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Vážení spoluobčané,

úvodem  tohoto  čísla Zpravo-
daje Vás všechny zdravím a rád
bych vám  sdělil informace týka-
jící se našeho městyse.

V průběhu prázdnin byly pro-
vedeny stavební úpravy v budo-
vě Mateřské školy v ulici Pavla
Perky a v budově Základní umě-
lecké školy. V měsíci září bylo

osazeno 16 nových oken v budově Kulturního domu
na klubovnách, v obecním bytě, a tři kusy nových
oken v restauraci.

Byla provedena oprava chodníku v okolí Ma-
teřské školy a v současné době pracovní skupina
městyse dokončuje opravu chodníku v ulici Boční.

Projektová kancelář dopravních staveb vypraco-
vala projektovou dokumentaci týkající se úpravy
části pozemku - parcela číslo 515 v lokalitě Na Bí-
týškách. Hlavním důvodem úpravy uvedeného po-
zemku je nedostatek parkovacích stání v této části
ulice, časté odstavování vozidel na souběžném
chodníku,  která  brání vjezdu rozměrnějších vozidel
zajišťující odvoz odpadů a průjezd vozidel záchran-
ného systému. Parkující vozidla výrazně omezují
provoz na této komunikaci, komplikují zimní údrž-
bu, dále jsou omezováni chodci na chodníku a je po-
škozována konstrukce chodníku. Zejména s ohle-
dem na bezpečnost chodců a umožnění bezpečného
průjezdu řeší projektová dokumentace parkovací stá-
ní, obnovu souběžného chodníku podél ulice a vý-
stavbu nového spojovacího chodníku od bytového

domu č.p. 578 ke stávajícímu chodníku na ulici
Hvozdecká. Na stavebním úřadě je zažádáno o vy-
dání územního rozhodnutí.

Zastupitelstvo městyse projednalo sdělení odboru
investičního a regionálního rozvoje Městského úřadu
Kuřim týkající se schválení a vydání návrhu územ-
ního plánu našeho městyse v souvislosti se zrušený-
mi zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje. Koncem měsíce července proběhla v budově
KrÚ JMK dvě jednání vzhledem k obtížnému doprav-
nímu řešení variant R 43. Tyto varianty budou v sou-
vislosti se zrušenými zásadami územního rozvoje
znovu posuzovány a vznikl požadavek zapracovat
varianty rychlostní komunikace R 43 do našeho
územního plánu jako vymezenou územní rezervu.
V praxi by to znamenalo upřesnění trasy dopravní
infrastruktury, nové projednání s Ministerstvem do-
pravy, případně Ředitelstvím silnic a dálnic, další
společná projednávání a nové veřejné projednání
návrhu územního plánu. Zastupitelstvo městyse
v souvislosti se zrušenými zásadami územního
rozvoje Jihomoravského kraje schválilo usnesení:
vyčkat na schválení novely stavebního zákona, která
by mohla umožnit přijetí připraveného územního
plánu našeho městyse beze změn.

Zastupitelstvo městyse vybralo a schválilo zhoto-
vitele stavby firmu Mertastav s.r.o., která provede
výstavbu splaškové kanalizace v ulici Krátká.
Počátkem měsíce října byla podepsána smlouva o dí-
lo se sjednaným termínem zahájení a ukončení vý-
stavby této kanalizace 1.březen - 30.duben 2013.



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 10/2012 www.obecveverskabityska.cz

2

Pokračují stavební práce na celkové rekonstrukci
čistírny odpadních vod se změnou technologie tak,
aby vyhovovala české i evropské legislativě. Čistírna
odpadních vod po rekonstrukci bude mechanicko-
biologická se simultánní nitrifikací a denitrifikací,
aerobní stabilizací kalu, strojním odvodněním kalu
a chemickou eliminací fosforu. Podle harmonogramu
by měla být rekonstrukce čistírny odpadních vod do-
končena 2.ledna 2013. Poté bude probíhat ještě rok
zkušební provoz. Složitá rekonstrukce se uskutečňu-
je za provozu s jeho částečným omezením. Odebra-
né vzorky v průběhu stavby splňují stanovené limity.
K začátku měsíce října jsou zprovozněny tyto hlavní
čistírenské objekty: vstupní čerpací stanice, aktivační
nádrže, mechanické předčištění v provozním objek-
tu - lapák písku a pračka písku, dosazovací nádrž
DN1 a kalová čerpací stanice. Pokračují práce na
provozním objektu, kalovém hospodářství, dosazo-
vací nádrži DN2 a likvidaci stávajících degrado-
vaných betonových konstrukcí včetně zastaralé tech-
nologie. V ulici U Hřiště byla koncem měsíce září
uvedena do provozu nově zrekonstruovaná čerpací
stanice odpadních vod o výkonu 90m3/hod. V polo-
vině měsíce září definitivně utichl monotónní zvuk
zastaralého povrchového aerátoru. Mnohým obča-

nům z blízkého okolí se jistě uleví od hluku a díky
nové technologii budou tak již moci klidněji spávat.
K dnešnímu dni je na uvedené stavbě proinvestová-
na a na fakturách uhrazena finanční částka ve výši 49
miliónu Kč, z celkového rozpočtu stavby 80,5 mil-
iónu Kč.

Josef Mifek, starosta městyse

Čerpací stanice v ulici U Hřiště Stará technologie

Dosazovací nádrž DN1 Dosazovací nádrž DN2

Kalové hospodářství



Usnesení č. 9
ZM schvaluje III.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje III.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje III.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti financování.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje IV.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje IV.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje IV.Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti financování.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje přijetí daru - movitého
majetku, a to 1ks. lavičky v celkové
pořizovací hodnotě 3.927,00,- Kč od
Jihomoravského kraje se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. 
Usnesení č. 16
ZM pověřuje starostu podpisem
Darovací smlouvy na darování
movitého majetku - 1ks.lavičky v
celkové pořizovací hodnotě
3.927,00,- Kč uzavřenou mezi dár-
cem Jihomoravským krajem se síd-
lem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a
obdarovaným Městysem  Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje na základě výzvy
Městyse Veverská Bítýška na zakázku
"Splašková kanalizace v ulici Krátká"
a na základě zprávy komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek  na akci
"Splašková kanalizace v ulici Krátká"
firmu MERTASTAV  s.r.o., se sídlem
Štěpánovská 1176, Předklášteří jako
nejvýhodnější nabídku. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje výstavbu  "Splašková
kanalizace v ulici Krátká" provede
firma MERTASTAV  s.r.o., se sídlem
Štěpánovská 1176, Předklášteří.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje Smlouvu o dílo (příloha
č. 8) na stavbu "Splašková kanalizace
v ulici Krátká" uzavřenou mezi objed-

natelem Městysem Veverská Bítýška a
zhotovitelem firmou MERTASTAV
s.r.o. se sídlem Štěpánovská 1176,
Předkláštěří s tím, že bude ve smlou-
vě upraven termín zahájení a termín
dokončení stavby splaškové kana-
lizace. 
Usnesení č. 20
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo na stavbu "Splašková
kanalizace v ulici Krátká" uzavřenou
mezi objednatelem Městysem Vever-
ská Bítýška a zhotovitelem firmou
MERTASTAV s.r.o. se sídlem Štěpá-
novská 1176, Předkláštěří.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje vyhodnocení nabídek v
pořadí jak uvedla komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek. V případě,
že nedojde k podpisu Smlouvy o dílo
s firmou Mertastav s.r.o. se sídlem
Štěpánovská 1176, Předkláštěří,
budou osloveni další uchazeči v pořa-
dí. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje  koupi pozemku p.č.
2552/6 o výměře 892 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Veverská
Bítýška  v areálu ČOV Městyse Vever-
ská Bítýška od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových se síd-
lem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 za cenu 492 000,- Kč do
vlastnictví Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy č. 808/12 na pozemek p.č.
2552/6 o výměře 892 m2 v k.ú. Vev-
erská Bítýška (areál ČOV) od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 za
cenu 492 000,- Kč.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje v souvislosti se zrušený-
mi ZÚR  JMK vyčkat na schválení
novely stavebního zákona č.
183/2006 Sb. ozn.573/5, odst.5, která
by mohla umožnit přijetí připravo-
vaného ÚP Městyse Veverská Bítýška
beze změny. 
Usnesení č. 25
ZM schvaluje podání žádosti na zá-
kladě § 59 stavebního zákona v plat-
ném znění o vymezení zastavěného
území Městyse Veverská Bítýška v
navržených lokalitách.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věc-

ného břemene na "NTL plyn.přípojka
pro RD č.p. 543, Veverská Bítýška"
(p.č. 1448/12) uzavřenou mezi  po-
vinným Městysem Veverská Bítýška,
oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Brno a inve-
storem.
Usnesení č. 27
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
na "NTL plyn.přípojka pro RD č.p.
543, Veverská Bítýška" (p.č. 1448/12)
uzavřenou mezi  povinným Městysem
Veverská Bítýška, oprávněným JMP
Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská
499/1, Brno a investorem. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene na "NTL plyn.přípojka
pro novostavbu RD č.p. 818  Vever-
ská Bítýška" (p.č. 618/1) uzavřenou
mezi  povinným Městysem Veverská
Bítýška, oprávněným JMP Net, s.r.o.
se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a
investorem. 
Usnesení č. 29
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
na "NTL plyn.přípojka pro novo-
stavbu RD č.p.818, Veverská Bítýška"
(p.č. 618/1) uzavřenou mezi  povin-
ným Městysem Veverská Bítýška,
oprávněným JMP Net, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Brno a inve-
storem.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2529/5 v k.ú. Vev-
erská Bítýška s tím, že část pozemku
p.č. 2529/5 zasahující do ulice U
Hřiště  bude oddělena geometrickým
plánem aby se nezamezil přístup do
ulice U Hřiště. Po zaměření a vyho-
tovení geometrického plánu bude
pozemek 2529/5 nabídnut k prodeji,
a to za cenu 200,- Kč/m2.
Usnesení č. 31
ZM vydává souhlas s členstvím v ho-
nebním společenstvu Veverská Bítýš-
ka které vzniklo v r. 1992 za účelem
vytvoření honitby Veverská Bítýška s
honebními pozemky v k.ú. Veverská
Bítýška v následujícím členění dle
kultur: voda (1,0348 ha), les (4,6736
ha), travní porosty (5,6729 ha), sady (
2,0799 ha), orná půda (1,9463 ha),
ostatní (31,8425 ha) na dobu 10-ti let. 
Usnesení č. 32
ZM schvaluje pronájem části pozem-
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 13.9.2012

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)
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ku p.č. 1975 o výměře 25 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 500,-
Kč/rok. Pronajímaná část bude vytýče-
na stavebním úřadem Veverská Bítýš-
ka. Smlouva se uzavírá na dobu urči-
tou, a to na 5 let. Veškeré náklady
spojené s vypracováním nájemní
smlouvy uhradí nájemce. 
Usnesení č. 33
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na část obecního
pozemku p.č. 1975 o výměře 25 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje pronájem pozemku p.č.
2528/1 v k.ú. Veverská Bítýška - fot-
balové hřiště na dobu 25-ti let za cenu
100,- Kč/rok FC Veverská Bítýška.
Usnesení č. 35
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na pozemek p.č.
2528/1 v k.ú. Veverská Bítýška - fot-
balové hřiště uzavřenou mezi FC Vev-
erská Bítýška a Městysem Veverská
Bítýška. 
Usnesení č. 36
ZM osloví p.Pavla Drcmánka o před-
ložení cenové nabídky na úpravu
části komunikace v ulici Pod Trhovicí.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje odpis pohledávek za
provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů za
roky 2006 - 2010 za nezletilé děti
umístěné v DDM z důvodu nedobyt-
nosti dle  zákona č. 337/1992 o sprá-
vě daní a poplatků, §66 odst.1 v
celkové výši 2000,- Kč. 
Usnesení č. 38
ZM vyslovuje souhlas s provedením
studničního vrtu na pozemku p.č.
1825/1 v k.ú. Veverská Bítýška a
následného zprovoznění studny na
uvedeném pozemku. Studna bude
zbudována v souladu se stavebním
zákonem a bude využívána k země-
dělským účelům dle žádosti. 
Usnesení č. 39
ZM schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2012 kterou se ruší OZV
č. 2/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1607 o výměře
25m2 zastavěná plocha a nádvoří  v
k.ú. Sentice za cenu 500,- Kč/m2.
Záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední tabuli a web. stránkách
městyse.

Usnesení č. 41
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 1610 o výměře 41
m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Sentice za cenu 500,- Kč/m2.
Záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední tabuli a web. stránkách městy-
se. 
Usnesení č. 42
ZM schvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2407/3, orná půda
v k.ú. Veverská Bítýška. Geometric-
kým plánem bude oddělena část po-
zemku pro zachování bezpečné šířky
cesty a poté bude pozemek nabídnut
k prodeji za cenu 20,- Kč/m2.
Usnesení č. 43
ZM schvaluje na základě směrnice
3/2012 Městyse Veverská Bítýška č.
3/2012 zadat vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
na úpravy budovy bývalé drobné
provozovny na ulici Boční 555, Ve-
verská Bítýška. Úpravy budou spočí-
vat ve vytvoření zasedací místnosti
včetně soc.zázemí (k využívání i jako
volební místnost)  dále k vytvoření
obytného prostoru vč. soc.zařízení.
Projekt bude dále řešit nové elektro-
rozvody, rozvody vody, vytápění a
úpravu prostranství v okolí domu. 

VZPOMÍNKA

Vývěska místního Junáku nám připomněla výročí nedožitých 90 let našeho váženého spoluobčana pana
Radima Riemera.  

Dovolte, abychom také zavzpomínali. Pracoval v redakční radě našeho místního zpravodaje od jeho
začátku. S nadšením psal a zpracovával přílohu zpravodaje "Z historie Veverské Bítýšky", která vycházela od
října 1996 do srpna 2006. Svým vyprávěním nás zavedl nejen do historie našeho městyse, ale hlavně zachytil
a mapoval současné dění v městysi v hektické době 90. let. Články ve zpravodaji připomínal výročí význam-
ná pro náš městys. Je to kus poctivé práce. 

Vzpomínáme.

Anežka Dvořáková

INFORMACE Z RADNICE

• Upozorňujeme občany na povinnost dle zák.128/2000 Sb., § 32 týkající se označení budov číslem popis-
ným nebo evidenčním ve znění: 
"Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat

je v řádném stavu"

Dále upozorňujeme, že dle zák. č. 128/2000 Sb.§ 58, odst. 1 písm.c) ve znění: "Obec může uložit pokutu

až do výše 10 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, a neoznačí budovu čísly

stanovenými obecním úřadem".
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• Vzhledem ke skutečnosti  množícího se  ukládání  dřeva a jiného materiálu na chodnících vč. neoprávně-
ného parkování vozidel, upozorňujeme, že tímto jednáním dochází k porušování OZV č. 2/2008. Chodníky
jsou určeny především chodcům a z hlediska bezpečnosti musí zůstat průchodné viz. zák.č. 128/2000 Sb.,
§34, ve znění "Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlast-

nictví k tomuto prostoru". 

Úřad sděluje občanům možnost zakoupení knižní publikace "Veverská Bítýška slovem i pohledem". 
Knížku je možné zakoupit na sekretariátu úřadu městyse v úřední dny, a to v PO, ST od 8.00-12.00, 13.00-
17.00 hod. 

TOULKY MINULOSTÍ VEVERSKÉ BÍTÝŠKY

Mlýnek

V předchozích číslech zpravodaje jsem se zmínila o historii ,,dolního" a ,,horního" mlýna v Bítýšce, ten-
tokrát je na řadě třetí bítýšský mlýn, kterému se říkalo ,,mlýnek". Asi proto, že nestál na řece, ale na potoce.
Po předchozích mlýnech známe jen místa,  kde stávaly, ale o třetím můžeme říct, že zde stojí dodnes. Najde-
me ho v ulici Na Bílém potoce. První zmínka
pochází z roku 1635 a podle tehdejšího maji-
tele se nazýval ,,Kotkův". Dalším majitelem
byl Matouš Tučný. Po něm se mu říkalo
,,Matouškův" a tato přezdívka mu prý vydr-
žela i pětadvacet let po jeho smrti. Tučný
zemřel 19.4.1692 ve věku kolem devadesáti
let. Byl pochován v kostele sv. Jakuba. Může-
me říct, že většina majitelů mlýnka byla
pochována na tomto místě. Z toho vyplývá,
že měli dobré postavení v obci, jelikož této
cti se nedostávalo kdekomu. Jeho manželka
Dorota, která byla o čtyřicet let mladší se za
čtyři měsíce po úmrtí manžela provdala za
Jakuba Malíře. Pocházel z mlynářské rodiny
ze Zábřeha a jeho bratr byl mlynářem v Ko-
míně. Jakub Malíř byl o osmnáct let mladší
než Dorota, která za půl roku po svatbě umírá
a je také pochována v kostele sv. Jakuba. Malíř se oženil znovu a jeho manželkou se stala dcera tišnovského
sládka. V manželství se jim narodilo osm dětí a Malíř se stal v roce 1700, 1705 a 1707 primátorem městeč-
ka. Zemřel v roce 1730 ve věku sedmdesáti let a místem jeho odpočinku se stal také kostel sv.Jakuba. Mlýn
přenechal vdově a ta ho předala své provdané dceři Alžbětě a zeťovi Matouši Strachoňovi. Ti zde hospodařili
dvanáct let do roku 1742, kdy Matouš umírá. Pochován byl v kostele Sv.Jakuba. Vdova po Strachoňovi se
v roce 1743 provdala za Jana Tkaného, syna mlynáře z Náměště. V roce 1758 mlynářka Alžběta umírá a po
ní za dva roky i mlynář Tkaný, oběma se stal místem odpočinku kostel sv. Jakuba.  V té době dospívá nej-
starší syn Alžběty a Matouše Strachoňových, František, a kolem roku 1763 se stává  mlynářem na mlýnku.
Z kroniky je patrno, že František vyplatil své vlastní i nevlastní sourozence díky tomu, že se oženil s boha-
tou nevěstou Marianou, dcerou mlynáře Františka Svobody z Kyniček. Mariana dostala věnem 500 zlatých,
tři kusy hovězího dobytka a deset kusů dobytka skopového. František se stal váženým občanem městečka
a měl velkou důvěru cechu mlynářsko-stolařsko-pekařského a byl od roku 1786 do roku 1806 jeho starším
cechmistrem. Bohužel jeho nejstarší syn Tomáš, kterému chtěl mlýnek i s gruntem předat, se rád napil a býval
agresivní. V kronice se uvádí, že svého otce dvakrát do krve ztloukl. Proto mlýnek dostal jeho mladší syn
Ignat Strachoň. Stalo se tak v roce 1809. Spolu s manželkou Kateřinou zde hospodařili do roku 1832, potom
předali majetek synovi Janovi, který ale za tři roky zemřel. Po úmrtí syna Jana se rodiče opět ujali správy
mlýnka a to až do roku 1840, kdy zemřel ve věku sedmdesáti jedna let Ignat Strachoň. Mlýnek přešel na
dalšího jejich syna Ignata. Po rodinných problémech dochází na mlýnku k velké zadluženosti a v roce 1846
byl exekučně prodán. Mlýnek zakoupil Dominik Kovář - občan a kupec z Bítýšky. Tak zde skončila éra kdy
majetek přecházel z manžela na manželku, nebo z otce na syna. Jméno Strachoň se na mlýnku udrželo přes
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sto let. Syn Dominika Kováře - Jan tento mlýnek přestavěl, v roce 1880
ho rozšířil o pilu na pořez kulatiny a zakoupil další stroje na zpracování
dřeva. Zbudoval parní stroj k pohonu nejen mlýna, ale i dřevodělného
zařízení. Kolem roku 1910 skončilo Kovářovo podnikání úpadkem
a mlýn koupil v dražbě Emil Bachmann, podnikatel, který přišel v té době
z Tišnova. Bachmann rozšířil dřevodělné podnikání o výrobu dřevité
vlny a cementodřevitých desek, které známe jako heraklit. Stolárna
vyráběla okna, dveře, zahradní nábytek. Ve velkých sklenících, které také
zbudoval, pěstoval vše možné - od cizokrajných rostlin a palem po běž-
nou zeleninovou přísadu. V době jeho podnikání zde bylo hodně pra-
covních příležitostí. V třicátých letech Bachmann podnikání zanechal -
snad pod vlivem tehdejší celosvětové hospodářské krize. Celý areál
přešel do majetku Montánní společnosti, která ve Veverské Bítýšce zpra-
covávala kaolin. Tato společnost ukončila provoz ve druhé polovině
třicátých let, ale mlýnek zůstal v majetku důlního rady Czermáka. Od
něho mlým v roce 1937 zakoupil Maxmilián Jaroš. Od té doby mu oby-
vatelé městečka začali říkat Jarošův. Maxmilián Jaroš se ujal modernizace

mlýnka a mlýnského náhonu. Se synem Josefem mlýn provozovali až do padesátých let, kdy byly malé mlýny
rušeny a majetky zabavovány. Po roce 1989 jej v restituci získal zpět syn Josef Drahomír Jaroš, a svědomitě
se o něj staral až do  roku 2002. V tomto roce byl mlýn Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku.
Josef Drahomír Jaroš  zemřel  2.10. 2002. V současné době se ve mlýně konají kromě prohlídek zajímavé
výstavy a kulturní akce a mlynář Ing. Karel Zatloukal podává návštěvníkům mlýna zajímavém informace o
tom, jak se ve starém vodním mlýně zpracovávalo obilí a mlela mouka. Jarošův mlýn je  kulturní památka,
která stojí za zhlédnutí. 

Zpracovala Hana Mifková

NECKYÁDA NA ŘECE SVRATCE

Neckyádu na řece Svratce v naší obci není třeba zvlášť představovat. Všichni víme o jakou akci jde. Letos
se uskutečnil už její 28. ročník. Jak ale tato zábavná vodní atrakce vůbec vznikla a kdo stál u jejího zrodu ?
Pro odpověď se musíme vrátit o tři desetiletí nazpět.

V roce 1979 byl při TJ RICO Veverská Bítýška založen oddíl kanoistiky. Na jeho zrodu se podílela parta
místních vodáků, kteří s oblibou sjížděli řeku Vltavu. Prvním cílem bylo vytvořit materiální podmínky pro
rozvoj oddílu a pro založení oddílu mládeže. K získání potřebných finančních zdrojů pro základní vybavení
pořádal oddíl vodácké karnevaly pro širokou veřejnost na hřišti TJ. Tyto večery se staly oblíbenými a tak se
ekonomická situace oddílu podstatně zlepšila. Díky této aktivitě členů a pomoci TJ bylo možno už v roce
1980 založit oddíl mládeže, o který mladí projevili nevšední zájem. Z prvních získaných financí z karnevalů
byly zakoupeny dvě pramice pro základní výcvik mladých vodáků. V příštím roce se zakoupilo pět kanoí,
které byly nutné pro zkvalitnění výcviku a provozování vodní turistiky.Práce s mládeží začala přinášet první
úspěchy. Ale pro další rozvoj bylo zapotřebí také rozšířit sportovní vybavení. Bylo tedy nutné se vážně zabý-
vat ekonomickou otázkou pokusit se zvýšit příjmy oddílu. A také by bylo dobré zviditelnit oddíl v naší obci
uspořádáním větší a přitažlivější zábavy pro veřejnost. 

Tak se v únoru roku 1982 zrodil nápad uspořádat sportovně zábavnou akci na řece Svratce - Neckyádu
spojenou s večerním karnevalem. Iniciátory této akce byli Ing. František Mühlpacher a Ing. Jaromír Foretník.
Ostatní členové tento nápad podpořili a tak se začal organizovat první ročník této populární zábavy, která
potom každým rokem přitáhla spoustu diváků i plavců. Neckyády se v té době sice už někde pořádaly, ale
většinou to bylo na klidných vodách rybníků. My jsme se ale nechali inspirovat akcí, která probíhala na řece
Vltavě, tedy na proudící vodě s překážkami. Jenže od nápadu k realizaci bývá ještě dlouhá cesta plná ná-
strah. Ovšem přípravy už mohly začít. Aby se celá mohla vůbec uskutečnit, bylo třeba s předstihem zažádat
o několik povolení. S většinou z nich nebyl žádný problém. Jen s Povodím Moravy, které obhospořaduje jak
vodní tok tak i přilehlé prostory, byly z počátku neshody. Ale nakonec bylo za určitých podmínek dosaženo
dohody a Neckyádu povolili. Dále bylo nutné vytvořit působivý plakát a rozvézt ho do širokého okolí.

První otázkou bylo zvolit délku splouvané tratě. Tady jsme využili příležitosti, že kolem řeky vede dobře
přístupná komunikace a tedy prostor pro diváky. Takže bylo rozhodnuto, že trať povede přes celou obec, což
je délka asi 1,5 km. Start byl zvolen z ulice Marušky Kudeříkové a cíl po projetí jezu na začátku přehrady.
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Ale co dál? Ve svých představách jsme
chtěli vytvořit prostor, kde by se konaly
soutěže pro diváky, podávalo občerstvení
a probíhal večerní karneval. Nabízel se
sportovní areál na hřišti TJ nebo ostrůvek
na soutoku potoka a řeky. Obě varianty
jsou dobře přístupné, ale vzdálené od cí-
le plavců. A tak se zrodil nápad vybudo-
vat cílový prostor přímo u jezu na levém
břehu řeky. Je dostatečně velký, ale těžko
přístupný.Tvoří totiž takový ostrov, kam
je přístup pouze přes vodu jezu, nebo
přes tak zvaný starý splav, ovšem jen při
malém stavu vody. Takže vznikl pro-
blém, jak vytvořit solidní přístup do toho-
to prostoru. Jak se později ukázalo, byl to
problém docela zásadní, ale ne jediný.
Tehdy jsme se rozhodli, že upravíme pří-
stup přes starý splav. Na kameny se polo-
žila dřevěná kulatina a přes ni se při-
pevnily podlážky. Provizorní přístup byl
tedy zajištěn. Ale jeho nevýhodou bylo,
že byl příliš dlouhý a při zvýšeném stavu
vody hrozilo jeho odplavení. Dále bylo
nutné celý cílový prostor upravit. Přede-
vším pokosit vysokou trávu a prořezat
některé keře. Poté bylo třeba vybudovat
přístřešek pro bufet na občerstvení a pro
hudbu. Nakonec se musel zajistit přívod
elektřiny do prostoru. Zde nám vyšlo
vstříc vedení ČOV a dovolilo nám připo-
jit se na jejich rozvod. Tyto práce se pro-
váděly v odpoledních a večerních hodi-
nách s dvoutýdenním předstihem, aby bylo vše včas připraveno. A v pátek začalo velké stěhování. Začaly se
navážet stoly, židle a lavice, které byly zapůjčeny z okolních hospod a ze hřiště. Do bufetu se navozily záso-
by pro občerstvení. Vše se muselo přenést nebo převézt na dvoukoláku po provizorním přístupu, což dalo
pořádně zabrat. Ale pozdě večer už bylo vše připraveno.

Vlastní Neckyádu, tedy plavbu plavidel po řece jsme nepojali jako závod s časem, ale jako přehlídku nej-
zajímavějších a nejkurioznějších plavidel. Tady byl prostor pro tvůrce plavidel a jejich fantazii. Nehodnotil
se tedy žádný vítěz, ale deset těch nejnápadnějších plavidel bylo oceněno. Z účastnic něžného pohlaví se
zvolila MISS Neckyády, která byla dekorována šerpou. Na přilehlém prostoru pak probíhala volná zábava
a soutěž desetičlenných družstev v přetahování lanem. Večer vypukl vodácký karneval a návštěvníci se mohli
pobavit při diskotéce. Pro všechny bylo připravené dobré občerstveni v bufetu.

Celá tato zábavná akce měla neobyčejný ohlas u veřejnosti, takže bylo rozhodnuto, že nebude zároveň
také poslední. Přestože je její příprava poměrně náročná, včetně jejího zakončení, protože vše se musí uvést
do původního stavu, rozhodlo se pro její pokračování i v dalších letech. Že toto rozhodnutí bylo správné, se
projevilo v příštích ročnících. Plavidel i diváků stále přibývalo. Nejvíce jich bylo při pátém ročníku v roce
1986, kdy se na řece pohybovalo 42 plavidel a na nich 150 účastníků. Také my jsme se v přípravě a v cel-
kovém provedení stále zdokonalovali. Třeba pro snadnější a pohodlnější přístup jsme zbudovali provizorní
lávku přes slepé rameno řeky pod starým splavem. Nejdříve z klád a podlážek, později ze stavebního lešení,
které se používá dodnes. Pro návštěvníky pak rozšiřovali možnost posezení, bohatší výběr bufetu, lepší
pobavení a večer živou hudbu.

Takhle tedy před 30. lety začala historie Neckyád ve Veverské  Bítýšce .Ta první mohla být zároveň i po-
slední,  Ale nakonec jsme uspořádali 22. ročníků a po tříleté pauze v ní pokračují naši mladí následovníci.
Přejme jim tedy ať se jim v této činnosti daří a dále udržují tuto tradici.          

Zpracoval Josef Fišer - předseda Klubu vodní turistiky



Nastal podzim a krásné okolí Veverské Bítýšky láká k vycházkám. Tentokrát se vypravíme okolo přehrady.
Z náměstí v Bítýšce půjdeme po silnici do Hvozdce.Tato není příliš frekventovaná, s trochou opatrnosti se
po ní dá chodit. Před Hvozdcem odbočíme na cestu okolo potůčku doleva po žluté a zelené značce a doj-
deme k tzv.Cihelně, lidově zvané "Dallas". Jsou tam stáje Vysoké školy zemědělské a při troše štěstí můžeme
zahlédnout krásné koně, které tam chovají. Bývá tam otevřený stánek s občerstvením.

Dojdeme k silnici a dáme se doprava. Asi po 300 m odbočíme po žluté značce doleva k lesu. Pokraču-
jeme přes mostek rovně do lesa a začneme po lesní cestě stoupat nahoru. Po necelých 2 km pěkným lesem

dojdeme na nejvyšší bod naší vycházky (asi
160 m převýšení). Tam se nachází rozcestí
a také Ríšova studánka. Ocitli jsme se vlastně
v Podkomorských lesích a studánka se váže
k Pohádce máje, kterou jsme si připomněli
v jednom z minulých výletů. Po vydechnutí
a možném občerstvení z vlastních zásob se
vydáme opět po žluté značce, tentokrát z kop-
ce tzv. Kočičím žlebem. Po pěkné asfaltové
cestě se pozvolna blížíme k přehradě na Rako-
vec. Projdeme kolem ohrady, kde chovají růz-
né kozy. Malá ZOO bude zajímavá zejména
pro děti. Vždyť dnes už ani na vesnici kozu
neuvidí. 

Na Rakovci máme na vybranou - můžeme
náš výlet ukončit a odjet domů autobusem ne-
bo lodí (letos jezdily pouze do 14. 10.) a nebo
pokračovat po červené značce dále. Přece to
v polovině nevzdáme, když nás čeká ještě

spousta zážitků. Okolo rakovecké pláže, která je vyzdobena dřevěnými plastikami, se dostaneme k přístavišti
lodí Bystrc. Zde jsou velké možnosti k občerstvení, restaurace a rozličné stánky. Za přístavištěm se dáme po
silnici doleva a přijdeme na přehradní hráz, ze které jsou zajímavé pohledy. Brněnská přehrada byla postave-
na v letech 1936 - 40 , má rozlohu 259 ha a zadržuje 7,6 milionů m3 vody. Od hráze až k nám do Bítýšky
ke splavu má asi 10 km na délku, v nejširším
místě má asi 1 km. V úseku cesty za přehrad-
ní hrází jsou rozmístěny tabule, z nichž se
o přehradě dozvíte mnohem víc - jak se
stavěla a co tam bylo předtím. Pokračujeme
po červené značce a postupně budeme míjet
známou restauraci U Lva, Sokolské koupališ-
tě až dojdeme ke slavné restauraci U Šuláka,
kterou mají ve vzpomínkách zejména starší
ročníky. Kdysi se tam scházeli trampové, vo-
dáci, brněnští muzikanti a chataři z okolí -
bývalo tam veselo.

Nás ale čeká ještě pár kilometrů a tak stále
po červené pokračujeme po asfaltce okolo
vody a lesem se dostáváme do mírného stoupání a klesání. U lodní zastávky "Cyklistická" končí asfalt, pěkná
cesta však pokračuje až na Zouvalku. Tam se cesta prudce zvedá a v příkrém břehu nás vyvede nahoru k roz-
cestí. Tam se opět můžeme rozhodnout, zda přejdeme lávku a u hradu Veveří nasedneme do autobusu a ne-
bo dojdeme po svých až domů. Žlutá značka nás zavede na Junáckou louku a za ní půjdeme už známou ces-
tou "po Skalách" směrem do Bítýšky. Za trochu námahy budeme odměněni skvělými výhledy na horní část
přehrady a potom již spatříme také obrysy našeho městečka. 

Vycházka je o něco delší, než naše předchozí (cca 22 km). Když si na ni uděláme náležitý čas (alespoň 5
- 6 hodin) a vyjde pěkné počasí, nemá to prostě chybu.

Turistice zdar - Václav Hálek 
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OKOLO BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
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Divadelní soubor Prkno
vstupuje do své 17-té sezóny
a to s radostným očekáváním
nových divadelních zážitků
a výzev. V nejbližších týdnech
nabídneme našim divákům
premiéru představení podle
povídek Bohumila Hrabala.
Herecký ansámbl se začíná
věnovat improvizačním hrám
a cvičením, výsledek našeho
snažení se chystáme "ukázat"
v předvánočním čase. Rozbíha-
jí se také dramatické kroužky
pro děti už od 6ti let!!! Nabí-
zíme i individuální přípravu na
přijímací zkoušky na umělecké

školy (konzervatoř, JAMU,
DAMU), začínáme s organi-
zováním hereckých seminá-
řů a zážitkových seminářů
pro nově vznikající divadelní
soubory.

Rádi bychom v našich
hereckých řadách přivítali
čerstvé posily a to i hudeb-
níky, ozvěte se!!! Na věku
ani zkušenostech nezáleží.
Hledáme i spolupracovníky
do řad techniků. Těšíme se
na vás!

Vše o divadle PRKNO najdete na www.prkno.net, spřátelit se s námi můžete i na FACEBOOKU.

A ještě představení, na které vás srdečně zveme:
Pondělí, 12.11.

19:00 "Brejle", Club Escape, Kuřim-zámek

CO JE NOVÉHO V DIVADLE PRKNO ?

MATEŘSKÉ CENTRUM OŘÍŠEK = MÍSTO PŘÁTELSKÉ K RODINÁM

MC Oříšek oslaví 5.10.2012 přesně 5 let od prvního setkání maminek odhodlaných dobrovolně a ve svém
volném čase pracovat pro své děti a celé společenství rodin z Veverské Bítýšky a okolí.

Pravidelný program v naší herně v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce nabízí 3x týdně aktivity pro rodiče
předškolních dětí, ale i novorozených miminek. Formou výtvarného  tvoření, zpívánek, říkánek, společných
výletů, přednášek a dalších aktivit mohou rodiče na mateřské dovolené prožívat společné chvíle s ostatními
rodiči a malé děti navazovat první přátelské kontakty.

K pravidelným aktivitám patří jóga pro děti od 3 let, cvičení v tělocvičně ZŠ pro děti od 2 let, spolupracu-
jeme také s hudební školou Yamaha a keramickou dílnou Veverka.

Oříšek se snaží zapojit do spolkového života v obci a spolupodílí se na řadě akcí pro širokou veřejnost.
Oblíbenou akcí je Martinské světlo - letos je naplánováno na sobotu 10.11.2012.

Srdečně vás zveme také na přednášku "Děti jsou naše zrcadlo" s Hankou Uřídilovou
(www.oktavazdravi.cz), ta se v herně Oříšku uskuteční v neděli 18.11. od 15-ti hodin.
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Podrobnosti o našich aktivitách najdete na www.mcorisek.cz i na facebookových stránkách našeho centra.
Těšíme se na setkání s dětmi, maminkami, tatínky i prarodiči!

CENTRUM VOLNÉHO ČASU VEVERKA

odstartovalo nový školní rok otevřením 32 kroužků pro děti i dospělé.
Od 1.10.2012 jsme zahájili výuku v kroužcích podle platného rozvrhu, který najdete na našich stránkách

www.veverka.unas.cz
Volná místa v kroužcích:

-angličtina pro předškolní děti od 3 let (úterý 15.00 - 16.00 , cena 1.000,- Kč /pol.)
-angličtina pro děti od 1 tř. (úterý 16.00 - 17.00, cena 1.000,- Kč/pol.)
-výtvarka pro předškoláky (pondělí 12.30 - 13.30, cena 800,- Kč/pol.)

-keramika pro maminky s dětmi (pátek 15.30 - 17.00, cena 1.000,- Kč/pol.)
Připravované akce do konce kalendářního roku 2012 :

Bramboriáda (termín bude upřesněn), Drakiáda ( termín bude upřesněn), Podzimní prázdniny ve Veverce
(25. - 26.10.), Martinské světlo (10.11.), Vánoční jarmark (2.12.), Vánoční pečení (termín bude upřesněn).

Změna e-mailové adresy: cvc.veverka@seznam.cz

VÝSLEDKY VOLEB VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE 
DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Název politické strany  Počet hlasů %  

ČSSD 271 28,56 

KDU-ČSL 200 21,07 

KSČM 171 18,02 

TOP 09 a starostové  75 7,9 

ODS 56 5,9 

Strana zelených  26 2,74 

Česká pirátská strana  24 2,53 

Strana práv občanů - Zemanovci 23 2,42 

Moravané 20 2,11 

Sdružení nestraníků  19 2 

méně než 2%: Strana svobodných občanů, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Nezávislí, Volte 
Pr. Bok, Suverenita, Věci veřejné, Konzervativní strana, Nezávislí demokraté, Strana soukromníků 
ČR, Národní socialisté.  

 

Volební účast : 39,86 %
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Hanka Hotárková - Vyšívání richelieu
Výroba ubrusù, deèek, prostírání, polštáøkù, obrázkù,

záclonek, závìsù i vánoèních a velikonoèních ozdob, vše
vyšívané technikou richelieu.

Pouze v bílém provedení na bavlnì.
Výroba na zakázku podle pøání zákazníka.

9. kvìtna 203, 664 71 Veverská
Bítýška

mobil: +420 733 545 152
e-mail: HanaHotarkova@seznam.cz

web: 
www.richelie.webnode.cz

Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. 

Dohoda jistá, tel.: 776 809 213.

Koupím rodinný dům v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně.

Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel: 608 730 043.

Bezpečné, učinné a osvědčené programy Vám pomohou nejen
zhubnout, ale především si váhu i udržet. Zdarma analýza stavby

těla, poradenství.

INFORMACE:

www.hubnete.cz/taktika, e-mail: katasladka@seznam.cz

INZERCE

KKOOPPÍÍRRUUJJEEMM
EE

KKOOPPÍÍRRUUJJEEMM
EE

barevnì i èernobíle, skenování, tisk

Provozovna TIPSPORT, Námìstí Na mìsteèku 115, Veverská Bítýška
Otevøeno ka�dý den v týdnu vèetnì sobot a nedìlí.

Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. 

Finance mám. 

Tel: 774 248 403.

Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). 

Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.

NEČETLI JSTE PŘEDEŠLÁ VYDÁNÍ
ZPRAVODAJE ??

Stáhněte si jej z www stránek Městyse Veverská Bítýška :

http://www.obecveverskabityska.cz
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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 prosinci 2012 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. 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

Poctivé auto z baza ? Z te!

www.honekmotor.cz      728 728 158

K prodeji BYT, 4+1, 95 m
Veverská Bítýška

Nabízíme velký mezonetový byt kolaudovaný
roku 2007 ve Veverské Bítýšce. Dispozice  
jsou 4+1 s vlastním plynovým kotlem a 
velmi nízkými náklady na energie. Byt se 
nachází v areálu Dolního mlýna s velkou uza-

a stylový vestavtel: 724 659 044, www.bit.ly/VjADH8

2



HHLLEEDDÁÁMM
kk  pprroonnáájjmmuu  vveellkkoouu,,  ssuucchhoouu  aa  bbeezzppeeèènnoouu  ggaarráá��  nneebboo  jjiinnýý  pprroossttoorr  kk  ppaarrkkoovváánníí

vveellkkééhhoo  aauuttaa..  DDùùllee��iittáá  jjee  ttaakkéé  ddoobbrráá  ppøøííjjeezzddoovváá  cceessttaa  aa  ššiirrookkáá  vvrraattaa..

VVoolleejjttee::  660088  440022  885500,,  554499  442200  552299..

INZERCE
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Koupím rodinný dům se
zahradou ve Veverské

Bítýšce. Opravy mi nevadí,
nabídněte prosím.

Tel: 773 962 405
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NOVĚ
OTEVŘENO!

Řečkovická ulice – u ul. Hradecká – směr Svitavy
www.bauhaus.cz • tel.: 517 071 811-2

Brno Ivanovice

Čerstvé zprávy, články, ankety, historie ..

http://www.obecveverskabityska.cz


