ČERVENEC 2 0 1 1

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vyšlapáno několik cestiček, kudy procházeli občané
i žáci školy. Toto téma se vleče po mnoho roků
a proto jsme přistoupili k jeho úpravě. Parčík je částečně vydlážděn a ozeleněn. Byla provedena výsadba rostlin vesměs nenáročných, odolných a přizpůsobivých ke klimatickým podmínkám tak, aby byl
zajištěn estetický dojem a přitom neznemožnil řidičům i chodcům dobrý výhled.
V měsíci květnu byla dokončena nájezdová rampa k budově pošty, která umožňuje bezbariérový
přístup do budovy. Součástí této stavby je i výměna
hlavních vchodových dveří do budovy.
V měsíci červnu proběhla kontrolní prohlídka
stavby garáže pro požární techniku na školním
dvoře, na jejímž základě bude vydán kolaudační
souhlas.
V měsíci červnu se uskutečnilo výběrové řízení na
dodavatele stavby na akci splašková kanalizace odkanalizování ulice Boční a část ulice Tišnovská.
Zastupitelstvo městyse vybralo stavební firmu, která
bude stavbu realizovat. Se zahájením stavebních
prací se počítá na přelomu měsíce srpna a září.
Na základě projektové dokumentace stavby pro
stavební řízení bylo vydáno stavební povolení na
akci ,,Přístavba mateřské školy na ulici Pavla Perky".
Akce vychází ze stanoviska Krajské hygieny, kdy stávající prostory nesplňovaly některé požadované
normy. Stavba se týká výstavby dětské herny, která
s původní hernou bude tvořit jeden celek. V rámci
přístavby bude zřízeno hygienické zázemí pro personál mateřské školy, šatna, sociální zařízení s předsíňkou a současně bude rozšířeno hygienické zaří-

v tomto čísle zpravodaje Vás v krátkosti seznámím se stavebními záměry letošního roku a akcemi,
které již proběhly, nebo které budou započaty v nejblížších dnech.
Odvodnění ulice Pod Trhovicí, celá akce je již
delší dobu připravena, je zakoupen potřebný materiál a byly vytyčeny veškeré inženýrské sítě. K zahájení stavebních prací ale stále chybí podpis na
smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem. Část kanalizačního
potrubí povede v pozemku p.č. 2568, pod komunikací č.III/38529, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
V měsíci květnu byl vydán kolaudační souhlas
s užíváním stavby, prodloužení splaškové kanalizace
- ulice Na Bílém potoce, dílčí část. Byla vyhotovena
dokumentace skutečného provedení stavby a uvedená část splaškové kanalizace bude předána do správy
vodárenskému svazku.
V průběhu měsíce května byla obnovena komunikace na Okřínek.
V měsíci dubnu byly odstraněny pařezy po vykácených břízách v parku před kostelem a v současné
době probíhá jeho úprava. Revitalizace probíhá podle realizační dokumentace dle návrhu ing. Jany
Krnáčové. Jedná se o velmi exponované místo
z mnoha hledisek - dopravního, protože leží u frekventované a složité křižovatky, dále historického,
jelikož se v parčíku nachází významná socha sv. Jana
Nepomuckého a v neposlední řadě společenského,
protože se zde často setkávají občané. Přes park bylo
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zení dětí a provedeno odvětrání prostor šaten.
Stavební práce provede pracovní skupina městyse.
V průběhu měsíce dubna a května byl proveden
doplňkový hydrogeologický průzkum zaměřený na
ověření vydatnosti a kvality nového zdroje podzemní vody z vrtu HV 101, byly provedeny doplňující
čerpací zkoušky a laboratorní rozbory. V nejbližších
dnech budou zahájeny stavební práce na výstavbě
posilujícího zdroje pitné vody Vrt HV 101 na louce
u hájenky Na Bílém potoce. Stavební práce provede
pracovní skupina městyse a technologická část bude
zajištěna dodavatelsky oprávněnou firmou.
Připravujeme zahájení realizace stavby prodloužení splaškové kanalizace Na Bítýškách - konec
ulice Hvozdecká.
Uskutečnila se dvě jednání výběrové a hodnotící
komise pro výběr zhotovitele stavby na kanalizaci
a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Jednání jsou
velice složitá a konečné rozhodnutí vydá zastupitelstvo městyse.

práce jsou připraveny tak, aby na sebe navazovaly.
Vím, že požadavků je mnoho, ale prioritou jsou akce
dané volebním programen a finančními možnostmi.
Veškeré stavební práce jsou prováděny na základě
vydaných stavebních povolení, probíhají pod autorizovaným stavebním dohledem a jsou řádně kolaudovány.
Je třeba mít na paměti, že se stále splácí úvěr,
který byl poskytnut na zakoupení budovy základní
umělecké školy, dále zajišťujeme finanční zdroje na
spoluúčast týkající se intenzifikace čistírny odpadních vod. Ve výdajové stránce rozpočtu městyse jsou
zahrnuty plánované aktivity, ale nastávají mimořádné situace, které je třeba okamžitě řešit. Jedná se
například o plynofikaci kotelny budovy školy a kuchyně Na Bílém potoce. V průběhu měsíce června
byla vypracována projektová dokumentace pro
stavební povolení, o které bude v nejblížší době
zažádáno. Nyní je třeba zajistit finanční zdroje na
vlastní realizaci přestavby kotelny.

Stavební akce jsou prováděny na základě volebního programu sdružení nezávislých kandidátů a na
základě schváleného rozpočtu městyse na daný rok.
Volební program byl sestaven na čtyřleté období
a není možné ho splnit za jeden rok. Stavební či jiné

Vážení občané, přeji Vám všem hodně zdraví
a vydařené nastávající léto.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 11.3.2011
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.
Brychtu.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Krystkovou.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Ing.Reimera.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje sloučení bodu č. 14 záměr rozšíření prostor MŠ Vev.Bítýška, Pavla Perky s bodem č. 4, jelikož
se tento bod týká rozpočtu městyse na
rok 2011.
Usnesení č. 7
ZM schvalujeVII. Rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje VII. Rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti výdajů.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje VII. Rozpočtové opatření v roce 2010 v oblasti financování.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje rozšíření prostor Mateřské školy ve Veverské Bítýšce, ul.
Pavla Perky dle vypracované a předložené studie.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Ing. Miloslava Šipku,
bytem Eichlerova 373, Vev.Bítýška k
vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na akci " Rozšíření MŠ Pavla Perky, Vev.Bítýška"
Usnesení č. 12
ZM schvaluje schvalování rozpočtu
Městyse Veverská Bítýška v paragrafech.
Usnesní č. 13
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2011
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2011
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje dle svých kompetencí
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vyhrazených zákonem o obcích č.
128/2000 Sb. poskytnutí dotací,
peněžitých příspěvků a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té
výši a těm fyzickým a právnickým
osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části schváleného rozpočtu na
rok 2011.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2011
v oblasti financování.
Usnesení č.17
ZM schvaluje II.Rozpočtové opatření
v roce 2010 - Vyvařovna obědů,
příspěvková organizace.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje předložený výsledek
hospodaření v roce 2010 příspěvkové
organizaci Vyvařovna obědů a ponechává hospodářský výsledek ve výši
72 036,89,- Kč na účtu Vyvařovny
obědů, příspěvkové organizaci ve
složce rezervní fond.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje odpis majetku dle
příloh.

Usnesení č. 20
ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2010 na účtu
ZŠ Veverská Bítýška pro rok 2011.
Celková částka 18 765,27,- Kč bude
rozdělena následovně:
- 80% do fondu odměn=15 012,22,Kč
- 20% do fondu rezerv = 3 753,05,Kč
Usnesení č. 21
ZM schvaluje předložené II.Rozpočtové opatření v roce 2010 - ZŠ Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje předložený odpisový
plán pro rok 2011 - ZŠ Veverská Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje Smlouvu č. 4410383
/01 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na stavbu umístění nového kabelového vedení s názvem "Vev.Bítýška,
ul.Eichlerova, DPNN, Kiliánová"
mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 24
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy č. 4410383/01 o
budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu umístění nového kabelového
vedení s názvem "Vev.Bítýška,
ul.Eichlerova, DPNN, Kiliánová"
mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK.Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2011 a celková částka
činí 149 150,- Kč.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje předložené rozpočtové
opatření v roce 2010 - MŠ Veverská
Bítýška, příspěvková organizace.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje ponechání hospodářského výsledku za rok 2010 na
účtu MŠ Veverská Bítýška o celkové
částce 13 000,- Kč, která bude

rozdělena následovně:
- 80% do fondu rezerv 10 400,- Kč
- 20% do fondu odměn 2 600,- Kč
Usnesení č. 29
ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1688/17 o výměře 16 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za účelem
vytvoření nezastřešeného parkovacího stání zpevněného dlažbou za cenu
500,- Kč/m2.
Usnesení č. 30
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 1688/17 o
výměře 16 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za účelem vytvoření nezastřešeného parkovacího stání zpevněného dlažbou manželům uzavřenou za cenu 500,- Kč/m2. Veškeré
poplatky spojené s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na nebytové prostory v
budově lékárny, č.p. 92, Veverská
Bítýška. Smlouva se uzavírá na dobu
5 let za cenu 420,- Kč,/m2/rok + valorizace.
Usnesení č. 32
ZM poveřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č.p. 92, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje pronájem nebytových
prostor bývalé drobné provozovny na
ulici Boční , č.p. 555 za následujících
podmínek:
- předmět pronájmu: jedná se o 2
místnosti, soc.zařízení, kuchyňka o
celkové výměře 74,4 m2
- cena pronájmu min.5000,- Kč/měs
+ úhrada energií
- způsob využití : komerční účely
- případné opravy prostor budou hrazeny nájemcem
- nájemce zajistí případnou změnu
užívání na stavebním úřadě
- v budově je plynová přípojka, podružný vodoměr, podružný elektroměr
- doba nájmu na 5 let s možností prodloužení smlouvy formou dodatku.
Kritéria pro výběr nájemce bude nabídnutá cena a způsob využití.
Zájemci mohou své přihlášky k záměru doručovat v době zveřejnění
pronájmu na podatelnu Městyse Veverská Bítýška v zalepené obálce s vyznačením "Přihlášení k záměru pronájmu nebytových prostor č.p.555".
Záměr pronájmu bude zveřejněn na
úřední desce a web.stránkách městyse
3

po dobu 20-ti dnů.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje licenční smlouvu nakladatelskou uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška a nositelem autorských práv zast. fy. DILIA týkající se
uveřejnění čtyřverší od Petra Bezruče
(slovesné básně)
Usnesení č. 35
ZM pověřuje starostu podpisem licenční smlouvy nakladatelské mezi Městysem Veverská Bítýška a fy DILIA,
divadelní literární, audiovizuální
agentura, občanské sdružení se sídlem Krátkého 1, 190 00 Praha.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje licenční smlouvu nakladatelskou uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška a nositelem autorských práv zast. fy. DILIA týkající se
zveřejnění čtyř slok básně "Na břehu
řeky Svratky" od Vítězslava Nezvala.
Usnesení č. 37
ZM pověřuje starostu podpisem licenční smlouvy nakladatelské mezi
Městysem Veverská Bítýška a fy.
DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení se
sídlem Krátkého 1, 190 00 Praha.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje uhradit částku ve výši
12 488,- Kč za užívání pozemku p.č.
2552/6 v k.ú. Veverská Bítýška za
období od 1.2.2009 - 31.1.2011
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Orlí
27, Brno. Jedná se o pozemek v areálu ČOV.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje dle nařízení vlády č.
375/2010 Sb., příloha č.1 odměna neuvolněným členům zastupitelstva
městyse:
- neuvolněný předseda výboru 1482,- Kč/měs
- neuvolněný člen výboru nebo zvl.
orgánu -1311,- Kč/měs
- neuvolněný člen zastupitelstva městyse - 627,- Kč/měs
Usnesení č. 40
ZM schvaluje vyplacení odměn neuvolněným zastupitelům zpětně od
1.1.2011
Usnesení č. 41
ZM schvaluje příspěvek na žáka
navštěvující školu ve Veverské
Bítýšce na rok 2011 ve výši 4 998,Kč.
Usnesení č. 42
ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 1246 o výměře 35
m2 v k.ú. Veverská Bítýška. Smlouva

se uzavírá na dobu určitou - 2 roky
od podpisu smlouvy za cenu 500,Kč/měs.
Usnesení č. 43
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 1246 o výměře 35 m2 v k.ú. Veverská Bítýška. Náklady s spojené s
pronájmem pozemku uhradí nájemce.
Usnesení č. 44
ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1100 o výměře 18 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška vč. budovy
občanské vybavenosti v havarijním
stavu stojící na pozemku za cenu
500,- Kč/m2. Veškeré poplatky týkající se prodeje hradí kupující.
Usnesení č. 45
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 1100 o výměře 18 m2 vč. budovy občanské vybavenosti v havarijním stavu stojící na
pozemku.
Usnesení č. 46
ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 934/1 o výměře 2
m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
100,- Kč/m2/rok a na dobu určitou 2
roky od podpisu smlouvy s možností
prodloužení.
Usnesení č. 47
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 934/1 o výměře 2 m2

Usnesení č. 48
ZM schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 1799/4 o výměře
44 m2, p.č. 1799/2 o výměře 52 m2 a
p.č. 1803/4 o výměře 18 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 300,Kč/m2. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách městyse.
Usnesení č. 49
ZM schvaluje záměr prodej obecního
pozemku p.č. 1688/16 o výměře 49
m2 (ostatní plocha) která byla oddělena geometrickým plánem z p.č.
1688/2 cenu 500,- Kč a p.č. 1688/15
o výměře 10 m2 (ostatní plocha) která
byla oddělena geometrickým plánem
z p.č. 1688/2 za cenu 500,- Kč v k.ú.
Veverská Bítýška. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a na
web. stránkách městyse
Usnesení č. 50
ZM schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 1828 o výměře
198 m2 ( zahrada) a 1827/2 o výměře
320 m2 (zahrada) v k.ú. Veverská
Bítýška. Pozemky budou zaměřeny a
odděleny geometrickým plánem po
celé délce v šířce 4,5 m na přístupovou cestu podél sousední parcely
č.1817 za cenu 300,- Kč/m2.
Zbývající části pozemků p.č. 1828 a
1827/2 budou v záměru městyse také
nabídnuty k prodeji za cenu 300,Kč/m2.

Usnesení č. 51
ZM neschvaluje prominutí úroků ve
výši 296 735,15,- Kč.
Usnesení č. 52
ZM schvaluje zařazení bodů na program dnešního jednání:
- Předložení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na stavbu dešťové kanalizace "Odvodnění místní komunikace ul.Pod
Horkou II" .
- Záměr prodeje hasičského auta
Usnesení č. 53
ZM schvaluje předloženou smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu dešťové kanalizace "Odvodnění místní komunikace ul.Pod Horkou II" uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.
Usnesení č. 54
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na stavbu dešťové
kanalizace "Odvodnění místní komunikace ul. Pod Horkou II" uzavřenou
mezi Městysem Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.
Usnesení č. 55
ZM schvaluje záměr prodeje hasičského auta s cisternou, CAS 25,
ŠKODA 706 r.v. 1982, za cenu 70
000,- Kč.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 3.5.2011
Usnesení č. 1
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Ing.Reimera.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje do návrhové komise pí.
Koláčnou.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Brychtu.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kopřivu.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách městyse.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření

Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti financování.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje Rozpočet na rok 2011
- Vyvařovna obědů, příspěvková organizace, Zábíteší 224, Vev.Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje Rozpočet - Rezervní
fond rok 2011, Vyvařovna obědů,
příspěvková organizace, Zábíteší 224,
Vev.Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Rozpočet FKSP- rok
2011, Vyvařovna obědů, příspěvková
organizace, Vev.Bítýška
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený Jednací řád
Městyse Veverská Bítýška.
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Usnesení č. 13
ZM schvaluje předložený rozpočet
Základní škole, Veverská Bítýška,
příspěvková organizace na rok 2011
Usnesení č. 14
ZM schvaluje vyřazení věcí dle předložených vyřazovacích protokolů Základní škola, příspěvková organizace Veverská Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů s
účinností dnem vyhlášení.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 místním poplatku za
provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného prá-

vního předpisu s účinností od
18.5.2011.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 místním poplatku ze
psů s účinností od 18.5.2011.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje prodej hasičského vozidla s cisternou CAS 25, Škoda 705 za
cenu 70 000,- Kč.
Usnesení č. 19
ZM pověřuje starostu podpisem
Kupní smlouvy na prodej hasičského
vozidla s cisternou CAS 25, Škoda
705 za cenu 70 000,- Kč. Veškeré
poplatky spojené s prodejem zajistí a
uhradí kupující.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků p.č. 1688/16 o výměře 49
m2 a p.č. 1688/15 o výměře 10 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška (pozemky odděleny geom.plánem z p.č. 1688/2) za
cenu 500,- Kč/m2.
Usnesení č. 21
ZM pověřuje starostu podpisem
Kupní smlouvy na pozemky p.č. p.č.
1688/16 o výměře 49 m2 a p.č.
1688/15 o výměře 10 m2 v k.ú. Veverská Bítýška (pozemky odděleny
geom.plánem z p.č. 1688/2). Veškeré
náklady spojené s prodejem uhradí
kupující vč. 50% podílu na zhotovení
geom. plánu.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1358/2 o výměře 70 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 500,Kč/m2.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu podpisem
Kupní smlouvy na pozemek p.č.
1358/2 o výměře 70 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 500,- Kč/m2.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
uhradí kupující.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje prodej obecních
pozemků p.č. p.č. 1799/4 o výměře
44 m2, 1799/2 o výměře 52 m2 a p.č.
1803/4 o výměře 18 m2 v k.ú.
Vev.Bítýška za cenu 300,- Kč/m2.
Usnesení č. 25
ZM pověřuje starostu podpisem
Kupní smlouvy na pozemky p.č. p.č.
1799/4 o výměře 44 m2, 1799/2 o
výměře 52 m2 a p.č. 1803/4 o výměře
18 m2 v k.ú. Vev.Bítýška za cenu
300,- Kč/m2 .Veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující.

Usnesení č. 26
ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na zakázku Městyse Veverská
Bítýška "Splašková kanalizace Odkanalizování ulice Boční-Tišnovská" ev.č.zakázky: M-VB-2011-06-12.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Úvěr na krytí vlastních zdrojů
pro financování akce "Kanalizace a
ČOV Veverská Bítýška".
Usnesení č. 28
ZM schvaluje odpis majetku městyse
dle příloh.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1979 o výměře 23
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300,Kč/m2.
Uvedený záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce úřadu a na
web.stránkách městyse.
Usnesení č. 30
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 751/2 a část p.č.
538/1 o výměře cca 15 x 15 m v k.ú.
Veverská Bítýška jelikož v uvedených
pozemcích jsou uloženy IS.
Usnesení č. 31
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 750/2 a část p.č.
538/1 o výměře cca 7,5 x 15 m v k.ú.
Veverská Bítýška jelikož v uvedených
pozemcích jsou uloženy IS..
Usnesení č. 32
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4410394/02 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění
nového kabelu a skříně NN na stavbu
"Vev.Bítýška, rozš.NN+DPNN, Krejčiřík" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera
215/6, 370 49 České Budějovice a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 33
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. 4410394/02 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v
umístění nového kabelu a skříně NN
na stavbu "Vev.Bítýška, rozš. NN
+DPNN, Krejčiřík" uzavřenou mezi
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
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č. AC 006772/11/OM o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na stavbu "Odkanalizování RD, Veverská Bítýška" uzavřenou mezi povinným z věcného břemene Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a oprávněným z věcného břemene Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 35
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. AC 006772/11/OM o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu "Odkanalizování
RD, Veverská Bítýška" uzavřenou
mezi povinným z věcného břemene
Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a
oprávněným z věcného břemene
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 16010-008867 DIZP Z2 Vev.Bítýška, Na Babkách E 376 uzavřenou
mezi oprávněným Teléfonicou O2
Czech Republic, a.s.. Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, Michle a povinným
Městysem Veverská Bítýška spočívající v umístění podzemního metalického kabelu do pozemku p.č. 970 v
k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 37
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. 16010-008867 DIZP Z2
Vev. Bítýška, Na Babkách E 376 uzavřenou mezi oprávněným Teléfonicou O2 Czech Republic, a.s.. Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle a
povinným Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje Provozní řád víceúčelového hřiště Na Ostrůvku.
Usnesení č. 39
ZM schvaluje rozšíření programu
dnešního jednání o bod - Schválení
stavebního a technického dozoru na
přístavbu MŠ v ulici P. Perky Vev.Bítýška. Tento bod bude projednán jako bod č. 25.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje p.Ing. Miloslava Šipku
bytem Eichlerova 373, Vev.Bítýška
jako stavební a technický dozor na
akci "Přístavba MŠ v ulici P. Perky Vev.Bítýška".

INFORMACE Z RADNICE
Upozorňujeme občany, aby do igelitových pytlů, které jsou před svozem ukládány vedle popelnic, nedávali
potraviny. Množí se případy, že igelitový pytel je roztrhán volně pobíhajícími zvířaty a dochází k znečištění
veřejného prostranství. Pokud popelnice nestačí, je třeba zakoupit další nádoby na svoz komunálního
odpadu.

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
1. Charakteristika školy, personální obsazení
Na ZŠ se vyučovalo dle programů:
1.-4. a 6.-9.ročníku - ŠVP - Škola pod hradem Veveří, 19.06.2007
5.roč. - Obecná škola, č.j.12035/97-20
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 292 žáků z Veverské Bítýšky, Chudčic, Lažánek, Nových
Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Sentic, Velkého Mezeříčí, Tišnova, Maršova, Deblína, Brna, 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 21 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
- 1.9.2010 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou (zástup za MD) paní Mgr.Zdeňka Popelková z Veverské
Bítýšky
- 14.1.2011 odešla na MD paní Mgr. Kateřina Hamříková
- 17.1.2011 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou (zástup za MD) paní Mgr.Kateřina Horáčková z Brna (od
června se změněným příjmením - Králová)
- 16.3.2011 odešla na MD paní Mgr.Vladimíra Kaprálová
- 17.3.2011 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou (zástup MD) paní Mgr. Lucie Červenková z Brna
- 1.4.2011 nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou (zástup za dlouhodobou nemoc do 24.6.2011)
paní Mgr. Hana Skalická-Fidrichová z Veverské Bítýšky
- 30.6.2011 ukončila pracovní poměr na dobu určitou paní Mgr.Zdeňka Popelková
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 193 dětí a 19 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2010/2011
Ročník

počet žáků

prospělo
s vyznamen.

z toho samé
jedničky

prospělo

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

25
24
27
27
34
38
42
32
43
292

25
21
23
23
20
16
20
12
7
167

24
13
15
8
12
3
3
3
5
86

0
3
4
4
14
22
21
19
36
123

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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neprospělo

0
0
0
0
0
0
1
1
0
2

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

Školská rada v tomto složení ukončí svůj mandát k 31.8.2011
Od 1.9.2011 byla zástupcem nezletilých žáků zvolena paní Lenka Hemalová.

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. Výsledky přijímacího řízení ve šk.r .2010/2011
Škola,učiliště
Z 5.roč. Gymnázium,Tišnov
CELKEM

Obor
Chlapci
gymnázium,ZŠ5 4
4

Dívky
1
1

Celkem
5
5

Z 7.roč. Gymnázium,Vejrostova,Brno
CELKEM

gymnázium,ZŠ7 0
0

2
2

2
2

Z 9.roč. Gymnázium,Tišnov
Biskupské gymnázium,Brno
Gymnázium,Křenová,Brno
Gymnázium,Vejrostova,Brno
OA,Kotlářská,Brno
OA,Kotlářská,Brno
SPŠ,Sokolská,Brno
SPŠ,Kudelova,Brno
ISŠ,Olomoucká,Brno
SOŠ,Kuřim
SOŠ,Zoubkova,Brno
ISŠ,Křižíková,Brno
SOŠ,Bezručova,Blansko
SOŠ,Purkyňova,Brno
SOŠ,Sobotní,Valtice
SOŠ,Čichnova,Brno
SOŠ,Čichnova,Brno
SOŠ Fortika,Lomnice u Tiš.
Hotel.škola,Bosonožská,Brno
SZŠ,Grohova,Brno
SZŠ,Merhautova,Brno
SOŠ,Ivančice
SOŠ,Rajhrad
SUŠ,Francouzská,Brno
SOUŠ,Střední,Brno
Celkem gymnázia a SOŠ

všeobecné
1
všeobecné
0
všeobecné
0
všeobecné
1
ekonom.lyceum 0
obchod.akad.
0
strojírenství
3
stavebnictví
0
mech.seřizovač 1
inf.technologie 2
ochr.osob a maj. 2
autotronik
1
IT v elektrotech. 1
ekonom.a podn . 1
vinohradnictví
0
ekonom.a podn. 0
logistika
1
hotelnictví
0
hotelnictví
0
ošetřovatel
0
nutriční asistent 0
mechan. a služby 1
zahradnictví
0
návrhářství oděv. 0
design interiérů 0
16

0
2
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
1
0
1
2
1
17

1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
33

Z 9.roč. SOU,Pražská,Brno -Bosonohy
SOŠaSOU,Velká Bíteš
SOŠaSOU,Charbulova,Brno
SOU,Tišnov
SOU,Tišnov
SOŠaSOU,Jánská,Brno
SOŠaSOU,Lomnice u Tišnova
SOŠaSOU,Střední,Brno
Celkem SOU
Počet absolventů ZŠ celkem

umělecký truhlář
kuchař,číšník
číšník
opravář mot.voz.
provoz služeb
prodavač
kadeřník
kadeřník

0
1
0
0
2
2
1
1
7
24

1
1
1
1
2
2
1
1
10
43
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1
0
1
1
0
0
0
0
3
19

Počet absloventů ZŠ ve školním roce 2010/2011
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 - okrskové kolo - florbal - starší žáci - Tišnov
6.místo - okrskové kolo - florbal - mladší žáci - Tišnov
6.místo - okresní kolo - florbal - starší žáci - Pohořelice
1.místo - okrskové kolo - soutěž ve šplhu - Tišnov
2.místo - okresní kolo - soutěž ve šplhu - Ivančice
2.místo - okrskové kolo - kopaná - starší žáci - Tišnov
6.místo - okresní kolo-Dějepisná olympiáda-žák 9.roč.-Tišnov-postup do krajského kola
6.-8.místo - Olympiáda Čj - žák 9.roč. - Ivančice
7.-9.místo - okresní kolo - Olympiáda Aj - žák 9.roč. - Ivančice
1.místo - okresní kolo - atletický čtyřboj - starší žáci - Tišnov
3.místo - okresní kolo - atletický čtyřboj - starší žákyně - Tišnov
1.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
1.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
4.místo - krajské kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
5.místo - okresní kolo - Pythagoriáda 5 - žák pátého ročníku
5.místo - okresní kolo - Pythagoriáda 5 - žák pátého ročníku
9.místo - okresní kolo - Pythagoriáda 5 - žák pátého ročníku

7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ
-

leden 2011 - výměna staré myčky nádobí za novou ve školní kuchyni
únor 2011 - oprava podlahy ve dvou šatnách (položení dlažby)
březen 2011 - oprava venkovních nátěrů oken
duben 2011 - výměna osvětlovacích těles na chodbách a schodišti (stará budova)
duben 2011 - úprava interiéru školní budovy v předvečer oslav 100.výročí školy

8. Oslavy 100. výročí školy
Nejvýznamnější událostí posledních let se na škole a v městečku staly oslavy 100.výročí školy.
Škola se prezentovala vydáním Sborníku (120stran) v nákladu 1000 ks.
Hlavní oslavy se uskutečnily v termínu 17.5. - 22.5 2011.
Všechny aktivity se setkaly s velkým ohlasem rodičů a ostatní veřejnosti.
Olympijského dne 18.5.2011 se zúčastnilo 120 diváků (zejména rodičů).
Při Dni otevřených dveří 19.5.2011 školu navštívilo 260 hostů.
Slavnostního setkání bývalých a současných pedagogů a zaměstnanců školy s představiteli Městyse Veverská
Bítýška se 20.5.2011 zúčastnilo 111 hostů.
Zasloužilým pedagogům (13 učitelek, které odešly po mnohaletém působení z naší školy do důchodu) bylo
při této příležitosti předáno ocenění - Pamětní list a symbolická finanční odměna. Této akce se kromě jiných
hostů zúčastnil náměstek MŠMT pan Ing.Ladislav Němec.
S obrovským uznáním a nadšením byla veřejností a hosty přijata večerní akademie, kde žáci předvedli zcela
zaplněnému sálu kulturního domu (cca 550 návštěvníků) profesionální výkon.
Mezigeneračního turnaje v kopané 21.5.2011 na hřišti TJ se zúčastnilo 6 družstev.
Tentýž den byla ve škole (učebna Vv ve druhém poschodí) instalována výstava modelu železniční tratě, která
kdysi spojovala Veverskou Bítýšku a Kuřim. Tato železnice by letos rovněž oslavila 100.výročí zprovoznění.
Tuto výstavu si prohlédlo asi 150 návštěvníků.
Veškeré oslavy byly završeny Mší svatou za zemřelé pedagogy a žáky v kostele sv.Jakuba (22.5.2011).
Ředitelství ZŠ děkuje všem sponzorům z řad právnických i fyzických osob za jejich finanční a hmotnou podporu, kterou přispěli ke zdárnému průběhu významného jubilea školy.

Jan Pestr - ředitel školy
Zuzana Kudláčková - výchovný poradce
8

VÝLETY DO OKOLÍ VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
Na hrad Veveří
Náš výlet začíná na náměstí ve Vev. Bítýšce, odkud se vydáme po žluté turistické značce okolo řeky Svratky. Pohodlnou chůzí po pravobřežní hrázi se dostaneme k Tejkalovu mlýnu. Přejdeme přes most a ve směru
na Chudčice cca po 150 m přijdeme k odbočce a dáme se vpravo k lesu, kde je rozcestí. My budeme věrni
naší žluté značce a půjdeme po pěšině nad vodou, místy, které se nazývá "Na Skalách". Směrem na Veverskou Bítýšku nás čekají pěkné výhledy a nad hlavou se nám tyčí skály, které jsou součástí chráněného území
"Břenčák". Cesta je místy trochu obtížnější, s dětským kočárkem se tam jet asi nedá.
Po cca 3 km přijdeme na Junáckou louku, odkud se nám otevře výhled na hrad Veveří.
Přes louku stále po žluté projdeme po již pohodlné cestě na lávku, po níž přejdeme na druhý břeh. Na
lávce si můžeme vychutnat pohled na vodu pod námi nebo nahoru na hrad.
Za lávkou změníme barvu naší značky a po červené dojdeme přímo ke hradu Veveří.
Na hradě se často konají různé kulturní akce (možno sledovat ve sdělovacích prostředcích, nebo na internetu). Můžeme se zúčastnit prohlídky hradu. K dispozici je též bufet s občerstvením a otevřena bývá i hradní vinotéka. Projdeme hradem k horní bráně a narazíme opět na čevenou značku. Po té mohou přijít i ti, kteří
do hradu nechtějí a obejdou hrad od spodní brány k horní hradním příkopem. Můžeme si též prohlédnout
nedalekou kapli Matky Boží, nestarší stavbu v širokém okolí.
U horní brány hradu je parkoviště pro auta a hned za ním je odbočka vpravo, směr Veverská Bítýška.
Okolo bývalého trampského tábořiště se pustíme lesem z kopečka a pak poměrně strmým výstupem vyjdeme
k vyhlídkovému místu "U dvou dubů". Kdyby tam nerostly husté stromy, byl by odtud krásný výhled (lepší
je to jen v zimních měsících). Nás však může těšit, že nyní už půjdeme převážně z kopce. Po projití lesem
se dostaneme do chatové osady "Mečkov", na jejímž konci se nad vodou tyčí "Panáčkovy skály". Z kopečka se dostaneme k "Bažinám" a okolo Tejkalova mlýna (možnost občerstvení ve stánku "U Valachů") se po
hrázi vrátíme do Bítýšky. Celý výlet není delší než 10 km a dá se v pohodě zvládnout za odpoledne.
Turistice zdar
Václav Hálek

PROTANČENÝ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Letošní školní rok byl pro žáky z tanečního oddělení ve Veverské Bítýšce velice úspěšný.
Šňůra tancování začala na vánočním vystoupení
v Kulturním domě v Kuřimi, kde po ukončení vystoupení byly děti odměněny pohádkou od klaunů
Tudlin a Nudlin z divadla Facka.
Klauni sehráli dětem pohádku a nenásilně je vtáhli do děje, takže závěr pohádky dohrály děti samy.
Měsícem únorem a soutěží Lets Dance Together

v Tišnově začala naše úspěšná vystoupení. Děti
z předškolního oddělení vyhrály 3. místo v moderním tanci se skladbou Welcome to the club. V dubnu jsme se vypravili autobusem na Ledečský
taneční pohár do Ledče, kde žáci vyhráli úžasné
1.místo se skladbou Ovečka, kterou předvedli ve
skupině parketových kompozic.
Nejúspěšnějším výletem pro nás byla soutěž Josefovský klíček v Jaroměři. Skladba Ovečka opět získa9

la pěkné 1.místo. Děvčata z Lelekovic obdržela
2.místo za předvedený Kankán.
Nejmladší účastníci zájezdu vytancovali 3.místo
s moderní skladbou Numb a děvčata ze 4.a 5.třídy
obdržela také 3.místo za skladbu Lay all. Tuto skladbičku děvčata také zatancovala na školní akademii
v květnu a sklidila za ni velký potlesk.
Protančený školní rok jsme zakončili závěrečným
vystoupením v červnu v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce. Vystoupení se vydařilo a všem se líbilo.

Koncem června odjíždí 35 žáků na taneční soustředění do Chorvatska, kde si nejen odpočinou,
načerpají sil, ale zúčastní se mnohých soutěží a něco
nového se i naučí.
Přeji Vám příjemné prožití dovolené a v září se
těším nashledanou.
Za taneční oddělení
Barbora Michelová

Poděkování Karolíně Balatkové
Velké poděkování patří žákyni Karolíně Balatkové za její statečnost a zodpovědnost.
I přes velké zdravotní potíže odjela Karolína s děvčaty na celodenní soutěž do Jaroměře. Celý den proležela v šatně a vždy vstala jen na odtancování soutěžních skladeb.
Také díky ní získala děvčata 3.místo za skladbu Lay all. V této skladbě děvčata tvoří ze svých těl pyramidy
a bez Karolíny by to nezvládla.
Další poděkování patří této dívence za statečnost při předvedení sestavy s obručí na školní akademii. Tuto
sestavu jsme spolu pilně 2 měsíce nacvičovaly. Před vystoupením si Karolína poranila nohu při školních
soutěžích. I přes značnou bolest sestavu s obručí na školní akademii dopoledne i večer zacvičila a sklidila
za ni velký potlesk. Po víkendu se vypravila k lékaři, aby zjistila, že má zlomenou nohu a potřebuje sádru.
Tato dívenka by měla být pro mnoho dětí vzorem, že není potřeba se vzdávat při prvních potížích, ale je
umění překonat sám sebe a své problémy.
Karolíno, díky.
Barbora Michelová

VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA VEVERKA
přeje všem dětem i dospělým pohodové léto, co nejvíc zážitků z letních táborů a těší se na společné aktivity v novém školním roce 2011/2012.
Informace o připravovaných kroužcích najdete na našich stránkách www.veverka.unas.cz.
Informovat se můžete také přímo ve Veverce, a to od 29.8., od kdy se můžete hlásit do kroužků jak osobně, tak elektronickou poštou.
Těší se na Vás všichni pracovníci Veverky

KOCIÁNKA NA SVRATCE
V sobotu 4.června 2011 uspořádal Klub vodní turistiky Veverská Bítýška vodácké odpoledne pro děti
z brněnského ústavu Kociánka. Děti se svými vychovatelkami přijely autobusem až na ulici Marušky Kudeříkové. Odtud se už buď po svých, nebo na vozících dostaly k řece u ozdravovny, kde už na ně čekali
jejich hostitelé s připravenými rafty. Po nezbytných přípravách nasedly do plavidel a pod dohledem zkušených vodáků se pustily po proudu.
Některé děti z různých důvodů na vodu nemohou, jely na vozících po břehu a na své kamarády alespoň
mávaly.
U řeky je k vidění spousta zajímavostí, se kterými se v ústavu nemohou setkat.
Děti na Kociánce mají možnost různé zábavy a činnosti. Takovou příležitost - plavbu po vodě - si však
užijí asi jenom v Bítýšce. Na závěr bylo přichystáno občerstvení, zpívání a veselá zábava. Proto se k nám
s nadšením každý rok vrací a už si zamlouvají příští plavbu.
KVT - Václav Hálek
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TŘÍDIT KOMUNÁLNÍ ODPAD SE VYPLATÍ

PROMENÁDNÍ KONCERTY V ROCE 2011
První koncert byl svěřen dětem. 12. června 2011 vystoupili žáci ZUŠ Veverská Bítýška pod vedením paní
Petry Punčochářové. V druhé části koncertu vystoupil dětský dechový orchestr ZUŠ z Veselí nad Moravou.
Další koncert svěříme profesionálům z populární a oblíbené "Moravěnky". Jejich vystoupení se uskuteční
17. července 2011.
Opět se podařilo získat vynikající rockovou kapelu "Second HAND" z Velkého Meziříčí. Jejich třetí účinkování ve Veverské Bítýšce bude 28. srpna 2011.
Chtěli jsme i cimbálovku z Moravských Knínic, ale byli jsme předstiženi pořadateli oslav 100 let ZŠ ve
11

Veverské Bítýšce a pořadateli Jakubských hodů. Zatím termínově nepotvrzeno je vystoupení tria z vinárny
U královny Elišky nebo skupiny KŘAPATON. Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé. Koncerty budou plakátovány a uskuteční se v areálu na "Ostrůvku".
Lubomír Mach
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Eurookna a dveře ve stolařství Mgr. Baraš Zdeněk

Proč právě dřevěná eurookna a dveře?
Eurookna a dveře vyrábíme z lepeného třívrstvého eurohranolu převážně ze smrku, ale i z borovice
nebo z dubu. Používáme celoobvodové bezpečnostní kování zn.MACO, pětipolohové, umožňující
otvírání a ventilování křídla. Ditermové dvojsklo 4-16-4 U1,1, nebo trojsklo 4-12-4-12-4 U 0,7.
Pro povrchovou úpravu používáme lazury zn.ADLER, provádí se čtyřfázově a skládá se z hloubkové
impregnace, makromolekulárního hloubkového probarveného napouštědla a dvou vrstev silnovrstvé
lazury.





Na naše výrobky dáváme záruku 10 roků
Jsme držiteli certifikátu kvality CE
NYNÍ AKCE - TROJSKLA ZA CENU DVOJSKEL

Těšíme se na Vaši návštěvu v naší provozovně ve Veverské Bítýšce.

Mgr. Baraš Zdeněk
Dlouhá 314
664 71 Veverská Bítýška
mobil: 606 805 940
e-mail: info@baras.cz
www.baras.cz

INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v září 2011  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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INZERCE

Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36, 635 00 Brno - Bystrc
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz

Mám zájem o koupi rodinného domu se zahrádkou do 2 mil. Kč ve Veverské Bítýšce.

Tel.: 602 642 963

Koupím parcelu na stavbu RD nebo starší domek
k rekonstrukci. Pozemek cca 400 - 600 m2.
Volejte

607 792 311 (po 17 hodinì).

Zpravodaj - Městys Veverská Bítýška 07/2011- inzertní příloha - str. 1/2
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Jezděte bez námahy a téměř zadarmo.

ELEKTROKOLA - ELEKTROSKÚTRY
prodej - servis - zkušební jízdy
RESTAURACE U RYBNÍČKA, Ořechov u Brna
Ořechovičská 29, 664 44. GPS:49°6´55.671N ; 16°31´17.053E tel: 602 402 491 ; 606 893 577

www.alkonbrno.cz
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