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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a máme tu
opět Vánoce.
V minulém čísle Zpravodaje
jsem se zmínil o tom, že ředitel
základní školy, pan PhDr. Jan
Pestr, CSc., oznámil zřizovateli
školy, že k 31.1.2014 odchází
do důchodu.
Dovolte mi, abych ve svém
dnešním vystoupení na tuto událost zareagoval.
Od otevření nové školy v roce 1911 působily na
škole takřka tři stovky učitelů. Ve funkci ředitelů či
správců školy se vystřídalo celkem 17 pedagogů.
Prvním správcem měšťanky byl jmenován Rostislav
Krkoška, který dosud působil v Tišnově. Následoval
Stanislav Cyliak. V dalších letech se ve vedení školy
vystřídali tito pánové a dámy:
1925-1926: František Jakeš, 1926-1934: Antonín
Jeřábek, 1934-1937: František Jakeš, 1937-1938:
Ludmila Hanzlová
V letech 1938-1945 byly obecná a měšťanská
škola řízeny odděleně a na postech ředitelů se vystřídali: František Nehyba, Ludmila Hanzlová, František Procházka, Ludmila Kadlecová, František Kašparec, František Kozák, Oldřich Blaha
1945-1952: František Nehyba (obecná škola),
František Kašparec (měšťanská škola či střední škola),
1952-1953: Čeněk Štěrba (obecná škola), František
Kašparec (střední škola), 1953-1956: Stanislav Zounek, 1956-1962: Anežka Kašparová, 1962-1970:
Vladimír Popelka, 1970-1989: Jindřiška Patočková,
1989-2014: Jan Pestr

31.1.2014 bude mít ZŠ Veverská Bítýška za sebou další mezník. Pracovní poměr ve funkci ředitele
ukončí Jan Pestr.
Ve Vev. Bítýšce působil neuvěřitelných 43,5 let.
Nejdříve jako učitel, později jako zástupce ředitelky
J. Patočkové a roku 1989 byl jmenován ředitelem.
Stal se tak nejdéle působícím kantorem i nejdéle
sloužícím ředitelem na zdejší základní škole v její
novodobé historii.
V dnešní svobodné společnosti se pohledy na
školu různí. Všichni býváme dobrými rádci a kritiky,
pokud za nic neručíme a neodpovídáme. Funkce ředitele školy obnáší obrovskou zodpovědnost, a to
nejen za výchovu a vzdělání, ale i za svěřený majetek, provoz školy a její financování, mzdové
prostředky i personální obsazení.
Z pohledu zřizovatele školy Jan Pestr plně obstál.
Úspěšně zvládl všechny porevoluční změny
v chodu školy i v učebním programu. Řešil přechod
školy na nové plány, tzv. Obecnou a Základní školu,
a stejně úspěšně se podílel na zavedení školního
vzdělávacího programu, dle něhož škola pracuje
dodnes.
Roku 2003 převedl školu do právní subjektivity.
Do kompetence ředitele dlouhá léta spadalo i řízení školy v Chudčicích.
Od roku 1996 škola úspěšně absolvovala své
jubilejní oslavy, které byly završeny dosud
nejúspěšnější akcí u příležitosti stého výročí v roce
2011.
V posledním období byla ZŠ zapojena do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop1
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nost - Oblast podpory I.4., Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách (EU peníze
školám). Bylo odčerpáno více než 1 600 000 Kč.
A jak se změnila tvář školy za poslední čtvrt století?
Připomeňme si jen některé základní aktivity, které
ředitel řešil spolu se zřizovatelem:
Výměna oken ve staré budově i přístavbě, rekonstrukce ústředního topení (přechod z parního na
teplovodní systém), plynofikace kotelny v hlavní
budově (postupem času 2x výměna kotlů), plynofikace kotelny na Bílém potoce, fasáda na hlavní
budově, rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní
budově i v budově na Bílém potoce, rekonstrukce
školní kuchyně a jídelny, rekonstrukce šaten, vybudování učeben informatiky, jazyků, fyziky a chemie,
kompletní výměna nábytku ve třídách, školní jídelně,
sborovně a ředitelně, rekonstrukce střechy na přístavbě a na budově na Bílém potoce, položení nové
dlažby v I. a II. poschodí staré budovy i přístavby,
vybavení tříd moderní video- a interaktivní technikou, atd.
Nebylo toho málo, za co ředitel školy odpovídal
a většinou řešil za plného provozu školy.
Dala by se jistě vyjmenovat celá řada dalších
aktivit, které se na škole odehrály a odehrávají,
jejichž úspěšnost dokážou nejlépe posoudit sami
bývalí i současní pedagogové a především žáci.
Jan Pestr navázal na bohaté životní i pedagogické
zkušenosti svých předchůdců, zejména svých
bývalých kolegů paní Patočkové, Rozkošné, pana

Dupala, Valáška a dalších.
Díky svým pracovním výsledkům a své životní
filozofii se stal uznávaným ředitelem nejen mezi
zdejšími pedagogy, ale i v rámci školských zařízení
regionu.
Získal důvěru svého zřizovatele, a to díky pracovnímu nasazení, lidskému přístupu a přímému jednání.
Vážený pane řediteli, za Městys Veverská Bítýška
Vám děkuji za vše, co jste vykonal pro zdejší základní školu, její žáky, učitele a hlavně pro naše
městečko.
Dne 10. 12. 2013 proběhlo konkurzní řízení na
pozici nového ředitele základní školy.
Sedmičlenná konkurzní komise (1 člen z odboru
školství Jihomoravského kraje, 1 z České školní
inspekce, 1 za školskou radu, 1 za ZŠ, 1 ředitel z
okolní školy a 2 za zřizovatele) vybírala z 5 uchazečů, z nichž 2 byli z Veverské Bítýšky. Vítězem se
stal PaedDr. Pavel Vacek, jenž převezme řízení školy
od 1. 2. 2014.
Vážení spoluobčané,
v tento vánoční čas Vám všem přeji klid, lásku a
především zdraví ve Vašich rodinách a do nového
roku všechno nejlepší.

Josef Mifek, starosta městyse

JAN PESTR A VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Jak TO vlastně bylo
Koncem listopadu těsně po sedmé hodině ranní jsem již seděla v ředitelně naší základní školy na domluvené schůzce s panem ředitelem Pestrem. V jeho očích byla patrna otázka - jaký důvod má moje návštěva
ve škole?
A tak jsem začala. Uvedla jsem, že je mi známa skutečnost o jeho odchodu z funkce ředitele místní ZŠ,
a to již ke dni 31. 1. 2014.
Ze strany hostitele mi bylo velice pozorně nasloucháno. Hovor, jak jsem se domnívala, pokračoval
žádoucím směrem. A tak jsem si řekla, úvod mám již za sebou. Mohu přejít přímo k věci: "Potřebuji, abyste
si udělal pro mne čas, pane řediteli. V posledním čísle letošního místního Zpravodaje dáváme prostor k tomu,
abychom se dozvěděli něco bližšího o období, které jste v našem městečku prožil."
Následně se mi podařilo ještě vznést otázku. Byla v tomto směru mou první a také poslední. Dodala jsem:
"Pane řediteli, kdy jste vlastně poprvé slyšel o existenci Veverské Bítýšky?"
Pan Pestr se lehce pousmál a svým klidným a důrazným způsobem pravil: "Paní Coufalová, uděláme to
takhle - já bych TO sepsal do několika bodů, týkajících se daného tématu. Potom vám vše předám v písemné formě. Rozhodnete se, jak s tímto materiálem naložíte." A bylo to. Nebylo co dodat. Byl to dosud nejkratší
rozhovor na zvolené téma.
Uplynul týden a já se opět dostavila do ředitelny, kde jsem si převzala a na místě přečetla těch slíbených
"několik bodů".
Nemám, co bych k nim dodala či co bych na nich měnila. Je to zápis prožitků muže, se kterým máme
nyní možnost opět projít uplynulými lety strávenými ve Veverské Bítýšce. Text je ponechán v původním
tvaru. Je sdělný, stručný, jasný. Tak jako jeho autor.
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Co dodat. Pane učiteli… pane řediteli… pane Pestr… děkujeme Vám.
Dovolila jsem si tento malý úvod, milí čtenáři, abyste věděli, jak TO vlastně vše vzniklo a bylo.
Zpracovala: Ilona Coufalová
Ve Veverské Bítýšce, prosinec 2013

PhDr. Jan Pestr, CSc.
1970-1973 učitel
1973-1989 zástupce ředitelky
1989-2014 ředitel

Kdy mě poprvé oslovila Vev. Bítýška? Určitě to bylo v době dětství, kdy jsem se svými rodiči poprvé
vyrazil z centra Brna tramvají směrem k přehradě a odtud absolvoval cestu parníkem pod hrad Veveří a zpět.
O tom, že Vev. Bítýška skutečně existuje, jsem se osobně přesvědčil v 5. třídě na ZDŠ v Tišnově Smíškova, když jsme pobývali na škole v přírodě na Šárce a odtud se vydali krkolomnou cestou do Bítýšky a zpět.
Další setkání s Vev. Bítýškou přišlo za studentských let na Gymnáziu v Tišnově. Ve čtyřicetičlenné třídě
pouze se 3 chlapci byla samá překrásná děvčata a mezi nimi i několik dívek z Vev. Bítýšky a Chudčic (např.
O. Urbánková - Mühlpachrová, moje pozdější kolegyně).
Bohužel my hoši jsme zřejmě nebyli tak vyzrálí, abychom na mnohem vyspělejší a vyzývavější pohledy
našich dívek reagovali.
Roku 1966 jsem získal řidičský průkaz. Co to má z Vev. Bítýškou společného?
Cvičné jízdy automobilem jsem s instruktorem většinou absolvoval přes Vev. Bítýšku do Lažánek a Deblína. Lažánecký kopec byl totiž ideálním místem pro nácvik rozjezdu do kopce bez použití ruční brzdy a řazení rychlostí s tzv. meziplynem.
Další setkání s Vev. Bítýškou bylo v roce 1968 jen pár dnů po 21. srpnu.
Studoval jsem na pedagogické fakultě a zpracovával diplomovou práci z historie na téma Vznik a činnost
národních výborů na Tišnovsku v roce 1945. Většinou na motorce jsem musel objet všech 82 obcí, mezi nimi
i Vev. Bítýšku. Při této příležitosti jsem se objevil na MNV ve Vev. Bítýšce a nahlédl do obecní kroniky, ve
které jsem bohužel mnoho podkladů neobjevil. Představitelé národního výboru mě odkázali na pamětníka
pana Kastla, kterého určitě najdu v nedaleké hospodě. Tak se i stalo.
Tentýž den jsem v Chudčicích poprvé narazil na svého budoucího kolegu pana V. Dupala.
Dodnes vzpomínám na obrýleného pána menšího vzrůstu, který spěchal do kulturního domu za mnou,
aby mi poskytl několik základních informací.
Pak už přišla léta pedagogické praxe.
V září 1969 jsem začal působit jako zastupující učitel na školách v Deblíně, Sokolnicích a v Tišnově.
Psal se červenec roku 1970. Odbor školství ONV v Brně mi nabídl místo ve Vev. Bítýšce s nástupem 1.
8. 1970. Říkal jsem si, zkusím to a uvidíme.
26. 8. 1970 jsem poprvé vstoupil do ředitelny ZDŠ Vev. Bítýška, kde jsem byl přijat tehdejší ředitelkou
paní J. Patočkovou a zástupkyní paní J. Holánkovou. Nastoupil jsem za odcházejícího pana učitele S. Slouku
a spolu s paní E. Ráčkovou a O. Mühlpachrovou jsme se stali novými členy pedagogického sboru.
Ten tehdy tvořili samí skvělí a budoucí kolegové: A. Babák, V. Dupal, K. Dusíková, J. Holánková, A. Chlebková, V. Konopáčová, L. Kotilová, O. Leicman, M. Mácalová, Z. Marťáková, O. Mühlpachrová, M.
Popelková, J. Patočková, E. Ráčková, M. Rozkošná, P. Slezáková, R. Slouková, J. Sovová, L. Tylčová, S.
Zouharová.
Během své kariéry na zdejší škole jsem postupně poznal a spolupracoval celkem se 119 pedagogy.
Vev. Bítýšce a místní škole jsem dával jen malou šanci, že zde vydržím déle než pár měsíců. To jsem ještě
netušil, že započala moje bítýšská anabáze trvající přesně 15 879 dnů.
Začalo každodenní putování autobusem, autem, někdy na kole a dokonce i pěšky.
Dlouhá léta mě do Vev. Bítýšky spolehlivě dovážel svérázný řidič ČSAD pan Komárek. Takřka pravidelně zastavoval mimo stanovené zastávky u obchodu v Chudčicích, kde u pana Homoláče vyměňoval drobné
z brašny za papírové bankovky, a pokud na silnici objevil nějaký šroub nebo desetihaléř, zastavil, aby vše
sesbíral. Všechno se totiž hodilo a navíc pan Komárek nikam nespěchal. Někdy jsem autobus vyměnil za
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zejména žáky oblíbený bleděmodrý Moskvič 408. Ten bez úhony přestál cestování i díky šetrnému
zacházení žáků, kteří mé auto ani neokopávali, ani nepomalovali neslušnými obrázky.
A jaké byly úplné začátky ve škole?
Ve školním roce 1970/71 mě čekal první úvazek s náplní český jazyk a tělocvik v 7. - 9. třídě. Poprvé
jsem vstoupil do obávaných tříd 7.A a 7.B, kde byli zejména chlapci v hodinách tělocviku takřka k neuhlídání. Používání nepublikovatelných slov i drobné šarvátky při fotbale na hřišti byly na denním pořádku.
Jedním z žáků v tehdejší 7.A třídě byl i Josef Mifek (současný starosta). Dnes při příležitostných setkáních již
jen s úsměvem na tyto "taškařice" vzpomínáme.
V tehdejší době platilo pravidlo, že žáci nebyli zákeřní, agresivní, vulgární ke starším. Veškeré problémy
se řešily okamžitě ve škole. Do školy tak nemuseli docházet rozezlení rodiče, tak jak je tomu dnes, aby
veškerou vinu svalovali jen na učitele.
Mnohem klidnější byli tehdejší deváťáci, mezi něž patřil i pozdější starosta F. Černý.
Nejvíce zážitků a příběhů jsem zažil s 8.A a zejména pak s 8.B, kterou jsem o pololetí školního roku
1970/71 převzal jako třídní učitel, neboť stávající třídní učitelka paní S. Zouharová v té době odcestovala s
manželem na služební pobyt do Indie.
V následujícím školním roce 1971/72 jsem se svou třídou i sousední 9.A zažil mnoho příjemných i méně
příjemných chvil. Vzpomínám zejména na poslední školní výlety obou tříd. Se svou třídou jsem malým autobusem zapůjčeným z n.p. Rico a panem řidičem V. Sovou absolvoval okružní jízdu po Čechách s noclehem
na Lipně, Bílé Hoře u Plzně a v Karlových Varech. Zpět jsme se vraceli přes Prahu. Náš autobus projížděl
špalírem tisícových zástupů pionýrů a pracujících, lemujících dnes Evropskou třídu od letiště směrem na
Hrad. Až na Hradčanském náměstí jsme zjistili, že Praha nevítá nás, ale nejvyššího kubánského představitele
Fidela Castra, kterému jsme tehdy zamávali.
O pár dnů později se odehrál jiný příběh. Spolu s paní M. Popelkovou jsem doprovázel žáky 9.A třídy na
školním výletě u Brněnské přehrady na chatě n.p. Rico. V době poledního klidu jsme s paní učitelkou odpočívali na skládacích dřevěných lehátkách před chatou. Můj odpočinek netrval dlouho. Moje lehátko se pode
mnou zhroutilo. Spadl jsem na záda a dva prostřední prsty obou dvou rukou zůstaly sevřeny pod tělem v dřevěné konstrukci lehátka. Bolestí jsem na chvíli ztratil vědomí. Po jsem chvíli spatřil, jak nešťastná paní
Popelková a žáci kolem mě obíhají a neví, co mají dělat. Byl jsem totiž nehybně přikován k zemi. Konečně
jsem se z "okovů" osvobodil. Moje čtyři prsty vypadaly téměř na amputaci. Návštěvu nemocnice mi tehdy
rozmluvil pan Popelka, který přijel za svou paní na návštěvu. První noc a několik dalších jsem prožil s oběma
rukama vztyčenýma nahoru, neboť jedině v této poloze hrůzostrašně vypadající prsty nebolely.
Koncem června jsem 9.A i svou třídu 9.B v Lažánkách vyprovodil do světa dospělosti.
Za mého působení školu opustilo 2307 absolventů.
Mnohem raději samozřejmě vzpomínám na veselejší zážitky, ať už prožité ve škole či mimo ni. Nezapomenu na lyžařské kurzy. Ten první absolvovala škola v polovině března roku 1974 v rekreačním zařízení
Zbrojovky Vsetín ve Velkých Karlovicích (Léskové). Tehdy nás vítalo jaro a sníh tál téměř před očima. Kluci
lyžovali jen v trenýrkách. Dnes bychom toto zařízení, ve kterém jsme pobývali, ani nepoznali. Na původním
místě rekreačního střediska vyrostl luxusní hotel Horal s termálním koupalištěm.
Žáci určitě vzpomínají i na další lyžařské kurzy. V lednu 1979 jsme vystupovali s plným vybavením
z Čerňavy na Šerák. V mlze jsme chatu sotva našli. Na chatě nastalo zděšení. Bylo nám sděleno, že pro naši
výpravu nemají ubytování. Prostě na nás zapomněli. Nakonec se z půdy snesly všechny kovové postele
a matrace a celá výprava byla naštěstí ubytována.
Jiné veselé i dramatické příběhy se odehrály při tzv. "výplazech" na Lysou horu v Beskydech.
Nesmím zapomenout na nově vzniklá osobní přátelství, nejen se svými bývalými kolegy, ale i se žáky.
Často budu vzpomínat zejména na pana Dupala, Valáška, Šťastného (školník), Vacka, Zouhara a Housku, se
kterými jsme nejednou zakončili pracovní den v některé z nedalekých hospůdek.
V živé paměti budu mít předávání životních zkušeností předchozí ředitelkou paní J. Patočkovou, se kterou jsem několik roků společně strávil v ředitelně jako její zástupce. Mé díky patří i mým pozdějším zástupcům (E. Ráčkové, V. Dupalovi, V. Valáškovi, P. Vackovi), se kterými jsem v ředitelně prožíval nejen pracovní starosti, ale i radosti. Osobní poděkování patří všem kolegům učitelům i provozním zaměstnancům,
bez jejichž podpory by nebylo možné školu řídit.
Za dobu svého působení ve Vev. Bítýšce jsem osobně poznal spoustu rodičů i místních občanů. Dnes již
učím vnuky či dokonce pravnuky někdejších žáků. Ve Vev. Bítýšce jsem strávil podstatnou část svého
aktivního věku, našel jsem zde druhý domov.
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Při zaměstnání jsem vystudoval druhou vysokou školu (filozofickou fakultu), získal doktorát a aspiranturu.
Vev. Bítýšku znám detailněji než Tišnov, přirostla mně k srdci.
Až za pár dnů na škole skončím, budu přát nejen škole, ale i celému městečku jediné - VZKVÉTEJTE.

Jan Pestr

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 21.11.2013
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 7
ZM schvaluje V. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2013
v oblasti příjmů, výdajů a financování.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích č.
128/2000Sb., ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí dotací a
peněžitých příspěvků a darů příspěvek ve výši 55000,- Kč FC Veverská
Bítýška, příspěvek 55000,- Kč HC
Veverská Bítýška a příspěvek ve výši
35000,- Kč TC Veverská Bítýška.
Jedná se o rozdělení fin.částky na
podporu sportu z výnosu VHP.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje odpis majetku - Městyse
Veverská Bítýška dle předloženého
soupisu.
Usnesení č. 10
ZM neschvaluje bezúplatný převod
pozemku p.č. 5665/4 v k.ú. Bystrc o
výměře 2429 m2 do vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM souhlasí se změnou projektu týkající se změny povrchu příjezdové
komunikace , která je součástí akce
47 RD Veverská Bítýška z původního
asfaltového povrchu na zámkovou
dlažbu za dodržení podmínek uvedených ve stavebním povolení
vydaného dne 17.12.2009 pod.
MK/16505/09/OD.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu "Veverská
Bítýška- přechod pro pěší na ulici
Dlouhá, před smuteční síní" mezi
Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1872/31, díl a o výměře 13 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 600,- Kč/m2 a pověřuje starostu

podpisem kupní smlouvy.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
hradí kupující.
Usnesení č. 14
ZM revokuje usnesení č. 12 ze dne
25.6.2013
týkající
se
směny
pozemků.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje záměr směny pozemků
ve vlastnictví městyse p.č. 2582/21 o
výměře 3701 m2, (orná půda) p.č.
2019/4 o výměře 261 m2 ( ostatní
plocha) za pozemky v soukromém
vlastnictví p.č. 2020/3 o výměře 62
m2 (ostatní plocha) , p.č. 1872/8 o
výměře 930 m2 (ostatní plocha) a p.č.
2020/4 o výměře 43 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Veverská Bítýška. Vlastník, který pozemky touto směnou nabude, dodrží podmínky nájemní
smlouvy č. 22270/2010 ze dne
4.8.2010, která je v současné době na
pozemky uzavřená.
Usnesení č. 16
ZM neschvaluje prominutí valorizace
České poště s.p.vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor provozovny na ul.9 Května 3, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1275/1 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 2453/5 o
výměře cca 59 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek bude oddělen geometrickým
plánem, a to tak, aby byl zajištěn
přístup k pozemku p.č 2453/3 v k.ú.
Veverská Bítýška. Po dodání geom.
plánu bude záměr prodeje zveřejněn.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 710/1 (ostatní
plocha) o výměře cca 542 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200,Kč/m2. Pozemek bude oddělen geo5

metrickým plánem a poté zveřejněn.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje zábor části pozemku
p.č. 2326 v k.ú. Veverská Bítýška o
výměře 78 m2. Uvedený souhlas se
záborem bude proveden formou
dodatku k uzavřené smlouvě o právu
provést stavbu mezi vlastníkem
pozemku Městysem Veverská Bítýška
a Povodím Moravy, s.p. z dubna 2013
(odst.III, bod 1 uvedené smlouvy)
ZM pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě o právu
provést stavbu mezi městysem Veverská Bítýška a Povodím Moravy, s.p. z
dubna 2013.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje výměnu oken a vstupních dveří v budově č.p. 555,
ul.Boční. Na základě předložené cenové nabídky dodávku a výměnu
oken a hliníkových dveří provede
firma Oknoservis s.r.o, se sídlem
Tuřanka 115, Brno. Firma Oknoservis
s.r.o., předloží smlouvu o dílo.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje směnu pozemků p.č.
1986/4 o výměře 31 m2 (zahrada,
která byla oddělena geom.plánem č.
1540-185/2013, vzniklá z parcely č.
1986/1) a díl b) o výměře 20 m2
(ostatní plocha- jiná plocha která
vznikla oddělením z p.č. 1987/3) ve
vlastnictví Městyse Veverská Bítýška
za pozemek p.č. 1990/10 o výměře
26 m2 (ostatní plocha- ostatní komunikace která vznikla oddělením
geom.plánem z p.č.1990/5) v soukromém vlastnictví a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková
výměra směnovaných pozemků ve
vlastnictví městyse činí 51 m2. za pozemek v soukromém vlastnictví o výměře 26 m2. Díl b) se včleňuje do
parcely č. 1990/5. Rozdíl ve výměře
25 m bude doplacen částkou 200,Kč/m2. Veškeré poplatky spojené s
prodejem uhradí městys a soukromý
vlastník id.1/2.

Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 12/2013

Usnesení č. 23
ZM schvaluje Smlouvu o přeložce
zařízení distribuční soustavy č.
13001723 uzavřenou mezi povinným
Městysem Veverská Bítýška a oprávněným E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje rozmístění 3 ks kontejneru na použitý textil od Diecézní
charity, Brno. Kontejnery budou
umístěny na území Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje záměr pronájmu
pozemku ve vlastnictví městyse p.č.
2531/10 o výměře 234 m2 (ostatní
plocha) , p.č. 2531/9 o výměře 117
m2 ( zastavěná plocha), p.č. 2520/7 o
výměře 55 m2 ( trvalý travní porost),
p.č. 2533/1 o výměře 3318 m2 ( ostatní plocha), p.č. 2531/6 o výměře 168
m2 (ostatní plocha) ,p.č. 2531/7 o
výměře 108 m2 (ostatní plocha), část
pozemku p.č. 2520/13 o výměře cca
104 m2 (ostatní plocha), dále budovy
sociálního zařízení se zastavěnou plochou 229 m2, mobilní stavební buňky
( recepce) a příslušenství. Pozemky a
zařízení se pronajímají jako jeden
oplocený celek tvořící areál autocam-

www.obecveverskabityska.cz

pu na dobu 15 let za celkovou cenu
60 000,- Kč/rok + valorizace.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje doplnění Nařízení
Městyse Veverská Bítýška č. 1/2009
spočívající v úpravě přílohy č.1, která
se týká mimo jiné pozemků, komunikací nebo jejich částí na kterých se
nezajišťuje zimní údržba. Do přílohy
budou zahrnuty 2 mostky vedoucí z
ulice Boční přes Bílý potok směrem
na Ostrůvek a pozemek p.č. 2396/66
v k.ú. Veverská Bítýška (propojovací
cesta z ulice Hvozdecká k čerpací
stanici)
Usnesení č. 27
ZM schvaluje umístění el.rozvaděče
na obecním pozemku p.č. 1307/1 dle
předložené situace.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje vyřazení věcí ZŠ Veverská Bítýška dle předloženého vyřazovacího protokolu vyjma pianina
Petrof, inv.č. 7/742/7
Usnesení č. 29
ZM schvaluje úpravu provozního
řádu - využívání výpočetní techniky
pro čtenáře v obecní knihovně v čl.2,
bod č.2.4. , který upravuje bezplatnou dobu užívání internetu.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje vyřazení starých a nepotřebných věcí v MŠ Vev.Bítýška dle
předloženého vyřazovacího pro-

tokolu.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje zařazení bodu Smlouva
o zřízení odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu "V.Bítýška,
M.Kudeříkové, DPNN, Zavřel, p
1971" na program dnešního jednání.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 26.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje Smlouvu č.NM014130007287/001 o zřízení odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu
"V.Bítýška, M.Kudeříkové, DPNN,
Zavřel, p 1971 uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje zařazení bodu - Žádost
Povodí Moravy, s.p.,o stanovisko
městyse týkající se odstranění dřevin
rostoucí na pozemku p.č. 2326 v k.ú.
Veverská Bítýška na program
dnešního jednání. Tento bod bude
projednán jako bod č. 27.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje, aby uvedené dřeviny
dle předloženého seznamu na své
náklady pokácelo a provedlo úklid
včetně úklidu dřevní hmoty Povodí
Moravy s.p.

KOSTELÍK NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Obyvatelé Veverské Bítýšky toto místo nazývají ,,u kapličky". Kostelík zde stojí již přes osm století a historici praví, že je starší než hrad Veveří. Původně byl kaplí zeměpanského dvorce. Po vzniku hradu sloužil
jako hradní kaple. Později u něho byla malá osada a kolem kostelíka vznikl hřbitov. Osada zanikla během
husitských válek, ale kostelík a hřbitov tu zůstal.
Během staletí zažil mnohé a dovede o tom tichounce vyprávět. Třeba o poustevnících, kteří po staletí přebývali poblíž kostelíka v tzv. ,,poustce". Byli dobrovolnými správci kostelíka a zastávali také místo hrobníků
na přilehlém hřbitově. Starali se o drobnou údržbu, konali však i kostelnické služby. Mezi jejich úkoly patřilo i shánění peněz na opravy kostelíka a hřbitova, neboť zub času a válečné události mnohdy vykonaly své.
Nebyli to však poustevníci v běžném slova smyslu. Společnosti se vůbec nevyhýbali, ba naopak, někteří
pocházeli z vesniček a městeček, která patřila k Veverskému panství. Od vzniku farního kostela sv. Jakuba
ve Veverské Bítýšce (v první polovině 15. století) byli této faře podřízeni. Mohli bydlet v poustce, ale nic
nebránilo tomu, aby bydleli ve vsi či městečku a ke kostelíku docházeli, když bylo třeba. Za výkon takovéto kostelnicko-hrobařské funkce dostávali určitou odměnu, která ještě v 18. století představovala např. část
polí u kaple Matky Boží a nedaleko dědiny Hvozdec, od vrchnosti dvě míry žita, o Vánocích koledu a o svatém Martinovi rohlíky.
Dokonce se zachovalo několik jmen ,,poustevníků", jedním z nich byl jistý Kříž - soused a obyvatel z městečka Veverské Bítýšky.
Druhou zajímavou zprávu zachytily prameny v roce 1652. Tehdy se vypravil poustevník Jiří Krátký na
cesty, aby získal finanční příspěvky do sbírky na opravu kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce a kostelíka na
Veveří. Obojí bylo dosti poškozeno žoldnéřskou armádou třicetileté války. Na cestu dostal průvodní
doporučující list, který ho opravňoval přijímat takovéto finanční částky. Ručili za něho purkmistr a starší
městečka Veverské Bítýšky, kteří mu onen dopis vystavili.
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V roce 1795 se sešlostí věku a celkovou zchátralostí poustka u kostelíka rozpadla. V dobách husitských
válek kostelík utrpěl značné škody, při nichž vzaly za své jeho původní nástěnné malby. Po uklidnění těchto válek, pravděpodobně již v polovině 15. století, byla přistavěna k původnímu kněžišti kaple, která dnes
slouží jako sakristie. Nad kněžištěm
byl vyzděn štít a nejspíš již v této
době byla zazděna původní a prolomena nová okna, a to jak v kostelní
lodi, tak v kněžišti. Přibližně na přelomu 15. a 16. století přibyla ke kostelíku další kaple, tentokrát při zdi
lodi. Původní vstupní románský portálek s dvěma lvy byl přenesen do
boční zdi kaple a v západní zdi lodi
byl prolomen nový ,,dnešní" vchod.
Dne 23. června 1778 sjel do zvoničky kostelíka blesk a celou stavbu
značně poničil. Sotva se kostelík z této pohromy vzpamatoval, hrozilo mu
spolu se hřbitovem v 90. letech 18.
století zrušení v rámci josefínských
reforem. Cenný oltářní obraz matky
Boží, jehož původ sahá až do 14. století, byl přenesen do farního kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. Celý areál nakonec zachránila
skutečnost, že ustanovená komise nenalezla vhodnější místo pro hřbitov.
V letech 1815-1816 byl kostelík opraven, náklady činily 863 zlatých. Přibyl kazetový strop s novými malbami, hudební kruchta a nová hřbitovní kostnice. Do věžice byl vsazen zvon sv. Jana Evangelisty, který ulil
brněnský zvonař Karel Stecher.
Hřbitov kolem kaple sloužil do roku 1880, poté byl zrušen. V roce 1938 byl originál obrazu veverské
Matky Boží převezen do Prahy a natrvalo uložen do sbírek Národní galerie. V kostelíku byl nahrazen kopií,
která jej zdobí dodnes. Roku 1980 byl pro kapli vypracován projekt oprav, které se měly o rok později realizovat. Plánovaná oprava se však v roce 1981 neuskutečnila, neboť se nepodařilo najít podnik, který by tuto
opravu provedl. Oprava začala v srpnu 1983 a trvala do roku 1987, kdy byla kaple vymalována. Po dobu
oprav se každoroční poutě (15.8.) konaly venku před kaplí.
19. května roku 1996 byl oltář vysvěcen Otcem biskupem Vojtěchem Cirklem. V roce 2007 proběhla
oprava zvoničky. Báň byla pokryta novým šindelem a křížek na vrcholu byl zpevněn a nově pozlacen.
Dřevěné součásti byly napuštěny ochranným nátěrem. Báň, věžička a střecha kaple nyní tvoří jednotný
stylový celek, přibližující se původní podobě.
Kostelík je dodnes poutním místem a častým cílem vycházek do veverských lesů, neboť jeho zajímavá
podoba, poloha a jeho pohnuté osudy k němu přitahují i dnes stále více návštěvníků, obdivovatelů a příznivců.

Hana Mifková

EKO DEN S KOMETOU
V pondělí 1.10.2013 jsme se zúčastnili akce zvané Eko den s Kometou. Cílem akce bylo naučit se třídit
odpad. Fanoušci se také mohli setkat se svými oblíbenými hráči brněnského hokejového týmu.
Krátce po příjezdu do Brna jsme usedli na tribunu v legendárním Rondu a pozorovali trénink A týmu HC
Komety Brno. Po tomto sportovním představení jsme dostali rukavice a vyrazili skrz brněnské ulice na hrad
Špilberk. V parku obklopujícím tuto památku ležely pohozené odpadky a naším úkolem bylo je odstranit.
Dostali jsme pytle představující žluté, modré, zelené i černé kontejnery. Už jen si zapamatovat, že sklo patří
do zeleného, papír do modrého, plasty do žlutého a zbytek do černého, se některým z nás zdálo prakticky
nemožné. Při sbírání odpadků byl každému družstvu přidělen hokejista, se kterým jsme se mohli vyfotit
a dostat autogram. Nám byl přiřazen Jan Hruška, který se nám po celou dobu ochotně věnoval a vyhověl
všem našim prosbám. Odpověděl na kladené dotazy a až do vyhlášení výsledků nám dělal společnost.
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Po návratu do Kajot Areny jsme opět zasedli na modrá sedadla. Pořadatelé zodpověděli nejdůležitější
otázku dne. Kdo zvítězil? Nejzodpovědněji se úkolu zhostil tým ze Slavkova u Brna, a proto měli tu čest
nakouknout do zákulisí jednoho z nejslavnějších týmů extraligy, promluvit s hráči a odnést si památku v podobě podpisů.
Všichni zúčastnění si odnesli diplom a dobrý pocit ze správně odvedené práce. Jak jsme byli poučeni, za
jeden den jsme všichni uklidili více odpadků, než jeden člověk v ČR sesbírá celý rok a to už je úspěch.
Někteří z nás se po oficiálním ukončení akce odebrali na led, aby zkusili jízdu v Kajot Areně - srdci brněnského hokeje. Jiní nahlédli do kabin svých oblíbenců a další si zkusili střelbu na bránu.
Den s KOMETOU se opravdu vydařil a tento neopakovatelný zážitek by nám mohla závidět spousta lidí
nejen v Jihomoravském kraji.
S pozdravem

autoři článku David Kozina a Barbora Fritzová (IX.A)

PŘES SOKOLÍ
Náš pěší výlet zahájíme nástupem do autobusu směr Tišnov. Cesta mezi Lažánkami, Maršovem a
Deblínem je takovou malou vyhlídkovou jízdou. Po příjezdu na nádraží do Tišnova zjistíme, kolik máme
času (dnešní vycházka může běžnému turistovi trvat i s rezervou cca 3 hodiny).
V Tišnově můžeme navštívit nějakou výstavu, např. v muzeu v Müllerově domě najdeme výstavu
fotografií a zajímavé minerály. V Jamborově domě na Brněnské ulici je ještě do konce letošního roku výstava obrazů Františka Mikše a dřevořezeb našeho spoluobčana Petra Groha. A právě po Brněnské ulici
vyrazíme směrem na Hradčany.
Dojdeme k dnes už bývalé (právě ji bourají) tišnovské pile, kde najdeme modrou turistickou značku. Po
ní projdeme okolo hradčanského nádraží a podchodem se dostaneme do vesnice Hradčany. Podél hustě
frekventované silnice dojdeme na křižovatku. Jako orientační bod nám poslouží
stavební firma RIGI a za
rohem místní hospůdka. Tam
odbočuje modrá značka
doprava a míří přes malé
náměstíčko mezi domy
a chatami směrem do lesa.
Začínáme zvolna stoupat
a přitom se nám otevírají
výhledy na Hradčany a město Tišnov.
Po vstupu do lesa je
najednou ticho a klid, můžeme vidět, jak se v této
roční době příroda uložila ke
spánku. Po lesní cestě, která
pořád stoupá, je třeba pozorně sledovat modrou značku, abychom neztratili správný směr. Pozvolna se cesta narovnává a za chvíli se
ocitneme na nejvyšším bodě dnešní vycházky - na rozcestí Pod Sokolím. Vrchol Sokolí (419 m n. m.) je odtud
nedaleko, ale je zalesněný a není tedy pro turistu příliš zajímavý. Je to nejvyšší bod východní části Deblínské vrchoviny.
Od této chvíle, jako za odměnu, půjdeme většinou už jen z kopce. Držíme se stále modré značky, která
nás vede po široké cestě směr Bítýška. Přes kraj lesa se nám otevře výhled na náš městys. Zajímavost - tato
trasa byla v minulosti doporučena vojenskou správou při mobilizaci vojáků v záloze na pěší přesun do Tišnova.
Na konci lesa se cesta stáčí směrem doleva, my se však držíme modré značky, která nás po užší cestě
zavede mezi první chaty a domy na ulici Marušky Kudeříkové. Tady už určitě nezabloudíme. Celá trasa měří
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cca 10 km, doporučuji však vzhledem k nynějším krátkým dnům vyrazit raději dříve, abychom nedocházeli
za tmy.
Všem přátelům a turistům přeji do nového roku spoustu zážitků a příjemně strávených chvil při pobytu
v přírodě.

Turistice zdar, Václav Hálek

INFORMACE Z RADNICE
Městys Veverská Bítýška oznamuje občanům, že poplatky za svoz komunálního
odpadu a ze psa se budou na rok 2014 vybírat až od pondělí 3.února 2014.

Výsledky voleb za Veverskou Bítýšku do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 25.10.-26.10.2013
1. Česká strana sociálně demokratická
2. ANO 2011
3. TOP 09
4. Komunistická strana Čech a Moravy
5. Křesťan. a demokrat. Unie – ČSL
6. ODS
7. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

324 hlasů
275 hlasů
197 hlasů
194 hlasů
159 hlasů
107 hlasů
94 hlasů
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VÁNOČNÍ PERNÍKY
Přinášíme recepty tentokrát na perníky, které k Vánocům patří. Recepty jsme získali od Pavlíny Králíkové.
Perníky pečené podle druhého receptu, jste mohli ochutnat při rozsvěcení vánočního stromku Na Městečku
dne 13.12.2013.
Perník
1,20 kg hladké mouky
40 dkg práškového cukru
30 dkg teplého medu
3/4 prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
2 lžičky skořice
10 ks nového koření - pomlít
1 lžička hřebíčku - pomlít
1 hera
2 - 3 lístky badiánu - pomlít
1 lžička anýzu - pomlít
4 celá vejce
Na vále vypracujeme těsto, necháme 24 hodin uležet v lednici v igelitovém sáčku. Vyválíme 1 cm vysoký
plát, vypichujeme tvary. Před pečením potřeme žloutkem ( l žloutek a 3 lžičky vody). Pečeme při střední
teplotě do růžova. První den tvrdé, pak změknou.
Bílková poleva: 1 bílek, 15 - 20 dkg cukru - dobře vyšlehat.
Medové perníky
80 dkg hladké mouky
25 dkg moučkového cukru
12 dkg ztuženého tuku - Iva, Omega
4 vejce
4 lžíce medu
1/2 balíčku mleté skořice
1/2 prášku do pečiva
2 kávové lžičky jedlé sody.
Těsto se nechává 24 hodin uležet. Jinak postup stejný jako u předešlého
receptu.

Ať jsou vaše domy a byty provoněné vánocemi.

INZERCE

Døevo palivové
z Veverských Knínic
Dub, buk,habr

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

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

www.DubovePoleno.cz
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ZM

ZDENĚK MIČÍK - stavební firma
Chudčice 5, 664 71 Veverská Bítýška
tel. 728 140 980, zdenekstavby@email.cz

Spolehlivě,
Kvalitně,
Profesionálně ..
· stavební práce včetně
dodávky materiálu
· obkladačské a izolační práce
· fasády - zateplení
· rekonstrukce bytových jader
· ploty z KB bloku včetně dřeva
· sádrokartonářské práce
· vodoistalace a topení
· tesařské práce
www.micik-stavby.cz
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Ing. Liška Vladimír

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

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v březnu 2014  Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72,
664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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