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Byly zahájeny výkopové práce na povrchové
kanalizaci.

Kdo sleduje výstavbu víceúčelového hřiště na
Ostrůvku, ví, že stavba je před dokončením. Je
položen speciální tartanový povrch. Přišlo zimní
období a na stavbě nelze pokračovat. Hned jak to
počasí dovolí, stavba bude dokončena.  

Protože opět stojíme na prahu nového roku,
dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2006 hodně
štěstí, zdraví, pracovních i osobních úspěchů.

František Černý, starosta obce

Vážení spoluobčané,
vychází další číslo  obecního Zpravodaje a já Vás

srdečně zdravím. 
Jak jsem avizoval v posledním čísle Zpravodaje,

bude od roku 2006 zavedena  občanům pro vstup na
ekodvůr karta. Její vzor je otištěn na str. 2. Kartou
budete prokazovat zaplacení poplatku za domovní
odpad. Kdo využívá ekodvůr, musí si zaplatit popla-
tek za domovní odpad hned na začátku roku. Po
zaplacení poplatku obdržíte kartu, kterou se při
vstupu na ekodvůr budete obsluze ekodvora proka-
zovat.

Obsluha ekodvoru bude mít přesné instrukce.
Proto Vás chci požádat, abyste si kartu zajistili včas,
aby nedocházelo k problémům při vstupu na eko-
dvůr. 

Proč přistupujeme k tomuto řešení, jsem vám
zdůvodnil v posledním zpravodaji. Na náš ekodvůr
ukládají odpad i občané z jiných obcí. Hlavně však
chataři, kteří mají chaty v našem katastrálním území
a neplatí za odpad, a chataři z okolních obcí, např.
z katastru obce Sentice. Náklady na likvidaci
odpadu jsou pro občana naší obce výhodné, ale
obec tuto oblast dotuje ze svého rozpočtu. Tímto
řešením hodláme šetřit obecní finanční prostředky.

Pro občany ulice Pod Horkou uvádím, že je
vyřešen výkup pozemku pod vyčerpávací stanicí.
Bylo vydáno vodoprávní povolení na výstavbu povr-
chové kanalizace a vyčerpávačky.



Výpis usnesení

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
- zařazení bodu č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15 do programu
jednání

- OZ schvaluje žádost p.Černého o
zařazení bodu jednání podle Záko-
na o obcích 128/2000Sb. č.2/2003,
§94 odst.2 -záměr schválení projek-
tanta na opravu chodníku na ulici
Tišnovská

- OZ schvaluje žádost p.Mifka o
zařazení bodu jednání podle
Zákona o obcích 128/2000
Sb.č.2/2003,§ 94odst.2 - výběr pro-
jektanta na osvětlení víceúčelového
hřiště na Ostrůvku a jeho realizaci

- OZ schvaluje žádost p.Černého
podle Zákona o obcích 128/2000Sb.
a sbírky zákonů č.2.2003, §94
,odst.2 o zařazení do bodu jednání.
Schválení Školské rady

- OZ schvaluje žádost Pavla Novot-
ného o zařazení bodu jednání podle
Zákona o obcích 128/2000Sb. a
sbírky zákonů č.2.2003, §94 ,odst.2
o zařazení do bodu jednání.

- OZ schvaluje záměr obce zakoupit
vozidlo pro svoz komunálního
odpadu KUKA-VOZU

- OZ schvaluje do návrhové komise

p.Mifka
- OZ schvaluje do návrhové komise

p.Kozla
- OZ schvaluje ověřovatele zápisu

p.Ing. Reimera
- OZ schvaluje ověřovatele zápisu

p.Novotného
- OZ schvaluje návrh rozpočtové

změny v roce 2005 v oblasti příj-
mů.

- OZ schvaluje návrh rozpočtové
změny v roce 2005 v oblasti výda-
jů

- OZ schvaluje změnu opravy účelu
finančních prostředků z rozpočtu
obce a to z 200 000,- Kč k opravě
kostela na 200 000,- Kč na opravu
církevních objektů. Částka bude
proinvestována při budování dět-
ského hřiště a sociální zázemí v
objektu fary

- OZ schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č.576/2 o výměře 10 m2 v
lokalitě Bílý potok manželům
manželům Jitce a Zdeňkovi Králí-
kovým,bytem Na Bílém potoce 415,
Veverská Bítýška, za cenu 200,-
Kč/m2. Veškeré poplatky s tím spo-
jené, uhradí kupující.

- OZ schvaluje prodej části obecního
pozemku p.č.538/1 o výměře cca
22m2 v lokalitě Bílý potok panu

Aleši Dundáčkovi, bytem Na Bítýš-
kách 612, Veverská Bítýška za cenu
300,- Kč/m2.Veškeré poplatky s tím
spojené, uhradí kupující

- OZ schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č.131/4 o výměře 56 m2na
ulici Nábřežní panu Martinu Šan-
covi, bytem Nábřežní 444, Veverská
Bítýška za cenu 200,-Kč/m2.Veškeré
poplatky s tím spojené, uhradí kupu-
jící

- OZ schvaluje směnu obecního po-
zemku p.č.1143/5 o výměře 184m2

za pozemky p.Libora Babáka bytem
Na Bílém potoce 100, Veverská
Bítýška, p.č.2531/7 o výměře
108m2,p.č.2531/8  o výmě-ře 35 m2

a p.č.1143/3 o výměře 39 m2.
Veškeré poplatky s tím spojené
hradí Obec Veverská Bítýška. 

- OZ schvaluje směnnou smlouvu
mezi Obcí Veverská Bítýška a
panem Liborem Babákem, Bílý po-
tok 100, Veverská Bítýška

- OZ schvaluje revokaci usnesení ZO
ze dne 19.5.2004 týkající se směny
obecního pozemku za pozemek
Libora Babáka na místním hřbitově.

- OZ schvaluje dar Obci Veverská
Bítýška od paní Marie Telecké,
bytem Poštovní 1306, Frýdlant Nad
Ostravicí, p.č.1675/1 díl B a C

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 14.září 2005
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Vzor karty pro vstup na ekodvůr



- OZ schvaluje projektantku Jitku
Erbenovou k vypracování splaškové
a povrchové kanalizace v ulicích
Boční, Pod Horkou, Tišnovská a Na
Bítýškách

- OZ schvaluje záměr výstavby vo-do-
vodního řádu v ulici Pod Horkou a
k vypracování projektové doku-
mentace schvaluje paní Jitku
Erbenovou

- OZ schvaluje záměr výstavby - pro-
dloužení plynovodního řádu v ulici
Pod Horkou. Projektovou dokumen-
taci bude pověřen p.Koštoval

- OZ schvaluje záměr výstavby pře-
chodu pro chodce na náměstí Na
Městečku v prostorách před OÚ a
přechod pro chodce v prostorách u
smuteční síně na ulici Dlouhá.
Záměrem výstavby bude pověřen
Ing. Otevřel

- OZ schvaluje záměr vypracovat stu-
dii zpomalovacího pruhu  při vjezdu
do Veverské Bítýšky na ulici 9. květ-
na. Vypracováním projektu bude
pověřen p. Otevřel

- OZ schvaluje záměr výstavby chod-

níku v ulici Tišnovská. Projektem
bude pověřen pan Ustohal s tím, že
vypracovanou studii předloží k po-
souzení zastupitelstvu obce.

- OZ schvaluje schvaluje projektanta
na vybudování projektu osvětlení na
víceúčelovém hřišti - Ostrůvek, pana
Ladislava Králíka, bytem Ehrmanova
402, Veverská Bítýška. Cena vypra-
covaného projektu nepřesáhne
5 000,- Kč

- OZ schvaluje výstavbu osvětlení ví-
ceúčelového hřiště. Výstavbu pro-
vede Vojtěch Šeda, pracovník Obce
Veverská Bítýška

- OZ schvaluje zřízení Školské rady
- OZ schvaluje starosty Františka Čer-

ného do školské rady.
- OZ schvaluje záměr obce zakoupit

vozidlo pro svoz komunálního
odpadu KUKA-VOZU.

- OZ schvaluje výkup pozemku
p.č.1201/38PK od pana Irena Bartoš-
ka s tím, že Katastrální úřad před-
loží na příštím zasedání obecního
zastupitelstva předloží oznámení o
opravě chybného zápisu v katastru,

kde bude určena výměra pozemku.
Cena za 1m2 bude 500,- Kč. Veškeré
poplatky s tím spojené uhradí Obec
Veverská Bítýška

Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e :
- OZ pověřuje starostu podepsáním

kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a manželi Králíkovými

- OZ pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a Alešem Dundáčkem

- OZ pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a Martinem Šancou

- OZ pověřuje starostu podepsáním
směnné smlouvy mezi Obcí
Veverská Bítýška a Liborem Babá-
kem

- OZ pověřuje starostu obce podep-
sáním darovací smlouvy mezi
p.Marií Teleckou a Obcí Veverská
Bítýška.

- OZ  pověřuje Pavla Novotného jako
předsedu Finančního výboru, aby
hledal finanční rezervy na za-
koupení KUKA-VOZU

3

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 23.listopadu 2005

Výpis usnesení

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
- zařazení bodu č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, do programu jednání
- OZ schvaluje rozšíření programu

jednání ve věci provedení změny v
rejstříku škol dle zákona o obcích
č.94, odst.2

- OZ schvaluje do návrhové komise
p.Mifka

- OZ schvaluje do návrhové komise
p.Černého

- OZ schvaluje ověřovatele zápisu
p.Ing.Reimera

- OZ schvaluje ověřovatele zápisu
p.Novotného

- OZ schvaluje doplnění do zápisu ze
dne 14.9.2005 číslo rozpočtové
změny vsuvkou.

- OZ schvaluje V. rozpočtovou změ-
nu v oblasti příjmů.

- OZ schvaluje V. rozpočtovou změ-
nu v oblasti výdajů.

- OZ schvaluje rozpočtový výhled v
oblasti příjmů a výdajů na rok 2006
a 2007.

- OZ schvaluje odpis majetku (viz.
příloha č.6)

- OZ schvaluje revokaci usnesení ze
dne 16.3.2005, bod.č.12 - prodej

p.č.5429 v lokalitě Mečkov, panu
Zdeňkovi Kedajovi, bytem Sobě-
šická 55, Brno Husovice.

- OZ schvaluje odkoupení obecních
pozemků p.č.1291/3o výměře 203
m2, p.č.1291/4 o výměře 75 m2 a
p.č.1291 o výměře 30 m2 v lokalitě
na Ostrůvku, panu Zdeňkovi
Zemanovi, bytem Na Bítýškách 578,
Veverská Bítýška, za cenu 500,-
Kč/m2. Jedná se o pozemky na
kterých stojí nemovitosti p.Zemana.
Celková výměra pozemku je 308
m2, celková částka činí 154 000,-
Kč.

- OZ schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č.1275/8 o výměře 29m2

manželům Ladislavovi a Marcele
Staníčkovým, bytem Na Bítýškách
577, Veverská Bítýška, za cenu 200,-

Kč/m2. Veškeré poplatky s tím spo-
jené hradí kupující.

- OZ schvaluje zaměření plynovod-
ního řádu na p.č1275/1  a následné
další projednání s manželi Staníč-
kovými ohledně prodeje uvedené
parcely.

- OZ schvaluje záměr zbudovat
objekt sloužící pro uložení a usklad-
nění sportovního vybavení, které je
důležitou součástí víceúčelového

hřiště. OZ zároveň pověřuje starostu
obce vypracováním plánů a zajiště-
ním dalších věcí s tím spojených
(ohlášení na SÚ, popř. stavební po-
volení)

- OZ schvaluje výkup pozemku p.č.
2552/5 o výměře 836m2 v areálu
ČOV od p.Vladimíra Lajcmana,
bytem Zábíteší 613, Veverská
Bítýška do  vlastnictví obce
Veverská Bítýška za cenu 400,-
Kč/m2.

- OZ schvaluje výkup pozemku p.č.
2528/6 o výměře 492 m2 za cenu
410,- Kč/m2, jedná se o pozemek,
který je pokrytý asfaltovým
povrchem hokejového hřiště. Výkup
části pozemku p.č.2525/20 o
výměře 500m2, za cenu 300,-Kč/m2

a prodej zbývající části pozemku
p.č.2525/20 o výměře 455 m2, za
cenu 60,- Kč/m2. Tyto pozemky
obec Veverská Bítýška vykoupí od
p.Lubomíra Vrzala, bytem Na
Babkách 636, Veverská Bítýška.
Celková cena vykupovaných
pozemků činí 379 840,- Kč. Veškeré
poplatky s tím spojené, uhradí obec
Veverská Bítýška.

- OZ schvaluje změnu zápisu v rej-
stříku škol.
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- OZ schvaluje výkup pozemku p.č.
1872/10 o výměře 133 m2 od bra-
trů Kočkových - Ivoše Kočky, bytem
Barvy 599/4, Brno, Jana Kočky,
bytem Krásného 3850/15, Brno a
Petra Kočky, Novolíšeňská 2513,
Brno v ulici M.Kudeříkové do vlast-
nictví obce Veverská Bítýška za
cenu 150,- Kč/m2. Veškeré poplatky
s tím spojené uhradí Obec
Veverská Bítýška.

Zastupitelstvo obce  n e s c h v a -
l u j e :
- OZ neschvaluje ověřovatele zápisu

p.Rába

Zastupitelstvo obce  b e r e  n a  v ě -
d o m í :
- OZ bere na vědomí vyjádření staros-

tky Hvozdce Jany Švédové, týkající
se projednání převodu lokality v
obci Veverská Bítýška do katastru
obce Hvozdec (viz.příloha č.3)

Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e :
- OZ pověřuje starostu podepsáním

kupní smlouvy mezi p. Zdeňkem
Zemanem, bytem Na Bítýškách 578,
Veverská Bítýška a obcí Veverská
Bítýška na pozemky p.č.1291/3,
p.č.1291/4 a p.č.1291 v lokalitě na
Ostrůvku o celkové výměře 305 m2.

- OZ pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi manželi
Staníčkovými a obcí Veverská
Bítýška.

- OZ pověřuje starostu obce vypra-
cováním plánů a zajištěním dalších
věcí s tím spojených (ohlášení na
SÚ, popř.stavební povolení)

- OZ pověřuje starostu obce podep-
sáním kupní smlouvy mezi obcí
Veverská Bítýška a p. Vladimírem
Lajcmanem. Tato smlouva bude
uzavřena pouze po vyloučení
duplicitního vlastnictví.

- OZ pověřuje starostu podepsáním
smlouvy mezi p. Lubomírem Vrza-
lem, Veverská Bítýška, Na Babkách

636 a obcí Veverská Bítýška s tím,
že součástí smlouvy bude uvedena
částka 220 000,- Kč, vyplacená v
letošním roce a  zbývající část for-
mou splátkového kalendáře, nejpo-
zději však do 30.6.2006  uhradí
obec Veverská Bítýška zbývající
částku 159 840,- Kč.

- OZ pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi bratry - Ivošem
Kočkou, bytem Barvy 555/4, Brno,
Janem Kočkou, bytem Krásného
3850/15, Brno a Petrem Kočkou,
bytem Novolíšeňská 2513, Brno a
obcí Veverská Bítýška.

- OZ pověřuje starostu obce předložit
návrh darovací smlouvy uzavřenou
mezi paní Ing. Radmilou Havlí-
novou, bytem Tábor 47, Brno a obcí
Veverská Bítýška do příštího jednání
obecního zastupitelstva. Veškeré
poplatky s tím spojené, uhradí
Obec Veverská Bítýška.

10 LET KLUBU VODNÍ TURISTIKY

Klub vodní turistiky, který sídlí v naší obci Vám jistě není třeba představovat. Přesto nám dovolte, abychom v krá-
tkosti připomněli jeho existenci.Vodácký oddíl zde působil již od roku 1980 a byl začleněn do tehdejší TJ RICO. Po
jejím rozpadu se v roce 1995 osamostatnil a jako občanské sdružení se zaregistroval na ministerstvu vnitra pod názvem
Klub vodní turistiky. Od tohoto roku je samostatnou zájmovou organizací sdružující příznivce vodní turistiky. Jeho
cílem je vytvářet pro své členy podmínky pro aktivní pobyt v přírodě, který rozvíjí odborné znalosti a dovednosti, posilu-
je fyzickou i duševní zdatnost a dbá na ochranu přírody. Naše činnost není tedy zaměřena pouze na vodní turistiku, ale
na všechny firmy pobytu v přírodním prostředí jako je pěší turistika, cykloturistika, lyžování a podobně. Rovněž se
snažíme zajistit i kulturní vyžití pro naše členy pořádáním zájezdů na koncerty či do divadla. V posledních letech jsme
navázali spolupráci s domovem postižených dětí na brněnské Kociánce a pořádáme pro ně zábavná odpoledne na naší
klubovně. Nejvíce si oblíbily splutí řeky Svratky na raftech a mikulášskou nadílku.

V současné době má náš
klub 57 členů, z toho 12
mladších 18 let a jsou v něm
zastoupeny tři populační gene-
race. Přitom věk není žádnou
překážkou, ale rozhodující je
zájem o tuto činnost. Svůj pro-
gram sestavujeme tak, aby
vyhovoval požadavkům všech
členů a každý si mohl vybrat
podle svých schopností a fy-
zické zdatnosti. Pro názornost
uvádíme výčet jen některých
našich akcí:

Zimní období - jednodenní
i vícedenní lyžařská turistika
na Vysočině, zájezdy do Říček
v Orlických horách.
Pěší turistika - vycházky do
okolí obce, vítání  jara na
Šmelcovně, údolí rakouské
Dyje, kaňon říčky Őtcher.
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Vodní turistika - splutí řek Svratky, Oslavy, Jihlavy, Vltavy, Svitavy, Ohře, Dunajce, Váhu, Hronu, Oravy.
Cykloturistika - jednodenní i vícedenní pobyty v oblastech Jindřichova Hradce, Tábora, Znojma, Břeclavi,
Rychlebských hor, Telče, Vysočiny.
Horská turistika - Krkonoše, Šumava, Velká a Malá Fatra, Nízké Tatry, Vysoké Tatry, Roháče.

Někteří naši členové si každý
rok testují svoji fyzickou zdat-
nost a odolnost namáhavým
závodem-triatlonem v Biskou-
pkách. A nutno s potěšením
říci, že svými výsledky dobře
reprezentují náš klub.

Pro společenské vyžití na-
šich členů pořádáme zájezdy
za kulturou. Rovněž při našich
vyjížďkách navštěvujeme hi-
storické památky naší vlasti
jako jsou hrady, zámky, či jiná
místa spjatá s našimi dějinami.
Za účelem zábavy i poznání
jsme několikrát navštívili
vinné sklípky v oblasti jižní
Moravy. Pro veřejnost naší
obce jsme po dvě desetiletí
pořádali sportovně zábavnou
akci-neckyádu s večerním kar-
nevalem v přírodním pro-
středí. Tato akce se stala po-
pulární a oblíbenou zábavou.
Veřejnost rovněž zveme na
některé cykloturistické a ly-
žařské zájezdy. Bohužel zá-
jem není tak velký, takže
máme problém plně obsadit
autobus. V letošním roce jsme
se podíleli na úklidu řeky
Svratky a jejich břehů po
jarních záplavách. V této čin-
nosti chceme pokračovat
i v příštích letech.

To je stručný výčet činnosti
Klubu vodní turistiky, který
v naší obci působí již 10 let.
Ne všechno se nám daří podle
našich představ. Jako každé
zájmové sdružení se stále
potýkáme s některými problé-
my. Ale zatím se nám daří je
úspěšně řešit a věříme, že to
tak bude i v budoucnu.

Závěrem nám dovolte, abychom Vám občanům Veverské Bítýšky popřáli klidné a šťastné vánoce

a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2006.

Výbor Klubu vodní turistiky

INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme výhodnou a cenově přístupnou možnost inzerce a reklamy v obecním zpravodaji 

za cenu pouze 2,- Kč / cm2 !

Informace a objednávky:
Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397
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UPOZORNĚNÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU

Výměna občanských průkazů
Upozorňujeme, že dne 31.prosince 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

vydaných do 31.prosince 1994.
Na základě zákona 395/2005Sb. (o občanských průkazech) si nemusí měnit občanské průkazy občané,

kteří jsou narozeni před 1.lednem 1936, pokud nemají v občanském průkaze vyznačenou dobu platnosti
konkrétním datem.

Výměna řidičských průkazů
Dle  zákona č. 229/2005 Sb., kterou se mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se mimo jiné pro-
dlužují i lhůty pro povinné výměny řidičských průkazů takto:

Řidičské průkazy vydané:
a/ od 1.července 1964 do 31.prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2007

b/ od 1.ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2010
c/ od 1.ledna 2001 do 30.dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2013.

Z uvedeného vyplývá, že od 1.července 2005 je možné přistoupit i k výměnám řidičských průkazů
vydaných od roku 2001 do konce dubna 2004.

Převzato z Měst. úřadu Kuřim, dopravní odbor

Vandalský čin
V lednu letošního roku byla dokončena rekonstrukce školní kuchyně v základní škole, včetně výměny
oken do ulice Tišnovská.  Na podzim letošního roku si někdo potřeboval dokázat sílu a přesnou trefu

a přes víkend dvě okna z ulice rozbil.
Obecní úřad stál tento vandalský čin 3. 980,- Kč za zasklení oken plus náklady na přepravu.

Finanèní pùjèky

- hotovostní, bezúèelové

- i pro dùchodce do 75 let !!!

- pro podnikatele s nulovým daòovým
pøiznáním

Mobil: 606 605 721 ing. Matoušek
spoleènost Multiservis

I  N  Z  E  R  C  EI  N  Z  E  R  C  E
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��uubbyyttoovváánníí  ��oossllaavvyy  ��vveeèèíírrkkyy  ��sscchhùùzzee  ��pprroommooccee  ��rraauuttyy  ......  
aa  ddaallššíí  ......  oodd  11..11..22000066  vèetnì závodního stravování

Restaurace a penzion v Kuturním domì je 
zznnoovvuu  vv  pprroovvoozzuu  aa  ttììššíí  ssee  nnaa  VVaaššii  nnáávvššttììvvuu..

Vev. Bítýška, Pavla Perky 348, tteell..  777777  117711  330044  
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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 2006 �� 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@tisnow.cz

REALITNÍ A OBCHODNÍ FIRMA 

�� REALITNÍ KANCELÁŘ �� NÁBYTEK �� ZAHRADNICKÉ POTŘEBY
�� BARVY -  LAKY �� DOMÁCÍ POTŘEBY 

�� DROGERIE -  PARFUMERIE �� PAPÍRNICTVÍ -  HRAČKY 
�� DÁRKOVÉ ZBOŽÍ �� TABÁK - NOVINY - ČASOPISY

pøeje všem svým zákazníkùm a obchodním partnerùm sváteèní pohodu 
a do nnoovvééhhoo  rrookkuu  22000066 hodnì zdraví, štìstí, pracovních i osobních úspìchù.

KKaarreell  ŠŠaannccaa

DLOUHÁ 5
664 71 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

tel., fax 549 420 500
mobil 777 600 500
http://www.intap.cz

EEuurrooookknnaa  aa  ddvveeøøee  vvee  ssttoollaaøøssttvvíí  MMggrr..  BBaarraašš  ZZddeennììkk
Proč právě dřevěná eurookna a dveře? Je mnoho důvodů, posuďte sami:

pevnost a rozměrová stálost -- dlouhá životnost a zdravotní nezávadnost -- vynikající tepelná izolace, dvojsklo 4-16-
4 mm -- stálé barvy, které neoprýskají -- šetří energií a tím pádem snižují náklady -- celoobvodové kování dokonale
přitlačuje křídlo k rámu -- čtyřpolohová klika umožňuje otevírání, zavírání, ventilaci i mikroventilaci -- odolnost proti
rychlému šíření ohně -- jednoduchá údržba -- vytváří zdravou a příjemnou atmosféru domova -- výrobní proces je
ekologický -- okna jsou vyrobena nejnovějším typem frézovacích hlav DONAU

Dále vám můžeme zhotovit vchodové dveře z europrofilů silné 68 mm s bezpečnostním pětibodovým
zamykáním a celoobvodovým těsněním. Vyrábíme také interierové dveře a různé stolařské výrobky na
zakázku.

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  VVaaššii  nnáávvššttěěvvuu  vv  nnaaššíí  pprroovvoozzoovvnněě  vvee  VVeevveerrsskkéé  BBííttýýššccee..

MMggrr..  BBaarraašš  ZZddeennììkk
DDlloouuhháá  331144

666644  7711  VVeevveerrsskkáá  BBííttýýšškkaa
tteell  aa  ffaaxx::  554499  442200  118855

mmoobbiill::  660066  880055  994400
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@bbaarraass..cczz

wwwwww..bbaarraass..cczz

KKAARREELL  ŠŠAANNCCAA




