DUBEN 2006

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Zdravím Vás s novým číslem zpravodaje. Dovolte, abych Vás seznámil s povodňovou situací, která
proběhla v naší obci ve dvou vlnách od úterý
28.3.do 2.4. 2006. Nejprve nás pozlobil Bílý potok
(z úterý 28.3.2006 na středu 29.3.2006). Po extrémní zimě a nebývalém přívalu sněhu přišlo prudké
tání. Za sedmnáct roků, co jsem ve funkci, jsem
takové tání nezažil. Je pravda, že dnes sníh taje
velmi rychle, protože lesní porost údolí Bílého potoka je prořídlý a sebemenší svit slunce nemá co zastínit. Voda rychle roztaje a prudce odtéká. Situace se
řešila hrázemi z pytlů s pískem v prostoru ulice
sady Komenského u rod. domu p. Hemaly a mezi
potokem a rod. domem p.Pelíška. V neposlední řadě
byla hloubena rýha při vytvoření velkého jezera
u rod. domu p. Kubánka. Díky pohotovosti a rychlému zásahu místních hasičů v nočních hodinách se
podařilo situaci zvládnout.
Z pátku 31.3. 2006 na sobotu 1.4.2006 nás čekal
další zásah a to na řece Svratce. Ve 21.10 hod. jsem
dostal zprávu o průtoku vody Veverskou Bítýškou.
Bylo to zhruba 190 m3 za vteřinu. Na tuto hladinu
měl přijít přítok 55 m3 vody vypouštěný z Vírské
přehrady. Přívalová vlna se očekávala cca mezi 6 a 7
hodinou ranní ve Veverské Bítýšce. Výška přívalové
vlny měla zvednout hladinu o 45 až 50 cm. Po
změření hladiny bylo vyhodnoceno, že budou ohroženy rod. domy na ulici M. Kudeříkové. Mohlo by
dojít i k zatopení náměstí. Požádal jsem o součinnost velitele Policie ČR, obvodní služebnu Kuřim.
Jednalo se o pomoc při informování občanů
v ohrožených ulicích M. Kudeříkové, Pod Horkou,
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Za Řekou a Nádražní. Občané byli vyzváni, aby si
vyklidili garáže a cenné věci z přízemí rod. domů
do vyšších pater. Mezi tím část našich místních hasičů procházela chatařskou oblast za Ricem, druhá
část hasičů na Ostrůvku začala pytlovat písek pro
ochranu rod. domů a kanalizací. Asi kolem druhé
hodiny v noci byla stávající situace v obci vyhlášena místním rozhlasem a požádáni dobrovolníci o výpomoc na pytlování. Dobrovolníci se přihlásili na
Ostrůvku s lopatami, kde se pytlovalo. Pytle s
pískem se rozvážely dodávkami na určitá místa. Byly
použity k ochraně rod. domů v ulici M. Kudeříkové
a kanalizace směrem k náměstí, dále do lokalit ulic
Za Řekou a Nádražní. Požádal jsem hasiče z Kuřimi
o výpomoc. Společně s našimi hasiči nasadili techniku do kanalizací, které jsou vyvedeny na náměstí,
aby v případě přívalové vlny čerpáním eliminovali
přítok vody na náměstí.
Takto připraveni jsme čekali. Monitorovali jsme
průchod přílivové vlny. Mohu opět konstatovat, že
naše obec měla velké štěstí.
Přívalová vlna, která přišla do oblasti kolem města
Tišnova, se v této části rozlila po polích. K nám už
přišla v malé síle. Škody jsou minimální. Došlo
pouze k tomu, že v lokalitě ulic Za Řekou,
Nádražní, Pod Horkou a M. Kudeříkové byly
zatopeny sklepy a to spíše spodní vodou, kdy spodní voda se vyrovnávala s hladinou řeky. V sobotu
a neděli hladina vody v řece klesala.
Osobně bych chtěl poděkovat místním dobrovolným hasičům, vedených p. Tomášem Vejrostou,
kteří odvedli kus poctivé práce a v podstatě byli

několik dní ve službě. Děkuji všem občanům, kteří
nám přišli pomoci s pytlováním na Ostrůvek a řidičům dodávek, kteří nezištně rozváželi pytle s pískem.
Poděkování náleží i hasičům z Kuřimi, které vede
p.Herman a p. Dufek, zástupcům Policie ČR, obvodní oddělení Kuřim za příkladnou spolupráci.
Nesmíme opomenout poděkovat i městu Kuřimi za
technickou pomoc, nákup pytlů na písek a zajištění
všech administrativních věcí po povodni, jmenovitě
starostovi p. Ambrožovi, dále pak pracovníkům městského úřadu p. Novákovi a p. Helánovi.

Závěrem bych chtěl vyzvednou odvážný čin
našeho občana pana Jiřího Peňáze ml. V nočních
hodinách v řece naproti rod. domu pí. Hany
Musilové volal o pomoc člověk. Byla to dívka, která
byla zachycena o větve a bojovala s proudem. Pan
Peňáz neváhal, do proudu řeky skočil a dívku z
vody vytáhl. Panu Peňázovi bude oficiálně
poděkováno a bude za svůj čin odměněn.
Musím také vyzvednout soudržnost všech občanů
při této mimořádné situaci.

František Černý, starosta obce

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 21.prosince 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 do programu jednání
- OZ schvaluje podle zákona o obcích
§ 94 odstavec 2 zařazení bodu č. 11
na program jednání výkup pozemku
od občanů ohledně rozšíření místní
komunikace v lokalitě nad hřbitovem.
- OZ schvaluje podle zákona o obcích
§ 94 odstavec 2 zařazení bodu č. 12
na program jednání projednání zřízení zpomalovacího pruhu na ulici
9.května při vjezdu do obce.
- OZ schvaluje podle zákona o obcích
§ 94 odstavec 2 zařazení bodu č. 13
na program jednání označení ulice
U Hřiště.
- OZ navrhuje do návrhové komise
p. Mifka
- OZ navrhuje do návrhové komise
p .Ing.Reimera
- OZ navrhuje ověřovatele zápisu
p. Ing.Loutockého
- OZ schvaluje ověřovatele zápisu
p. Novotného
- OZ schvaluje kupní smlouvu mezi
obcí Veverská Bítýška a p. Lajcmanem s tím, že do smlouvy bude
zanesen dodatek - čestné prohlášení p.Vladimíra Lajcmana o tom, že
uvedený pozemek nikdy předtím
neprodal třetí osobě.
- OZ schvaluje VI. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti příjmů.
- OZ schvaluje VI. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti výdajů.
- OZ schvaluje v souladu s ustanovením §85 písm. j zákona o obcích
č.128/2000 Sb. a dle jeho novelizace sbírky zákona č. 2/2003 ze

dne 13.1.2003 čerpání úvěru ve výši
3 500 000,- Kč a uzavření úvěrové
smlouvy mezi obcí Veverská Bítýška
a Volksbank CZ a.s. Na základě této
smlouvy bude Obec Veverská Bítýška čerpat úvěr ve výši 3 500 000,Kč na zakoupení vozidla na svoz
komunálního odpadu dle předložené úvěrové nabídky Volksbank
CZ a.s. ze dne 9.12.2005
- OZ schvaluje nákup vozidla na svoz
komunálního odpadu od firmy
IVECO a to podvozek zn. STRALIS
AD 190S27.
- OZ schvaluje zakoupení nástavby na
svoz komunálního odpadu od firmy
METACO o objemu 15 m3.
- OZ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2006 s tím, že se rozpočtové provizorium bude řídit
těmito pokyny : neinvestiční výdaje
budou čerpány až do schválení
rozpočtu roku 2006, maximálně do
výše 1/12 rozpočtu 2005 měsíčně,
investiční akce budou do schválení
rozpočtu zastaveny s výjimkou výstavby víceúčelového hřiště, nákupu
KUKA - VOZU a výstavby kanalizace v ulici Pod Horkou, rozpočet
bude předložen na prvním veřejném
zasedání zastupitelstva obce roku
2006.
- OZ schvaluje pověření starosty
obce, aby mohl rozhodnout v měsíci prosinci 2005 o úpravě paragrafů
v rámci schváleného celkového
rozpočtu s výjimkou navýšení o
dotace v oblasti příjmů a výdajů.
- OZ schvaluje konečnou úpravu rozpočtu a zároveň pověřuje starostu
obce o rozhodnutí v měsíci prosinci 2005 o úpravě paragrafů v rámci
schváleného celkového rozpočtu
s výjimkou navýšení o dotace
2

v oblasti příjmů a výdajů.
- OZ schvaluje prodej obecního pozemku p.č.962 o výměře 20 m2 v
lokalitě Bílý potok paní Evě Dundáčkové, bytem Na Bítýškách 648,
Veverská Bítýška za 200,- Kč/m2 a
pouze po hranici chodníku.
Notářské poplatky, zaměření pozemku, znalecký posudek hradí
kupující.
- OZ schvaluje stažení tohoto bodu
z programu z důvodu nevyjasněných čísel pozemku.
- OZ schvaluje proplacení náhrad na
opravu obecního bytu ve výši 13
139,- Kč panu Vladimíru Hrzánovi,
bytem Pavla Perky 390, Veverská
Bítýška za provedené opravy
(topenářské, vodoinstalační a materiál)
- OZ schvaluje výkup pozemku v lokalitě nad hřbitovem za účelem výstavby komunikace od občanů - p.
Kořínka bytem Dlouhá 12, pí.
Maškové bytem Dlouhá 11, p.
Pleskače bytem Dlouhá 7, pí.
Váňové bytem Dlouhá 8, p.
Vlastimila Kučery bytem Dlouhá
248, p. Svobody bytem Na Městečku 120 a p. Kučery bytem Dlouhá 10. Pozemky budou vykoupeny
za cenu 150,- Kč/m2.
- OZ schvaluje v rámci bezpečnosti
občanů vybudování zpomalovacího
pruhu v ulici 9.května při vjezdu do
obce s tím, že výkup pozemku pro
výstavbu provede a zajistí Krajský
úřad Jihomoravského kraje.
- OZ schvaluje přesun vyhotovení
a podepsání zápisu z veřejného
zasedání zastupitelstva obce Veverská
Bítýška
konaného
dne
21.12.2005 z důvodů čerpání dovolené během vánočních svátků a
nepřítomnosti ověřovatelů zápisu na
den 4.ledna 2006.

Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
- OZ pověřuje starostu p. Černého podepsáním této kupní smlouvy mezi
obcí Veverská Bítýška a p. Vladimírem Lajcmanem
- OZ pověřuje starostu obce p. Černého podepsáním smlouvy s firmou
IVECO o zakoupení podvozku zn.
STRALIS AD 190S27
- OZ pověřuje starostu p. Černého
podepsáním smlouvy mezi obcí

Veverská Bítýška a Volksbank CZ
a.s. za účelem poskytnutí úvěru do
výše 3 500 000,- Kč na zakoupení
vozidla na svoz komunálního
odpadu a podepsáním dvou krycích
bianko-směnek.
- OZ pověřuje starostu obce p. Černého podepsáním smlouvy s firmou
METACO o zakoupení nástavby na
svoz komunálního odpadu o objemu 15 m3.

- OZ pověřuje starostu obce p. Černého podepsáním kupní smlouvy
mezi obcí Veverská Bítýška a paní
Evou Dundáčkovou, bytem Na
Bítýškách 648, Veverská Bítýška.
- OZ pověřuje starostu obce p. Černého zajištěním označení ulice U
Hřiště s termínem do konce února
2006.

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 20.března 2006

Výpis usnesení

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
- ZO schvaluje bod č.4 na program
jednání - Stanovisko obce ke zrušení
pobočky ČS.
- ZO schvaluje bod č.5 na program
jednání - VII. Rozpočtová změna v
roce 2005.
- ZO schvaluje bod č.6 na program
jednání - Rozpočtová změna –
Mateřská škola.
- ZO schvaluje bod č.7 na program
jednání - Návrh rozpočtu na rok
2006.
- ZO schvaluje bod č.8 na program
jednání - Žádost ZŠ o ponechání hospodářského výsledku za rok 2005.
- ZO schvaluje bod č.9 na program
jednání - Navýšení tvorby sociálního
fondu obce a jeho čerpání
- ZO schvaluje bod č.10 na program
jednání - Schválení dodavatele nástavby na KUKA - VŮZ
- ZO schvaluje bod č.11 na program
jednání - Návrh dohody o vykoupení pozemku p.č.1739/200 o výměře cca 1232 m2 v komunikaci
spojnice ulic Na Bítýškách a Na Bílém potoce.
- ZO schvaluje bod č.12 na program
jednání - Prodej obecního pozemku
p.č.1307/ 11 o výměře 14 m2 v lokalitě Masarykova náměstí.
- ZO schvaluje bod č.13 na program
jednání - Návrh na zvolení přísedícího k Okresnímu soudu Brno –
venkov.
- ZO schvaluje bod č.14 na program
jednání - Předložení návrhu darovací smlouvy na p.č. 1688/1 o výměře
122 m2 a p.č. 1792/2 o výměře 82
m 2.
- ZO schvaluje bod č.15 na program
jednání - Předložení smlouvy o
zajištění financování systému IDS
JMK.

- ZO schvaluje bod č.16 na program
jednání -Výkup pozemku p.č.2552/
4 o výměře 520 m2 v areálu ČOV.
- ZO schvaluje bod č.17 na program
jednání - Výkup pozemku v lokalitě
Pod Horkou p.č. 1767/4 o výměře
105 m2, p.č. 1767/ 5 o výměře 55
m2, p.č. 1767/7 o výměře 24 m2,
p.č.1759, 1760 a 1761 o výměře 25
m 2.
- ZO schvaluje bod č.18 na program
jednání - Předložení nabídky na
výkup pozemku p.č.2528/3 a p.č.
2525/11 v lokalitě ulice U hřiště
- ZO schvaluje bod č.19 na program
jednání - Zastupitelstvo obce stahuje
bod č.19 z programu jednání –
předložení nabídky výkupu pozemku za účelem prodloužení komunikace v lokalitě nad hřbitovem.
- ZO schvaluje bod č.20 na program
jednání - Situace ve Vodárenském
svazku.
- ZO schvaluje do návrhové komise p.
Mifka.
- ZO schvaluje do návrhové komise
p.Ing.Reimera.
- ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu p.Rába.
- ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu p.Kozla.
- ZO schvaluje záměr opravy střechy
na budově MŠ Zábíteší. Tato oprava
bude provedena po schválení rozpočtu obce na rok 2006 a po vydání
stavebního povolení cca do konce
měsíce srpna 2006.
- ZO pověřuje starostu obce a ještě
dalšího zástupce obce k vyvolání
jednání do 10.4.2006 se zástupci
České spořitelny a Jihomoravského
kraje, ohledně zakoupení budovy
patřící ČS a to buď do vlastnictví
obce, nebo do vlastnictví Jihomoravského kraje. V případě převedení do vlastnictví JM kraje, převede
Obec Veverská Bítýška pozemek za
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1,- Kč do vlastnictví JM kraje za
předpokladu zachování ZUŠ.
- ZO schvaluje VII. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti příjmů.
- ZO schvaluje VII. rozpočtovou změnu v roce 2005 v oblasti výdajů.
- ZO schvaluje VII. rozpočtovou změnu v Mateřské škole v oblasti příjmů a výdajů.
- ZO schvaluje rozpočet na rok 2006
v oblasti příjmů.
- ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok
2006 v oblasti výdajů.
- ZO schvaluje rozpočet sociálního
fondu na rok 2006 v oblasti příjmů
i výdajů.
- ZO schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2005
Základní škole ve Veverské Bítýšce,
a to z hlavní činnosti 29 653,50,Kč a z hospodářské činnosti 33
084,- Kč.
- ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu
obce do sociálního fondu a to 3% z
objemu rozpočtu na mzdy, změny
budou zapracovány do statutu sociálního fondu.
- ZO schvaluje zakoupení nástavby
HALLER na KUKA - VŮZ a kupní
smlouvu
- ZO pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy na nástavbu
HALLER
- ZO schvaluje revokaci již schválené
firmy METACO na dodávku nástavby, a to z důvodu nefunkčnosti
firmy.
- ZO schvaluje čerpaní finanční částky
z fondu Sporoinvest ve výši 224
000,- Kč potřebnou k dorovnání
celkové ceny (nad rámec úvěru)
k zakoupení nástavby na KUKA VŮZ
- ZO schvaluje výkup pozemku p.č.
1739/200 o výměře cca 1232 m2 v
komunikaci spojnic ulic Na
Bítýškách a Na Bílém potoce za
navrženou cenu 600,- Kč/ m2, od pí.

Marie Kolkové, bytem G.Preisové 5,
Brno a od p. Mgr.Ing. Adolfa Pleskače, Bytem Palackého 392,
Jedovnice. V této ceně je již
zohledněno využívání pozemku.
Finanční částka za výkup pozemku
bude vyplacena ve dvou splátkách.
První polovina finanční částky bude
vyplacena roce 2006 pí. Marii
Kolkové, bytem G.Preisové 5, Brno
a druhá polovina finanční částky
bude vyplacena panu Mgr. Ing.
Adolfu Pleskačovi, bytem Palackého
392, Jedovnice nejpozději do
30.6.2007. Výkup pozemku bude
proveden po předložení dokladu
o nabytí dědictví.
- Prodej obecního pozemku p.č.
1307/11 o výměře 14 m2 v lokalitě
Masarykova náměstí.
- ZO schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1307/11 o výměře 14
m2 v lokalitě Masarykova náměstí
manželům Vlkovým, bytem U hřiště
699, Veverská Bítýška a to za cenu
100,- Kč/ m2. Veškeré poplatky
s tím spojené, uhradí Obec
Veverská Bítýška.
- ZO schvaluje do funkce přísedícího
k Okresnímu soudu Brno-venkov
pro funkční období 2006-2010,
p.Josefa Kučeru, bytem Na Bílém
potoce 650, Veverská Bítýška.
- ZO schvaluje návrh darovací smlouvy na p.č.1688/1 o výměře 122m2 a
p.č.1792/2 o výměře 82 m2 mezi
Obcí Veverskou Bítýškou a
Ing.Radmilou Havlínovou.
- ZO schvaluje předloženou smlouvu
o zajištění financování s IDS na
dobu určitou, a to do 31.12. 2006.
- ZO schvaluje výkup pozemku p.
č.2552/4 o výměře 520 m2 v areálu

-

-

-

-

ČOV Veverská Bítýška od manželů
Hany a Miroslava Hajných, bytem
Valinkevičova
208,
Veverská
Bítýška za cenu 300,- Kč/m 2.
Finanční hotovost bude vyplacena
po projednání ve finančním výboru
a provedeném rozpočtovém opatření nejpozději do 30.6.2007.
Veškeré poplatky s tím spojené
uhradí Obec Veverská Bítýška.
OZ schvaluje opravu datumu vyplacení, částka bude vyplacena do
30.6.2006
ZO schvaluje výkup pozemku p.č.
1767/4 o výměře 105 m2 v lokalitě
Pod Horkou od paní Jaroslavy
Valešové, bytem Pod Horkou 335,
Veverská Bítýška a to za cenu 350,Kč/m2. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí Obec Veverská Bítýška.
ZO schvaluje výkup pozemku p.č.
1767/5 o výměře 55 m2 a p.č.
1767/7 o výměře 24 m2 v lokalitě
Pod Horkou od pana Stanislava
Procházky, bytem Maršov 20 za
cenu 100,- Kč/m2. Veškeré poplatky
s tím spojené uhradí Obec Veverská Bítýška.
ZO schvaluje výkup pozemku p.č.
1759,1760, 1761 o výměře 55 m2
v lokalitě Pod Horkou od pana
Miroslava Hajného, bytem Valinkevičova 208, Veverská Bítýška za
cenu 100,- Kč/m2. Veškeré poplatky
s tím spojené uhradí Obec Veverská Bítýška.
ZO schvaluje revokaci usnesení
bod. č.19 ze dne 14.9.2005, týkající
se výkupu pozemku p.č. 1201/ 38
PK.
ZO schvaluje výkup pozemku p.č.
1872/ 31 o výměře 59 m2 od pana
Irena Bartoška, bytem Valinkevičova

197, Veverská Bítýška za dohodnutou cenu 34 500,- Kč. Veškeré
poplatky s tím spojené uhradí Obec
Veverská Bítýška.
- ZO schvaluje předloženou kupní
smlouvu mezi Obcí Veverská
Bítýška a panem Irenem Bartoškem
týkající se výkupu pozemku p. č.
1872/ 31.
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l uje:
- ZO neschvaluje zařazení bodu na
program jednání - Možnost obnovení statutu Městys
- ZO neschválilo výkup pozemku p.č.
2528/3 a p.č.2525/11 v lokalitě
ulice U hřiště manželům Chlubným,
bytem Hvozdecká 128, Veverská
Bítýška za nabízenou cenu 900,Kč/m2.
Zastupitelstvo obce s t a h u j e z
bodu jednání :
- Zastupitelstvo obce stahuje z programu jednání bod.č.3. - Schválení
závěrečného účtu obce včetně příloh za rok 2005
Zastupitelstvo obce b e r e na
vědomí :
- ZO bere na vědomí vyjádření starosty týkající se situace ve Vodárenském svazku. Starosta bude o dalším
případném dění ve svazku informovat.
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
- ZO pověřuje p. Černého získáním
informací a podkladů pro možnost
obnovení statutu Městys.

MATRIČNÍ STATISTIKA ZA ROK 2005

V naší obci je narodilo 25 dětí z toho 8 děvčat a 17 chlapců. Sňatek mělo 15 našich občanů.
Zemřelo 31 spoluobčanů.
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PO STOPÁCH ZRUŠENÉ ŽELEZNICE KUŘIM - VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Občanské sdružení dětí a mládeže
ELDORÁDO s podporou Mikroregionu Kuřimka a skupiny kuřimských nadšenců
pořádá při příležitosti 70. výročí zrušení železniční trati Kuřim - Veverská Bítýška turistický pochod po bývalé železniční trati s doprovodných programem.
Termín konání - sobota 13. května 2006.

Vše začne slavnostní jízdou parního vlaku
z Brna do Kuřimi. V hale kuřimského nádraží
bude výstava věnovaná historii železnice
a v parku u nádraží budou připraveny tématické soutěže a hry pro děti. Účastníci pochodu se vydají přes Moravské Knínice a Chudčice do Veverské Bítýšky. Celý program bude zakončen ve
Veverské Bítýšce na Ostrůvku hudbou, občerstvením, programem pro děti, skákacím hradem, ale i velkou
výstavou vlakových modelů. K této příležitosti také připravují vydání pamětní pohlednice a především publikaci, která mapuje historii zrušené železniční trati mezi Kuřimí a Veverskou Bítýškou.

RODINNÉ PASY
Projekt Jihomoravského kraje.
Vznikl na základě obdobného systému Familienpass, který mají k dispozici desetitisíce rakouských rodin.
Projekt využívá stávající slevový systém Spere card, který nabízí slevy v širokém spektru oborů.
Princip projektu
Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny alespoň s jedním dítětem ve věku do 18 let.

Nabídka služeb
Snaha Jihomoravského kraje je postihnout co nejširší nabídku poskytovaných slev v oblasti kultury, volnočasových aktivit, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (restaurace, ubytování, dovolené).

Způsob získání Rodinného pasu
Na základě přihlašovacího formuláře bude zájemci zaslán bezplatně Rodinný pas v podobě plastové karty
s identifikačními znaky.

Žádost o vydání pasu lze získat z webových adres www.rodinnepasy.cz nebo www.kr-jihomoravsky.cz formou přihlašovacího formuláře, případně po osobním vyzvednutí formuláře na podatelně Kraje.
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I N Z E R C E

L á zelne ěV evJereskseséenBitíkýš ky do sr ddccee hoh orr
ob yv at

h nyy ob yv
zv ou vš ec hn

Po letošní dlouhé zimì se mnozí z nás obávají silné
jarní únavy. Tu ale dokáe dokonale odbourat fyzická
aktivita a péèe o tìlo. Tøeba v lázních, napøíklad v tìch
Priessnitzových v samém srdci Jeseníkù.
Po ránu rehabilitace v termální vodì, dopoledne
aktivní sport v podobì jízdy na horských kolech nebo
pøíjemné horské turistiky, na obìd místní speciality,
odpoledne odpoèinek v lázních s perlièkovo-bylinkovou
koupelí a veèer aktivní zábava. To je základ, který
jesenické láznì nabízejí. K tomu klid v lùnì hor, ale
hlavnì mimoøádnì pøíznivé klimatické podmínky – právì
tìm Priessnitzovy láznì vdìèí za svùj dnes ji svìtový
vìhlas.
Pøed témìø dvìma sty lety vyrostl zásluhou Vincenze
Priessnitz na kopci v osadì Gräfenberg první vodoléèebný ústav na svìtì. Odtud pochází známé Priessnitzovy
zábaly. „Není to chlad, který léèí, ale teplo chladem
vyvolané“ charakterizoval tuto zázraènou metodu sám Priessnitz.
Priessnitzovy láznì nesou do souèasných dnù jméno svého zakladatele, ale z té doby elegantních koèárù se
zachovaly nejen Priessnitzovy zábaly a koupele.
Opravdovým hitem se poslední doby se stal napøíklad nordic walking – tedy chùze po horách s bìeckými hùlkami
- v kombinaci s dechovým cvièením na bázi jógy. Je-li tato aktivita provádìna správnì, jde o velice efektivní pohyb,
pøi kterém dochází k vysokému výdeji energie; a s tím souvisí zvyšování kondice, hubnutí a celkové formování tìla. A
k nápravì tìla trápeného sportem, sedavým zamìstnáním èi jednostranným zatìováním, je moné vyuít veškeré
léèebné a diagnostické zaøízení - elektroterapii, magnetoterapii, balneoterapii, relaxaèní masáe, aromamasáe èi
léèebnou tìlesnou výchovu.
Na období jara jsou pøichystány speciální ozdravné pobyty, které napomohou odstranit naše staré neduhy a my se
budeme opìt cítit jako znovuzrození. Mezi nejmodernìjší metody svìtového zdravotnictví patøí komputerová kineziologie, která pøed èasem vznikla v rámci kosmického výzkumu.
Mìla pøi pøípravì kosmonautù urèit, jaký druh onemocnìní by se
u jedince díky ztíeným podmínkám mohl v budoucnu projevit.
Tato metoda vyuívá prvky klasické západní i východní medicíny
a výsledkem mùe být napø. upozornìní o nezbytné zmìnì pitného reimu, ivotního stylu, a podobnì. V opaèném pøípadì
mùe ve spojení s rodinnou anamnézou dojít k vánému onemocnìní.
Nejkratší 4-denní jarní varianta je v Jeseníku k mání od 1.620
Kè na osobu ve 2 lùkovém pokoji s polopenzí. V cenì je mimo
jiné tzv. denní lázeòské minimum, které je moné dle pøání klienta rozšíøit na základì doporuèení a vyšetøení lékaøe.
Více informací naleznete na www.priessnitz.cz. Vaše pøípadné
dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese lazne@priessnitz.cz,
eventuelnì na tel. +420 584 491 862, fax.: +420 584 411 412.
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Navštivte
www stránky obce

ÚÈETNICTVÍ, EKONOMIKA
- Úèetnictví a ekonomické poradenství
- Vedení jednoduchého a podvojného úèetnictví
- Daòová pøiznání, zpracování mezd
- Rekonstrukce úèetnictví i zpìtnì
- Monost zastupování na úøadech

- aktuality
- informace
- fotogalerie
- zajímavosti, historie
... a mnoho dalšího

http://www.obecveverskabityska.cz

INFORMACE NA TEL. ÈÍSLECH :

549 420 709, 737 820 659
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VÝHODNÉ ÚVĚRY

První úvěrový hypermarket v ČR.
Nejnižší úroky,
půjčky pro všechny.
Spolupracujeme s 10 bankami, 8
leasingovými společnostmi, s realitními kancelářemi, odhadci,
architekty, stavebními firmami a
pojišťovnami.
Poskytujeme hotovostní úvěry do
160.000 Kč,
Hypoteční úvěry, Americkou
hypotéku, úvěry pro podnikatele,
leasingy - a pozor jako jediní vlastníme nebankovní sektor pracujeme pod ministerstvem financí.

Tel: 721 511 183 nebo
723 836 354

http://www.mscz.cz

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !

Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kè / cm 2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - 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 červenci 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
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