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Vážení spoluobčané,

v tomto čísle Zpravodaje se  stru-
čně zmíním o dokončených
akcích, které byly zrealizovány
v průběhu letních měsíců. 

Byla opravena část komuni-
kace na sídlišti Na Bítýškách, po-
ložen asfaltový povrch v části
ulice Na Bílém potoce okolo
rybníků, opravena komunikace

Na Chmelníkách, dokončena I. etapa opravy komu-
nikace v ulici V Brance. Proběhla oprava chodníku
na sídlišti Na Bítýškách a části komunikace v uličce
Na Bílém potoce. 

V současné době je v plném běhu oprava komu-
nikace v ulici Okřínek. Firma, která stavbu realizuje,
pracuje tak, aby občané v uvedené lokalitě byli opra-
vou komunikace co možná nejméně omezeni. Při
provádění zátěžových zkoušek na tělese pláně této
komunikace byla únosnost pláně nevyhovující. Z to-
hoto důvodu projektant doporučil a stavební dozor
odsouhlasil provést odkopávky pláně tělesa komu-
nikace o dalších 30 cm oproti projektu, čímž bude
zaručena kvalita podloží. Po provedených a dopo-
ručených úpravách již další zátěžové zkoušky vy-
hověly požadavkům. Uvedenými vícepracemi se ce-

na opravy komunikace navýší o částku 181 667,50
Kč bez DPH, ovšem kvalita podloží komunikace
bude zaručena.

Vážení spoluobčané,

tento Zpravodaj je poslední před komunálními
volbami. 

Současným zastupitelům nastávajícími volbami
končí jejich mandát. Prostřednictvím tohoto Zpravo-
daje všem členům zastupitelstva mnohokrát děkuji
za jejich práci, kterou po celé uplynulé období odvá-
děli ve prospěch našeho města a podíleli se na jeho
rozvoji. Jsem přesvědčen, že je za námi vidět obrov-
ský kus odvedené práce, a to je vlastně ten nejlepší
volební program. 

Dnešní doba není vůbec jednoduchá, přibývá
administrativy a byrokracie. Mezi občany občas  pro-
niknou ,,zaručené informace“, které bohužel někdy
přebijí dobře odvedenou práci. Ale i to je charakte-
ristika dnešní doby.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem hodně
zdraví a v nastávajících volbách šťastnou ruku.

Josef Mifek, starosta města

PREZENTACE KNIHY: 1939-1945 VE VZPOMÍNKÁCH OBYVATEL VEV. BÍTÝŠKY

V neděli 28.srpna 2022, v rámci oslav Dnů našeho města Na Ostrůvku, byla veřejnosti představena výše
zmíněná publikace. Uvedu jen v krátkosti, proč a jak  tato kniha vznikla. Články, které tato kniha obsahuje,
byly poprvé zveřejněny v přílohách místního Zpravodaje 2011 až 2015.
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Tématem "II. světová válka ve Veverské Bítýšce", jsem chtěla uchovat záznam prožitých událostí pro příští
generace. Postupně jsem oslovovala spoluobčany o sdělení zážitků z té hrozné doby. Vždyť mnozí byli tehdy
ještě děti. Autenticita vypravěčů měla obrovskou sílu. Vzpomínky se jim postupně vybavovaly a při každém
setkání jich bylo vždy několik. Zapisovala jsem si údaje a po návratu  domů zaznamenávala celý rozhovor.
Při následném setkání byl pamětník seznámen se zápisem, aby mohl případně upřesnit či ještě doplnit roz-
hovor minulý. Někdy se domluvený termín schůzky zrušil a posunul na jindy, poněvadž … ve zralém věku
… není každý den chuť vyprávět … a vůbec ne o válce. Dokonce se mi i několikrát stalo, že vzpomínající
mne při posledním čtení zážitků požádal, abych TO raději nezveřejňovala. A já … zklamaná … uposlechla.
Již tehdy jsem si závěrem nechala od pamětníků odsouhlasit případné další užití vzpomínek v tištěné
podobě. A ejhle …po tolika letech se naskytla tato možnost.

Na jaře tohoto roku se mi ozvala studentka Institutu tvůrčí fotografie (Slezská univerzita) Alžběta
Drcmánková z Veverské Bítýšky. Požádala mne, zda by mohla využít mých rozhovorů s pamětníky ve své
výstupní práci stávajícího semestru.  Jednalo  se o maketu knihy, která by byla doplněna jejími fotografiemi.
Paměti našich obyvatel ji totiž zaujaly již před lety, kdy je pročítala s babičkou Hanou, která jí upřesnila místa
vzpomínaných lokalit. Slovo dalo slovo a my jsme se setkaly. Její oslovení nebylo náhodou … náhoda totiž
neexistuje.

Samozřejmě jsem si již tehdy uvědomila množství nadcházející práce, která mne očekává. Jen získání
fotografií vypravěčů, kteří již většinou nejsou mezi námi. Nastalo oslovování příbuzných … vždy se nedaři-
lo, ale většinou se s radostí podíleli na realizaci tohoto projektu. No a potom … všechny fotografie vrátit
majitelům, kteří zapůjčili svůj jediný snímek ke zhotovení kopie. Nejrychlejší bylo nabytí fotografií elektro-
nickou cestou, ale … to bylo telefonátů než se v rodinách  dohledaly …

Bety všechny vzpomínky znovu pročetla a daná místa, která jsou v knize uvedena, navštívila. Její součas-
né snímky doplňují texty mých rozhovorů s oslovenými pamětníky.

Díky časové náročnosti tohoto projektu nebylo možné dát tyto informace do letáku, který byl vytištěn
k letošním Dnům města ve Veverské Bítýšce. Prezentace této knihy ale přesto ve zmíněném  nedělním
odpoledni proběhla. Ve stánku se znaky našeho města bylo možné si publikaci prohlédnout.  Zájemce o její
zakoupení jsem zapsala do seznamu objednávek, jehož počet  dosáhl toho dne 62 kusů. 

Další objednávky, abychom předběžně znali počet kusů pro tiskárnu, přijímá podatelna Městského úřadu
ve Veverské Bítýšce, kde se bude kniha po vytisknutí i vydávat.

Kontakt: 549 420 397 (během úředních hodin),
Cena knihy : cca 190 Kč, termín výtisku: listopad 2022

Ilona Coufalová, kronikářka města

DNY MĚSTA 2022 - FOTOREPORTÁŽ

Letošní Dny města se opět vydařily. Trochu nás zlobilo počasí, ale nakonec na nás sluníčko vždy posvítilo.
V tomto Zpravodaji zveřejňujeme jen pár fotek na ukázku. Lavičky a běh pro Slešťůvku připomeneme v dal-
ším čísle Zpravodaje.
Děkujeme všem pořadatelům a především dobrovolníkům, kteří nám pomáhají  se zdárným průběhem Dnů
města. Poděkování patří firmě RED BOX PARK za sponzorský dar pro naše běžce. 

Dny města 2022 Vycházka
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Sportovní odpoledne

Soutěž o nejlepší koláč

Shot-C Vocal Band Deep Purple Revival

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU

Dne 1. 9. 2022 se konalo slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 pro prvňáčky. Akce se konala na
zahradě před budovou školy Zábíteší 224.  Přišli rodiče se svými dětmi, ale i prarodiče. Všichni chtěli vidět
své děti i vnoučata při tomto důležitém kroku do dalšího života. Paní ředitelka všechny přítomné přivítala.
Děti chodily postupně k panu školníkovi, který je pasoval na žáky ZŠ Veverská Bítýška. Děti obdržely pamět-
ní odznak a list od pana starosty a místostarosty. Potom odešli rodiče a děti se svými paní učitelkami do tříd.
Tady si převzaly nachystané školní pomůcky a dárky. Ze tříd odcházely děti s úsměvem.
Nový školní rok je plný výzev a školních i mimoškolních aktivit. Tradičně se bude organizovat mnoho
sportovních soutěží, ale součástí školní docházky budou také kulturní a školní akce. V nabídce pro děti je
také velká spousta zájmových útvarů, které mohou navštěvovat v odpoledních hodinách. Všichni budeme
doufat, že nám školní docházku nepřekazí distanční výuka a vše poběží ve „starých, dobrých“ kolejích.
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VYCHÁZKY PO ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ MINULOSTI VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
RADIM REIMER - ZAKLADATEL SKAUTINGU VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE

Mezi nejvýraznější osobnosti 20. století ve Veverské Bítýšce patřil bezesporu Radim Reimer (starší), od
jehož narození 20. září 1922 uběhne 100 let. Člověk, jenž se nesmazatelně zapsal do srdcí mnoha mladých
i starších občanů nejen našeho městečka, všestranně vzdělaný člověk, ochotnický herec a režisér, překlada-
tel z němčiny a francouzštiny, písmák (autor seriálu Z historie Veverské Bítýšky o více jak 500 stranách,
vycházející skoro 10 let v obecním Zpravodaji), vězeň svědomí a především zakladatel místního Junáka. 

Radim se narodil v rodině učitele Jana Reimera, který přišel do Veverské Bítýšky v roce 1910 z Dymokur
v Čechách. Od raného věku ho vedli rodiče k lásce k vlasti, vzdělání a hudbě. Již tehdy se seznámil s my-
šlenkami skautingu četbou různých článků a knih.

Skutečně skautovat Radim začal až v roce 1935, kdy nastoupil do gymnázia v Tišnově a našel tam i skaut-
ský oddíl. I když toto skautování nebylo příliš idylické, ani intenzivní, přesto mu dalo spoustu zkušeností pro
další život. V roce 1940 zažil první zákaz Junáka nacistickou mocí. 

Po maturitě v roce 1942 se pokouší přihlásit na konzervatoř, byla to jediná možnost, jak se vyhnout totál-
nímu nasazení na práci pro Říši (vysoké školy byly zavřené), ale pracovní úřad ho posílá do Vídně, zde pracu-
je jako svářeč až téměř do samého konce války.

Opět nabytá svoboda mu otevírá možnost začít studovat na vysoké škole v Brně medicínu a také znovu
skautovat. Ve čtvrtek 14. června 1945 se sešla pod jeho vedením parta chlapců a založila první skautský
oddíl v našem městečku. S nadšením se všichni pustili do pestré činnosti, už v letních měsících se konal první
tábor v údolí Bílého potoka. Brzo přibyl i dívčí oddíl, skauti
a skautky hráli divadlo, pomáhali, kde se dalo, prožili dva neza-
pomenutelné tábory - 1946 u rybníka Rendlíček a 1947 u Ního-
va. Čtveřice chlapců se pod Radimovým vedením zúčastnila i svě-
tového setkání skautů Jamboree 1947 ve Francii. To vše bylo
zaséváním semínek, která uchovávala ideály skautingu i po jeho
druhém zrušení, tentokrát komunistickou mocí v roce 1949.

Další roky nesvobody tvrdě zasáhly i do Radimova života. Byl
nucen přerušit studium medicíny, aby tím předešel vyhození z vy-
soké školy, pozdější pokusy o studia v jakémkoli oboru totalitní
režim nedovolil. Nastupuje do TOS Kuřim jako svářeč, později
jako plánovač. 30. července 1952 se žení s Marií Kalendovskou,
skautkou z Tišnova, ale hned 12. září je zatčen, 20. - 22. října
odsouzen na 6 let nepodmíněně pro velezradu v procesu s pro-
tistátní skupinou "Simandl Jan a spol".

Roky 1952 - 1955 je vězněn v lágrech Svatopluk (Horní
Slavkov) a Vojna I (Příbram), po polovině trestu propuštěn na pod-
mínku a nastupuje do n. p. Rico jako skladník. S manželkou Marií
zakládají rodinu, přichází synové Radim a Jan a tím i skrytý rodin-
ný skauting. Po uvolnění tuhého politického režimu v druhé
polovině 60. let a nádechu svobody v roce 1968 obnovuje s po-
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mocí bývalých členů Junáka z let 1945 - 1948 a tišnovských skautů činnost skautského střediska v našem
městečku. Je s podivem, že člověk, který měl tak neblahé zkušenosti z 50. let, začal s obnovou skautingu
v době, kdy už u nás jezdily okupační sovětské tanky a někteří představitelé stalinské doby opět začínali volat
po tvrdém účtování s osobnostmi tzv. Pražského jara. My malí a nadšení jsme hltali skautskou činnost, zatím-
co naši vedoucí museli čelit vzrůstajícímu tlaku na její ukončení. Přes tuto začínající pochmurnou dobu
vytvářel Radim ve svém okolí atmosféru hlubokého přátelství, sounáležitosti a porozumění. Snad právě proto
bylo naše skautování tak intenzivní a vpilo se do našich myslí a srdcí. A zůstalo tam dalších 20 let, než Junák
opět mohl v roce 1989 obnovit svou činnost. 

Myšlenky a ideály přežily. Ve Veverské Bítýšce zanikl Sokol, Orel, ale Junák potřetí vstal z popela a už
přes 30 let nabízí dětem i dospělým možnost jít skautskou stezkou. Přes všechny těžkosti, nedostatky a změ-
ny ve společnosti u nás stále žije a snaží se vychovávat k odpovědnosti za sebe i svět kolem nás. Bítýšský
Junák měl to štěstí, že od Radima Reimera dostal do vínku myšlenky jednoho ze zakladatelů českého skautin-
gu Miloše Seiferta sepsané v knize Přírodou a životem k čistému lidství.

S použitím archivu rodiny Reimerovy, Milan Brychta

NA SOUTOKU

Jaroslav Hemala je rodák z Veverské Bítýšky, který pochází ze zemědělské rodiny, vždyť "brambory od
Hemalů," byly a jsou pro místní pojem. Vyrůstal s bratry na břehu Bílého potoka, poblíž Ostrůvku, kam se
i po letech rád vrací. V roce 1996 stál u zrodu "Silně amatérského divadelního spolku Prkno", následně se
dostal k práci moderátora v rádiu Krokodýl, kterému zůstal věrný dodnes. Známe se od mládí, a to velmi
dobře, často říkám, že je to můj divadelní brácha, takže je jasné, že si budeme tykat.

Jarku, děkuji, že jsi neodmítl tohle povídání. A zeptám se hned na úvod. Ty jsi jako malý snil o profesi spo-

jené s divadlem nebo rádiem? 

Vlastně vůbec ne, jako malý jsem toužil být prodavačem v obchodě třeba naproti našeho domu. Jsem ale
moc rád, že mě cesty zavedly před 26 lety k divadlu a před 22 lety k rádiu. 

Hlas je základní pracovní nástroj. Staráš se o něj nějak speciálně nebo stačí jen sem tam nasadit "klidový

režim?"

Hlas je důležitý, ale nějak zvlášť se o něj nestarám. Celkově se starám o své tělo a to mému hlasu prospívá,
rád si zajdu do sauny, kde nemusím mluvit a mám tak čas nechat
odpočívat i mé hlasivky.

Znamenají pro Tebe divadelní prkna svět? Co máš na divadle

nejraději?
Věřím tomu, že divadelní prkna znamenají svět, moc mě baví ten
kontakt s divákem a to, že můžu prostřednictvím role pobavit
anebo rozplakat. Nejraději mám ale poslední dobou dětský
smích při naší pohádce. Smích na divadle mám nejraději.  

Vzpomeň si na některý ze zážitků spojených s hraním v divadle

Prkno, které letos vstupuje do své 27. divadelní sezony a stále
funguje.

Za těch 27 let je to tolik zážitků, že se snad nedá vybrat ten
nejkrásnější. Často si vzpomínám na naši první hru "Až přijde
Komenská" a pak i na legendární komedii "Dívčí válka", kterou
pro nás začalo velké hraní, a to i mimo Bítýšku. To byl krásný
start. Jsem rád, že vstupujeme do 27. sezony a po nuceném
zavření divadel začínáme pořádně hrát.

Co soubor aktuálně připravuje, na co se diváci mohou těšit?

Do konce roku pro vás připravujeme novou komedii českého
autora s názvem Událost na myslivci, pohádku O Kulišákovi
a obnovenou premiéru pohádky O čertovi. Doufám, že vše
zvládneme a do dalších divadelních prázdnin přidáme i další



Zpravodaj města Veverská Bítýška 09/2022 www.obecveverskabityska.cz

6

hru, o které víš možná víc ty. (Ano, vím, s režisérkou Evou Petrželovou chystá dámská část souboru na rok

2023 představení o zajímavých ženách, kde se minulost protne se současností.)

Pozvi prosím čtenáře na aktuální termíny představení.

Všechny termíny, které jsou potvrzené, najdete na www.prkno.net

I rádiová práce je to, co naplňuje Tvůj život. Hodí se divadelní zkušenost i za mikrofon?

Rozhodně se hodí a to nejen ve studiu při vysílání, ale také hlavně, když moderuji některou akci mimo rádio.
Divadlo mě hodně v práci moderátora pomohlo.

Jsi také vášnivý cestovatel.  Pochlub se, jaké země jsi zatím navštívil a která na Tebe udělala největší dojem?

Nemám rád zimu a tak rád cestuji, když napadne u nás sníh, za sluncem, třeba na Bali, do Thajska, na Srí-
Lanku, nebo Vietnamu. Vietnam udělal rozhodně největší dojem. Kulturou, lidmi, gastronomií. Byl jsem tam
celkem asi dva měsíce a procestoval ho od severu po jih. Plánuji se tam ještě aspoň jednou vrátit. Rád ale
vyrazím i k sousedům na Slovensko, do Rakouska, Itálie, Maďarska, Chorvatska anebo Španělska. Byl jsem
před lety i na Ukrajině a je smutné, co se teď tam děje a jak se tam ničí vše to krásné, co tam mají.

Kdybys mohl vybrat místo, kde se narodíš, kde by to bylo?

Jižní Morava, mám to tu moc rád a jsem hrdý na to, že jsem se zde narodil. Neměnil bych.

Které místo ve Veverské Bítýšce nebo okolí máš nejraději?

Rád se projdu ke splavu nad Bítýškou za skautskou klubovnou a dál lesem na Šárku anebo kolem řeky po
skalách k hradu Veveří a Mečkovem, kolem bažin zpět. Jsem kluk s potokem před domem a řekou za
domem, prostě na Ostrůvku. Jsem rád, že máme u nás potok i řeku. Však jsi taky holka od řeky. Je super, že
máme nejen vodu, ale i plno lesů kolem. A to nej místo? Někdy na prknech divadla a jindy, kde je klid a jen
ta krásná příroda. 

Děkuji za rozhovor milý Jarku.

Jarka Rozsypalová Vykoupilová

PŮSOBIVÉ NEBESKÉ PŘEDSTAVENÍ

Uvidíme částečné zatmění Slunce

V úterý 25. října 2022 nastane výrazné zatmění Slunce, které
bude v České republice pozorovatelné v celém svém průběhu.
Měsíční kotouč se dotkne téměř přesně horního okraje
slunečního disku v 11:14 hodin. Ve 12:20 hodin při maximální
fázi bude Měsícem zakryto 43 % slunečného kotouče. A konec
úkazu nastane ve 13:27 hodin  středoevropského letního času
(SELČ).  

Při pozorování rozhodně nestačí klasické sluneční brýle s UV
filtrem. Aby bylo bezpečné pro náš zrak, je světlo ze Slunce třeba
zredukovat na pouhé jedno procento. Pro pozorování úkazu jsou
vhodné svářečské brýle s hustotou 12-14 nebo svářečský filtr.
Ilustrační fotografie, kterou poskytla redakci Iveta Fréharová z
Hvězdárny Prostějov, byla pořízena při posledním zatmění 10.
června 2021, kdy bylo zakryto 18% slunečního disku. Příští
částečné zatmění Slunce pozorovatelné z České republiky na-
stane 25. března 2025. 

I když astronomický podzim (podle kalendáře) nastane v pátek 23. září 2022, platnost středoevropského
letního času (SELČ) skončí až v neděli 30. října 2022.  V tento den si ve 03:00 hodin vrátíme hodinky zpět
na 02:00 hodiny času středoevropského (SEČ).

Radoslav Patočka
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ŠLECHTICKÉ SLAVNOSTI A ZÁBAVY

recenze výstavy
Historický, společenský a kulturní význam aristokracie v zemích Koruny české je obsahem projektu Ná-

rodního památkového ústavu nazvaného Po stopách šlechtických rodů. V uplynulých jedenácti ročnících se
předmětem pozornosti organizátorů stali mj. Rožmberkové, Pernštejnové, Valdštejnové, Clam-Gallasové
a témata, která se týkala např. působení české šlechty v evropské diplomacii a tzv. Velká hradozámecká
inventura, kdy bylo možné důkladně poznat prostředí významných památkových objektů. Renesanční,
barokní, rokoková i osvícenecká šlechta se nevěnovala pouze spravování svého majetku, případně vojenské
či diplomatické službě panovníkovi, ale součástí života sebevědomých kavalírů, související s jejich reprezen-
tací (někdy spíše prezentací), byly i galantní slavnosti. Aristokraté získali pořádáním rozmanitých kratochvílí
věhlas a pomocí jejich zdárného průběhu mohli navázat i prohloubit společenské kontakty. Tato obvyklost
platila i pro rody jakými byli Rožmberkové, Eggenbergové a Schwarzenbergové - majitelé zámku v Českém
Krumlově - příhodně vybraného pro konání nynější reprezentativní výstavy s názvem Šlechtické slavnosti
a zábavy, která je součástí dvanáctého ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů.

Expozice je od 1. července do 30. října 2022 instalována v bývalé mincovně českokrumlovského zámku.
Exteriér této barokní stavby doznal nedávnou renovací zásadní proměny - výsledný odstín fasády však
pravděpodobně neodpovídá barevnosti typické pro 18. století. Restaurovaný interiér budovy s dosud
dochovanou původní šablonovou výmalbou, štukovou výzdobou a parketovou podlahou je vhodným
prostředím pro vystavené exponáty. Jednotlivé místnosti mincovny nejsou rozlehlé a interiérová instalace,
střídmě doplněná audiovizuálními prvky, je proto kompaktní. Z důvodu ochrany předmětů citlivých na svět-
lo (knihy, rytiny, mapy) navozuje atmosféra potemnělého prostoru návštěvníkovu osobní přítomnost na libo-
volné slavnosti časů renesance či baroka. Výstava je rozdělena do šesti tematických okruhů - slavnostní
průvody, slavnosti ve zbroji, zábavy a slavnosti v zahradách, divadlo a opera, tančící šlechtici, hostiny aris-
tokratických dvorů a pijácké zábavy. Obsahuje exponáty ze sbírek památkových objektů i kulturních insti-
tucí z Čech a Moravy (ve většině originály) i zapůjčené ze zahraničí (převážně kvalitní sítotiskové repro-
dukce). 

Výstavu lze vnímat mnohovrstevně - počtem exponátů jako reprezentativní a tematicky jako rozmanitou.
Vzhledem k bohatství dochovaných mobilií ve státním i soukromém majetku však lze nad obsahem expo-
zice alternativně uvažovat. Možnost zápůjček z památkových objektů totiž nebyla využita stejnou měrou -
např. v části věnované slavnostem ve zbroji lze spatřit předměty ze všech nejvýznamnějších historických
fondů zbraní a zbroje (sbírky Schwarzenbergů - SZ Hluboká, Clam-Gallasů - SHZ Frýdlant, Colloredo-Mans-
feldů - SZ Opočno, d'Este - SZ Konopiště), naopak ve zdařilé instalaci divadla a opery příliš převažují reálie
zámeckého divadla v Českém Krumlově (byť se jedná o unikát). V přehledném prostoru pijáckých slavností
a zábav (podařilo se shromáždit větší počet výjimečných děl - např. obrazy: Lucas van Valckenborch a Georg
Flegel: Malá hostina - SZM Opava, Georg Flegel: Kytice ve váze - SZ Červená Lhota, Joachim Beuckelaer:
Kuchyňské zátiší s kachnou, kýtou a výjevem Krista v Emauzích - SZ Rájec nad Svitavou) by měl být více
zmíněn Petr Vok z Rožmberka a slavnosti na jeho zámku v Bechyni - poslední pán z Růže je na výstavě za-
stoupen, ale spíše v intelektuální rovině (básnické sbírky, knižní mecenát). Dále překvapí vizuální absence
hraběte Františka Antonína Šporka - mecenáše umělců, knižní kultury, formovatele barokní krajiny v okolí
Kuksu i Lysé nad Labem a proslulého pořádáním výjimečných slavností. Portréty Petra Voka (neznámý autor
- Lobkowicz Collection o.p.s. - zámek Nelahozeves, vystaveno: Lobkowiczký palác, Praha) a Františka
Antonína Šporka (Petr Brandl - SHZ Frýdlant či Josef Ignác Kapoun - SZ Hospitál Kuks) by do expozice jistě
náležely. 

Lze ocenit citlivé naznačení časového přelomu mezi slavnostmi tzv. ancien régime a dobou 19. století,
kdy aristokracie pozvolna začala ztrácet mocenské postavení. Realita měnící se doby se zrcadlila i ve světě
slavností a zábav, do kterého na úkor pořádání ekonomicky i technicky náročných projektů začaly pronikat
předměty masovějšího charakteru, které jsou používány i v současnosti - např. kuželky, pálka na stolní tenis
či vyplétaná raketa pro míčové hry (SZ Kynžvart). Jejich instalace v samostatné vitríně přibližuje potřebu
společenských aktivit a zábav příslušníků nejvyšší společenské vrstvy k vnímání člověka současnosti.

Výstava Šlechtické slavnosti a zábavy v bývalé mincovně českokrumlovského zámku je vrcholem Roku
šlechtických slavností, vždyť umožňuje poznání světa her, hříček a fantazie doby minulé. Po zhlédnutí
expozice lze nabýt dojmu, že slavnostem jako kolektivním společenským činnostem je věnován poněkud
větší prostor, než individuálním osobnostem z řad aristokracie, jejichž estetické vnímání a ekonomický
mecenát umožňovaly pořádání těchto kratochvílí.

Autor: Stanislav Vaněk  
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EXOTICKÁ LÍSKA V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Líska turecká, exotický strom, jehož původní areál tvoří
jihovýchodní Evropa, Malá Asie a Himálaj nechybí v sou-
časné době v českém prostředí v žádném větším zámec-
kém či městském parku. Nejobdivovanějším exemplářem
lísky turecké u nás je ta, která roste v Brně na Špilberku.
Výškou 24,5 m a je nejvyšším stromem tohoto druhu
v České republice a snad i v Evropě. V brněnském parku
na Obilním trhu mu konkuruje jen o dva metry nižší líska,
srostlá ze čtyř kmenů, které se od sebe oddělují asi v me-
trové výši. Obvod kmene činí 450 cm a průměr koruny 22
m! Líska turecká je světlomilná dřevina, snáší však i boční
zástin. Na vláhu není příliš náročná, je odolná vůči kli-
matickým výkyvům a nebývá poškozována mrazy.  Je tole-
rantní ke znečištěnému ovzduší a patří k druhům, které
jsou málo napadány škůdci.  Plodem jsou oříšky vyrůsta-
jící v souplodí, obvykle v počtu 5-9 (někdy i víc) kusů. Jsou
menší než u lísky obecné, mají silnou, tvrdou skořápku
a jsou velmi chutné.  Líska turecká je krásná i v zimě, kdy
vynikne zajímavý zvrásněný kmen a souměrnost větví. Na
konci zimy ji zdobí dlouhé, visící jehnědy. Do Evropy,
konkrétně do Vídně, byla semena lísky turecké dovezena
v roce 1582 z Istanbulu. V Čechách byla poprvé vysazena
roku 1808 v parku barokního zámku Hluboš na Příbram-
sku.

Líska turecká vysazená v areálu Mateřské školy (ulice Zábíteší) je vzhledem k uvedeným solitérům
trpaslíkem, nicméně jde o krásný exemplář s dokonale symetrickou korunou. Vysoce estetická majestátní
líska by měla být vyhlášena jako památný strom. Podle Wikipedie je za památný strom obecně považován
strom vynikající svým vzrůstem, věkem nebo nepůvodním druhem, představující výraznou krajinnou domi-
nantu, připomínající historické události nebo spojený s pověstmi či bájemi. Dvě podmínky veverskobítýšská
líska rozhodně splňuje.

Radoslav Patočka, Jana Váňová

ODCHODEM DO DŮCHODU ŽIVOT NEKONČÍ. JAK NA AKTIVNÍ STÁŘÍ? 

Senioři jsou v dnešní době vystaveni většímu tlaku, než tomu bylo
před několika desítkami let, musí se vyrovnat s moderními technologie-
mi, negativním postojem okolí i s těmi, kteří se snaží využívat jejich stáří
a důvěřivosti. Přestože se může zdát, že lidé v důchodu jsou sešlí
věkem, tráví volný čas jen u lékaře nebo nicneděláním doma, neumí
používat mobil natož platební kartu, není tomu tak. Stále více seniorů

se všemožně snaží zůstat aktivními i v důchodovém věku, nebrání se novým poznatkům, ovládají počítač,
orientují se na internetu i na sociálních sítích.

Jestliže patříte k těm, kteří v důchodu zanevřeli na aktivní životní styl, nedbáte na zdravou výživu,
pravidelnou tělesnou aktivitu apod. odrazí se to na vaší fyzické i psychické pohodě. Podle dostupných sta-
tistik čelí pasivní důchodci většímu riziku vzniku různých onemocnění, finanční nejistotě, depresím,
úzkostem. Mnohdy se neumí vyrovnat s novou životní situací, izolují se od okolního světa, stávají se zatrpk-
lými vůči ostatním.

Jak si zpříjemnit stáří? Zde je několik praktických tipů:

Vzdělávejte se.

Dnešní doba nabízí mnoho možností, jak si rozšířit vzdělání i ve stáří, ať už mluvíme o různých univerzitách
třetího věku, vzdělávacích kurzech pro seniory aj.
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Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky

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

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

Z RADNICE

Plánujte si čas.

Pořiďte si diář a naplánujte si možné aktivity tak, abyste co nejvíce
vyplnili svůj volný čas. Samozřejmě s ohledem na vaše zdraví, nic se
nemá přehánět.

Pomáhejte.

Vaše dlouholeté zkušenosti jsou pro mnohé k nezaplacení. Můžete
doučovat, pomáhat jiným seniorům, kteří jsou odkázáni na druhé,
věnujte se dobrovolnictví, pohlídejte vnoučata…

Pohybem ke zdraví.

S ohledem na vaše fyzické možnosti sportujte, jezděte na kole, choďte
na procházky…

Buďte společenští.

Existují různé spolky a sdružení pro seniory, nevyhýbejte se jim.
Mimo jiné je to způsob, jak se seznámit s novými lidmi a najít člově-
ka, který bude vaše nadšení pro aktivně trávené stáří sdílet.

Cestujte.

Cestovní kanceláře nabízejí velké množství zájezdů šitých na míru potřebám seniorů, které nezruinují váš
domácí rozpočet. Pokud netíhnete k zahraničnímu cestování, můžete prozkoumávat zajímavá místa v ČR
apod.

Připravte se včas.

Na stáří je potřeba se připravit s předstihem, a to nejen po finanční stránce. Např. při rekonstrukci bytu
nechte namontovat madla k vaně, zvolte kvalitní podlahu bez koberců, o které byste později zakopávali…

Trénujte mysl.

Mozek potřebuje neustále podněty k tomu, aby co nejdéle fungoval tak, jak má. Paměť a bystrou mysl
můžete posílit luštěním křížovek, čtením, hraním logických her…

Psychologická poradna MOJRA.cz, www.mojra.cz

ilustrační foto

Na základě Zákona o pohřebnictví musí provozovatel hřbitova vést evidenci uložených
zemřelých. Žádáme občany, pokud budou na místním hřbitově ukládat urnu, je třeba toto

oznámit správci hřbitova a Městskému uřadu Veverská Bítýška.

Mateřské centrum Oříšek
Zveme maminky s dětmi do herny MC Oříšek. Zapojte se do

pravidelných aktivit. Více informací naleznete na
www.mcorisek.cz a na Facebooku. 
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CHCETE PRODAT NEMOVITOST  
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� právní servis pro prodávající zdarma - kupní smlouvy, návrhy na vklad, listy vlastnictví, výmaz věcných bře-
men, darovací smlouvy apod. (zdarma také veškeré poplatky na katastrálním úřadě)

� právní servis pro pronajímatele zdarma - nájemní a podnájemní smlouvy, předávací protokoly
� finanční poradenství - hypoteční úvěry, pojištění apod.
� ocenění nemovitostí (dědické řízení, tržní ocenění apod.), znalecký posudek
� zajištění průkazu energetické náročnosti budovy

(PENEB)
� příprava nemovitostí k prodeji a jejich prezentace -

profesionální fotografie a videa i za pomocí dronu,
home staging, 3D projekce a skenování, inzerce na
realitních portálech

� úklid, vyklízení a stěhování

REALITY SEDLÁKOVÁ
- VÁŠ SOUSED V REALITÁCH

17 let zkušeností v oblasti realit

tel.: +420 604 737 200, 

e-mail: info@reality-sedlakova.cz,
www.reality-sedlakova.cz

Potřebujete prodat dům, byt,
chatu nebo jinou nemovitost?

Obraťte se na makléře znalého
Vaši lokality.
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SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKÙ a POÈÍTAÈÙ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny, rychle a spolehlivì,

25 let praxe. 

Bednáø, tel.: 608 880 107

KVĚTNICE,
stavební bytové družstvo

v Tišnově,
přijme zaměstnankyni na pozici účetní

(podvojné účetnictví, daň z příjmu,
DPH, Word, Excel).

Strukturovaný životopis zašlete poštou
do sídla družstva

Mlýnská 666, 666 01 Tišnov nebo na
iinnffoo@@ssbbdd--kkvveettnniiccee..cczz..

NAVŠTIVTE
Městskou knihovnu Veverská

Bítýška

Provozní doba :
Pondělí 8.30-12.00, 13.00-17.00
Středa  8.30-12.00, 13.00-18.00
Pátek   8.30-12.00, 13.00-17.00

okvb.unas.cz

VEŠKERÉ INFORMACE 
Z NAŠEHO MĚSTA:

oficiální www stránky

Města Veverská Bítýška

www.obecveverskabityska.cz
- aktuality z města - informace - fotogalerie - zají-

mavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění...
...a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního

rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

nebo - tel. 549 420 397

https://mestopodhrademveveri.cz

11
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INZERUJTE VEINZERUJTE VE ZPRAZPRAVVODODAJIAJI MĚSTMĚSTA!A!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v městském zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v prosinci 2022 �� 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

VETERINÁRNÍ

AMBULANCE

DLOUHÁ 48 (u kostela),

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Ordinační a prodejní doba :
pondělí až pátek :

14-17 hod.
tel. : 541 216 022 

(14-17 hod.)
mobil : 602 510 008

(17-22 hod.)

VETERINÁRNÍ SLUŽBY:
� Veterinární ošetření a konzultace,

očkování, čipování + pet-pasy,
odběry krve, veterinární diety

CENTRUM PÉČE
PRO PSY A KOČKY:

� Prodejna chovatelských potřeb
a krmiv

� Koupání a stříhání psů
- na objednávku

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

- více ne� 200 prodaných
èi pronajatých nemovitostí

- zprostøedkování prodeje bytù, domù,
pozemkù

- elektronická
licitace v pøípadì více zájemcù 

o nemovitost

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

V Zahradách 798
664 71 Veverská Bítýška

Mgr. Jiøí Hrdina
AAA Byty.cz

Nebojte se zeptat!

- aukce nemovitostí!


