ŘÍJEN 2007

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíců července a srpna došlo ke stavebním úpravám sociálního zařízení v prvním a druhém
podlaží objektu bývalé mateřské školy Na Bílém potoce
a ke změně užívání této budovy na základní školu. Dne
28. srpna byla provedena kontrolní prohlídka stavby a dne
31.8. byl vydán kolaudační souhlas.
Stavební práce provedla pracovní skupina při obecním
úřadu pod stavebním dozorem ing. Šipky. Všem, kteří se
na této akci podíleli, děkuji.
Od prvních dnů měsíce září se pracuje ve Slešťůvce,
kde probíhá odstranění křovitého podrostu. Jedná se
o úpravu VKP (významný krajinný prvek) Slešťůvka. Práce
provádí pracovní skupina obce. Akce bude hrazena převážně z poskytnuté dotace a z finančních prostředků
v rámci programu péče o krajinu z ministerstva životního
prostředí. Na základě dokumentace vypracované
ateliérem FONTES s.r.o. probíhá ve Slešťůvce kultivace
mokřadů v zamokřené údolnici na podporu zvýšení biodiverzity. Terénní úpravy budou doplněny zatravněním.
Samotnou kultivaci mokřadů provedla firma Agromeli
spol. s.r.o. Tato akce je též hrazena z dotace, kterou obec
získala od ministerstva životního prostředí v rámci programu péče o krajinu. Práce budou probíhat v průběhu
měsíců září a října. Člověk se ani nestačí divit, co všechno se do tohoto kousku přírody dá odložit, nehledě na to,
že se Slešťůvkou nedalo ani procházet, jak byla zarostlá.
Tento významný krajinný prvek si zaslouží větší
pozornost.
Ve druhé polovině měsíce září došlo k podpisům kupních a nájemních smluv, týkajících se odkoupení budovy
ZUŠ do vlastnictví obce za cenu 6,7 mil. Kč. Obec se na
odkoupení budovy podílí finanční částkou 3,35 mil. Kč
a druhou polovinu 3,35 mil. Kč získá z předplaceného
nájemného na 30 let dopředu od JMK. Nabytím budovy
do majetku obce bude zajištěn provoz ZUŠ na další léta.

Současně bude na této budově zachován peněžní
bankomat .
10.7. bylo odborem stavebním a vodoprávním městského úřadu Kuřim vydáno stavební povolení k provedení stavby : ,,prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v ulici Pod Horkou na p.č. 1675/1
a 1616 ve vlastnictví obce”. Pokud bude přát počasí,
práce budou zahájeny v měsíci říjnu.
Probíhají práce na tvorbě územního plánu pro naši
obec, v těchto dnech se dokončuje první část díla,
průzkumy a rozbory. Na ně bude navazovat 2. část - koncept územního plánu.
S místostarostou obce panem Novotným a v součinnosti se všemi členy zastupitelstva obce, začínáme
připravovat varianty, které by měly vést k získání posilujícího zdroje pitné vody a intenzifikace čistírny odpadních
vod.
Bylo provedeno zaměření vodovodního řádu a veškerých kanalizačních sítí v naší obci. Tuto pasportizaci
provedla specializovaná firma v oboru technických a vodohospodářských služeb PÖYRY ENVIRONMENT.
Ještě k situaci kolem R43. Petici, která probíhala v naší obci, podepsalo do dnešního dne 2029 občanů. Ze
strany obce jsou na patřičná místa neustále zasílána
nesouhlasná stanoviska, na případnou výstavbu rychlostní
komunikace boskovickou brázdou. Na další straně tohoto
zpravodaje je otištěno sdělení primátora města Brna k této problematice.

Josef Mifek, starosta obce
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 19.6.2007
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání, jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.
Usnesení č.2
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, ZO
schvaluje zařazení bodu - Předložení
zápisu z jednání VUP ze dne 24.5.2007.
Předkládá p.Ing.Reimer. Tento bod bude
zařazen na program dnešního jednání jako bod č.20.
Usnesení č. 3
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2
požádal starosta o doplnění bodu Schválení stavebního dozoru při opravě
sociálního zařízení na MŠ Zábíteší. Tento
bod bude projednán jako bod č. 21.
Usnesení č.4
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Bělíčka.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje do návrhové komise
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Reimera.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č.8
ZO schvaluje II.Rozpočtové opatření v
roce 2007 v oblasti příjmů.
Usnesení č.9
ZO schvaluje II.Rozpočtové opatření v
roce 2007 v oblasti výdajů.
ZO bere na vědomí předložený rozpočet
MŠ Pavla Perky na rok 2007.
Usnesení č.10
ZO schvaluje odpis majetku MŠ Pavla
Perky dle předloženého seznamu. Odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu
o odpadním hospodářství na místním ekodvoře za přítomnosti předsedy FV
p.Vlastimila Kolstrunka.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje odpis majetku Obce
Veverská Bítýška – Stravování důchodců.
Veškerý odepsaný majetek bude zlikvidován podle řádu o odpadním hospodářství na místním eko-dvoře za přítomnosti předsedy FV p.Vlastimila
Kolstrunka.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje převod nevyčerpaného zůstatku z r. 2006 ve výši 43,- Kč do r.2007
Okrašlovacímu spolku s upozorněním,
že příspěvky musí být proinvestovány
vždy v uvedeném roce, a to v plné výši.
Usnesení č. 13
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje ve výši 40 000,- Kč pro
JSDH mezi Obcí Veverská Bítýška a
Jihomoravským krajem, zastoupeným
Ing.Stanislavem Juránkem, se sídlem

Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Poskytnutá
dotace ve výši 40 000,- Kč bude využita
na činnost JSDH Veverská Bítýška.
Usnesení č. 14
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 40 000,- Kč
mezi Obcí Veverská Bítýška a Jihomoravským
krajem,
zastoupeným
Ing.Stanislavem Juránkem, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5,Brno.
Usnesení č. 15
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
poskytnutí úvěru č. 628-144-07 (viz příloha č. 9) ve výši 3 350 000,- Kč od České
spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova
1929/62, Praha 4 na zakoupení budovy
ZUŠ.
Usnesení č. 16
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
úvěrové smlouvy č.628-144-07 mezi
Obcí Veverská Bítýška a Českou spořitelnou , a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,
Praha 4.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje budoucí pronájem budovy
ZUŠ na ulici 9.Května, Veverská Bítýška
ZUŠ Brno- venkov, Kuřim za cenu 3 350
000,- Kč na dobu 30 let, za účelem
zachování provozu ZUŠ. Finanční částka
za předplacený pronájem bude použita na
zakoupení budovy ZUŠ.
Jako příloha u smlouvy bude přiložen
zákres místností a jejich výměry.
Usnesení č. 18
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
budoucí smlouvě o nájmu nebytových
prostor mezi Obcí Veverská Bítýška a ZUŠ
Brno- venkov, se sídlem Zahradní 1529,
Kuřim.
Usnesení č. 19
ZO pověřuje starostu obce a šest členů
zastupitelstva obce podepsáním Smlouvy
o budoucí smlouvě o nájmu nebytových
prostor mezi Obcí Veverská Bítýška a ZUŠ
Brno-venkov, se sídlem Zahradní 1529,
Kuřim.
Usnesení č. 20
ZO schvaluje předloženou smlouvu mezi
Obcí Veverská Bítýškaa fy EKO-Kom, a.s.,
se sídlem na Pankráci 1685/1719, Praha
4. Tato smlouva se týká využití zpětného
odběru a využití odpadu z obalů.
Usnesení č. 21
ZO pověřuje starostu podepsáním
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů mezi Obcí
Veverská Bítýškaa fy EKO-KOM, a.s., se
sídlem na Pankráci 1685/1719, Praha 4.
Usnesení č. 22
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
dílo na akci „Veverská Bítýška, pasport
kanalizace a vodovodu“ mezi Obcí
Veverská Bítýška a fy POYRY Enviroment
a.s. se sídlem Botanická 834/56, Brno.
ZO pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo na akci „ Veverská Bítýška, pas-
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port kanalizace a vodovodu“ mezi Obcí
Veverská Bítýška a fy POYRY Enviroment
a.s. se sídlem Botanická 834/56, Brno.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace na komunikaci + chodníky
v ulici Pod Horkou.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace komunikace a chodníků v ulici Pod Horkou panu
ing.Milanovi Zezulovi, Jiráskova 12, Brno
Usnesení č. 25
ZO schvaluje zaslat vyjádření zastupitelstva obce týkající se posouzení studie EIA
R-43- nesouhlasné stanovisko zastupitelstva obce proti jakékoliv variantě výstavby
rychlostní komunikace R-43 Boskovickou
brázdou.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje záměr prodeje 1 ks nefunkčního stranového zvedáku za cenu
nejméně 4000,- Kč.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje záměr prodeje nefunkčního
revolverového soustruhu za cenu
nejméně 1 200,- Kč.
Usnesení č. 28
ZO schvaluje ohledně možnosti prodeje
obecního pozemku p.č.1323/1 o výměře
120 m2 nadále platí rozhodnutí zastupitelstva ze dne 6.10.2006 s tím, že musí
dojít k dohodě mezi Obcí, manželi
Kovaříkovými a Helánovými. Tato dohoda musí být sjednána nejpozději do
31.12.2007.
V případě, že k žádné dohodě nedojde,
bude pouze na rozhodnutí zastupitelstva
jak s uvedenými obecními pozemky
naloží.
Usnesení č. 29
ZO schvaluje pokračovat v programu jednání bez přestávky, kterou ukládá jednací
řád.
ZO bere na vědomí předložený zápis z
jednání VÚP ze dne 24.5.2007
Usnesení č. 30
ZO schvaluje p.Ing.Šipku, bytem Eichlerova 373, Veverská Bítýška jako stavební
dozor na stavbě MŠ Zábíteší, Veverská
Bítýška při akci - oprava sociálního
zařízení .
Usnesení č. 31
ZO schvaluje, že vodoinstalatérské práce
při opravách sociálního zařízení v budově
MŠ Zábíteší, Veverská Bítýška, provede
p.Martin Svoboda, bytem M.Kudeříkové
406, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 32
ZO schvaluje - elektroinstalatérské práce
při opravách sociálního zařízení v
budově MŠ Zábíteší, Veverská Bítýška
provedou p.Králík Ladislav, bytem
Eichlerova 402, Veverská Bítýška a
p.Vojtěch Šeda, bytem 9.května 307,
Veverská Bítýška.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 27.8.2007
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových
stránkách obce.
Usnesení č.2
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, ZO
schvaluje zařazení bodu – Předání vozidla NISSAN PRIMERA Městské policii ke
zlikvidování.
Tento bod bude zařazen na program
dnešního jednání jako bod č.18.
Usnesení č.3
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Novotného.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Reimera.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č.7
ZO schvaluje IV.Rozpočtové opatření v
roce 2007 v oblasti příjmů.
Usnesení č.8
ZO schvaluje IV.Rozpočtové opatření v
roce 2007 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje předloženou kupní smlouvu
č. 2007/2312/401 mezi Obcí Veverská
Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha (příloha č. 5), týkající se zakoupení objektu
ZUŠ.
Usnesení č. 10
ZO pověřuje starostu obce p.Josefa Mifka
a místostarostu obce p.Pavla Novotného
podepsáním
kupní
smlouvy
č.
2007/2312/401 mezi Obcí Veverská
Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha týkající se zakoupení objektu ZUŠ.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje budoucí pronájem plochy o
výměře cca 2m2 v části místnosti 765/g
f/105 v budově ZUŠ na ulici 9.května 319,
Veverská Bítýška za cenu 2 500,- Kč/
měsíc České spořitelně, a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, Praha 4 za účelem
pronájmu peněžního bankomatu.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
nájmu nebytových prostor k umístění a
provozování peněžního bankomatu v
budově ZUŠ na ulici 9.května 319,
Veverská Bítýška mezi Obcí Veverská
Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4.
Usnesení č. 13
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
Smlouvy o nájmu nebytových prostor k
umístění a provozování peněžního bankomatu v budově ZUŠ na ulici 9.května
319, Veverská Bítýška mezi Obcí Vever-

ská Bítýška a Českou spořitelnou, a.s., se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje aktualizovanou Směrnici o
zabezpečení zákona o finanční kontrole
č.320/2001 Sb.
Usnesení č. 15
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
dílo na akci „Veverská Bítýška, pasport
kanalizace a vodovodu“ mezi Obcí
Veverská Bítýška a fy POYRY Enviroment
a.s. se sídlem Botanická 834/56, Brno
(příloha č. 8) a proplacení finanční částky
ve výši 237 000,- Kč + 19% DPH fy
POYRY Enviroment a.s. se sídlem
Botanická 834/56, Brno.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje proplacení finanční částky
ve výši 67 830,- Kč vč.DPH p. Ing.
Rakušanovi za vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení týkající se odvodu dešťových vod v ulicích
Pod Horkou, Za Řekou, Nádražní a
Tišnovská.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu s
názvem “Veverská Bítýška, č.p.403 a 453,
přeložka dom.přípojky NN“ mezi Obcí
Veverská Bítýška a E.ON Česká republika,
s.r.o. se sídlem Lannova 205/16, České
Budějovice.
Usnesení č. 18
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na stavbu s názvem“ Veverská Bítýška,
č.p.403 a 453, přeložka dom.přípojky
NN“ mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem Lannova
205/16, České Budějovice.
Usnesení č. 19
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na obecní
pozemky p.č.436/1, 464/3 a 464/1 mezi
Obcí Veverská Bítýška a JMP Net, s.r.o.,
se sídlem Plynárenská 499/1, Brno.
Usnesení č. 20
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na obecní pozemky
p.č.436/1, 464/3 a 464/1 mezi Obcí
Veverská Bítýška a JMP Net, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, Brno.
Usnesení č. 21
ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 1981 o výměře 21 m2 v
lokalitě M. Kudeříkové za cenu minimálně 300,- Kč/m2.
Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední
desku a na obecní web. stránku po dobu
15- ti dnů.
Usnesení č. 22
ZO schvaluje, že stavební práce na akci „
Prodloužení vodovodu, splašková a
dešťová kanalizace v ulici Pod Horkou“
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provede pracovní skupina obce a zaměstnanci VS „Bítešsko“.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje jako stavební dozor na akci
„Prodloužení vodovodu, splašková a
dešťová kanalizace v ulici Pod Horkou“
p.Ing.Miloslava Šipku, bytem Eichlerova
373, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje prodej 1 ks nefunkčního
hydraulického zvedáku HS-MH-8/87
ONV panu Janu Křížovi, bytem Na
Bítýškách 614, Veverská Bítýška za cenu
4000,- Kč. Zvedák je umístěn na ČOV.
Veškeré poplatky s tím spojené hradí
kupující.
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p Janem Křížem, bytem Na
Bítýškách 614, Veverská Bítýška.
Usnesení č.25
ZO schvaluje prodej 1 ks nefunkčního
hydraulického zvedáku sloupového panu
Pavlovi Dostálovi, bytem Hvozdecká 376,
Veverská Bítýška za cenu 4000,- Kč.
Zvedák je uložen v garáži OÚ. Veškeré
poplatky s tím spojené hradí kupující.
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p Pavlem Dostálem, bytem
Hvozdecká 376, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje prodej nefunkčního
revolverového soustruhu panu Janu
Křížovi, bytem Na Bítýškách 614,
Veverská Bítýška za cenu 1200,- Kč.
Veškeré poplatky s tím spojené hradí
kupující.
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p Janem Křížem, bytem Na
Bítýškách 614, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje odpis majetku Obce
Veverská Bítýška – Obecní úřad. Veškerý
odepsaný majetek bude zlikvidován podle
řádu o odpadním hospodářství na místním
eko-dvoře za přítomnosti předsedy FV
p.Vlastimila Kolstrunka.
Usnesení č. 28
ZO schvaluje převod osobního automobilu Wolkswagen POLO z majetku Obce
Veverská Bítýška do majetku VS Bítešsko.
Veškeré poplatky spojené s převodem
uhradí VS „Bítešsko“.
Usnesení č. 29
ZO schvaluje převod osobního vozidla
zn.NISSAN PRIMERA na základnu
Městské policie, se sídlem MP Brno,
Kaštanová 34. Toto vozidlo bude předáno
MP za účelem likvidace vozidla.
Usnesení č. 30
ZO schvaluje revokaci usnesení č. 6 a
místo pí.Jerouškové schvaluje p.
Vlastimila Kolstrunka jako ověřovatele
zápisu.
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POZVÁNKA
Vážení spoluobčané,
každý z nás si určitě někdy postesknul. „Jak ten čas letí!“ A je to tak, pravdivost tohoto výroku můžeme
vnímat na nás samotných i na našem okolí. Nejvíce asi na dětech, když sledujeme jak rostou a z malých
capartů se stávají dospělí lidé. U věcí jejich stárnutí nevnímáme tak dramaticky.
V našem okolí je něco, co už dosáhlo úctyhodného věku, je to tu stále, nehýbe se to, patří to k naší obci,
my kolem toho chodíme a možná si ani neuvědomujeme, že už je to tak staré.
Je to náš kostel, stojí zde už 225 let. Ne, že by před tím v Bítýšce kostel nebyl, ale nebyl tak velký a své
stopy na něm zanechalo několik válek a požárů. Naši předkové se proto rozhodli postavit kostel nový, vůdčí
osobností v této snaze byl tehdejší farář Václav Wolf. Stavba začala v roce 1771 a byla dokončena roku
1782, kdy 6. října tohoto roku farář František Kubečka „zde konal služby Boží“. Od té doby kostel věrně
slouží svému účelu a zdobí naši obec.
Toto všechno si chceme připomenout v neděli 14. října. Ve 14 hod začne v kostele program při kterém
se představí různé farní aktivity, následovat bude mše svatá a po ní bude program pokračovat na faře. V kostele bude nainstalována výstava k tomuto výročí. Na tuto slavnost byli pozváni všichni dosud žijící faráři
a kaplani, kteří působili v této farnosti a touto cestou chci nyní jménem celé farnosti pozvat i Vás. Přijďte
s námi oslavit výročí stavby důležité pro všechny obyvatele Veverské Bítýšky.
Mgr. Marek Hlávka, farář

ZPRÁVY Z RADNICE
Upozorňujeme majitele psů, kteří doposud neuhradili poplatek za psa, aby tak učinili v úřední dny co nejdříve,
nejpozději však do 31.10.2007.
Zároveň žádáme občany, kteří nemají řádně své psy nahlášeny tak, jak ukládá obecní vyhláška č. 3/2004 O místních
poplatcích, aby tak neprodleně učinili.
V případě, že budou po 31.10.2007 zjištěny nesrovnalosti mezi skutečnostmi a nahlášených psů v evidenci, bude
následně postupováno dle 9§ obecní vyhlášky č. 3/2004 (Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla).
Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do 31.prosince 1993 musí být vyměněny do 31.prosince 2007!!!
Bližší informace: Městský úřad Kuřim, odbor dopravy - tel: 541 422 332 nebo 541 422 335.
Výměna občanských průkazů
Nejpozději dnem 31.prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do
31.prosince 1998. Výměna je bezplatná.
Pro občany narozené před 1.lednem 1936 platí výjimka - občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti
"bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení", zůstávají nadále platné. Nemusí se měnit.

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

http://www.obecveverskabityska.cz
6

Milé maminky s malými dìtmi!
Máte zájem:
- aktivnì proívat se svým miminkem mateøskou dovolenou?
- o tvùrèí èinnosti a pohyb?
- úèastnit se výletù a záitkových akcí spoleènì s dalšími rodièi nebo celými
rodinami?
Právì pro vás ve Veverské Bítýšce vzniklo Mateøské a rodinné centrum
Oøíšek. Zapojte se i vy do našich aktivit!
· VYÁDEJTE SI INFORMACE O NAŠICH AKCÍCH A NAVŠTIVTE JE!
Jak? Akce probíhají v kulturním domì, podrobnìjší údaje vám zašleme na
vyádání elektronickou cestou (vyplòte pøiloenou návratku a vhoïte ji do
schránky vedle knihovny v hale obecního úøadu nebo pošlete potøebné
údaje na e-mail: )
· PØIJÏTE NÁM ØÍCT, JAKÉ ÈINNOSTI BY VÁM A VAŠIM DÌTEM UDÌLALY
RADOST - chceme tu být pro vás!
· PØILOTE RUKU K DÍLU! Vítaná je úèast na pøípravì akcí, administrativní
pomoc a jiná podpora podle vašich moností. Kontaktujte nás prosím
prostøednictvím e-mailu nebo pøipište vaši nabídku na návratku a my se vám
ozveme.
Dìkujeme za váš zájem a tìšíme se na osobní setkání s vámi i na pøípadnou
odezvu!
Za Mateøské a rodinné centrum Oøíšek
Jarka Vykoupilová
Pavla Svobodová
Dagmar Lovecká
kontakt: centrumorisek@seznam.cz


spoření + pojištění + hypotéka

♣ Tel. 603846727 ♣








stavební spoření
- nejvyšší zaručený úrok 2,1 % ročně
- státní podpora až 3.000,- Kč ročně
levné úvěry na bydlení
hypotéky již od 4,09 %, garance úroků
refinancování hypoték bez poplatku
pojištění vozidel podle počtu koní
pojištění bydlení
životní pojištění
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INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad

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 prosinci 2007
Vydává obec Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71
Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379
Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz

®
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