIT

Po prázdninách se většinou všichni vrací naplno
do pracovního režimu. Právě na tomto přelomu
nastává doba, kterou můžete věnovat sami sobě a za-
myslet se nad svým směřováním. V případě profes-
ního uplatnění a kariéry vám může pomoci Centrum
vzdělávání všem. Zcela zdarma totiž nabízí zájem-
cům kariérní poradenství a informace týkající se
kurzů a rekvalifikací i trhu práce v celém Jiho-
moravském kraji. 

Kariérní poradenství

Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci?
Nebo vaše momentální zaměstnání není to pravé
a poohlížíte se po jiném uplatnění? Sháníte praxi?
Nebo zkrátka jen chcete profesní změnu a nevíte jak
na to? Konzultanti Centra vzdělávání všem, které
můžete kontaktovat a poté bezplatně navštívit
v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou
v každé z těchto situací poradit. Pomoci si sám nebo
mít k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl.
"Každý zájemce nás může kontaktovat a domluvit si
osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme jeho
situaci a vyhlídky," popisuje kariérní poradkyně
Martina Ježková standardní průběh bezplatných
konzultací, které lidé mohou absolvovat jednorázově

nebo spolupracovat i dlouhodobě. "Obrací se na nás
ti, kteří nemohou najít práci, chodí po pohovorech,
ale bez úspěchu, protože nevědí, co dělají špatně.
Často spolupracujeme i s absolventy, kteří se po
škole snaží uplatnit. Přicházejí i ženy po rodičovské
dovolené nebo lidé, kteří už pracují, ale v současném
zaměstnání nejsou spokojeni", představuje Martina
Ježková některé klienty, kteří se na Centrum
vzdělávání všem obracejí, a dodává: "Zaměstnání
vám sice přímo nenajdeme, ale odborně poradíme
a pomůžeme se zorientovat na pracovním trhu, třeba
v oborech, které jsou momentálně žádané."

Databáze kurzů

Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohled-
ně práce můžete přijít i vybrat kurz nebo rekvali-
fikaci. Aktuálně má volně dostupná databáze na
www.vzdelavanivsem.cz více než dva tisíce nabídek
od vzdělavatelů z celého kraje. "Častým předpokla-
dem pro uplatnění nebo změnu profese je i to, že na
sobě člověk sám zapracuje, že se bude rozvíjet.
Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi," říká odborná
konzultantka Dana Sklenářová. "Absolvováním kur-
zu se tak můžete vydat nejen jiným profesním smě-
rem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného zamě-
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INZERCE

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 - zají-

mavosti, 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

stnavatele," upozorňuje. Získejte tedy náskok před ostatními - využijte končící léto pro svůj rozvoj. Lidé
z Centra vzdělávání všem vám v tom mohou výrazně pomoci. 

Centrum vzdělávání všem - kariérní poradenství a databáze kurzů, rekvalifikací
www.vzdelavanivsem.cz

Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b nebo Hodonín, Kasárenská 4 nebo Znojmo, nám. Armády 8.
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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 říjnu 2015 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, náměstí 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

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00


