ČERVENEC 2 0 1 0

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto letním čísle zpravodaje Vás zdravím.
V krátkosti Vás budu informovat o dění v našem
městečku.
V první polovině měsíce května byla dokončena
a zkolaudována část chodníku v ulici Tišnovská od
ulice M. Kudeříkové po bytový dům č. 273.
V měsíci červnu bylo dokončeno a předáno do
užívání dětské hřiště Na Ostrůvku. Toto hřiště je
určeno pro všechny děti ve věku od tří do dvanácti
let a bude je využívat i mateřská škola. Stavební
práce včetně oplocení provedla pracovní skupina
městyse, dodávku a montáž herních prvků provedla
firma Bonita Group Service s.r.o. Na hřišti je nainstalováno jedenáct herních prvků: houpačky, prolézačky, šplhadla, pružinová houpadla, kolotoč,
pískoviště aj. Na veškeré typy herních prvků je vydán
certifikát splňující požadované normy.
V měsíci červnu byla provedena výměna oken
v tanečním sálu budovy kulturního domu. Stará kastlová okna již nešla dovírat a netěsnila, v období
dešťů těmito okny zatékalo a docházelo k narušování
vnitřních omítek.
V první polovině měsíce července byla provedena výměna oken v budově mateřské školy v ulici
Pavla Perky. Dodávku a montáž oken provedla firma
Oknoservis, veškeré stavební zapravení prováděla
pracovní skupina městyse.
Na základě smlouvy o převodu mezi Městysem
Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem nám bylo
bezúplatně převedeno speciální požární vozidlo
CAS-K25 U 2150 včetně vyprošťovací sady Narimex.
Toto hasičské auto bude sloužit ve veřejném zájmu

naší jednotce dobrovolných hasičů.
Naplno probíhají stavební práce v ulici Pod Horkou na výstavbě II. etapy místní komunikace. Byly
napojeny veškeré přípojky, bylo provedeno odvodnění komunikace, vytvořena a zhutněna pláň,
usazeny obrubníky a navezeno kamenivo. Těleso
komunikace bylo prolito cementovou směsí a provedeny zátěžové zkoušky, které jsou nezbytné ke konečné úpravě povrchu vozovky. Deštivé počasí v
měsíci květnu a začátkem měsíce června stavební
práce o šest týdnů zbrzdilo. Asfaltový povrch by se
měl pokládat na přelomu měsíce července a srpna.
Na základě žádosti našeho městyse týkající se
dokončení územního plánu (realizace projektu
Územní plán - návrh) nám byla z rozpočtu Jihomoravského kraje poskytnuta účelová investiční
finanční podpora ve výši 147 500,- Kč. Pokud půjde
vše podle předpokladů, územní plán by mohl být
schválen do konce letošního roku.
Pokračují přípravné práce týkající se plánované
rekonstrukce čistírny odpadních vod a čerpací stanice v ulici U Hřiště. V měsíci červnu proběhla
výzva na zakázku městyse týkající se vypracování
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, na jejímž základě bude vybrána firma, která
provede plánovanou stavbu.
Od společnosti Asekol jsem obdržel roční vyúčtování zpětného odběru elektrozařízení za uplynulý
rok. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní
prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru
a recyklace Vámi odevzdaných televizí a počítačových monitorů. Ve vyúčtování je přesně vidět,
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kolik jste uspořili elektrické energie, energetických
surovin, primárních surovin a pitné vody. Je zde
vyčíslen podíl na snížení nebezpečných odpadů a
emisí skleníkových plynů. Pro zajímavost uvedu, že
díky zpětnému odběru jednoho kusu televize dojde
k úspoře až 745 litrů pitné vody (stejné množství
vody je například spotřebováno při deseti sprchováních) nebo dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44
kilogramů CO2 ekv, (stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou). Děkuji Vám občanům za zodpovědný přístup ke třídění veškerého odpadu v našem městečku, šetříte tím nejen svoji peněženku ale
i životní prostředí, ve kterém žijeme a budou žít další
generace.
Za uplynulý rok se náš městys umístil v množství
vytříděného odpadu ze 71 měst a obcí na 26. místě.
Tříděný odpad z našeho městečka je co do čistoty
třídění jeden z nejlepších. Zde Vás požádám o jednu
maličkost, neodkládejte v okolí sběrných nádob věci
které nepatří do tříděného odpadu (dřevo, železo,
hadry, obuv, aj), tyto věci ukládejte do místního
ekodvora.

Se společností Ekolamp byla uzavřena dohoda
o zpětném odběru úsporných kompaktních zářivek
a výbojek. Tato nepoužitelná zařízení můžete odevzdat v místním ekodvoře, jedna nádoba na zpětný
odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení bude umístěna v budově úřadu.
U Dolního - Tejkalova mlýna byly na pozemku
povodí Moravy nainstalovány tři objemové nádrže.
Z těchto nádrží bude pravidelně dávkován do řeky
Svratky síran železitý v rámci realizace opatření na
Údolní Brněnské nádrži v boji proti sinicím. Tato
stavba je realizována jako stavba dočasná (cca 3
roky). Poté bude odstraněna.
V rubrice z radnice Vám předkládám zprávu
o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Veverská
Bítýška a Nový Dvůr vypracovanou Policií ČR OOP
Kuřim.
Vážení občané, v probíhajícím létě Vám přeji
hodně sluníčka a dobré nálady.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.5.2010
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Jerouškovou.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Reimera.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
v roce 2010 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
v roce 2010 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje příspěvek z rozpočtu
městyse Občanskému sdružení rodiče
a děti Chudčice ve výši 10 000,- Kč.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložený rozpočet
příspěvkové organizaci Vývařovna
obědů, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložený rozpočet

FKSP na rok 2010 příspěvkové organizaci Vývařovna obědů, Zábíteší
224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet rezervní fond na rok 2010 příspěvkové organizaci Vývařovna obědů, Zábíteší 224, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předloženou Směrnici
Městyse Veverská Bítýška č. 4/2010
Evidence majetku.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o dílo na dodávku a montáž herních
prvků dětského hřiště v lokalitě na
ostrůvku na pozemku p.č. 1291/1
mezi objednatelem Městysem Veverská Bítýška a zhotovitelem Bonita
Group Service s.r.o., se sídlem Koráb
131, Tišnov.
Usnesení č. 14
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo na dodávku a montáž
herních prvků dětského hřiště v
lokalitě na ostrůvku na pozemku p.č.
1291/1 mezi objednatelem Městysem
Veverská Bítýška a zhotovitelem
Bonita Group Service s.r.o., se sídlem
Koráb 131, Tišnov.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje předložený dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 2/2007- územní
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plán uzavřený mezi objednatelem
Obcí Veverská Bítýška a zhotovitelem
Ing.arch.Helenou Kočišovou, Atelier
A.VE, M.Majerové 3, Brno.
Usnesení č. 16
ZM pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
2007- územní plán uzavřený mezi
objednatelem Obcí Veverská Bítýška
a zhotovitelem Ing.arch.Helenou
Kočišovou, Atelier A.VE, M.Majerové
3, Brno.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Základní škole, Veverská Bítýška vyřazení elektrických
přístrojů dle předložených vyřazovacích protokolů.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje rozpočet Základní
školy, Veverská Bítýška na rok 2010
Usnesení č. 19
ZM schvaluje předložený dodatek č.
1 ke smlouvě o umístění zařízení č.
BVEVET ze dne 4.7.2000 uzavřený
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Vodafone Czech Republic a.s. týkající
se umístění technického zařízení v
objektu České pošty, s.p., který
upravuje dobu trvání nájmu.
Usnesení č. 20
ZM pověřuje starostu podpisem předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o
umístění zařízení č. BVEVET ze dne

4.7.2000.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje zřízení věcného
břemene spočívající v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu,
opravy a odstranění splaškové kanalizace vč.práva vstupu a vjezdu na
pozemek k p.č. 2214 v k.ú. Veverská
Bítýška ve prospěch oprávněného v
celkové částce 19 500,- Kč vč.DPH.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje Smlouvu o o zřízení
věcného břemene k části pozemku
p.č. 2214 z důvodu realizace stavby
"Veverská Bítýška, ul. V Brance,
splašková kanalizace" mezi Městysem
Veverská Bítýška a Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí
3/5, Brno.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o zřízení věcného
břemene k části pozemku p.č. 2214 z
důvodu realizace stavby "Veverská
Bítýška, ul. V Brance, splašková
kanalizace" mezi Městysem Veverská
Bítýška a Jihomoravským krajem, se
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.
Usnesení č. 23
ZM neschvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 2424/1a p.č.
2425/11 o výměře cca 70 m2 v
k.ú.Veverská Bítýška. Záměr prodeje
se neschválil z důvodu těsné blízkosti
uvedených pozemků u plánované
trasy plynovodu do lokality Pod
Kravínem. Na tuto výstavbu plynovodu je již vydáno stavební povolení.
Po výstavbě plynovodu a po vytýčení
ochranných pásem bude možné si
znovu zažádat o
prodej těchto
pozemků.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje Mateřské škole, Veverská Bítýška vyřazení věcí dle předložených vyřazovacích protokolů.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje Smlouvu o převodu
vlastnictví k majetku ČR č. 62-22834/2010-05-06 uzavřenou mezi
Městysem Veverská Bítýška a Českou
republikou, Hasičským záchranným
sborem Jihomoravského kraje se
sídlem Zubatého 1, Brno týkající se
převodu cisternové stříkačky CAS K25
U 2150 a vyprošťovací sady
NARIMEX do majetku městyse.
Usnesení č.26
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o převodu vlastnictví k

*

majetku ČR č. 62-2-2834/2010-05-06
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Českou republikou, Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského
kraje se sídlem Zubatého 1, Brno.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 1502 o výměře
cca 400 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 100,- Kč/rok + údržba uvedeného pozemku. Nájemce se zavazuje, že bude pozemek udržovat v
řádném stavu, dodrží prostorové a
ochranné normy, jelikož je v pozemku zbudována dešťová kanalizace DN
400.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje dobu pronájmu části
obecního pozemku p.č. 1502 o
výměře cca 400 m2 na 10 let s
možností
prodloužení
nájemní
smlouvy na základě dodatku.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti. Níže
uvedené pozemky (orná půda) se
pronajmou jako celek s dobou pronájmu na dobu neurčitou. Cena pronájmu pozemků činí 928,- Kč/ha/rok.*
Na části pozemku p.č 2441/48 je zbudován cholerový hřbitov. Je třeba
ošetřit po schválení pronájmu v
nájemní smlouvě.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 968 o výměře 30
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
200,- Kč/m2.
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje pronájem nebytových prostor v objektu ZUŠ, č.p.
319, ul. ulici 9.května (prostor po
bývalé pobočce ČS) za účelem zřízení
prodejny s dětským a kojeneckým
zbožím.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu ZUŠ, č.p. 319, ul.
ulici 9.května (prostor po bývalé
pobočce ČS) za účelem zřízení prodejny potřeb pro motoristy a cyklisty za
cenu nájmu 7000,- Kč/ měs. Nájemce
zajistí na své náklady patřičné revize
a bude hradit samostatně náklady na
el.energii, spotřebu vody a vytápění
pronajatých prostor. Dále nájemce
uhradí vyhotovení nájemní smlouvy
a zajistí zabezpečení uvedených pros-

- soupis pozemků - viz násl. strana
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tor.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje dobu nájmu nebytových prostor v objektu ZUŠ, č.p.
319, ul. ulici 9.května (prostor po
bývalé pobočce ČS) na dobu 5 let za
dodržení podmínek uvedených v
záměru pronájmu.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje uznání nákladů ve výši
70 000,- Kč na úpravy prostor po
bývalé pobočce ČS, č.p.319 na ulici
9.května, které nájemkyně provedla
po dobu jejího nájmu. Opravy se
týkají elektroinstalace, plynového
kotle, vymalování prostoru, výstavby
a zakoupení sprchového koutu.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 607/4 o výměře 21 m2
za cenu 500,- Kč/m2. Veškeré
poplatky spojené s prodejem hradí
kupující.
Usnesení č. 36
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 607/4 o
výměře 21 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 794/1 díl 1 o
rozměru 4x 4,84 m a díl 2 o rozměru
1,10 x 4,50 m s tím, že přesná výměra
bude zajištěna pracovníkem stavebního úřadu tak, aby byl zajištěn
bezpečný průjezd na komunikaci.
Záměr pronájmu se schvaluje za cenu
100,- Kč/rok + údržba pozemků s
dobou pronájmu na 3 roky.
ZM bere na vědomí stanovisko VÚP
ze dne 5.5.2010.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje zadání výzvy k podání
nabídky na zakázku Městyse Veverská Bítýška dle zákona č. 137/2006Sb
o veřejných zakázkách týkající se
vypracování zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška".
Usnesení č. 39
ZM schvaluje zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 1282 v k.ú.
Veverská Bítýška spočívající v právu
chůze a jízdy, zřízení, uložení a
provozování
čerpací
stanice
splaškových vod na uvedeném
pozemku ve prospěch oprávněného
Městyse Veverská Bítýška. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za
cenu 10 000,- Kč ve prospěch povin-

ného z věcného břemene.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje předloženou smlouvu o
zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1282 v k.ú. Veverská spočívající v právu chůze a jízdy, zřízení,
uložení a provozování čerpací stanice
splaškových vod na uvedeném
pozemku.
Usnesení č. 41

ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemek p.č. 1282 v k.ú. Veverská
Bítýška spočívající v právu chůze a
jízdy, zřízení, uložení a provozování
čerpací stanice splaškových vod na
uvedeném pozemku.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje na základě zákona č.
183/2006 Sb. a novely zákona č.

4

191/2008, §188 a , odst.1, písm c a
odstavec 2 možnost umístění stavby
oplocení drátěným pletivem do výše
1.70 m na parcele č. 1991/3 a p.č.
1991/4 v ulici M.Kudeříkové .
ZM upozorňuje na skutečnost, že
uvedené parcely se nacházejí v
zátopovém území řeky

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 22.6.2010
Usnesení č. 1
Při kontrole usnesení sdělil starosta,
že k záměru pronájmu pozemku p.č.
794/1 díl a o výměře 4 x 8,84 m2 a
p.č. 794/1 díl b o výměře 1,10 x 4,50
m2 se nikdo nepřihlásil proto navrhl
ZM uvedený záměr ještě jednou
vyvěsit na úřední desku.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách městyse.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje úpravu pořadu dnešní
ho jednání spočívající v přesunutí
bodu č. 8 - Předložení návrhu " Výzva
Městyse Veverská Bítýška na poradenské služby a management projektu
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška"na bod č. 5 s tím, že ostatní body
budou posunuty.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Novotného.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse
Veverská Bítýška za rok 2009 bez
výhrad.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
městyse roce 2010 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje II. Rozpočtové opatření
městyse v roce 2010 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Výzvu Městyse Veverská Bítýška na poradenské služby a
management projektu "Kanalizace a
ČOV Veverská Bítýška"
Usnesení č. 12
ZM schvaluje odpis drobného
dlouhodobého hmotného majetku
Městyse Veverská Bítýška dle
přiloženého seznamu v celkové výši
44 959,65,- Kč.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 538/1 o
výměře cca 150 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška. Přesná výměra pozemku

bude upřesněna po zaměření u
kterého bude přítomen zástupce
městyse. Na základě vypracovaného
geometrického plánu bude vyvěšen
záměr prodeje části obecního
pozemku za cenu 200,- Kč/m2.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č 1358 o
výměře cca 70 m2 (po zaměření) v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 500,Kč/m2. Pozemek se nachází v areálu
firmy PĚKNÝ - UNIMEX.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1306/6 o výměře 42 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška do majetku městyse
za cenu do 100,- Kč/m2.
Usnesení č. 16
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 1688/2 o
výměře cca 245 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1700 o výměře
35 m2 v k.ú. Veverská Bítýška. O
tento pozemek je možno podat
žádost o pronájem .
Usnesení č. 18
ZM schvaluje pronájem pozemků za
účelem zemědělského obhospodařování společnosti Zemědělskému družstvu Veveří a.s., Veverské Knínice 305
s tím, že :
- smlouva o nájmu bude každoročně
valorizována
- bude zajištěn bezproblémový přístup k cholerovému hřbitovu na
pozemku p. č. 2441/28
- orba a pěstování zemědělských kultur bude prováděno tak, aby nedocházelo ke splavování zeminy v
ohrožených lokalitách - protierozní
opatření (např.v lokalitě nad ulicí M.
Kudeříkové - nad lesním pozemkem
p. č. 1876/1 (trať Široké štěrky), v
lokalitě Slešťůvka - pozemky p. č.
2396/1 a 2396/33)
Nájemní smlouva bude uzavřena
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Zemědělskou společností Veveří, a.s.,
Veverské Knínice na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou sedm let, za cenu
928,- Kč/ha/rok.
Usnesení č. 19
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na pozemky za
účelem zemědělského obhospo5

dařování uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška a Zemědělskou
společností Veveří, a.s., Veverské
Knínice 305.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 968 o výměře 30m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,Kč/m2.Veškeré poplatky spojené s
prodejem uhradí kupující.
Usnesení č. 21
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 968 o
výměře 30 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje na základě zákona
183/2006 Sb a novely zákona č.
191/2008, §188písm. a , odst.1,
písm.c a odst.2 možnost umístění
stavby RD na parcele č. 1827/1 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o souhlasu s umístěním a realizací
stavby na pozemku p.č. 1856 a 1858,
ostatní plocha ve vlastnictví Městyse
Veverská Bítýška mezi Městysem Veverská Bítýška a Marianem Krejčiříkem, bytem Teyschelova 28, Brno
za účelem vybudování komunikace
na své náklady k budoucímu RD na
pozemku p.č. 1854/2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 24
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o souhlasu s
umístěním a realizací stavby na
pozemku p.č. 1856 a 1858, ostatní
plocha ve vlastnictví Městyse Veverská za účelem vybudování komunikace na své náklady k budoucímu
RD na pozemku p.č. 1854/2 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje uzavření Plánovací
smlouvy dle vyhlášky 500/2006 týkající se podmínek výstavby RD na
parcele č. 1854/2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Plánovací smlouvy.
Usnesení č. 27
ZM na základě podepsané Plánovací
smlouvy a Smlouvy o souhlasu s
umístěním a realizací stavby na
pozemku p.č. 1856 a 1858, ostatní
plocha ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška za účelem vybudování

komunikace na své náklady k
budoucímu RD na pozemku
p.č.1854/2 v k.ú. Veverská Bítýška
souhlasí.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje vyřazení služebního
vozidla zn. VW POLO, SPZ: 4B6 84
01, r.výr.1992 z majetku Vodárenského svazku "Bítešsko" a z evidence
motorových vozidel.

Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr pronájmu
umístění technologie ZkS - na
nemovitosti č.p. 3, umístěné na
pozemku p.č. 327/1 v k.ú. Veverská
Bítýška. Výše pronájmu 20 000,- Kč
/rok, doba nájmu od účinnosti podepsání dodatku ke smlouvě
do
6.9.2016. Jedná se o změnu podmínek doby trvání nájmu k již uza-

vřené smlouvě č. BVEVET ze dne
4.7.2000.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje uzavření dohody o
spolupráci a zřízení místa zpětného
odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností od fy
EKOLAMP s.r.o., se sídlem I.P.Pavlova 1789/5, Praha.

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
1. Charakteristika školy, personální obsazení
Na ZŠ se vyučovalo dle programů:
1. - 3. a 6. - 8.ročníku - ŠVP - Škola pod hradem Veveří, 19.06.2007
4. - 5.roč. - Obecná škola, č.j.12035/97-20
9.roč. - Základní škola, č.j.16847/96-2
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 322 žáků z Veverské Bítýšky, Chudčic, Lažánek, Nových
Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Veverských Knínic, Maršova, Deblína, Brna, Oslavy, Ostrovačic.
Školní vyučování probíhalo na dvou místech:
- Na Městečku - 2. - 9. roč.
- Na Bílém potoce - 1.roč., 1. a 2. oddělení školní družiny
Na ZŠ působilo 23 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
- od 1.9.2009 nastoupila po mateřské dovolené paní Mgr. Vladimíra Kaprálová z Brna
- 30.6.2010 ukončila pracovní poměr na dobu určitou paní Mgr. Zuzana Žďárská z Tišnova
- k 30.6.2010 odešla na mateřskou dovolenou paní Mgr. Dana Křížová z Velkého Meziříčí
- v průběhu školního roku zastupovala za dlouhodobě nepřítomné ped.pracovníky paní Mgr.Blanka Klossová
- ke 31.8.2010 ukončila pracovní poměr na ZŠ paní Mgr. Lenka Vogelová
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 220 dětí a 22 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2009/20103.Údaje o školské radě
Ročník

počet žáků

prospělo
s vyznamen.

z toho samé
jedničky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

24
24
29
31
43
41
35
43
51
321

24
23
22
21
26
17
11
16
21
181

22
11
10
11
9
4
3
3
6
79

prospělo neprospělo

3. Údaje o školské radě
Školská rada pracuje ve složení:
- Mgr.Antonín Zralý - zástupce nezletilých žáků - předseda školské rady
- Josef Mifek - zástupce zřizovatele
- PaedDr.Pavel Vacek - zástupce pedagogických pracovníků
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0
1
7
10
17
24
22
27
28
136

0
0
0
0
0
0
2
0
2
4

snížený stupeň
z chování
2
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
1
0
2
0
2
0
9
0

4. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve šk.r.2009/2010
Nepovinný předmět - římskokatolické náboženství - 24 zapsaných žáků
Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
a) realizované zájmové útvary v 1. a 2. pololetí:
Angličtina pro 1.ročník, Angličtina pro 2.ročník, Angličtina pro 3.ročník, Angličtina pro 4.ročník, Herní klub, Učíme se
německy, Atletika, Mladý zdravotník, Dyslektický kroužek, Míčové hry, Volejbal, Příprava na přij.zkoušky z M, Lego
dílna, Dramatický kroužek, Výtvarný kroužek, Pohybové hry, Výtvarná dílna, Ruský jazyk, Keramika, Tenis,
b) nabízené zájmové útvary nerealizované (pro malý počet přihlášených)
Zdravotní cvičení, Ruský jazyk, Informatika, Košíková, Cvičení na míči, Fotokroužek

5. Počet absloventů ZŠ ve školním roce 2009/2010
Ročník
9.ročník
Nižší ročník
Celkem

Počet žáků
51
0
51

%
15,89%
0
15,89%

6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách
1.místo - oblastní kolo - pěvecká soutěž Superstar - mladší žáci - Brno
3.místo - okrskové kolo - kopaná McDonald Cup - Kuřim
3.místo - Vánoční laťka (soutěž ve skoku vysokém) - Tišnov
1.místo - okrskové kolo - Soutěž ve šplhu - Tišnov
2.místo - okresní kolo - Soutěž ve šplhu - Ivančice
5.místo - okresní finále - Atletický čtyřboj - starší žákyně - Tišnov
1 místo - okresní finále - Atletický čtyřboj - starší žáci- Tišnov
4.místo - krajské finále - Atletický čtyřboj - starší žáci - Břeclav
3.místo - okrskové kolo - kopaná - Kuřim
2.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - mladší žáci - Tišnov
4.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - mladší žákyně- Tišnov
3.místo - okresní finále Poháru rozhlasu - mladší žáci - Blansko
4.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - starší žáci -Tišnov
4.místo - okrskové kolo Poháru rozhlasu - starší žákyně - Tišnov
2.místo - okrskové kolo Preventan Cup - soutěž ve vybíjené - mladší žákyně - Kuřim
2.místo - okrskové kolo Preventan Cup - soutěž ve vybíjené - smíšená družstva - Kuřim
4.místo - okresní kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - mladší žáci - Brno
1.místo - okresní kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - starší žáci - Brno
9.místo - krajské kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - starší žáci - Blansko

7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ
-

listopad 2009 - rekonstrukce výtahové šachty u ŠJ (opláštění)
prosinec 2009 - rekonstrukce únikového schodiště
květen 2010 - úprava travnaté plochy v zahradě Na Bílém potoce
červen 2010 - rekonstrukce plynové kotelny v hlavní budově (výměna 4 nefunkčních plynových kotlů za nové)

8. Sponzoři ZŠ Veverská Bítýška ve šk.r. 2009/2010
Pekařství Balabán, Potraviny Carda, Potraviny Kútník, Potraviny Mičánek, Steinhauser Tišnov.

Jan Pestr - ředitel školy,
Zuzana Kudláčková - výchovný poradce
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DIVADLO PRKNO - UŽ 15 LET S VÁMI !
Naši milí diváci a příznivci, při příležitosti 15-ti letého výročí vzniku divadla PRKNO si vám dovolujeme připomenout KDO vlastně JSME. Skupina nadšenců, kteří ve svém volném čase laškují s divadelní múzou. O tom, že nás to
opravdu baví není pochyb, jinak bychom to takhle dlouho spolu nevydrželi.
Dovolte nám připomenout pár zásadních událostí v "divadelním životě" uplynulých let.
Divadlo PRKNO, které vzniklo z původně taneční skupiny a začínalo zcela bez zkušeností a jen s obdivem k divadlu, stihlo za uplynulých 15 let "přivést na svět" následující premiéry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

-

Možná příjde Komenská!, Jak princezna hádala, až prohádala
Dívčí válka
Hra na Zuzanku
Strávím s tebou celou noc aneb Rohypnol 99, Pán Bůh s námi, je tu Cami!
Pelikáni v pustině, Galantní poezie
Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra, Brejle
Docenti
Kat a Velkovezír, Poklesky
Jak se zavařují mouchy, Biletářka
Zuzanka Reloaded
Inventury, Zrádce, Dívčí válka
Dva, Vojcek, O kulišákovi
1 ze 120
Společnost, Na hlavě máš trpaslíka, Tři prasátka
Hra, Kvartet

Od roku 2006 provozuje
divadlo ve Veverské Bítýšce
s podporou Městyse Veverská
Bítýška kulturní klub "Pod
Prkny" (suterén Kulturního domu), kde v průběhu roku organizujeme divadelní, filmové
nebo hudební představení. Už
13 let pořádáme festival NA
PRKNECH - největší nepostupovou přehlídku na Moravě
(letos 3.-6.června). Ten jako
hosty přivítal v minulých letech například Petra Vášu,
mima Michala Hechta, Jaroslava Duška s divadlem Vizita
nebo Divadelní spolek Kašpar.
Máme bohaté zkušenosti
s organizací jednorázových
akcí pro děti a dospívající,
zajišťujeme letní kino nebo
kostýmované prohlídky hradu
Veveří.
Spolupracujeme s Obecním úřadem, muzeem Jarošův mlýn, Základní školou ve Vev.Bítýšce a Lažánkách, hradem
Veveří, s organizací Skaut-Junák, Základní uměleckou školou, MC Oříšek, Dílnou Veverka a s dalšími. Pravidelně se
účastníme festivalů v celé ČR i v zahraničí, pracujeme s mládeží (dramatický kroužek), zájemce připravujeme na talentové zkoušky na Konzervatoř a JAMU, často hrajeme charitativní představení např. pro onkologii Dětské nemocnice
v Brně. Členové divadla jsou zváni do porot prestižních soutěžních festivalů amatérského divadla a organizují herecké
dílny pro začínající divadelníky.
V roce 2009 divadlo PRKNO reprezentovalo Jihomoravský kraj na prestižní celorepublikové soutěžní přehlídce
"HRONOV 2009" s představením "Společnost". Dostat se sem, znamená vyhrát krajskou přehlídku a velmi dobře se
umístit na přehlídce národní, což je v konkurenci desítek představení opravdu velký úspěch.
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Představení "KVARTET" bylo v červnu 2010 nominováno na Mezinárodní divadelní festival v Jižní Koreji, kam bylo
vybráno jako jedno z pěti zahraničních účastníků!!!
Nedávné festivalové úspěchy:
Jihomoravská přehlídka Hodonín 2010
"KVARTET"
1.místo
cena za hereckou souhru
všech čtyři hlavních protagonistů, cena za dramaturgii,
cena za představení, nominace na národní přehlídku
Děčín 2010

Svitavský fanda 2010, přehlídka ve Svitavách
"HRA"
cena
za
představení,
doporučení
na
národní
přehlídky Šrámkův Písek a
Wolkrův Prostějov.

Pohádkový mlejnek 2010, Žďár nad Sázavou
"Tři prasátka"
cena za představení, doporučení na národní přehlídku divadla pro děti Popelka Rakovník
Od září 2009 divadlo PRKNO pravidelně hraje v brněnském sále Břetislava Bakaly. Více informací o nás na
www.prkno.net.
Dovolte mi poděkovat všem členům divadla PRKNO, kteří za 15 let existence souboru divadlem prošli jako herci, technici nebo jakkoliv spolupracovali.
Velký dík za trpělivost a toleranci zaslouží naši nejbližší,
kteří nás podporují a teď už i
hlídají naše dítka, když my stojíme "na prknech, co znamenají svět."
Poděkování
patří
také
režisérovi Pavlu Vašíčkovi,
který je s naším souborem
prakticky od začátku a který je
naším velkým divadelním
učitelem.
Za finanční podporu děkujeme Městysu Veverská Bítýška a firmě Hartmann-Rico.
No a v neposlední řadě patří
díky vám - milí diváci. Bez vás
by to prostě nemělo smysl.
Těšíme se na vás na některém
z příštích představení nebo
akcí, které pro vás s radostí budeme připravovat.
Tak ZLOMME VAZ do dalších spokojených divadelních let!

Jménem celého divadla PRKNO
Principálka a zakladatelka
Jarka Vykoupilová
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ZUŠ - OHLÉDNUTÍ ZA TANEČNÍM ROKEM 2009/2010
Tento školní rok byl pro malé tanečnice velmi pestrý a úspěšný.
Na podzim potěšily svým tancem seniory v Tišnově, na jaře ve Veverské Bítýšce.
V prosinci jsme jeli již počtvrté tancovat do Vídně na představení, které je organizováno při vyhodnocování
sportovce roku. Děti zatancovali skladbu Šmoulové, která se setkala s kladným ohlasem.
Vánoční vystoupení se mi podařilo zorganizovat v Kulturním domě v Kuřimi, kde si všichni žáci vyzkoušeli
opravdovou divadelní atmosféru s oponou, osvětlením a profesionálním ozvučením.
V měsíci únoru jsme zatancovali na plese a karnevale. V dubnu přivezly nejstarší žákyně 3. místo ve scénickém tanci ze soutěže Přibyslavský pantoflíček. Nejstarší děvčata si také zatancovala na hradě Veveří, kde se
předvedla s polkou a tancem na irské motivy.
Závěrečné vystoupení se neslo v duchu tropických teplot, ale všichni účinkující je zvládli na výbornou.
Potěšil nás svou návštěvou pan ředitel Jiří Vichta s manželkou, za což mu ještě jednou všichni děkujeme.
Před ukončením školního roku si děti ještě zatancují v Tišnově a na Neckyádě. Část děvčat a maminek
odjíždí na taneční soustředění do Chorvatska.
Všem přeji příjemné prázdniny a již nyní se těším na září a nové choreografie, které budeme pomalu skládat.

Za taneční oddělení Barbora Michelová
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NAŠE NÁMĚSTÍ
Redakci se podařilo sehnat
fotografie z května roku
1945. Nám neznámý fotograf zachytil ukládání padlých ruských vojáků v naší
obci v místě před kostelem.
Na zadní straně fotografií
byly popisky : první fotka “pohřbívání padlých rudoarmějců” a druhá : “rozloučení s padlými rudoarmějci.

pohřbívání padlých rudoarmějců
K pokáceným břízám před
kostelem uvádíme vyjádření paní Libuše Dupalové
z Chudčic. Vzpomíná si, že
břízy sázeli asi v roce 1947
jako žáci základní školy.

Vev. Bítýška po válce 5/1945
rozloučení s padlými rudoarmějci

ZDROJ NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ
oficiální www stránky městyse Veverská Bítýška
- aktuality z městyse - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k dění v městysi ..
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz

Nové www stránky Obecní knihovny Vev.
Bítýška : http://okvb.unas.cz (vč. online katalogu)
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INFORMACE Z RADNICE
Zpráva Policie ČR OOP Kuřim o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Veverská Bítýška
a Nový Dvůr za období 01.01.2009 do 31.12.2009.
Výňatek ze zprávy:
1. Nápad trestné činnosti na území Územního odboru vnější služby Brno-venkov:
Za rok 2009 bylo řešeno Policií ČR na území Brno-venkov 4 818 trestných činů. Objasněno bylo 1 301
trestných činů, což tvoří 36,99% objasněnosti. Mezi nejčastěji páchanými trestnými činy figuruje majetková
trestná činnost a to zejména vloupání do rodinných domů a vloupání do osobních automobilů, dále krádeže.
Dalšími častými trestními činy bylo maření výkonu úředního rozhodnutí a poškození cizí věci.
Na území Brno-venkov došlo k 761 dopravním nehodám, což je o 1 243 méně než v roce 2008. Ve 20
případech byla při dopravních nehodách zaznamenána úmrtí, ve 43 případech těžké zranění a ve 418 případech lehké zranění. V 95 případech byla dopravní nehoda způsobena řidiči pod vlivem alkoholu.
2. Nápad trestné činnosti na území OOP Kuřim a v obci Čebín.
Na území spadajícím do příslušnosti obvodního oddělení policie ČR Kuřim bylo v roce 2009 spácháno
celkem 342 trestných činů a z toho bylo objasněno 142 trestných činů. Objasněnost tedy činila 56,43%.
Z trestných činů jasně převažovala vloupání do motorových vozidel a rodinných domů. Ve zkráceném řízení
bylo vyřešeno 21 trestných činů.
V obci Veverská Bítýška a Nový Dvůr bylo v roce 2009 zjištěno celkem 28 trestných činů. Z toho objasněno 9 trestných činů. Za rok 2009 činila objasněnost trestné činnosti v obci Veverská Bítýška a Nový Dvůr
32,1 %. Nejčastěji řešenými trestnými činy byly majetkové trestné činy a to zejména vloupání do
motorových vozidel a rodinných domů, dále maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem
návykových látek.
3. Ochrana veřejného pořádku
Dále bylo na území OOP Kuřim řešeno v blokovém řízení 425 přestupků v dopravě a za tyto přestupky
udělili příslušníci OOP Kuřim blokové pokuty v celkové hodnotě 283.700,- Kč, u 51 řidičů byl zjištěn alkohol nebo návyková látka, z toho 22 případů bylo řešeno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
V roce 2009 bylo v obvodě Kuřim převezeno 11 osob do protialkoholní záchytné stanice a bylo vypátráno 12 osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
V obci Veverská,Bítýška a Nový Dvůr bylo zjištěno celkem 149 přestupků, z toho 119 činily přestupky
v dopravě a v tom 85 činily přestupky porušující předepsanou rychlost.
Příslušníci OOP Kuřim řešili v obci Veverská Bítýška a Nový Dvůr celkem 25 přestupků, které spadají do
kompetence policie a nejedná se o přestupky v dopravě. Vyřešeno bylo 60,8 % přestupků. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti majetku a o přestupky proti občanskému soužití.
V roce 2009 bylo v obci Veverská Bítýška a Nový Dvůr řešeno 119 přestupků v dopravě a to i příslušníky
služby dopravní policie. Nejčastějšími prohřešky řidičů byl z 72,6 % případů porušení povolené rychlosti.
U 4 řidičů byla zjištěna jízda pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.
4. Spolupráce se správními orgány obcí.
Spolupráce s Úřadem městyse Veverská Bítýška je prozatím bezproblémová, vstřícná a rychlá.
Pro zvýšení možnosti objasnit pachatele trestných činů je důležitá zejména spolupráce a všímavost
občanů městyse s funkcionáři městyse a samozřejmě s policií ČR. Zejména v této oblasti je zapotřebí změnit
pohled občanů na tuto skutečnost. Občané jsou přesvědčeni, že policie, popř. starosta, vypátrají pachatele
sami bez pomoci občanů a na policisty pohlíží pouze jako na orgán moci, který je zde k tomu, aby trestal
jen slušné lidi. V této oblasti je zapotřebí změnit myšlení občanů a ukázat jim, že ke zdárnému odhalení
pachatele přestupku nebo trestného činu je zapotřebí zejména jejich spolupráce a všímavost.
Spolupráce může být realizována formou informací o pohybu neznámých či cizích osob, formou poznatků, neboť k velké rozloze obvodního oddělení Kuřim a počtu policistů na uvedeném obvodě nejde toto
území pokrýt rovnoměrně a dostatečně v době 24 hodin denně a 365 dní v roce. Uvedené poznatky nemusí
být pouze v rámci obvodního oddělení Kuřim, ale v rámci celé České republiky. Dále je zapotřebí, aby tyto
poznatky byly sděleny policii pokud možno bezprostředně po zjištění jakékoliv skutečnosti či pouze jen
podezření a to telefonicky na OOP Kuřim nebo na linku 158.
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Povinná výměna řidičských průkazů v roce 2010
Vážení řidiči,
přinášíme Vám informace, které se týkají povinné výměny řidičských průkazů. Tato povinnost je daná zákonem 361/200Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a týká se řidičských
průkazů vydaných v termínu od 1.1.1994 do 31.12.2000.
Lhůta pro výměnu těchto řidičských průkazů končí dne 31.12.2010.
Důležité upozornění - kdo chce mít vyměněn řidičský průkaz do konce roku 2010, musí o tuto výměnu požádat nejpozději do 10.prosince 2010.
Kde si vyměníte řidičské průkazy :
(podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu - Kuřim, Chudičce, Veverská Bitýška, Hvozdec,
Jinačovice,Lelekovice, Česká, Rozdrojovice. Moravské Knínice a Čebín)
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 1. nadzemní podlaží vpravo, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Úřední hodiny : Pondělí, Středa - 7:30-11:30, 12:30 - 17:00 hod
Informace na tel.: 541 422 332, 541 422 335
E-mail: kovar@radnice.kurim.cz
www.radnice.kurim.cz
Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
- vyplněnou žádost

w

C

li

Kolik Vás to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku
Kdy Vám bude vydán nový ŘP?
- nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
- do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč - tzv. "blesk"
w

w.
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Musíme zmínit i možnost, že držitel řidičského průkazu, který motorová vozidla již neřídí a v budoucnu řídit
nechce, se může za podmínek § 94 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 361/200Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát všech skupin řidičského oprávnění a odevzdat registru
řidičů dle místa trvalého bydliště řidičský průkaz. Vzdání se řidičského oprávnění musí být učiněno písemně.
Řidiči by neměli nechávat výměnu svého řidičského průkazu na poslední chvíli. Na konci roku 2010 se tak
vyvarují nepříjemného a dlouhého čekání ve frontách. Své záležitosti si mohou vyřídit daleko rychleji během
celého roku, protože ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny
s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného
řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, prosím, s výměnou řidičských průkazů za
nové neotálejte!
Ing. Jiří Kovář, vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Kuřim

Promenádní koncerty v měsíci srpnu
Úřad městyse a pořadatelé Vás srdečně zvou na promenádní koncerty plné hudby, které se konají v měsíci
srpnu Na Ostrůvku.
1.srpna v 17. hodin se představí dechová hudba základní umělecké školy z Veselí nad Moravou. Jedná se
o hudební soubor, který je absolutním vítězem soutěže základních uměleckých škol.
14. srpna od 18. hodin do 21. hodiny bude hrát k tanci a poslechu hudební skupina Kosí bratři.
29. srpna vystoupí v 17. hodin, hudební skupina Revival Elvis Presley z Velkého Meziříčí.
Přijďte se podívat a poslechnout zajímavá hudební vystoupení.
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Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36, 635 00 Brno - Bystrc
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz
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Peèujete o sebe ráda ?
Chcete vypadat dobøe ?
Upøednostòujete
pøírodní kosmetiku ?
Otevøely jsme pro Vás nové studio Oriflame!
Kde nás najdete :
664 71 Veverská Bítýška, Na
Bítýškách 326
Otevírací doba :
Po - 16-18h, Èt - 14-18h

Co nabízíme :
kosmetickým poradcùm Oriflame výdej internetových
objednávek, registrace nových èlenù, monost vyzkoušení výrobkù Oriflame, pøednáškové akce - péèe o ple,
barevná typologie, líèení - dle aktuální nabídky

Kontakt mimo otvírací dobu :
katerina.ksicova@oriflame.biz,
martakonecna.ori@email.cz, i.topkova@centrum.cz
e.jah@volny.cz

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - 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 říjnu 2010  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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