SRPEN 2020

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu byla ukončena
výstavba nové tělocvičny. 1. června bylo zahájeno přejímací řízení, které bylo ukončeno 11.
června. Město požádalo o zahájení kolaudačního řízení a dne
10. července byl vydán kolaudační souhlas na stavbu ,,Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška". Uvedenému objektu bylo přiděleno číslo popisné, budova byla zapsána do katastru nemovitostí
a celá stavba byla pojištěna. V současné době se
zpracovává provozní řád a zajišťují se provozní záležitosti. Tělocvična bude otevřena k 1. září, kdy
v uvedených prostorách zahájí základní škola tělesnou výchovu. V odpoledních hodinách, o sobotách
a nedělích bude tělocvična využívána veřejností. Tělocvična byla postavena za 17 měsíců a celkové náklady činily 40 374 992 Kč včetně DPH. Finanční
částka 35 374 992 Kč byla uhrazena z rozpočtu
města, a to z našetřených finančních zdrojů. Částka
5 000 000 Kč byla uhrazena z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj. Více o tělocvičně uvnitř Zpravodaje.
Bylo zrealizována a řádně dokončena stavba
,,Prodloužení veřejného vodovodního řadu v ulici
Okřínek" a 23. července proběhla závěrečná prohlídka této stavby. Po vydání kolaudačního souhlasu
bude tento úsek vodovodního řadu předán do správy
a údržby vodárenskému svazku "BÍTEŠSKO". Celkové náklady na stavbu činily 145 100 Kč bez DPH.

Ve středu 8. července byla podepsána smlouva
o dílo na opravu komunikace v ulici U Hřiště.
10. července bylo předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce na opravě komunikace, včetně odvodnění. Opravu komunikace provádí stavební firma Soukup Miloš, s.r.o. ze Zbýšova. Tato firma uspěla ve výběrovém řízení, jelikož předložila nejvýhodnější nabídku. Stavební práce nám malinko zkomplikoval skutečný stav uložení inženýrských sítí (plynovodních přípojek), vedených napříč stávající komunikací k rodinným domům. Byli jsme nuceni čekat na nové vyjádření plynáren, abychom splnili jejich požadavek. Občanům v této části města děkuji
za trpělivost a toleranci, s níž snášeli dobu rekonstrukce cesty. Důležité však je, že po mnoha a mnoha letech společného úsilí bude komunikace opravena.
22. července byla podepsána smlouva o dílo na
stavbu ,,Prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace v ulici 9. května". Smlouva byla podepsána se stavební firmou TVM stavby, s.r.o. Předklášteří, která uspěla ve výběrovém řízení a bude
uvedenou stavbu realizovat. Realizace proběhne
v měsíci říjnu a listopadu 2020.
Společnosti E.ON Distribuce, a.s. bylo vydáno
rozhodnutí o umístění stavby s názvem ,,Veverská
Bítýška, Na Bílém potoce stavební úpravy NN".
Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Obnova
DS NN – úpravy stávajícího venkovního vedení NN:
kabelizace venkovní sítě včetně domovních přípojek
a rekonstrukce venkovní sítě NN v ulicích Na Bílém
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potoce, Zábíteší, Eichlerova a Na Babkách. Stávající
nadzemní vedení bude nahrazeno novým zemním
kabelovým vedením. Budou odstraněny stávající
dřevěné sloupy, ze kterých bude sesazeno veřejné
osvětlení a místní rozhlas. Město musí současně zajistit opravu veřejného osvětlení, tzn. pokládku nového zemního vedení, instalaci nových osvětlovacích stožárů a nových svítidel. Oprava veřejného
osvětlení je realizována podle projektové dokumentace, kterou vypracoval pan Drcmánek.
V ulicích Zábíteší a Eichlerova bude stávající vedení nahrazeno novým nadzemním kabelovým vedením ve stávající trase. Účelem stavby je zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadované kvalitě. Po dokončení těchto oprav budeme muset zajistit instalaci nového místního rozhlasu
v těchto částech města.
Dne 10. června 2020 zastupitelstvo města na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Workoutové hřiště, zrušilo tuto veřejnou zakázku v souladu s článkem 14 Výzvy k podání nabídky. Výstavba workoutového hřiště se zcela jistě uskuteční a hřiště by mělo
být dokončeno nejpozději do konce letošního roku.
Ve spolupráci s místní občankou, paní Janou Váňovou, jsme začali upravovat prostor obecní louky
Na Bílém potoce u hájenky. Postupně chceme tento
prostor upravit podle vypracované studie jako vycházkové centrum. Paní Váňové děkuji za obětavou

pracovní činnost, kterou odvádí ve prospěch města.
Připravujeme tradiční Dny města včetně lavičkování, avšak s omezeným programem. Letos nebylo
možné zajistit dopředu nedělní koncerty, na základě
uzavřených smluv. Neznali jsme předem podmínky,
za jakých můžou probíhat veřejné kulturní akce.
Přesto si myslím, že si každý z nás vybere nějakou
z nabízených akcí (více uvnitř Zpravodaje).
Na závěr se zmíním o koronavirových opatřeních.
Město dodržuje veškerá hygienická i vládní nařízení.
Podnikli jsme všechny potřebné kroky pro bezpečný
chod celého Úřadu. Zajistili jsme skleněné dělicí přepážky, průběžně zabezpečujeme dodávku ochranných pomůcek a dezinfekce do všech prostor (úřad,
stavební úřad, knihovna, zaměstnanci). V koronavirové krizi evidujeme i značný propad finančních
zdrojů v příjmové stránce rozpočtu města. V měsíci
květnu (- 33%), v měsíci červnu (- 29%) a v červenci
(- 17%). Přesto se snažíme veškeré investiční akce
naplánované na letošní rok realizovat, a to díky tomu, že zastupitelstvo města si jako správný hospodář
vytvořilo finanční rezervu, kterou v případě potřeby
lze využít.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto plné
pohody.

Josef Mifek, starosta města

NOVÁ TĚLOCVIČNA VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
Projekt Novostavba tělocvičny Veverská Bítýška, ul. P. Perky, č.p. 390
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
Základní údaje
Velikost řešeného území:
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
Počet podlaží:

1 255,0 m2
722,2 m2
6 303,0 m3
2

Urbanismus
Vstup do tělocvičny je navržen z jižní strany po zpevněné ploše umožňující přístup do divadelního klubu
a zásobování kulturního domu. Mezi jižním průčelím šaten a vozovkou je ponechána plocha zeleně. Plochy
na severní, západní a východní straně tělocvičny jsou přičleněny k pozemkům mateřské školy. Vzhledem ke
stísněnosti pozemku není možné zvýšit počet parkovacích míst na místní komunikaci ani vybudovat nové na
pozemcích tělocvičny.
Architektonické řešení
Budovu tělocvičny tvoří tři hmoty: dvoupodlažní objekt šaten, vlastní hala tělocvičny s pultovou střechou
a jednopodlažní přístavek nářaďovny s přístřeškem pro venkovní jednotku VZT. Jižní průčelí šaten vestavěných do stísněného prostoru mezi kulturní dům a MŠ je kompozičně tvořeno třemi materiálovými
povrchy. Vzhledem k hmotové, materiálové a barevné odlišnosti a členitosti fasád kulturního domu a budovy MŠ je hlavní hmota navržena se sendvičovou konstrukcí obvodového pláště s povrchem z pozinkovaného tahokovu, který potlačuje členění fasády okenními otvory a umožní tak začlenění nové budovy mezi
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okolní nesourodé a architektonicky nezajímavé
objekty. Tato hlavní plocha je doplněna
vysunutou plochou strojovny ÚT s dubovým
neošetřeným obkladem a plochou svislého
dubového laťování tvořícím zároveň slunolam
před bazilikálním osvětlením v horní části tělocvičny. Na dřevěný palubkový obklad je
umístěn jednoduchý nápis z nerezové pásoviny.
Východní průčelí je opticky potlačeno budovou
MŠ. Tvoří jej průnik hmoty šaten s obkladem
z tahokovu a štítu tělocvičny s šedou přírodní
minerální omítkou. Jednoduchý štít s pultovou
střechou je narušen pouze únikovými dveřmi.
Severní průčelí je viditelné pouze ze zahrady
školky a zahrad okolních RD. Pro optické snížení
hmoty tělocvičny je toto průčelí výškově členěno na tři horizontální pásy: spodní část s šedou omítkou, pásové okno horizontálně členěné hliníkovými
rámy a vloženými dřevěnými křídly sklápěcích větracích oken a zapuštěným podstřešním vlysem s dřevěným
horizontálním obkladem.
Dispoziční řešení
Na zádveří navazuje vstupní hala s přezouvací lavičkou a schodištěm. Ze vstupní haly je přímo přístupná
tělocvična s nářaďovnou a chodba s šatnami, umývárnami a WC děvčat, šatnou a sociálním zařízením pro
ZTP a úklidová komora. Po schodišti je přístupné 2. p. s šatnami, sprchami a WC hochů, šatnou a sprchou
pro učitele nebo trenéra a strojovna ÚT a VZT. Šatny, sprcha a WC jsou dimenzovány vždy pro 2 x 15
cvičenců. Chodba ve 2. p. volně přechází v otevřenou galerii, ze které je umožněn výhled do tělocvičny. Na
galerii jsou umístěny lavice pro 32 diváků. Vzduchotechnická jednotka pro větrání vlastní tělocvičny je
venkovní na střeše budovy.
Celkové zhodnocení akce
Pro celé město včetně ZŠ byla k dispozici jediná tělocvična. Původní malá tělocvična dodatečně přistavěná k budově kulturního domu,
měla nedostatečné rozměry cca 10,5 m x 18
m. Tato velikost byla nedostatečná pro provozování míčových her (volejbal, basketbal,
sálová kopaná, badminton, tenis apod.), nevyhovovala ani pro provozování základní tělesné
výchovy pro základní školy. Zcela nevyhovující bylo také zázemí tělocvičny - šatny a sociální zařízení.
Vzhledem k tomu, že rekonstruovat stávající
tělocvičnu by bylo neúčelné, bylo zastupitelstvem města rozhodnuto vybudovat na místě
nevyhovujícího zařízení tělocvičnu novou.
Nová tělocvična byla navržena tak, aby mohla
sloužit pro základní výuku tělesné výchovy pro místní základní školu a zároveň v ní mohly být provozovány
žáky školy i veřejností míčové hry (volejbal, basketbal, badminton, nohejbal apod.).
Nová budova vyhovuje moderním typologickým a hygienickým požadavkům na tělocvičny. Velikost vlastní
tělocvičny je 18 x 27m, součástí tělocvičny jsou šatny pro 4 x 15 cvičenců včetně sprch a záchodů, šatna
trenéra, šatna pro tělesně postižené včetně sociálního zařízení, strojovna ÚT a VZT a nářaďovna. Chodba ve
2.p je otevřená do prostoru a vytváří tak galerii se sedadly pro 32 diváků. Prostor tělocvičny je prosvětlen
basilikálním přirozeným osvětlením, čímž je umožněno přirozené příčné provětrání tělocvičny. Kromě toho
jsou prostory vybaveny nuceným větráním s rekuperací měněného vzduchu.
Vybudováním nové tělocvičny se nepoměrně zlepšily prostorové, kapacitní a hygienické podmínky tohoto
sportovního zařízení.

Ing.arch. Ilja Coufal
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DNY MĚSTA 2020
Milí čtenáři Zpravodaje a spoluobčané,
když jsme vloni končili s prvními Dny města, už jsme se
dopředu těšili, jakou spoustu nápadů uplatníme na ty další v roce
2020.
Jak to ale bývá, člověk míní a… Letošní rok je pro nás všechny jiný. Do našich životů zasáhla mimořádná opatření, se kterými před rokem nikdo nepočítal a popravdě jsme si je ni neuměli
moc dobře představit. Stáli jsme proto před rozhodnutím, jestli
Dny města pořádat, nebo ne.
Nakonec jsme se rozhodli, že život pokračuje i za mimořádné situace, a proto pokračujeme i my. Museli
jsme pochopitelně program Dnů města výrazně okleštit, protože až do začátku června nebylo jasné, zda
jakékoliv veřejné akce budou povoleny. Zvolili jsme proto program, který je více postavený na individuálním rozhodnutí každého a který lze provést i v "nouzových" podmínkách”.
Věříme, že tato doba pomine a příští rok vám představíme daleko bohatší program, který vám letošek zajisté vynahradí.
Dny města zahájíme již v týdnu před plánovaným datem. Od 24. do 26. 8. bude v našem městě hostovat
Kinematograf bratří Čadíků. Těšíme se, že na Ostrůvek přiveze pravou atmosféru letního kina pod hvězdami. Představení začínají po všechny tři dny ve 21 hodin a můžeme slíbit, že nás čeká opravdu dobrý výběr
filmů.
Pátek 28. 8. 2020
V pátek 28.srpna 2020 v 15 hodin bude slavnostně otevřena nová budova tělocvičny na ulici Pavla Perky.
Občané si jí mohou prohlédnout do 18. hodin. Vystoupí zde SK M-AEROBIK Academy z Říčan u Brna.
V 18 hodin bude zahájena v síni na ulici Boční výstava "75 let skautingu ve Veverské Bítýšce". Vernisáž bude
s hudebním doprovodem. V sobotu a v neděli 29. a 30. 8. bude výstava otevřena vždy od 13:00 do 18:00
hodin. Vystaveny budou fotografie a další materiály z historie i současné činnosti skautů ve Veverské Bítýšce.
Pro dětské návštěvníky bude připraven aktivní program.
Představení Divadla Prkno
Divadlo PRKNO připravilo velmi úspěšné představení Brejle. Brejle je dioptrická crazy etuda pro dva herce
o tom, jaká překvapení může přinést seznámení na inzerát. Představení začíná ve 20:00 hodin v kulturním
domě.
Sobota 29. 8. 2020
17:00-20:00 Lavičky 2020
Pamatujete si na předchozí ročníky akce Lavičky, na kterých jsme zažili snad všechny druhy počasí a přitom
ani prudký déšť nebo horko neodradily spoustu z vás z účasti na akci? Doufáme, že se nedáte odradit ani
letos a půjdete do toho zase s námi. Stejně jako vloni je motivací nejenom přátelské setkání se sousedy a přáteli nebo výhra v soutěži, ale i příspěvek k rozšíření výsadby stromů a zeleně ve městě. Za každou lavičku
přihlášenou do soutěže budou opět zasazeny dva stromy. Bohužel vyhlášení vítězů tentokrát nebude probíhat na pódiu, ale vítěz bude uveřejněn na webových stránkách obce.
Protože nemůžeme předvídat dopředu vývoj hygienické situace a případných omezení, rozhodli jsme se
mírně upravit i pravidla soutěže.
1. Do akce se mohou přihlásit rovněž rodinné týmy.
2. Lavička může být umístěna i na dvorku nebo zahradě domu.
3. Přihlášení do soutěže bude jako vždy probíhat telefonicky.
4. Přihlášením do soutěže každý z účastníků souhlasí se zveřejněním fotodokumentace z akce a základních
údajů (název/jméno, místo, téma).
5. Účastníci akce jsou povinni dodržovat aktuální hygienická pravidla a nařízení, platná v den pořádání akce.
Věříme, že Lavičky nás zase svedou dohromady, znovu se srdečně pobavíme a zasmějeme.
Neděle 30. 8. 2020
9:30 Mše svatá za rodáky a občany Veverské Bítýšky, kostel Sv. Jakuba.
14:00 Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky.
Připravili p. Brychta a p. Protivínský. Sraz před budovou Městského úřadu.
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Vážení spoluobčané,
Pevně doufáme, že i přesto, že program není tak naplněný jako jiné roky, najdete si v něm něco pro sebe.
Věříme, že tato doba pomine a příští rok vám představíme daleko bohatší program Dnů města.

Těšíme se na Vás na všechny, vždyť přece: "Ve Veverské Bítýšce žijeme!!"

NOVINKY Z DOMÁCÍHO HOSPICE PORTA VITAE
den den péče bez ohledu na délku a frekvenci
návštěv, přičemž kompenzační a zdravotnické pomůcky zapůjčujeme zdarma. Sociální pracovnice
může rodině pomoci vyřídit příspěvek na péči či
informovat pečující o dlouhodobém ošetřovném.
Velkou radostí pro nás bylo, že se nám v minulých týdnech úspěšně podařilo projít výběrovým
řízením Jihomoravského kraje na zřízení paliativní
ambulance v Tišnově a zároveň domácí hospic zaregistrovat jako službu mobilní specializované paliativní péče. Znamená to pro nás větší jistotu ve financování služby a s tím spojenou možnost jejího dalšího rozvoje.
Důvod k radosti jsme měli i v našem týmu - vedoucí lékař koncem minulého roku úspěšně dokončil
atestaci v paliativní medicíně a jedna ze sester specializaci v interních oborech.
Pozitivně vnímáme i zájem veřejnosti o naši službu a jsme rádi, když můžeme pomoci nemocnému
a pečujícím splnit jejich společné přání zůstat doma.
Bohužel občas ze strany rodin slýcháme, že je škoda,
že o domácím hospici nevěděli dříve. Rádi se seznámíme s nemocným či rodinou i v době, kdy naše
péče nemusí být ještě potřebná. V tomto období
můžeme již pomoci radou či odborným doporučením. Pro více informací se můžete obrátit na
koordinátorku služby, Mgr. Janu Křížovou, tel.
731625501 či e-mailem: jana.krizova@tisnov.charita.cz. Žádost o přijetí nemocného do péče je ošetřujícím lékařům k dispozici v elektronické formě na
webu: www.tisnov.charita.cz/hospic.

Srdečně vás zdravíme z Domácího hospice Porta
Vitae a rádi bychom se s občany podělili o novinky
z naší služby. Tým domácího hospice se od počátku
svého vzniku, tj. 1.11.2018, postaral téměř o 100 pacientů v jejich domácím prostředí. O nemocného
a jeho rodinu se stará celý multidisciplinární tým, péče mobilního hospice ze strany zdravotníků je dostupná 24 hodin denně, ve dne i v noci, 365 dní v roce. Díky této službě se nevyléčitelně nemocným
může splnit jejich přání zůstat do konce svého života
doma.
Paliativní lékař pravidelně navštěvuje nemocné
v jejich domácím prostředí a nastavuje léčbu tak, aby
se co nejvíce zlepšila kvalita jejich života. Zdravotní
sestry spolupracují s lékařem a ošetřují nemocného
se společným cílem zmírnit aktuální potíže a předcházet komplikacím. Sestry podávají léky, zajišťují
odbornou ošetřovatelskou péči a celkově se zaměřují na pohodlí a komfort nemocného.
Důležitou úlohu představuje i péče o rodinu,
která často sama nemá zkušenosti s péčí o nemocného s nevyléčitelnou nemocí, ale s pomocí hospicového týmu se naučí reagovat na potřeby svého
blízkého. Jsme si vědomi, že také pečující potřebují
naši podporu a čas, kdy nasloucháme a pomáháme
svojí přítomností v nelehkém životním období. Proto
je všem pečujícím i pacientovi k dispozici psycholog,
sociální pracovník a duchovní.
Služba je nově zpoplatněna částkou 100 Kč na je-

Jana Křížová,
koordinátorka domácí hospicové péče

POČÁTKY RYBÁŘSTVÍ VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
Do dnešní doby se nám nezachoval žádný historický spis, který by něco říkal o rybaření ve Veverské
Bítýšce. Pouze můžeme říct, že v roce 1762 dostává místní farář z Veveří na Štědrý den dva kapry a štiku,
na Zelený čtvrtek tři kapry a štiku. V létech 1850-1888 se píše v Pamětech panství Veverského, že z rybolovu
dostala obec z počátku 7 zl., později až 25 zl. Poddaní lovili ryby pro klášter Porta Coeli v Předklášteří a pro
hrad Veveří. O rybu jako pokrm byl značný zájem. Jednak se tento pokrm jedl v minulosti v postních dnech,
a těch bývalo hodně, a byla to celkem levně získaná potrava, i když chytání ,,na černo" bylo nebezpečné.
Ryby se chytaly do saků, čeřenů a na udici. Pytláci chytali ryby pomocí kebule. Plody kebule vhozené do
řeky či potoka ryby omámily a ty se potom lehčeji chytali. Právo rybolovu na Svratce a na Bílém potoce
náleželo obci. V roce 1892 se stal hlavním nájemcem rybolovu místní občan František Baumann. V roce
5
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1896 byl rybolov pronajat na tři roky Janu Hermannovi za roční nájem 30 zl. Po vypršení
nájemní lhůty obec rozhodla, že si rybolov
ponechá ve vlastní režii, a tak kdo chtěl provozovat rybolov jako živnost, platil roční poplatek
10 zl. Přirozená zarybněnost byla vysoká.
Neregulované břehy vodních toků poskytovaly
svými četnými zákruty s tůněmi, hlubinami a
hustým porostem břehů ideální prostředí pro
líheň ryb. Ještě na počátku dvacátého století
nebyly žádnou zvláštností parmy tří až šestikilové a jelci dva až tříkiloví. V potoku to byl
hlavně pstruh, mřenka, bělice a četní raci.
Rybolov, jako hlavní obživa, se patrně vyplatil,
ale bylo nutné chodit prodávat úlovky na
brněnské trhy. Na základě nového rybářského
zákona v roce 1901 bylo ustanoveno Vodní
družstvo, které nabylo právo rozhodování o rybolovu. Obce Veverská Bítýška, Lažánky, Holasice, Heroltice
a Sentice byly v družstvu zastoupeny, protože jejich katastr přiléhal buďto k řece Svratce, nebo k Bílému
potoku. Dále pak byli členy družstva mlynáři Hugo Tejkal, Emil Bachmann, Josef Veselý prachař, Josef Bulín
a Montánní společnost. Vodní družstvo pak pronajímalo rybolov místním rybářům. Mezi ně patřili - Ludvík
Králík starší i mladší, Jan Šanca, Josef Šanca a Karel Šanca. Bylo vydáno několik povolenek pro lov pro udici.
Lovili se také raci a žáby. V pátek chodívali rybáři pěšky do Brna, aby zde úlovky zpeněžili. Ryby nosili
v putnách na zádech. Putně se říkalo ,,pantovnice". Na zpáteční cestě byli rádi, když se jim naskytla příležitost svézt se na vápenickém voze. Vápeníci se vraceli z Brna, kde prodávali vápno. Tradovalo se, že vápeničtí
koně se sami zastavovali u každého hostince na cestě a tak bývalo asi veselo. Činnost rybářská jako povolání
časem skončila a zůstalo jenom rybářství sportovní.
Po první světové válce došlo k novému určování hranic rybolovu na řekách. Aby revír byl obci zachován,
došlo k založení rybářského spolku ve Veverské Bítýšce v lednu 1926. Revír začínal u ústí potůčku Kuřimky
a končil u Vohančického potůčku na Šárce. Zakládající členové byli: Jindřich Brychta - dělník, Alois Drábek
- pilař, Karel Dudáček - zámečník, František Dvořák - strojvůdce, Štěpán Hedvábný - fasádník, Antonín Hotl
- pekař, Josef Horký - topič lokomotivy, Václav Juran - stolař, František Kárný - hostinský, Jan Klimeš - správce
kaolinky, Vilém Kroušek - prokurista banky v Brně, František Králík - fasádník, Ludvík Králík - stolař, Antonín
Kratochvíl - zámečník, Bohumil Malý - obuvník, Alois Mazanec - zedník, Karel Patočka - zámečník, Jan
Poláček - lesní správce Lažánky, Jan Šanca - rybář, Josef Šanca - zedník, Karel Šanca - rybář, Antonín Šipka zednický polír, Alois Valeš - řezník, Antonín Vajgl - zedník, František Vančo - stolař, Josef Zvěřina - malíř
a natěrač. Předseda F. Kárný vyjednal s předsedou Vodního družstva Hugo Tejkalem smlouvu o pronájmu
rybolovu na 6 let s ročním nájemným 2 000 korun. Po roce 1940 se začaly vydávat povolenky k odchytu ryb
i hostům, kteří přijížděli do Veverské Bítýšky. Lovit se smělo od 5 hodin ráno do 22 hodin večer, na jednu
udici. Staří členové spolku chytali i na čeřen, za zvláštní poplatek 50 korun, který byl později zvýšen na 100
korun. Ale tento lov pomalu zanikl. Dozor nad rybolovem vykonávali dva členové spolku. Dostávali za to
100 korun, pár bot a bezplatnou povolenku k chytání ryb. Později byla odměna zvýšena na 600 korun a chytání ryb hlídali také lesní hajní a četníci. Objevovaly se i různé nešvary. Například vydávání povolenek
rybářům, kteří byli jinde vyloučeni, trpění nadměrných úlovků nebo prokrmování ryb. V roce 1936 byl zvolen předsedou Otakar Tejkal, který se zasloužil o nápravu těchto prohřešků. V této době už byly do řeky ryby
nasazovány. Spolek se rozhodl vybudovat si vlastní odchovný rybník. V roce 1936 se pořádá první rybářský
ples. Během druhé světové války převzaly revír Brněnské pouliční dráhy. Po válce se předpokládalo, že bude
revír vrácen, ale nestalo se tak. Až v roce 1952 ministerstvo zemědělství v Praze rozhodlo, že se revír vrátí
původnímu majiteli. Hranice revíru byla od Tejkalova mlýna po březinský splav. Stav členstva se zvyšoval,
byly založeny rybářské kroužky.
V padesátých letech byly vybudovány rybníky Na Bílém potoce. V roce 1956 byl pronajat odchovný rybník v Níhově a na dva roky byl získán rybník v Mezihoří u Moravských Knínic. Porybným byl Osvald Kilián, později Jan Procházka. Značný pokles rybnatosti v řece a potoku zapříčinila regulace a hlavně
znečištění toků průmyslovými podniky a neukázněností lidí. Doufejme, že v dnešní době už se tak neděje
a že se k řece a potoku budeme chovat ohleduplně.

Hana Mifková
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MĚSTO VE FOTOGRAFII ROKU 2020
Milí obyvatelé Veverské Bítýšky, ale i přespolní!
Oslovujeme všechny naše občany, malé i velké, aby na svých fotografiích zachytili život u nás ve městě:
- ve všední den i ve svátek
- vesele i smutně
- za každého počasí
- v každém ročním období
Prostě tak, jak jde život kolem nás.
PROČ?
No přece, abychom se podělili o Váš pohled na současný život kolem nás v našem městě. Každý nemá
možnost a pozorovací talent vidět TO, co ostatní kolemjdoucí nevidí. Vybrané fotografie budou archivovány
pro další generace po nás. Budou dokladovat život a dobu, ve které žijeme.
Staňte se i Vy spolutvůrci fotografického fondu archivu našeho města.
CO OD VÁS OČEKÁVÁME:
Do konce roku 2020 zaslat na e-mail matrika@obecveverskabityska.cz
- 2 ks fotografie
- jméno, příjmení a věk autora
- bydliště včetně kontaktu (mobil, e-mail)
- název lokality, kdy a kde byla fotografie pořízena
V termínu dodané fotografie budou začátkem roku 2021 zaevidovány.
Užší výběr k výstavě bude připraven k vernisáži, která bude pořádána v době tradičních oslav Dnů města.

Těšíme se na poštu od Vás.
Ilona Coufalová, kronikářka města

JAKUBSKÉ KROJOVANÉ HODY 2020
Koronavirus. Slovo, které se
skloňuje ve všech pádech a které od února zasahuje snad do
všech sfér společnosti a jejího
fungování. Bohužel se nevyhnulo ani folkloru. Konání mnohých festivalů a hodů s dlouholetou tradicí museli jejich organizátoři odvolat. Hygienická a
vládní nařízení jejich uspořádání prostě znemožňovala. Řada z nich využila možností
techniky a přesunula se do virtuálního světa, aby byla zachována aspoň nějaká kontinuita.
Jsme proto rádi, že Jakubské
krojované hody mohly letos v našem městě proběhnout!
Pravdou je, že jsme se spuštěním příprav vyčkávali do poslední chvíle, takže čas hrál v náš neprospěch. Ale
díky zápalu a nadšení krojovaných se zdálo, že se dílo podaří. Ovšem přišel čtvrtek a s ním vládní reakce na
skokový nárůst nemocných v naší zemi. Co teď? Zastavit celý rozjetý vlak, který díky časovému presu nabral
už takovou rychlost? Nebo se k situaci postavit čelem, udělat určitá opatření a hody uskutečnit? Chasa se po
konzultaci rozhodla pro druhou možnost. Vytvořilo se větší venkovní posezení, nakoupilo víc dezinfekce.
Paní Helánová přišla s nápadem našít krojové roušky a materiálem na ně. A tak skupina děvčat zasedla k ši7
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cím strojům a v pátek večer šila na úkor odpočinku roušky pro krojované. Pan starosta přinesl roušky pro
návštěvníky. A tak bychom mohli pokračovat.
Cílem tohoto příspěvku ale není pochválit chasu, jak situaci zvládla, přestože byla skvělá. Chceme touto cestou poděkovat občanům Veverské Bítýšky, přátelům a známým, že nás v tom nenechali. Že nám dopoledne
otevřeli, nechali se pozvat, respektovali nastalou situaci, pomohli nám vyřešit některé otázky a problémy,
přišli na zábavu a nedělní cimbál, zkrátka že byli s námi. Díky všem, kteří podpořili hody a chasu a dovolili
tak pokračování pěkné tradice i v době, která je, jaká je. Děkujeme a těšíme se na Jakubské krojované hody
2021, snad v normálním režimu!

Krojovaní, Veverská Bítýška

NÁLEZ ZLOMKU STŘEDOVĚKÉHO OKENNÍHO TERČÍKU VE SLEŠŤŮVCE
Když v roce 1962 při výkopu sondy pro vodovod při
vyústěním údolíčka Slešťůvka ve Veverské Bítýšce narazili
dělníci na silně propálené kusy červenohnědé zeminy a žáruvzdorný materiál pokrytý sklovitou glazurou, bylo zřejmé,
že jde o destrukci nějaké pece. Místo, kde tehdy k objevu
došlo, leží po levé straně drobného bezejmenného potůčku,
nedaleko silnice Bítýška - Hvozdec. Následný záchranný
archeologický výzkum provedlo prehistorické odd. Moravského zemského muzea v Brně (MZM) pod vedením prof.
dr. V. Hrubého, DrSc. Na výzkumu se podílel rovněž
dr. V. Nekuda z historického oddělení MZM, který později
ve Vlastivědném věstníku moravském podal o výzkumu
podrobnou zprávu.
Autor v ní interpretuje pec na úpatí mírného svahu
přivráceného k severozápadu jako sklářskou. Svoje tvrzení
opírá především o chemické analýzy tří vzorků z výplně
pece: tří vzorků červeno-hnědé kompaktní hmoty, bílé
pórovité hmoty znečištěné hlínou a temně zelené skelné
glazury, která pokrývala výmaz horní části pece. Autor
připouští, že výsledek analýz červenohnědé hmoty vzbudil
určité pochybnosti. Obsah oxidu vápenatého byl hluboko
pod úrovní obsahu současných skel. Dodává však, že srovnáním analýz skel z jiných archeologických výzkumů je
nízký obsah zmíněného oxidu běžným jevem. Co se týče analýzy glazury, je autor přesvědčen, že "…zelená
sklovina uchycená na stěnách pece potvrzuje výrobu skla." Kromě toho zmiňuje, že na zahradě v těsné
blízkosti místa, kde k objevu destrukce došlo, nacházel majitel zahrady při orbě často střepy skla.
S odstupem času došlo k pochybnostem, zda interpretace pece jako sklářské je správná. Objevily se
námitky, že nálezový soubor tvoří jen zlomky užitkové keramiky datované do konce 15. a počátku 16. století a nikoliv sklářské technické keramiky, jako jsou fragmenty pánví, chladicích hrnců, rámečků pracovních
otvorů apod. Nalezen nebyl ani žádný technologický odpad jako např. skelná tavenina (tzv. frita), amorfní
sklo, skleněné kapky, odpad z tvarování, tzv. odstřižky při vytváření hutních nálepů a už vůbec ne zlomky
výrobků.
Na jaře letošního roku jsem procházel po cestě v blízkosti někdejšího místa objevu pece a v poli u cesty
(tedy jen několik desítek metrů od zaniklé pece) spatřil kousek sklíčka. Po očištění jsem usoudil, že jde o zlomek okenního terčíku. Průměr masivního terčíku ze šedozeleného, tzv. "lesního" průsvitného skla se
zaoblenými okraji je 60 mm. Že se jedná o okenní terčík, potvrdili archeologové z Moravského zemského
muzea v Brně. Před vynalezením tabulového skla se okna vyplňovala kruhovými skly sestavenými do potřebné plochy a mezery mezi terčíky se vyplňovaly olovem nebo slitinou olova a cínu. Přes zavřené okno nebylo vidět, ale propouštělo dostatek světla.
Bohužel, z jediného nálezu nelze soudit, že má přímou spojitost s někdejší pecí. Tvrdit, že v někdejším
technologickém objektu bylo vyráběno lisované sklo, by bylo krajně nerozumné. Na druhé straně se vnucuje otázka, jak se terčík dostal právě do těch míst. Závěrem však mohu konstatovat, že jde o indicii, i když
objevenou zcela náhodou, po dlouhých 58 letech od objevu pece.

Radoslav Patočka
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INFORMACE Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se vrátila do jarních měsíců, kdy jsme byli všichni postaveni před problém "koronavirus".
Byla nám předkládána nařízení, která nebyla příjemná.
Každý sám jsme posuzovali svoje chování s ohledem na své vlastní zdraví a s ohledem na své blízké,
kamarády a spoluobčany.
Našli se spoluobčané, kteří přes všechny tyto problémy nabídli svoji pomoc a čas pro druhé. Přihlásili se na
Městském úřadě jako dobrovolníci, kteří mohou potřebným spoluobčanům nakoupit, dovézt léky apod.
Další spoluobčané bezplatně nabídli ušité roušky, které byly po výzvě v místním rozhlase rozdány spoluobčanům, kterým roušky chyběly.
Všem těmto spoluobčanům děkujeme za jejich postoj, za jejich práci.
Zároveň chci poděkovat i firmám v našem městě, které dodali na Městský úřad roušky a desinfekci. Tento
materiál byl použit ve vývařovně pro seniory, na Městském úřadě a při svozu domovního odpadu.
Největší radost jsem však měla, když jsem obtelefonovávala naše nejstarší spoluobčany a nabízela pomoc od
Městského úřadu. Slyšela jsem od nich, že se o ně jejich děti a vnoučata starají. Zajišťují jim nákup, dodali
roušky, prostě se o ně zajímají.
Za Městský úřad Anežka Dvořáková

Vážení senioři,
chci Vám sdělit, že v letošním roce nebude organizováno "Setkání starších spoluobčanů", které
svoláváme pravidelně na podzim do kulturního domu. Důvodem jsou opatření před šířením
koronaviru.
Děkujeme za pochopení.
Anežka Dvořáková
Ve Zpravodaji jsme ukončili tisk výpisu usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva města Veverská Bítýška. Výpis usnesení je vyvěšen na úřední desce.
Můžete ho najít na stránkách města: www.obecveverskabityska.cz
Na základě zákona o obcích můžete nahlédnout do zápisu v úřední den na Městském úřadě.
Nejlepší variantou však je účastnit se veřejného zasedání zastupitelstva.
Redakce

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky
od občanů i organizací.
Dárci mohou přispívat na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

ČLOVĚK MOUDRÝ ( HOMO SAPIENS SAPIENS), TÉŽ ČLOVĚK ROZUMNÝ
Neděle, už to slovo ledacos napovídá. Sednout na zahradu, obzvláště teď v létě, dát si kávu, uvolnit se, plně
vnímat přírodu kolem sebe a odpočívat. Ale ouha. Ozve se zvuk sekačky na trávu nebo motokosy. A je po
klidu.
Co na to naše městská vyhláška? Znají ji naši spoluobčané?
Obecně závazná vyhláška Obce Veverská Bítýška o udržování čistoty a pořádku v obci č. 4/2008
Článek 9
Opatření k ochraně životního prostředí
1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.7
2. V zájmu ochrany občanů před obtěžujícím hlukem a v zájmu zachování klidu a pohody svátečního dne
se o nedělích zakazuje užívat hlučné stroje a zařízení, jako jsou např. motorové sekačky na trávu a pily.
7 - Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů.
9
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TIP NA VÝLET ČI ZA KULTUROU
Co se děje pod hradem
Vzhledem k uzavírce silnice okolo přehrady v letošním létě možná hodně z vás neví, že i přes ztížené
dopravní podmínky vzniklo pod hradem Veveří nové občerstvení pro turisty. Zatím se jedná o venkovní
zahrádku, ale v dohledné době přibydou i vnitřní prostory. Pokud tedy zavítáte pěšky nebo na kole k hradu
Veveří, zastavte se na Staré Prádelně na druhé straně potoka Veverky. Můžete si posedět u pěkného rybníčku
s lekníny a spoustou živočichů a vychutnat si po sportovním výkonu svoje oblíbené nápoje nebo jednoduché
občerstvení. Otevřeno je denně kromě pondělí vždy v odpoledních hodinách, o víkendech již od 11:00
hodin až do 20:00 hodin.
Bližší informace naleznete na @starapradelna nebo na www.starapradelna.cz

Výstava Bohdan Chlad, akademický malíř.
Zapomenutý Bítýšský bohém, Sokol tělem i duší, hybatel kultury v městečku aneb Moravský Hašler.
MINI GALERIE - Bistro Na Městečku č.p. 116, Veverská Bítýška
Výstava potrvá do konce srpna 2020. Nezapomeňte s sebou brýle!

ŠPATNÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY A JAK JE ŘEŠIT
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete po dobrém,
s jinými ne. Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu
psychologa, záleží hodně na povaze daného člověka. Obvykle se lidé
zvládnou domluvit na kompromisu, temperamentnější jedinci však
dokáží z maličkosti udělat velkou aféru.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit?
Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost každého případu lehké zodpovědět. Jakožto psycholog vám
mohu doporučit zejména zachovat klid. Pravdou je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá
i to, co by s čistou hlavou neudělal.
Základem úspěchu je nicméně komunikace, a právě na té to často vázne.
Chcete-li se se sousedem domluvit,
zvolte pro diskuzi nejlépe nějakou neutrální půdu, ať už kavárnu, restauraci
apod. Také doporučuji se předem
připravit, zkuste si sepsat v bodech co
vám konkrétně vadí a jak si představujete řešení, respektive jaké máte požadavky. Vyslechněte si všechny sousedovy argumenty a zkuste se na celý
problém podívat také z jeho úhlu
pohledu.
Jestliže
domluva
není
možná,
doporučuji vyhledat právníka a poradit
(ilustrační foto)
se s ním o dalších krocích, které můžete
podniknout. Pakliže se rozhodnete řešit spor soudní cestou, určitě si sežeňte co nejvíce
důkazů (fotky, video, svědectví, dopisy apod.). Boj se sousedy je často velmi náročný časově, finančně, ale
i psychicky a musí být individuálně posuzován případ od případu.

PhDr. Michaela Miechová,
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz
Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. Použijte
slevový kód: veverskabityska a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo volejte na
+420 731 226 690
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INZERCE

Dědické řízení

Posouzení tržní ceny nemovitosti
Zpracuji posudek tržní ceny nemovitosti, vyžadovaný
notářem pro účely pozůstalostního řízení.
Mgr. Jiří Hrdina
tel.

601 560 217

Hledám spolupracovníka na výpomoc při práci
na stavebních projektech.
Práce s AutoCAD, příp. podobným programem podmínkou.

Ing.arch.Josef Špaček, tel.:
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FINANÈNÍ
ODŠKODNÌNÍ ZA ÚJMU
NA ZDRAVÍ

PÉČE
CENTRUM
KOČKY
PRO PSY A
cková
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n
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MVDr.
kostela),
8 (u
DLOUHÁ 4
BÍTÝŠKA
VEVERSKÁ

Zaøídíme Vám co nejrychleji nejvyšší
moné odškodnìní újmy na zdraví:
- Odškodnìní osob zranìných po
dopravní nehodì
- Odškodnìní osob zranìných po pracovním úrazu.

Nové tel. č.:
541 216 022
(v pracovní dobu)

Jedná se o vyplacení:
bolestné, ztíení spoleèenského uplatnìní,
psychická újma, vyplacení ušlého zisku, náhrada nákladù spojených s léèbou.
V pøípadì úmrtí mají nárok na odškodnìní
všichni pozùstalí vèetnì rodinných pøíslušníkù.

Pondělí až pátek:
14 - 17 hod.
Mimo ordinační dobu :
do 22 hod.
tel. 728 009 613

VÁŠ PØÍPAD POSOUDÍME ZDARMA!!! NENÍ
POTØEBA BÝT POJIŠTÌN!!!
Jana Dvoøáková, tel. 776222823,
email:
jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz

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

obchodní spolupracující Právního centra
odškodnìní s.r.o.

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Městský úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v prosinci 2020  Vydává Město Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72,
664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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OKNA, DVEŘE
GARÁŽOVÁ VRATA
ŽALUZIE (interiér i exteriér)
ROLETY (interiér i exteriér)
LÁTKOVÉ ROLETY
ZÁVĚSY, ZÁCLONY
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY
PERGOLY
TERASY
ZIMNÍ ZAHRADY
Společnost ZounekDesign nabízí kompletní realizace oken, dveří, garážových vrat,
interiérového i exteriérového stínění do bytových a firemních prostor, rodinných domů a kanceláří.
Hlavním zaměřením společnosti je návrh, realizace a montáž stínící techniky, hliníkových pergol,
kompozitových teras Twinson, oken a dveří.

Profesionální tým tvořený zkušenými obchodníky
a specialisty z oblasti montáží zaručuje kvalitní zpracování každé zakázky
a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

SHOWROOM Domašov Brněnská 179, 664 83, Info linka: 602 711 021, info@zounekdesign.cz
Otevírací doba: Po, Út, Čt: 9–12 / 13–17, St: 9–12 / 13–18, Pá: 9–12 / 13–15

www.zounekdesign.cz
a5_zounek _zpravodaj bites.indd 1
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