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Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do nového roku 2009, a tak mi do-
volte, abych Vás co nesrdečněji pozdravil a popřál
Vám hodně zdraví,štěstí a lásky ve Vašich rodinách
a aby pro Vás všechny byl nastávající rok úspěšný
a radostný.

Zdravím a vítám Vás, občany, kteří jste se do naší
obce v uplynulém roce přistěhovali a zřídili si zde
trvalý pobyt - ať se Vám mezi námi líbí.

V rámci protipovodňových opatření probíhá od-
straňování porostů a sedimentů v korytě Bílého poto-
ka a úprava břehových svahů. V blízké době by měly
být započaty práce na úpravě bočního jezu na řece
Svratce. S povodím Moravy jsme projednali záměr
týkající se provedení udržovacích prací v korytě řeky
Svratky - vodního toku Svratka, v řkm 65,600 -
67,060. Účelem stavby je odstranění sedimentů
z upraveného koryta řeky Svratky v intravilánu naší
obce a tím zlepšení vodohospodářských poměrů v
dané lokalitě a obnovení průtočného profilu vodního
toku. Údržba koryta bude prováděna od silničního
mostu Vev. Bítýška-Chudčice po silniční most
Vev.Bítýška-Tišnov.

Byla propojena dešťová kanalizace v ulici Pod
Horkou, byly provedeny elektropřípojky a potřebné
revize. V současné době čekáme na přidělení elek-
troměru, poté bude zažádáno o vydání kolaudačního
souhlasu a čerpací stanice bude uvedena do pro-
vozu. V jarních měsících budou provedeny terénní
úpravy, částečné odvodnění a oprava narušené ko-
munikace v ulici Nádražní.Touto cestou chci podě-
kovat občanům v uvedené lokalitě za vstřícnost a po-
chopení, vzhledem k tomu, že byli nuceni strpět

nevlídné podmínky spojené s výstavbou této kana-
lizace.

Na základě požadavku krajské hygienické stanice
dokončila pracovní skupina obce opravu sociálního
zařízení v budově mateřské školy v ulici Pavla Perky,
doufám, že budou spokojeny především děti.

V krátkosti bych Vás chtěl informovat o zřizování
přechodů pro chodce v naší obci. Zastupitelstvo
obce schválilo výstavbu dvou přechodů pro chodce,
jeden na ulici Dlouhá u smuteční síně a druhý na
náměstí před budovou obecního úřadu, kde by měl
být přechod pro chodce řešen formou ostrůvku. Zbu-
dování přechodu pro chodce a jeho povolení na
komunikaci III. třídy ve vlastnictví kraje má určitá
pravidla, a rozhodující jsou vždy patřičné zákony
o pozemních komunikacích a stanovisko dopravního
inspektorátu. Ten vždy určí, kde přesně a za jakých
podmínek může být přechod pro chodce zreali-
zován. Důležitou podmínkou je šířka komunikace,
která by neměla být širší než 6 metrů. V opačném
případě je třeba komunikaci upravit již zmiňovaným
ostrůvkem, nebo zálivem. Další velmi důležitou věcí
je bezpečný rozhled chodce - minimálně 50 metrů
na každou stranu, dále je třeba brát v úvahu křižo-
vatky, autobusové zastávky a jiné. Někdo si může
myslet, že výstavba přechodu pro chodce začíná
a končí nastříkáním bílého značení na komunikaci
a to je vše. Za povolení přechodu pro chodce je však
vždy někdo odpovědný, a proto musí být realizován
na základě vydaného povolení dotčeného orgánu.
Prostor na uvedené přechody pro chodce nechala
obec zaměřit a byl osloven projektant ing. Milan



Zezula, který v současné době zpracovává projek-
tovou dokumentaci pro stavební povolení. 

Ještě bych se zmínil o pálení odpadů. Vlivem
zdražování energií a pevných paliv dochází k větší-
mu nárůstu spalování různých odpadů. 

Co  toto spalování přináší našemu okolí, naší obci
a především nám občanům? Domácnosti jsou ve
znečišťování ovzduší hned za automobily. Leckde na
venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná
nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí
kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií
pro dokonalé hoření a čištění zplodin, a tak záleží
především na každém z nás, kolik zplodin vypustíme
do ovzduší.

Mějme ohled ke svému okolí a nespalujme domo-
vní odpad.

Podle zákona o odpadech jsou fyzické osoby
povinny nakládat s odpadem podle systému stanove-
ného obcí. Naše obec je začleněna do systému EKO-
KOM a má zajištěn tříděný sběr odpadů, který si dle
potřeby svážíme vlastním  kuka vozem. Veškerý vy-
tříděný odpad svážíme do sběrny. 

A ještě jednu důležitou připomínku ke  tříděnému
svozu odpadů  v naší obci, a k některým názorům, že
plasty, papír i komunální odpad sváží stejné auto,
takže to stejně všechno skončí na jedné hromadě.
Není to pravda - ano, plasty, papír i komunální
odpad může svážet jedno auto a jedna osádka, někdy

i během jednoho týdne nebo dokonce i jednoho dne.
Svozové auto stojí několik miliónů korun a málokterá
svozová firma, nebo obec si může dovolit takový
luxus, aby měla na každý tříděný odpad jiné auto.
Proto se svozový vůz vyprázdní, vyčistí a jede zase
pro něco jiného. Pro informaci zajistíme, že svozový
vůz bude mít označení, který odpad právě sváží.
V uplynulém roce bylo v naší obci vytříděno 41 tun
papíru, 30,5 tuny železa, 17,4 tuny skla barevného,
16,2 tuny skla bílého,  9,5 tuny plastů, 80 m3 poly-
styrénu, 245 kg nápojového obalu. Celkem bylo
vytříděno a odevzdáno k dalšímu využití 115 tun
tříděného odpadu, ani jedna vytříděná složka odpa-
dů neskončila na skládce, ale vždy byla předána
k dalšímu zpracování a využití. I toto je jeden z dů-
vodů, že se poplatek za likvidaci odpadů občanům
na letošní rok nezvyšuje. Papír, sklo barevné a bílé
předáváme do sběrny A.S.A Brno, plasty nápojové
obaly do Van Gansenvinkelu Brno, kovový odpad do
kovošrotu a polystyrén odebírá firma EKOSTYREN
s.r.o. 

Vážení občané, třiďte odpad a udržujte čistotu
v okolí sběrných míst. Děkuji všem, kdo se na třídění
odpadu podílí. 

Josef Mifek, starosta obce
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 6.11.2008

Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje zařazení bodu - Stano-
vení priorit a zahájení přípravy obec-
ního rozpočtu na r. 2009. Tento bod
bude projednán jako bod č. 17 (přílo-
ha č. 4)
Usnesení č. 3
ZO neschválilo zařazení bodu - Způ-
sob určování výše poplatku za odpad
v Obci Veverská Bítýška na program
dnešního jednání ( příloha č. 5)
Usnesení č. 4
ZO schvaluje zařazení bodu - Bezba-
riérové úpravy na místním hřbitově 
(příloha č. 6) Tento  bod bude projed-
nán jako bod č.18
Usnesení č. 5
ZO neschválilo zařazení bodu - Sta-
novení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti v Obci Veverská
Bítýška (příloha č. 7)

Usnesení č.6
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Bělíčka.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje do návrhové komise
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č.10
ZO schvaluje IV. Rozpočtové opatře-
ní v roce 2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje IV. Rozpočtové opatře-
ní v roce 2008 v oblasti výdajů vč.
doplnění spočívající v posílení §
3639 ČOV - garáž org.42 o 100 000,-
Kč, a tuto částku snížit z § 6409
pol.5901 rezerva.
Usnesení č. 12
Dle zákona č.128/2000Sb. a Sbírka
zákona 2/2003 § 85, písm.b, zastupi-

telstvo obce schvaluje zakoupení
věcného daru elektronický ukazatel
skóre a časomíra do hodnoty 30 000,-
Kč FC Veverská Bítýška při příležitos-
ti oslav 80-tého výročí založení
oddílu kopané. 
Usnesení č. 13
ZO schvaluje I. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje I. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti výdajů vč.
úpravy v § 6409 pol.5660 Půjčky se
sníží o částku 3 500,- Kč a tato částka
bude posílena v § 6171 Správa-
ošatné.
Usnesení č. 15
ZO schvaluje I. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti financování.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje termín 1.4.2009, kte-
rým stanovuje užívání razítek a veške-
rých písemností včetně úředních listin
s názvem městyse Veverská Bítýška.
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Usnesení č. 17
ZO schvaluje předloženou Smlouvu
č. 1-939/2008-14 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
týkající se dotací na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů.
Usnesení č. 18
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvu č. 1-939/2008-14 o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje týkající se dotací na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Usnesení č. 19
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31.12.2009 a celková část-
ka činí 144 400,- Kč.
Usnesení č. 20
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zajištění financování systé-
mu IDS JMK pro rok 2009  mezi Obcí
Veverská Bítýška a Jihomoravským
krajem se sídlem Žerotínovo náměstí
3/5, Brno.
Usnesení č. 21
ZO schvaluje směnu obecních po-
zemku p.č. 618/2 o výměře 241 m2 a
díl e z p.č. 110/1 o výměře 76 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za pozemky
p.č. 85/3 o výměře 222 m2,  díl b z
parcely č. 110/4 o výměře 34 m2 a díl
c z parcely č. 113 o výměře 1 m2 ve
vlastnictví manželů Strachoňových,
bytem Pavla Perky 588, Veverská
Bítýška. Veškeré finanční náklady tý-
kající se zaměření a poplatků spoje-
ných ze směnnou smlouvou uhradí
ideální polovinou Obec Veverská
Bítýška a manželé Strachoňovi, bytem
Pavla Perky 588, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZO pověřuje starostu obce podpisem
směnné smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a manžely Strachoňovými,
bytem Pavla Perky 588, Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje výstavbu 47 RD v loka-
litě Pod Kravínem. Veškeré IS: kanali-
zace, voda, plynovod, elektřina, veř.
osvětlení, chodníky a komunikaci

vybuduje investor na své náklady a
poté převede bezplatně na Obec
Veverskou  Bítýšku, a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí. Podmín-
kou vydání kolaudačního rozhodnutí
bude bezplatný převod výše uvede-
ných IS do vlastnictví Obce Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje, že investor zbuduje na
vlastní náklady propojovací cestu (
cesta pro cyklisty a chodce) na
pozemku u domu C 20 a na základě
smlouvy o smlouvě budoucí investor
tento pozemek převede bezplatně na
Obec Veverskou Bítýšku.
Usnesení č. 25
ZO schvaluje, že investor zbuduje na
své náklady budoucí napojení lokality
pod kravínem na rozvojovou lokalitu
směrem k obci Veverská Bítýška na
pozemku u domu č. 12. Na základě
smlouvy o smlouvě budoucí tento
pozemek investor bezplatně převede
do vlastnictví obce Veverská Bítýška.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje,že dodávka pitné vody
pro 47 RD v lokalitě pod kravínem
bude možná až po vybudování posi-
lujícího zdroje pitné vody a zapojení
posilujícího zdroje pitné vody do
vodovodního řádu. V případě, že
nedojde k posílení vodovodního řádu
pitnou vodou, nebude ze strany
vodárenského svazku realizována
dodávka pitné vody do uvedené loka-
lity.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje stavební materiál  pro
výstavbu 47 RD v lokalitě pod kra-
vínem bude navážen ze strany od čer-
pací stanice a nebude navážen z ulice
Hvozdecká.
Usnesení č. 28
ZO schvaluje Ing. Jitku Erbenovou
vypracováním projektové dokumenta-
ce pro vodoprávní povolení na akci-
úprava koryta vodního příkopu
občasného toku Slešťůvka. Součástí
bude zaměření svodnice dle požadav-
ku projektanta. Zaměření provede
CZK, s.r.o., Křižíkova 70, Brno, pan
Miroslav Navrátil.

Usnesení č. 29
ZO pověřuje starostu a místostarostu,
aby započali jednání s uživateli a
majiteli polností a zabránili tak zneči-
šťování, splavování a následnému
zaplavování bahnem okolních nemo-
vitostí.
Usnesení č. 30
ZO schvaluje záměr prodeje studny
na p.č. 5648/5  k.ú. Bystrc ve vlast-
nictví Obce   Veverská Bítýška.
Usnesení č. 31
ZO schvaluje návrh páteřní komuni-
kace pro cyklisty, in-line bruslaře a
vozíčkáře Kuřim-Vev.Bítýška" v trase (
bývalá železnice, ul.Nádražní) - etapa
č. 5 
Usnesení č. 32
ZO neschvaluje záměr prodeje obec-
ních pozemků p.č. 1688/2 a p.č.
1700 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 33
ZO schvaluje převod obecních
pozemků p.č. 2304/42 a p.č. 2304/43
z k.ú. Veverská Bítýška do k.ú. Hvoz-
dec.
Usnesení č. 34
ZO schvaluje smlouvu č. 6407-
004/001/08 o zřízení práva odpovída-
jícímu věcnému břemenu mezi Obcí
Veverská Bítýška a E.ON Distibuce,
a.s. se sídlem F.A Gerstnera 215/6,
České Budějovice.
Usnesení č. 35
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy č. 6407-004/001/08  o zříze-
ní práva odpovídajícímu věcnému
břemenu mezi Obcí Veverská Bítýška
a E.ON Distibuce, a.s. se sídlem F.A
Gerstnera 215/6, České Budějovice.
Usnesení č. 36
ZO pověřuje starostu a ostatní členy
zastupitelstva obce, aby do příštího
zasedání zastupitelstva  připravili pro
finanční výbor seznam priorit pro rok
2009, včetně předpokládaných nákla-
dů.
Usnesení č. 37
ZO pověřuje starostu obce zajištěním
bezbariérových úprav na místním
hřbitově.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 18.12.2008

Usnesení č.1
ZO schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webo-
vých stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje projednání bodu č.17

místo bodu č. 7 a bod č. 7 místo bodu
č. 17
Usnesení č. 3
ZO schvaluje zařazení bodu - Zápis z
jednání VÚP ze dne 18.12.2008. Ten-
to bod bude projednán jako bod č.

20.
Usnesení č.4
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Brychta.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje do návrhové komise
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pí.Jerouškovou.
Usnesení č.6
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Reimera.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje V. Rozpočtové opatření
v roce 2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje V. Rozpočtové opatření
v roce 2008 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje:
Rozpočtové provizorium se bude pro
rok 2009 řídit těmito pokyny:
neinvestiční výdaje budou čerpány až
do schválení rozpočtu roku 2009 ma-
ximálně do výše 1/12 rozpočtu r.
2008 měsíčně. Investiční akce budou
do schválení rozpočtu zastaveny s vý-
jimkou dobudování dešťové kanali-
zace v ulici Pod Horkou a oprava so-
ciálního zařízení v Mateřské škole v
ulici Pavla Perky. Zastupitelstvo obce
schvaluje proplatit výdaje spojené s
těmito akcemi, a dále schvaluje pro-
platit výdaje spojené s vypracováním
projektové dokumentace pro intenzi-
fikaci ČOV a splaškové kanalizace v
obci. Rozpočet na rok 2009 bude
předložen zastupitelstvu obce ke
schválení nejpozději do 31. března
2009. 
Usnesení č. 11
ZO uděluje v souladu s §102 odst.2
písm.a) a odst. 4 zákona č.
128/2000Sb., o obcích starostovi
obce pravomoc provádět rozpočtová
opatření v období od posledního za-
stupitelstva konaného v r. 2008 do
31.12.2008. Tato rozpočtová opatření
budou schválena na nejbližším zas-
tupitelstvu obce.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje II. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 13
ZO schvaluje II. Rozpočtové opatření
SF v roce 2008 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu č.4408309/1 mezi Obcí
Veverská Bítýška a E.ON Česká
republika, s.r.o. se sídlem F.A.Gerst-

nera 2151/6, České Budějovice. Jedná
se o vybudování nového kabelového
vedení NN a přípojkových sítí pro
novou lokalitu rodinných domů "Pod
kravínem".
Usnesení č. 15
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu č.
4408309/1 mezi Obcí Veverská Bítýš-
ka a E.ON Česká republika, s.r.o. se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Jedná se o vybudování
nového kabelového vedení NN a
přípojkových sítí pro novou lokalitu
rodinných domů "Pod kravínem".
Usnesení č. 16
ZO schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 615/3 s tím,
že na pozemku je uložen vodovod,
proto musí být dodrženo ochranné
pásmo a nesmí dojít k zamezení přís-
tupu k parcele č. 615/2.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje cenu prodeje za část
obecního pozemku p.č. 615/3 ve výši
800,- Kč/m2

Usnesení č. 18
ZO neschválilo protinávrh p.Brychty
týkající se nesouhlasu s podnájmem
p.č. 436/1 o výměře 4,14 m2.
Usnesení č. 19
ZO schvaluje na základě nájemní
smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýška
a pí.Alenou Urbánkovou je nájemce
podle  bodu č. 4 nájemní smlouvy
oprávněn přenechat uvedený poze-
mek p.č. 436/1 o výměře 4,14m2 do
nájmu jinému uživateli na dobu urči-
tou, a to do 31.12.2010. 
Usnesení č.20
ZO neschvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 741 o výměře 192 m2. 
Usnesení č. 21
ZO neschvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 534/23 o výměře 31
m2. 
Usnesení č.22
ZO neschvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 767/1 o výměře
262m2.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje zachování stávající
ceny poplatku za odpad pro rok 2009
, tj. 200,- Kč/os. 
Usnesení č.24
ZO neschvaluje pro rok 2009 pro

všechny nemovitosti jeden místní
koeficient ve výši 2.
Usnesení č. 25
ZO neschvaluje zvýšení počtu členu
zastupitelstva městyse Veverská Bítýš-
ka v dalším volebním období od roku
2010 na 15 členů.
Usnesení č.26
ZO schvaluje Smlouvu o umístění
veřejné komunikační sítě na stavbu
M-083-2-0445 "V.Bítýška - Na Bílém
potoce 754, zřízení UR", kterou real-
izuje společnost VEGACOM, a.s.
Smlouva se uzavírá mezi Obcí Vever-
ská Bítýška a Teléfonicou O2 Czech

Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Za
Brumlovkou 266/2 s tím, že před
zásypem bude vyzván zástupce SÚ
Veverská Bítýška ke kontrole, zda
jsou práce provedeny dle ČSN a kabel
je uložen v chráničce.
Usnesení č. 27
ZO pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o umístění veřejné komu-
nikační sítě na stavbu M-083-2-0445
"V.Bítýška - Na Bílém potoce 754,
zřízení UR", kterou realizuje spo-
lečnost VEGACOM, a.s.. Smlouva se
uzavírá mezi Obcí Veverská Bítýška a
Teléfonicou O2 Czech Republic, a.s.

se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou
266/2.
Usnesení č.28
ZO schvaluje předložený odpis
majetku Obce Veverská Bítýška -
Obecní úřad. Veškerý odepsaný
majetek bude zlikvidován podle řádu
o odpadním hospodářství na místním
sběrném dvoře za přítomnosti před-
sedy FV p.Vlastimila Kolstrunka. 
Usnesení č. 29
ZO schvaluje předloženou nabídku
na zakázku zpracování žádosti o do-
tace na projekt "Intenzifikace ČOV
Veverská Bítýška" s tím, že bude
opraveno 60% požadované procento
z obdržené dotace a 40 % kvalita rea-
lizačního týmu. Zároveň bude v na-
bídce upraveno i datum  výzvy, a to
do 21.1.2009
ZO bere na vědomí předloženou
I.Rozpočtovou změnu v roce 2008-
ZŠ Veverská Bítýška . 
ZO bere na vědomí předložený odpis
majetku ZŠ Veverská Bítýška.
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Vážení sportovní přátelé,

v sobotu 22. 11. 2008 proběhlo slavnostní zasedání u příležitosti 80. výročí vzniku kopané ve Veverské
Bítýšce. 

Předseda oddílu nejprve seznámil přítomné s programem zasedání. Poté následovala minuta ticha za
všechny zesnulé, bývalé hráče a funkcionáře, působící v našich řadách.

Následoval obsáhlý projev pana Josefa Mifka staršího k historii 80. let kopané. Chtěl bych mu touto ces-
tou poděkovat za projev
obsahující celé 80.leté
období.

V další části vys-
toupili jednotliví trenéři
a vedoucí mužstev, kteří
přednesli zprávy o čin-
nosti jednotlivých muž-
stev.

Dalším bodem byla
zpráva o činnosti a cho-
du oddílu kopané. Ná-
sledovala malá přestáv-
ka na kávu a zákusek.

Pak přišlo na řadu
vystoupení hostů. První
vystoupil předseda OFS
Brno-venkov pan Ing.
Petr Kotouček. Všechny
pozdravil a krátce s námi
zavzpomínal na jeho
a naše fotbalová léta.

Následoval projev pana Jiřího Sýkory, předsedy Tělovýchovné Unie Brněnska. Seznámil přítomné s děním
sportovní veřejnosti na celém okrese.

Dalším příspěvkem bylo vystoupení starosty obce pana Josefa Mifka. V zajímavém projevu všechny po-
zdravil a správně upozornil, co vše fotbal přináší. Poté popřál všem hodně úspěchů.

Poté předal společně s místostarostou obce panem Pavlem Novotným, předsedovi oddílu panu Jiřímu
Urbánkovi dar obce pro všechny fotbalisty, novou výsledkovou světelnou tabuli. Touto cestou děkujeme zá-
stupcům obce a celému zastupitelstvu za tento překrásný dar. 

Slavnostní chvílí bylo poděkování fotbalového oddílu nejstarším žijícím členům.

1) Ruda Toman                       88 roků
2) Olda Helán 86 roků
3) Ruda Urbánek 84 roků
4) Josef Dvořák 81 roků 
(Pan Dvořák se bohužel omluvil s tohoto zasedání dopisem).
5) Karel Bešter 78 roků
6) Pepa Mifek 77 roků
7) František Brychta 77 roků
8) Vladimír Šoukal st. 75 roků
9) Vlasta Patočková 80 roků

Paní Patočkové bylo poděkováno za dlouholetou činnost správcové ubytovny. Všem byla předána malá
pozornost a popřáno pevného zdraví. 

80 LET KOPANÉ VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE
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Závěrečným slovem s
přáním pevného zdra-
ví a lepších fotbalo-
vých výsledků v jarní
části se zasedání za-
končilo.
Následovala diskuze
a prohlídka fotografií
a společné posezení
při sklence vína.

Jiří Urbánek,

předseda FC Veverská Bítýška 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009

Dne 10. ledna  2009 byla uspořádána ve Veverské Bítýšce Tříkrálová
sbírka. Tuto sbírku organizuje Česká katolická Charita.  V naší obci
sbírku zajišťuje Charita Veverská Bítýška a Junák-svaz skautů a skau-
tek ČR, středisko Veverská Bítýška, pod záštitou Obce Veverská Bítýš-
ka.  

Výnos sbírky:
Veverská Bítýška 58.775 Kč
Hvozdec 7.480 Kč
Chudčice 8.980 Kč
Celkem 75.235 Kč

Obsahy pokladniček byly přepočteny na Obecním úřadě ve Veverské
Bítýšce za účasti  Josefa Mifka, Pavla Novotného, Ing. Radima
Reimera, Milana Brychty, Jiřiny Šedové a zástupkyně Charity Anežky
Zavřelové. Výnos byl  odveden na účet České katolické Charity, což
dokládá ústřižek složenky.

Všem dárcům děkujeme.

Anežka Zavřelová, Anežka Dvořáková

MATRIČNÍ STATISTIKA - ROK 2008

Obec Veverská Bítýška má k 31.12.2008 -  2953 obyvatel.
V roce 2008 se narodilo 33 nových občánků. Zemřelo 27 našich spoluobčanů. Sňatek uzavřelo 23 občanů.
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     PROGRAM MATEØSKÉHO CENTRA OØÍŠEK  
 

LEDEN 2009 -  MÌSÍC OBRÁZKÙ 

ÚNOR 2009 – MÌSÍC MASEK 

BØEZEN 2009 – MÌSÍC JARA 

Otevøeno v�dy od 9.00 – 11.30 hod                                                                Kulturní dùm 1. patro  
www.mcorisek.tym.cz                                                                                             Vstupné 20, - Kè  

PO 5.1. ZPÍVÁNKY S PETROU Zpívání s kytarou plné pøekvapení.  10 hod   
ÈT 

8.1. 
TVOØENÍ S PETROU MALOVANÉ OBRÁZKY: Potøebujete  štìtec 

jakéhokoliv rozmìru . 
10 hod 

PO 12.1. ØÍKANKY S JARKOU Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.  10 hod 

ÈT 15.1. TÌLOVÁNÍ Procvièení tìlíèek našich i  dìtí. 10 hod 

SO 18.1. PROMÍTÁNÍ 
POHÁDEK 

Promítání pohádek pro dìti  v hernì MC Oøíšek.  15 hod 

PO 19.1. ZPÍVÁNKY S PETROU Zpívání s kytarou plné pøekvapení.  10 hod 

ÈT 22.1. MAMKOVÁNÍ Povídání na téma: LÉÈIVÉ OBRÁZKY        
(Dana Cardová) 

10 hod 

PO 26.1. ØÍKANKY S JARKOU Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.  10 hod 

ÈT 29.1. DOBRÙTKOVÁNÍ SE 
ŠTÌPÁNKOU 

Vaøení, peèení a  ochutnávání dobrùtek z  našich 
domovù. 

10 hod 

PO 2.2. ZPÍVÁNKY S PETROU Zpívání s kytarou plné pøekvapení.  10 hod 
ÈT 5.2. TVOØENÍ S PETROU MASKY: Potøebujete kloboukovou gumu.  10 hod 

PO 9.2. ØÍKANKY S JARKOU Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.  10 hod 

ÈT 12.2. TÌLOVÁNÍ S DÁŠOU Procvièení tìlíèek našich i  dìtí. 10 hod 
SO 14.2. VALENTÝNSKÝ 

KARNEVAL 

Pojïte si zatancovat v  maskách do sálu 
Kulturního domu.  

15 hod 

PO 16.2. ZPÍVÁNKY S PETROU Zpívání s kytarou plné pøekvapení.  10 hod 

ÈT 19.2. MAMKOVÁNÍ Povídání na téma: kosmetika JUST             
(Dáša Dohnálková) 

10 hod 

PO 23.2. ØÍKANKY S JARKOU Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.  10 hod 

ÈT 26.2. DOBRÙTKOVÁNÍ SE 
ŠTÌPÁNKOU 

Vaøení, peèení a ochutnávání dobrùtek z  našich 
domovù. 

10 hod 

PO 2.3. ZPÍVÁNKY S PETROU  Zpívání s kytarou plné pøekvapení.  10 hod 

ÈT 5.3. TVOØENÍ S PETROU VÁZIÈKY: Potøebujete s tejnì dlouhá asi 15cm 
døívka (èi bambus) a úzkou  sklenièku. 

10 hod 

PO 9.3. ØÍKANKY S JARKOU Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.  10 hod 
ÈT 12.3. TÌLOVÁNÍ S DÁŠOU Procvièení tìlíèek našich i  dìtí. 10 hod 

PO 16.3. ZPÍVÁNKY S PETROU  Zpívání s kytarou plné pøekvapení.  10 hod 

ÈT 19.3. MAMKOVÁNÍ Povídání na téma: DÌTSKÁ DUŠE 
(Petra Koèí – dìtská psycholo�ka)  

10 hod 

SO 21.3.  SVÁTKY JARA Ostrùvek 16 hod 

PO 23.3. ØÍKANKY S JARKOU Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.  10 hod 

ÈT 26.3. DOBRÙTKOVÁNÍ SE 
ŠTÌPÁNKOU 

Vaøení, peèení a  ochutnávání  dobrùtek z našich 
domovù. 

10 hod 

PO 30.3. ZPÍVÁNKY S PETROU  Zpívání s kytarou plné pøekvapení.  10 hod 
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad

PODĚKOVÁNÍ - JAKUBSKÉ HODY 2008

Na konci každého  roku
hodnotíme, co se nám
v roce uplynulém poved-
lo a co ne. Proto bychom
se chtěli vrátit k vyda-
řené akci "Jakubské ho-
dy 2008".

Děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci
Jakubských hodů.
Zvlášť bychom chtěli
poděkovat paní učitelce
Michelové, která nacvi-
čila tanečky s dětmi ze
základní umělecké ško-
ly.

Poděkování patří i spon-
zorům Jakubských hodů. Jsou to: firmy Hartmann-Rico, Steinhauser, restaurace U Václava, pekařství Ba-

labán, potraviny Carda, Singulární společnost Veverská Bítýška, pan Janšta, pan Dosoudil a pan Hemala.

Hodová chaso, děkujeme za to, že jste nenechali zaniknout tuto tradici a těšíme se na Jakubské hody 2009.

Za přátele folkloru - paní Kučerová

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 dubnu 2009 �� Vydává obec 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

Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36,
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz

635 00  Brno - Bystrc



Zpravodaj OÚ Veverská Bítýška 01/2009 - inzertní příloha

Prodej  nově budovaných bytov ých jednotek 
o velikostech 1+kk, 1+1, 2+1, 3+kk a 4+kk 
v lokalitě na hranici Brna v dosahu IDS. Bytový dům 
ve výstavbě s termínem dokončení podzim  2009.

P ro d e j  n o v ýc h  b y t o v ýc h  j e d n o t e k 
s příslušenstvím (sklep, balkon nebo terasa) 
v lokalitě poblíž nejznámější rekreační 
oblasti města Brna.

Prodej další etapy nových bytových domů, které jsou 
situovány v atraktivní klidné lokalitě, poblíž lesa,
s výhledem na brněnské panorama.

Byty: 1+kk - 4+kk
Výměry: 34,8 m2 - 104,5 m2
Další: balkony, terasy, zahrádky
Sklepy: ke všem bytům

Byty: 3+kk - 3+1
Výměry: 88,3 m2 - 96,5 m2
Další: balkony, terasy, GS, garáže

Byty:   1+kk - 3+kk
Výměry:   70,8 m2 - 90,8 m2
Další:   balkony, terasy, 
  garáž. stání

Ostopovice, ul.U Dráhy

Brno Bystrc, ul. Šemberova

Brno Jundrov, ul. Optátova

od 1 408 353 Kč 

od 4 962 000 Kč 

od 3 840 000 Kč RSBv 5578

RSBv 4548

RSBv 4528

h

Lidická 77, 602 00 Brno www.realspektrum.cz 800 800 099



tel.: 602 548 438.

znamená  Český  Podací  Ověřovací  Informační
Národní  Terminál.

Obec Veverská Bítýška se připojila do systému 
CZECH POINT.

V kanceláři matriky v současné době můžete
získat obratem:

výpisy z veřejných evidencí:
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis ze živnostenského rejstříku
- katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví
- výpis z rejstříku  trestů.
Rozšíření nabídky:
- žádost o výpis bodového hodnocení osoby 
- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifiko-
vaných dodavatelů
- registr účastníků provozu modulu autovraků ISOCH
(informační systém odpadového hospodářství).

O výpisy lze požádat v úřední dny: 
pondělí a středa  8 - 12, 13 - 17 hod.

Zpravodaj OÚ Veverská Bítýška 01/2009 - inzertní příloha

Prosíme - věnujte pozornost technickým podmínkám
inzerce - www.obecveverskabityska.cz 


