ŘÍJEN 2008

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v tomto vydání zpravodaje
v krátkosti informoval o dění v naší obci.
V měsíci srpnu byly dokončeny veškeré práce na
vrtu HV 101 za účelem posílení zdroje pitné vody
v naší obci. Byla vypracována hydrogeologická posouzení a technická dokumentace na zdroj podzemní vody. Byly odebrány vzorky vody k laboratorním
rozborům. Koncem září jsme podali žádost na Městský úřad v Kuřimi o vydání stavebního povolení
k vodním dílům a povolení k odběru podzemních
vod.
V září předala firma VEGA spol. obci vypracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na intenzifikaci čistírny odpadních vod, části
splaškové kanalizace a přečerpávací stanice v ulici U
Hřiště. Na základě této projektové dokumentace
bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí.
Pracovní četa dokončila hrubou stavbu dvojgaráže v objektu čistírny odpadních vod. Tato stavba bude sloužit k parkování vozidel, např. vozidla na svoz
komunálního odpadu.
Jistě jste si všimli, že v letních měsících byla
opravena kulturní památka Boží muka u silnice
směrem na Oboru.
Pracovní skupina obce pokračuje v dokončení
dešťové kanalizace v ulici Pod Horkou přes ulici
Nádražní do ulice Za Řekou. Byla osazena čerpací
stanice a nyní probíhá pokládka kanalizačního
potrubí a usazování kontrolních šachet. I když se
potýkáme s celou řadou problémů, především
musíme neustále odčerpávat hladinu spodní vody,
hodláme tuto stavbu do poloviny listopadu dokončit.

V průběhu měsíce října bude realizována plánovaná oprava místního rozhlasu a rozhlasového
kabelového rozvodu na Na Městečku. V měsíci
listopadu a prosinci bude pracovní skupina obce
opravovat sociální zařízení v budově mateřské školy
v ulici Pavla Perky a to na základě stanoviska a požadavku krajské hygienické stanice.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2008 o udržování čistoty a pořádku
v obci. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto
vydání zpravodaje - je zapotřebí, abyste se s touto
vyhláškou seznámili. Obec bude dohlížet na její
maximální dodržování.
V návaznosti na tuto vyhlášku bych se chtěl
zmínit o prostoru autobusových čekáren na sídlišti
Na Bítýškách. Pracovníci obce již podruhé v průběhu čtyř měsíců opravovali fasádu těchto čekáren
a to po někom, kdo si očividně neváží práce druhých
a komu zřejmě vadí pěkné a slušné prostředí
zastávek veřejné hromadné dopravy.
Vážení spoluobčané, dne 9. října 2008 byl v Praze při slavnostním aktu předán naší obci dekret o stanovení naší obce městysem. Je to oficiální titul a proto budeme užívat označení Městys Veverská Bítýška.

Josef Mifek, starosta obce
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Obecně závazná vyhláška Obce Veverská Bítýška
č. 4/2008
o udržování čistoty a pořádku v obci
Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška se na svém zasedání dne 25.9.2008 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a c)
a na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 84 odst.2 písm. h ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") upravuje místní záležitosti veřejného pořádku a ukládá povinnosti
k zajištění čistoty veřejných prostranství, ochrany životního prostředí a k užívání zařízení obce sloužících potřebám
veřejnosti a stanoví pravidla pro pohyb psů na území obce Veverská Bítýška.

Článek 2
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1
2) Znečišťováním veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí jednání nebo opomenutí osoby, v jehož
důsledku dojde ke znečistění veřejného prostranství pevnou nebo tekutou látkou, příp. jinou věcí způsobilou narušit
účel užívaní veřejného prostranství nebo jeho vzhled.

Článek 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu, veřejně prospěšného zařízení a zanedbání povinnosti
úklidu veřejného prostranství, stejně jako narušení vzhledu obce, se stíhá podle zvláštních předpisů.2
2. Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství v obci, včetně veřejné zeleně.
3. Znečišťováním veřejného prostranství se podle této vyhlášky rozumí :
a) odhazování smetí, papírů, obalů, jízdenek, zbytků jídel, ovoce či jiných odpadků jinam, než do nádob k tomu
určených
b) odhazování nedopalků cigaret a žvýkaček na chodníky, cesty, nástupiště hromadné dopravy
c) vypouštění splaškových vod nebo jiných znečisťujících tekutin a látek
d) neodstranění psích exkrementů
e) vypouštění splaškových vod nebo jiných znečisťujících tekutin a látek
f) vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení na majetek obce mimo stanovené plakátovací plochy.
g) psaní a kreslení po plotech, budovách, chodnících, stromech, sloupech a čekárnách hromadné dopravy
4. Plakáty a oznámení lze vylepovat na obecních pozemcích pouze na plakátovací stojany umístěné v katastru obce.
Umísťování poutačů na obecním pozemku je možné pouze se souhlasem obecního úřadu.

Článek 4
Ochrana veřejné zeleně
1. Poškozování veřejné zeleně se stíhá podle zvláštních předpisů.
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
2

2. Každý je povinen se chovat tak, aby nepoškozoval veřejnou zeleň.
3.
a)
b)
c)

Poškozením veřejné zeleně podle této vyhlášky je :
vytrhávání květinové výsadby, olamování stromů a keřů
ponechání psů a jiných zvířat, aby ničila zeleň a zejména květinovou výsadbu
vjíždění vozidly na plochy zeleně

4. Výsadbu, kácení a ošetřování dřevin na pozemcích patřících obci Veverská Bítýška provádí výhradně obecní úřad,
případně fyzické a právnické osoby jim pověřené.

Článek 5
Užívání zařízení obce sloužícího potřebám veřejnosti a jeho ochrana
1. Úmyslné zničení, poškození, znečištění nebo neoprávněné odstranění, zaměnění, pozměnění, zakrytí nebo přemístění turistické značky nebo jiného orientačního značení je přestupkem podle zvláštního zákona, stejně jako neoprávněné zabrání nebo poškození veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení. 4
2. Zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti lze užívat jen k účelu, k němuž je určeno. Není dovoleno
a) přemísťovat a odstraňovat lavičky, dětské houpačky a prolézačky, propagační skříňky, plakátovací tabule, popelnice
a odpadové nádoby, informační tabule, dopravní značky
b) poškozovat autobusová nástupiště a čekárny
c) poškozovat pomníky a pamětní desky

Článek 6
Regulace pohybu psů
Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce jsou majitelé psů povinni vodit psa na vodítku nebo s nasazeným
náhubkem.

Článek 7
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1. Kdo neoprávněně zabere nebo poškodí veřejné prostranství dopouští se přestupku podle zvláštního zákona.

5

2. Skládání a nakládání materiálu a zboží na veřejném prostranství je třeba provádět tak, aby nebylo příčinou závady
ve schůdnosti chodníků.
3. Část ulice Boční od budovy obecního úřadu k budově č.555 ( bývalá drobná provozovna) je v obci označena jako
tržiště. Je to místo určené pro trhovce, kteří navštíví obec.
4. Parkoviště před pohostinstvím U Kocourka a prostor před restaurací Na Ostrůvku je vymezeno jako místo, kde se
v obci budou umisťovat lunaparky a zábavné podniky (cirkusy aj.).
5. Zvláštní užívání veřejného prostranství podléhá poplatku podle vyhlášky o místních poplatcích

Článek 8
Odpovědnost za udržování čistoty a úklid veřejných prostranství
1. Každý, kdo znečistil veřejné prostranství, je povinen na své náklady znečištění odstranit.
2. Znečištění způsobené zvířaty je povinna odstranit osoba doprovázející zvíře, jde-li o únik zvířete ze zájmového
chovu, má tuto povinnost chovatel zvířete. 6
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
6 § 11 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
5

3

Článek 9
Opatření k ochraně životního prostředí
1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami. 7
2. V zájmu ochrany občanů před obtěžujícím hlukem a v zájmu zachování klidu a pohody svátečního dne se o nedělích
zakazuje užívat hlučné stroje a zařízení, jako jsou např. motorové sekačky na trávu a pily.

Článek 10
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.
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Článek 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2004 o udržování čistoty a pořádku v obci Veverská Bítýška
ze dne 20.12. 2004.

Článek 12
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Josef Mifek v.r., starosta
7

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ), ve
znění pozdějších předpisů
8 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE
Upozorňujeme podnikatele, že novelou živnostenského zákona, platnou od 1.7.2008 došlo ke zpřísnění
postihů za nesplnění oznamovací povinnosti v zákonem stanovené lhůtě 15 dní od nastalé změny. Obecní
živnostenský úřad je povinen v případě nedodržení této lhůty podnikatele vždy pokutovat. Změnu např.
trvalého pobytu je tedy třeba nahlásit ve stanoveném termínu již s dočasným dokladem - Potvrzením o změně trvalého pobytu, který k občanskému průkazu s ustřiženým rohem vydává evidence obyvatel. Lhůta 15
dní začíná běžet právě dnem, kdy změna trvalého pobytu je evidenci obyvatel podnikatelem ohlášena.
Nečekejte, tedy na vystavení nového občanského průkazu a změnu trvalého pobytu ohlaste obecnímu
živnostenskému úřadu ihned !!!

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 1.7.2008
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.
Usnesení č.2
ZO schvaluje do návrhové komise
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Novotného.

Usnesení č. 4
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje II. Rozpočtové opatření
v roce 2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 7
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ZO schvaluje II. Rozpočtové opatření
v roce 2008 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje II. Rozpočtové opatření
v roce 2008 v oblasti financování
Usnesení č. 9
ZO schvaluje předloženou Smlouvu
o dílo č. 0808 mezi Obcí Veverská
Bítýška a fy VEGA spol v.o.s. se
sídlem Jiráskova 12, Brno za účelem

vypracování projektové dokumentace
pro územní a stavební povolení na
intenzifikaci ČOV a části kanalizace v
Obci Veverská Bítýška za celkovou
dohodnutou cenu 1 535 100,- Kč vč.
DPH.
Usnesení č. 10
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o dílo č. 0808 mezi Obcí
Veverská Bítýška a fy VEGA spol
v.o.s. se sídlem Jiráskova 12, Brno za
účelem vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na intenzifikaci ČOV a části
kanalizace v Obci Veverská Bítýška
za celkovou dohodnutou cenu 1 535
100,-Kč vč. DPH.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje předložené vyřazovací
protokoly Mateřské školy, Pavla
Perky, Veverská Bítýška.

Usnesení č. 12
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.4407-327/001 mezi
Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká
republika, s.r.o. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná
se realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška, rozšíření NNk, Zeman
2x"
Usnesení č. 13
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.4407327/001 mezi Obcí Veverská Bítýška
a E.ON Česká republika, s.r.o. se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Jedná se realizaci přípojky pro stavbu "Veverská Bítýška,
rozšíření NNk, Zeman 2x"

Usnesení č. 14
ZO schvaluje zařazení bodu Stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti v Obci Veverská
Bítýška na program dnešního jednání.
Usnesení č. 15
ZO schvaluje zařazení bodu - Žádost
o koupi obecních pozemků p.č.
1689/2 a 1690/3 v k.ú.Veverská Bítýška na program dnešního jednání.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 1689/2 o výměře
44 m2 a p.č. 1690/3 o výměře 15 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300,Kč/m2. Podmínka prodeje bude, že
budoucí kupující provede na své náklady přeložku části splaškové kanalizace. Záměr prodeje bude zveřejněn
na úřední tabuli a na webových
stránkách obce.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 25.9.2008
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje zařazení bodu na program dnešního jednání - Stanovisko
výboru pro ÚP ze dne 24.9.2008,
které předložila pí.Jeroušková. Část
bodu bude projednán jako bod č. 6a
a část v bodě 10a.
Usnesení č. 3
ZO neschvaluje zařazení bodu - Činnost stavebního úřadu v naší obci na
program dnešního jednání
Usnesení č. 4
ZO schvaluje zařazení bodu - Nájem
světelné vánoční výzdoby pro rok
2008 na program dnešního jednání.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 26
Usnesení č. 5
ZO schvaluje zařazení bodu - Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na program dnešního jednání. Tento bod bude projednán jako
bod č. 27
Usnesení č.6
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Reimera.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Kolstrunka.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 9

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje III.Rozpočtové opatření
v oblasti příjmů včetně úpravy §
6171 org.41 hody, pol. 2321+ 15
000,- Kč - dar od Hartmann-Rico.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje III. Rozpočtové opatření
v roce 2008 v oblasti výdajů včetně
úpravy rozpočtového opatření § 6171
org. 41 hody, pol.5169 + 15 000- dar
od Hartmann-Rico.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje předat žádost p.Krejčiříka bytem Teyschlova 28, Brno k projednání výboru pro územnímu
plánování a současně starosta požádá
o vyjádření možných řešení této situace týkající se případné výstavby
komunikace.
Usnesení č. 13
ZO schvaluje záměr směny obecních
pozemků p.č. 618/2 o výměře 241
m2 v k.ú. Veverská Bítýška a díl e z
parcely č. 110/1 o výměře 76 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za pozemky
p.č. 85/3 o výměře 222 m2 v k.ú. Veverská Bítýška, díl b z parcely 110/4 o
výměře 34 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
a díl c z parcely č. 113 o výměře 1 m2
v k.ú. Veverská Bítýška. Veškeré
poplatky spojené se směnou budou
hrazeny 50 % obou zúčastněných
stran.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje OZV č. 4/2008 o
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udržování čistoty a pořádku v obci.
Usnesení č. 15
ZO bere na vědomí a souhlasí s
připomínkami k uvažované výstavbě
RD U kravína.viz. příloha č.7. Tyto
připomínky budou znovu projednány
na VÚP.
Usnesení č. 16
ZO pověřuje Ing.Reimera svoláním
schůzky VÚP do 14ti dnů, kde budou
upřesněny veškeré připomínky týkající se uvažované výstavby RD pod
kravínem. Poté starosta svolá do 14ti
dnů jednání VZOZ ze kterého vznikne konečné usnesení . ZO bere na
vědomí a souhlasí s připomínkami k
uvažované výstavbě RD pod kravína.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje postoupení veškerých
práv a povinností týkající se elektronického informačního panelu do
užívání společnosti KORDIS JMK,
spol.s.r.o., IC:26298465, se sídlem
Nové sady č. 964/30, 602 00 Brno.
Usnesení č. 18
ZO schvaluje předloženou dohodu o
převodu práv a povinností týkající se
elektronického informačního panelu
do užívání společnosti KORDIS JMK,
spol.s.r.o., IC:26298465, se sídlem
Nové sady č. 964/30, 602 00 Brno.
Usnesení č. 19
ZO pověřuje starostu podpisem
dohody o převodu práv a povinností
týkající se elektronického informačního
panelu
do
užívání
společnosti KORDIS JMK, spol.s.r.o.,

IC:26298465, se sídlem Nové sady č.
964/30, 602 00 Brno.
Usnesení č. 20
ZO schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. p.č. 1689/2 o výměře
44 m2 a p.č 1690/3 o výměře 15 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300,Kč/m2 panu Josefu Špačkovi, bytem
Drásov 15.Veškeré poplatky spojené s
prodejem uvedených pozemků uhradí p.Špaček.
Usnesení č. 21
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy mezi obcí Veverská
Bítýška a p.Špačkem Josefem, bytem
Drásov 15 týkající se pozemku p.č.
1689/2 o výměře 44 m2 a p.č. 1690/3
o výměře 15 m2 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1855/1 o výměře
684 m2 ( travní porost) v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m2.
Záměr prodeje obecního pozemku
p.č. 1855/1 o výměře 684 m2 bude
vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední
tabuli a na webových stránkách obce.
V případě, že o uvedený pozemek
projeví někdo zájem a v 15ti denní
době se k záměru prodeje přihlásí,
bude tento prodej projednán na
příštím jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 23
ZO se ztotožňuje s postojem výboru
pro ÚP ze dne 24.9.2008 týkající se
připomínek k zadání VÚP.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje zadání územního plánu
Veverská Bítýška dle přílohy- "Návrh
územního plánu Veverská Bítýška" s
těmito změnami:
- str.5 v bodě C - upravit poslední větu
V územním plánu zamezit rozvoji
průmyslu, navrhnout plochy pro
rozvoj drobných provozoven,
nenavrhovat rozvojové plochy individuální rekreace a nenavrhovat rezervy pro rychlostní komunikace a
dálnice.
- str.7. v bodě E- doplnit do odstavce
dopravní infrastruktura pod stanovisko č. j. JMK 99672/2008 ze dne
12.8.2008 odbor dopravy KrÚ jmk
větu "Zpracovatel prověří zásah a
ochranné pásmo vodní cesty do k.ú.
Veverská Bítýška"
- str.7 odstavec dopravní infrastruktura upravit větu " pro ostatní autobusové zastávky bude prověřeno
vymezení potřebných ploch na nor-

mové řešení pro autobusy dl.18 m."
- str.7 odst dopravní infrastruktura
vypustit větu "přeložka silnice II/386
bude uvedena jako výhled"
- str.8 odst.technická infrastruktura
doplnit "za vyjádření RWE č.j.
4179/08/OVP/Z ze dne 12.8.2008
doplnit větu "zpracovatel údaj
prověří v konceptu územního
plánu"
- str.8 F odst. Ochrana kulturních,
urbanistických a architektonických
hodnot vypustit větu " vypracované
regulativy pro obnovy a novostavby
budou obsahovat zásady korespondující s tradiční zástavbou, zejména
pak dodržení historického urbanizmu, siluety obce, sklonu střech a
používání klasických přírodních
materiálů"
- str.11 J, odst. požadavky na vymezení zastavitelných ploch, upravit
větu "požadavky fyzických osob a
sdružení na obsah územního plánu
dle přílohy budou prověřeny v konceptu územního plánu.
Usnesení č. 25
ZO bere na vědomí dohodu mezi
obcí Veverská Bítýška a manželi
Stanislavem a Jiřinou Moukovými a
schvaluje zřízení věcného břemene (
viz. příloha č. 9) mezi obcí Veverská
Bítýška a manželi Stanislavem a Jiřinou Moukovými, bytem Klímova
2130/10, Brno 616 00 spočívající v
uložení části potrubí dešťové kanalizace DN 400 na pozemku p.č.
1609/2. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí obec Veverská Bítýška.
Usnesení č. 26
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Veverská Bítýška a manželi
Stanislavem a Jiřinou Moukovými,
bytem Klímova 2130/10, Brno 616 00
spočívající v uložení části potrubí
dešťové kanalizace DN 400 na
pozemku p.č. 1609/2.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje předložený odpis
majetku Obce Veverská Bítýška Obecní úřad. Veškerý odepsaný
majetek bude zlikvidován podle řádu
o odpadním hospodářství na místním
sběrném dvoře za přítomnosti
předsedy FV p.Vlastimila Kolstrunka.
Usnesení č. 28
Dle § 71, odst.3 Správního řádu
schvaluje ZO zrušení pohledávky v
částce 500,- Kč, panu Koryčanovi
Josefovi, bytem Za Řekou 537, Veverská Bítýška.
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Usnesení č. 29
ZO schvaluje prodloužení smlouvy o
nájmu nebytových prostor v ulici
Boční 555
(přízemí - prodejna drogistického
zboží) Veverská Bítýška mezi obcí
Veverská Bítýška a Lubomírem a
Zdenkou Kratochvílovými, bytem Za
řekou 678, Veverská Bítýška za stávajících podmínek, a to na dobu určitou
do 31.1.2011. Veškeré poplatky spojené s uzavřením nájemní smlouvy
uhradí manželé Kratochvílovi, bytem
Za řekou 678, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 30
ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu nebytových prostor
v ulici Boční 555
(přízemí - prodejna drogistického
zboží) Veverská Bítýška mezi obcí
Veverská Bítýška a Lubomírem a
Zdenkou Kratochvílovými, bytem Za
řekou 678, Veverská Bítýška za stávajících podmínek, a to na dobu určitou
do 31.1.2011.
Usnesení č. 31
ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace pro stavební řízení vč.
zaměření na splaškovou kanalizaci v
ulici Krátká,část ulice Na Babkách
část ulice Hvozdecká, část ulice
Dlouhá, ulice Boční a Tišnovská. Projektovou dokumentaci vypracuje Ing.
Jaroslav Rakušan, projektová kancelář
vodohospodářských staveb, Tuřanka
2, 627 00 Brno
Usnesení č. 32
ZO schvaluje pronájem nebytových
prostor p.č. 1326/1o výměře cca 50
m2 na ulici 9.května č.319 za účelem
poskytování kosmetických služeb
(kosmetika, pedikůra, manikůra..)
pí.Pavlíně Uvírové, bytem Čebín 67.
Výše ceny nájemného činí 10 000,Kč /měs. + náklady za spotřebované
energie. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s
možností prodloužení smlouvy.
Usnesení č. 33
ZO pověřuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy nebytových prostor
č.p. 1326/1 o výměře cca 50 m2 na
ulici 9.května č.319 za účelem provozování
kosmetických
služeb
pí.Pavlíně Uvírové, bytem Čebín 67.
Výše ceny nájemného činí 10 000,-Kč /měs. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s
možností prodloužení smlouvy.
Usnesení č. 34
ZO schvaluje, že veškeré poplatky
spojené s nájemní smlouvou neby-

tových prostor č.p. 1326/1 o výměře
cca 50 m2 na ulici 9.května č.319 za
účelem provozování kosmetických
služeb uhradí obec Veverská Bítýška.
Usnesení č. 35
ZO neschválilo prodej obecního
pozemku p.č. 1688/2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 36
ZO neschválilo prodej části obecního
pozemku p.č. 1688/2 o výměře 80 m2
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 37
ZO schvaluje úpravu ceny za
kopírování, a to:
Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Formát A4 oboustranně 4,- Kč
Formát A3 jednostranně 4,- Kč
Formát A3 oboustranně 8,- Kč
Výše uvedený ceník s platností od
1.10.2008
Usnesení č. 38
ZO schvaluje proplacení finanční
částky ve výši 5 232,- Kč paní Mileně
Adamové,Nádražní 142, Veverská
Bítýška za provedení kamerové
zkoušky splaškové kanalizace.
Usnesení č. 39
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu zařízení distribuční soustavy s

názvem "V.Bítýška, Mečkov, příp.
NN, Špringer+Polák" mezi E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České Budějovice
a Obcí Veverskou Bítýškou.
Usnesení č. 40
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční
soustavy s názvem "V.Bítýška,
Mečkov, příp.NN, Špringer+Polák"
mezi E.ON Distri-buce, a.s., se
sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49
České Budějovice a Obcí Veverskou
Bítýškou.
Usnesení č. 41
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi
obcí Veverská Bítýška a Ing.
Miloslavem Šipkou, bytem Eichlerova
373, Veverská Bítýška za účelem
inženýrské činnosti technického
řízení a dozorování realizace projektu
dešťová kanalizace v části obce Veverská Bítýška v ulici Pod Horkou,
Nádražní, Za řekou včetně čerpací
stanice.
Usnesení č. 42
ZO pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o dílo mezi obcí Veverská Bítýška a Ing. Miloslavem Šipkou za účelem inženýrské činnosti

technického řízení a dozorování realizace projektu dešťová kanalizace v
části obce Veverská Bítýška v ulici
Pod Horkou, Nádražní, Za řekou
včetně čerpací stanice.
Usnesení č. 43
ZO schvaluje pronájem jedné sady
světelné vánoční elektrovýzdoby
skupiny b, (sada 10 ks) za cenu 8
500,- Kč + DPH. Montáž úchytu a
konektorů elektro na sloupy veřejného osvětlení - 15 000,- Kč +DPH.
Usnesení č. 44
ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu světelné vánoční
výzdoby pro rok 2008 mezi Obcí
Veverská Bítýška a firmou MK- montilluminations, s.r.o, se sídlem
Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří.
Usnesení č. 45
ZO schvaluje Smlouvu o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
mezi obcí Veverská Bítýška a spol.
Elektrowin a.s., se sídlem Michelská
300/60, 140 00 Praha 4.
Usnesení č. 46
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi obcí Veverská
Bítýška a spol. Elektrowin a.s., se
sídlem Michelská 300/60, 140 00
Praha 4.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatek za komunální odpad
Upozorňujeme všechny občany na jejich poplatkovou povinnost vůči obci Veverská Bítýška. Jedná se hlavně o poplatky
za komunální odpad a poplatky za psa.
Připomínáme, že poplatek za komunální odpad má charakter místní daně a že vůbec nezáleží na množství vyprodukovaného odpadu jednotlivým občanem, rodinou apod.
Pro placení je rozhodující pouze místo trvalého pobytu.
Číslo příjmového účtu obce je : 3527641/0100. Variabilní symbol na požádání sdělíme na tel.č. 549 420 397, nebo na
e-mailové adrese: ouvb@obecveverskabityska.cz
Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, může obec včas nezaplacené poplatky zvýšit
až na trojnásobek. Pokud občan dobrovolně nesplní tuto povinnost do stanoveného termínu, místní poplatek se mu
vyměří platebním výměrem s uplatněním sankčního navýšení za opožděnou úhradu.
Věříme, že opozdilých úhrad bude i nadále ubývat.

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme majitele psů na jejich ohlašovací povinnost týkající se nahlášení pravdivých skutečností spojených
s držením psa (nahlášení, odhlášení).
Množí se nám případy občanů, kdy z nějakého důvodu psa již nevlastní, ale tuto změnu nenahlásí. Jelikož o této změně
nemá správce poplatku informace, dochází tak k vymáhání stále evidovaného poplatku.
Zároveň žádáme majitele psů, kteří doposud neuhradili poplatek za psa, nebo svého psa nemají řádně nahlášeného,
aby tak učinili v úřední dny, a to nejpozději do 30.10.2008.
Povinnost mají majitelé dle § 2 zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích
"Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis"
V případě, že budou při místním šetření zjištěny nesrovnalosti, bude postupováno dle zákona 337/1992 Sb. o správě
daní a poplatků.
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VÝZNAMNÁ OSOBNOST NAŠÍ OBCE - FRANTIŠEK ZDUBA
František Zduba pocházel z nejchudších poměrů. Vyučil se zedníkem a vlastní pílí a přičiněním získal
odborné vzdělání. Při zaměstnání našel čas i na účast ve veřejném životě. Věnoval se práci v Sokole. Cvičil
žáky, dorostence i muže. Stal se náčelníkem v Sokole ve Veverské Bítýšce. Později byl náčelníkem 2. okrsku
župy Pernštejnské a pracoval v župním předsednictvu. V roce 1926 nacvičoval na VIII. Všesokolský slet,
zúčastnil se IX. sletu v roce 1932, X. sletu v roce 1938 a v roce 1948 XI. sletu v Praze. Na všech těchto sletech
cvičili cvičenci z Veverské Bítýšky.
Jednota Sokol vznikla ve Veverské Bítýšce v roce 1904. Nejprve se cvičilo v “hasičce”, později v kině,
které bylo slavnostně otevřeno v roce 1926. Propagaci k této stavbě pro Sokoly podpořil akademický malíř
Bohdan Chlad, který namaloval serii barevných pohlednic se sokolskou tématikou a jsou na nich cvičenci
z místního Sokola. Pro divadlo namaloval oponu. V kině se cvičilo a členové Sokola zde pořádali akademie,
besídky, taneční zábavy a hrálo se zde divadlo. Veřejná cvičení se pořádala na Ostrůvku za účasti všech
složek - žáci, žákyně dorostenci, dorostenky, muži a ženy. Hudební doprovod při cvičení zajišťovala paní
Zdeňka Dokoupilová-Šišperová. Cvičenci se zúčastňovali veřejných cvičení, závodů a soutěží i v okolních
vesnicích. Sokolové pořádali výlety.
V roce 1939 se František Zduba zapojil do odbojového hnutí proti německým okupantům a v sokolské
odbojové skupině “Obrana národa” byl zástupcem velitele. Pokyny předával určeným Sokolům v jednotlivých okrscích, kde byly plněny. Dělal spojku mezi sokolskou skupinou a partyzánskou skupinou
“Delta”, která se utvořila kolem Veverské Bítýšky. Byli v ní i Sokolové z Vev. Bítýšky, Chudčic a Lažánek.
V říjnu 1941 byli zatčeni členové předsednictva župy Pernštejnské, později byli umučeni. V této době
byla zrušena činnost Sokola a majetek byl zabaven. František Zduba organizoval ve svých okrscích pro
postižené rodiny pomoc sbírkou potravin a peněz. Jezdil obětavě večer a v noci na kole a tyto dary rozvážel
postiženým rodinám až do konce války. Do sbírky přispívaly Lažánky, Sentice, Malhostovice, Tišnov a jiné
obce. Kromě této pomoci byl vytvořen fond, jehož základem byla spořitelní knížka cvičitelského sboru župy
Pernštejnské a do ní přidaly příspěvky i Jednoty Sokola z Vev. Bítýšky a Lažánek.
Za svou odbojovou činnost dostal několik pochvalných uznání, pamětní medaili k 50. výročí republiky
a čestnou medaii “Zasloužilý bojovník proti fašismu II. Stupně”.
16. dubna 1945 havarovalo u Tišnova letadlo, které dopravovalo zbraně pro partyzány. Letci se zachránili
a tři z nich se schovali ve Veverské Bítýšce. Vařila jim paní Anežka Jelínková, potraviny dodávala paní Karla
Jeroušková a Lidka Pařízková.
Konec války znamenal obnovení sokolské činnosti. První schůze zbylého náčelnictva župy Pernštejnské
se konala v Tišnově, kde byly volby. Do výboru byl navržen František Zduba. Byl připravován sjezd v Praze.
Ve Veverské Bítýšce se stal náčelníkem Sokola František Zduba a náčelnicí paní Heda Machovská. V červenci
1945 se konalo ve Vev. Bítýšce veřejné cvičení, které bylo první v republice po osvobození. Další bylo v roce 1948.
Po roce 1948 činnost Sokola ve Vev. Bítýšce skončila. Jednota dostala název TJ Jiskra. Po roce 1948 nebyla Františku Zdubovi jeho činnost v odboji uznána a stal se jako další Sokolové nepohodlnou osobou.
Ale v dalších letech se zapojil do veřejné činnosti. Byl předsedou MO Českého svazu protifašistických
bojovníků ve Vev. Bítýšce. Pracoval ve výboru zahrádkářské organizace. Byl předsedou rodičovského
sdružení na ZDŠ i v hudební škole.
Jeho zálibou bylo vyřezávání betlémů, věnoval se tomu již od roku 1941. Měl asi 280 barevných figurek.
Větší část tohoto betlému byla později dána do muzea v Předklášteří.

Vzpomíná dcera Věra Zdubová.
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1.
2.

5. Staročeský bál Sokola (rok 1938)

4. Veřejné cvičení sokola (rok 1934)

3. Náčelník pan Zduba (rok 1945)

2. Sokolské ženy - cvičení na ostůvku

1. František Zduba civilní foto

3.

PROGRAM MATEØSKÉHO CENTRA OØÍŠEK
ØÍJEN 2008 - MÌSÍC DRAKÙ
ÈT
SO
PO
ÈT

2.10.

OTEVØENÍ

4.10.

DRAKOVÁNÍ

6.10.
9.10.

ZPÍVÁNKY S PETROU
TVOØENÍ S PETROU

Vítáme všechny maminky, tatínky, babièky,
dìdeèky,strýèky,tetièky a vaše ú asné dìtièky.
Vemte si s sebou draka a párek na opeèení.
Sraz za bytovkami na kopci u studánky.
Zpívání s kytarou plné pøekvapení.
Draèí zapichovátko

10-12 hod
15-16 hod
15-16 hod
10 hod
10 hod

(Tvrdý barevný papír, špejle a provázek.)

PO
ÈT
PO
ÈT
SO

13.10.
16.10.
20.10.
23.10.
25.10.

ØÍKANKY S JARKOU
TÌLOVÁNÍ S DÁŠOU
ZPÍVÁNKY S PETROU
MAMKOVÁNÍ

BAZÁREK

Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.
Procvièení tìlíèek našich i dìtièek.
Zpívání s kytarou plné pøekvapení.
Povídání na téma: POTRAVINY DNES. (LEOŠ)
Prodejte si, co doma nepotøebujete v KD.

10 hod
10 hod
10 hod
10 hod
14-17 hod

PO
ÈT

27.10.
30.10.

ØÍKANKY S JARKOU
DOBRÙTKOVÁNÍ SE
ŠTÌPÁNKOU

Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.
Vaøení, peèení a hlavnì ochutnávání dobrùtek
z našich domovù.

10 hod
10 hod

LISTOPAD 2008 – MÌSÍC SVÌTLA
PO
ÈT

3.11.
6.11.

ZPÍVÁNKY S PETROU
TVOØENÍ S PETROU

PO
ÈT
SO

10.11.
13.11.
15.11.

ØÍKANKY S JARKOU
TÌLOVÁNÍ S DÁŠOU

PO
ÈT
PO
ÈT

17.11.
20.11.
24.11.
27.11.

státní svátek
MAMKOVÁNÍ
ZPÍVÁNKY S PETROU
DOBRÙTKOVÁNÍ SE
ŠTÌPÁNKOU

NE

30.11.

VÁNOÈNÍ
JARMARK

Zpívání s kytarou plné pøekvapení.
Lucernièka

10 hod
10 hod

(sklenice od dìtské vý ivy)

MARTINSKÉ
SVÌTLO

Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.
Procvièení tìlíèek našich a dìtí.
Martinský prùvod s lampièkami z Bytovek na
Ostrùvek, kde nás èeká velké pøekvapení.

10 hod
10 hod
17 hod

Povídání na téma: AURASOMA. (JANA)
Zpívání s kytarou plné pøekvapení.
Vaøení, peèení a hlavnì ochutnávání dobrùtek
z našich domovù.
Tradièní Vánoèní Jarmark v kulturním domì

10 hod
10 hod
10 hod
13-17 hod

PROSINEC 2008 – MÌSÍC ADVENTU
PO
ÈT

1.12.
4.12.

ØÍKANKY S JARKOU
TVOØENÍ S PETROU

Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.
Vánoèní øetìzy.

10 hod
10 hod

(buráky, sušené plody,klacíky,provázek)

PO
ÈT
SO

8.12.
11.12.
13.12.

ZPÍVÁNKY S PETROU
MAMKOVÁNÍ

PO
ÈT

15.12.
18.12.

ØÍKANKY S JARKOU

O KULIŠÁKOVI
VÁNOÈENÍ

Zpívání s kytarou plné pøekvapení.
Povídání na téma: SUJOK. (BLANKA)
Vánoèní loutková pohádka v divadle PRKNO

10 hod
10 hod
15 hod

Básnièky, øíkanky a jiné slovní hrátky.
Ochutnávka váno èního cukroví a zpívání koled.

10 hod
10 hod

Otevøeno v dy od 9 – 11.30 hod
www.mcorisek.tym.cz

Kulturní dùm 1. patro
Vstup do herny 20, -Kè
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13. SEZÓNA DIVADLA PRKNO 2008/2009 JE ŠŤASTNÁ
- přijďte se podívat na některé z nových i starších her, které pro vás s radostí sehrajeme
KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU v měsíci v klubu POD PRKNY ve Veverské Bítýšce:

Sobota 6.9. 2008
14:00 "Dívčí válka" - černočerná veleúspěšná komedie
Trávník u KD ve Veverské Bítýšce

Sobota 4.10. 2008
20:00 "Jak se zavařují mouchy" - absurdní komedie se zpěvy (obnovená premiéra!)

Sobota 1.11. 2008
20:00 "Jeden ze 120" - drsný pohled do zákulisí politiky na motivy románu Markýze de Sade

Sobota 6.12. 2008
20:00 "Poklesky" - veselé scénické ztvárnění povídek ze slavné knihy "Literární poklesky"
Pro čtyři veselé a hravé herečky (obnovená premiéra!)

Sobota 3.1. 2009
20:00 "Hra na Zuzanku" - jeden život v tragikomedii M. Macourka (obnovená premiéra!)

Sobota 7.2. 2009
20:00 "Fr. Vojcek +33" - drama

Sobota 7.3. 2009
20:00 "Brejle" - crazzy etuda pro dva herce o seznámení na inzerát

Sobota 4.4. 2009
20:00 "Inventury" - televizní reality show s tragikomickými osudy tří žen

Sobota 2.5. 2009
20:00 "Dva" - jedno z nejvíce oceňovaných představení (nominace na Hronov 2009)
Příběh majitelů hospůdky a zajímavých štamgastů.
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Sobota 6.6. 2009
14:00 "O Kulišákovi" - milá pohádka o přátelství a napraveném ptáčkovi s kytarovým
trávník u KD s doprovodem a písničkami (vhodné pro děti od 3 do 8 let)
Na všechna představení je VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!!!
www.prkno.net
Děkujeme Obci Veverská Bítýška a firmě Hartmann Rico za vytrvalou podporu.

VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA “VEVERKA”
Výtvarná a keramická dílna "VEVERKA" děkuje všem příznivcům za jejich zájem o nabízené aktivity.
Všechny nabízené kroužky jsou již obsazeny, pro ostatní zájemce budou otevřeny kroužky ve zbývajících
volných časových termínech nebo jim budou nabídnuty víkendové aktivity. Proto sledujte naše webové
stránky: www.veverka.unas.cz
Do konce kalendářního roku nabízí dílna tyto kurzy pro dospělé:
25.10. "Smaltování na vařiči" 9.00 - 13.00 h., cena: 300,- Kč
15.11. "Skleněné vitráže Tiffany" 9.00 - 15.00 h., cena 600,- Kč
13.12. "Vánoční vazba" 14.00 -18.00h., cena 200,- Kč
Dětem je nabídnuta každou první sobotu v měsíci výtvarná dílna 9.00 do 12.00h., cena 120,- Kč
Na všechny kurzy je třeba se včas přihlásit.
Kontakt : Kučerová Marie tel. : 608 278 431, e-mail : keramika.veverka@seznam.cz
Připravujeme: Kurzy - patchwork, grafika suchou jehlou, filcování jehlou, smaltování v peci, drátkování,
korálkování, pletení z pedigu, fussing v peci (slinované - lahané sklo), malování na hedvábí

Pozvánka:
V neděli 30.11. pro Vás pořádáme v pořadí druhý "Vánoční jarmark" v sále Kulturního domu od 13.00 do
17.00 h.
Ke shlédnutí a zakoupení budou výrobky z patchworku, kukuřičného šustí, vizovického těsta, pletené
ozdoby z pedigu, korálkové vánoční ozdoby,ozdoby z perníku a keramiky, skleněné vitráže, drátkované
šperky a šperky ze skla, vinuté perly,ručně tkané koberce,
výrobky z ovčího rouna, krosienky a další výrobky majitelů šikovných rukou. Pro děti bude otevřena
vánoční dílnička. Vstupné na jarmark je dobrovolné.
Na společně strávené odpoledne první neděle adventní s Vámi se těší "VEVERKA".

PROMENÁDNÍ KONCERTY 2008
První koncert se uskutečnil 29.6.2008. Účinkujícími byli místní - p. Jiří Helán, Lubomír Mach, Radomír Beneš.
Druhý koncert proběhl 20.7.2008. Účinkujícími byli Froso Tarasidu, Bob Frídl, Aťka Bednářová, Jiří Helán, Lubomír
Mach, Radomír Beneš a Kamil Mach.
Na třetím koncertu 10.8.2008 se představila brněnská Malá Moravěnka a její sólisté Květa Navrátilová, Jiří Helán
a Lubomír Mach a Roman Zavadil jako hosté.
Na čtvrtém koncertě 31.8.2008 vystoupila známá brněnská skupina Kosí bratři pod taktovkou Miloše Kosíka.
Poslední promenádní koncert se uskutečnil 14.9.2008 za nepříznivého počasí, přesto za velmi pěkné účasti místních
občanů. Účinkovali Roman Zavadil, Karel Hegner, Míra Hrabec a cimbálovka Aleše Smutného. V úvodu vystoupili
Lubomír Mach a Radomír Beneš.
Všechny koncerty se konaly vždy v 17.00 hodin v prostorách Na Ostrůvku.
Děkujeme všem sponzorům a návštěvníkům koncertů za projevenou přízeň, zejména panu Romanu Zavadilovi a Jiřímu Helánovi, a těšíme se na další rok 2009.
Současně Vás zveme na koledy hrané dne 26.12.2008 v Jarošově mlýně.

Za pořadatele Radomír Beneš a Lubomír Mach.
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INZERCE
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JSTE PŘIPRAVENI NA PŘÍCHOD DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ??

www.DIGITVSAT.cz
montáže satelitní techniky

Např: CS LINK (SKYLINK), cena již za 5990,- vč. montáže - digitální satelitní příjem z
družice ASTRA

bez smlouvy, bez paušálu a na neomezenou dobu, kdekoli v ČR:
ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 SPORT, NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, Z1, PUBLIC, NOE, ÓČKO,
STV1, STV2, STV3, JOJ, TA3.
Dále volitelná nabídka programů za příplatek - Viasat Explorer, Viasat History, Filmbox, FilmboxExtra,
Galaxie sport, Sport 5, JimJam (dětské), Spice plat., XXX XTreme (erot.), HBO, CS FILM, Nostalgia -

nyní AKCE: na 2 měsíce ZDARMA!!
K tomu navíc: desítky zahraničních programů zdarma! (CNN, MTV, Eurosport, atd….) +
zdarma příjem rozhlasových stanic

Registrace + info: tel: 722550739, technik.digi.tv@seznam.cz, www.digitvsat.cz

Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

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

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

PREZENTACE FIREM SE SÍDLEM VE VEV. BÍTÝŠCE
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ZDARMA

Brno Bystrc, ul. Šemberova
Prodej nov ých bytov ých jednotek
s příslušenstvím (sklep, balkon nebo terasa)
v lokalitě poblíž nejznámější rekreační
oblasti města Brna.

Moderní
byty v klidné
lokalitě

Byty:
3+kk - 3+1
Výměry: 88,3 m2 - 96,5 m2
Další:
balkony, terasy, GS, garáže
od 4 962 000 Kč

Ostopovice, ul.U Dráhy

RSBv 4548

Brno Jundrov, ul. Optátova
Prostorné byty
s parkovacím
stáním v ceně

Prodej nově budovaných bytových jednotek
o velikostech 1+kk, 1+1, 2+1, 3+kk a 4+kk
v lokalitě na hranici Brna v dosahu IDS. Bytový dům
ve výstavbě s termínem dokončení podzim 2009.
od 1 408 353 Kč
RSBv 5578

Byty:
Výměry:
Další:
Sklepy:

1+kk - 4+kk
34,8 m2 - 104,5 m2
balkony, terasy, zahrádky
ke všem bytům

Byty v
nízkopodlažních
domech

Prodej další etapy nových bytových domů, které jsou Byty:
situovány v atraktivní klidné lokalitě, poblíž lesa, Výměry:
Další:
s výhledem na brněnské panorama.
od 3 840 000 Kč

Lidická 77, 602 00 Brno

RSBv 4528

www.realspektrum.cz

1+kk - 3+kk
70,8 m2 - 90,8 m2
balkony, terasy,
garáž. stání

800 800 099

ava
l
c
á
V
u
a
k
d
ù
Hosp
ýška
Veverská Bít

pivnice, restaurace - spoleèenské,
soukromé a firemní akce, svatby,
promoce s moností vyuití
nekuøáckého salonku, hospody,
velkého sálu a zahrádky
domáci kuchynì - denní menu 59,- Kè

Pavla Perky 390,
tel. 420 549 420 108,
777 171 304
vasek.kaderabek@seznam.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 (technické podmínky inzerce - www stránky obce)

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 2008  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
16

