ŘÍJEN 2011

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem tohoto čísla zpravodaje Vás všechny
srdečně zdravím.

dusičňany neobsahuje. Stavební práce provádí pracovní skupina městyse podle schválené projektové
dokumentace. Technologické vybavení objektu včetně napojení do soustavy zajišťuje firma AQUA
SYSTEM s.r.o. Nedakonice. Povolená doba odběru
vody z vrtu je stanovena na 25 let.
Splašková kanalizace ulice Boční, část ulice
Tišnovská - firma Mertastav s.r.o. z Předklášteří
převzala dne 15.9.2011 staveniště na základě předávacího protokolu. Stavební práce se začnou postupně rozjíždět. Předpokládaný termín dokončení stavby je 15. prosinec. Jedná se o další dosti náročnou
stavbu, která je hrazena z části z dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Občany především v uvedené
části městyse žádám o trpělivost a pochopení, neboť
v ulici Boční bude omezen dopravní provoz.
Na základě vypracované projektové dokumentace a vydaného vodoprávního povolení probíhá výstavba splaškové kanalizace v časti ulice Na Bítýškách.
Byla vypracována projektová dokumentace pro
stavební povolení a je vydán souhlas s provedením
stavby na akci plynofikace kotelny Základní školy
v ulici Zábíteší. Vše se odvíjí od zajištění finančních
zdrojů, neboť se jedná o akci mimo plánovaný rozpočet městyse na rok 2011.
V průběhu měsíce října bude provedena výměna
nevyhovujícího oplocení na místním hřbitově. Jedná
se o část oplocení vedle smuteční síně a vstupu na
novou část místního hřbitova. Dále bude zabudována nová branka do vstupní části hřbitova. Nové oplocení je zadáno ve výrobě.

Začátkem měsíce září proběhly závěrečné
prohlídky přístavby mateřské školy v ulici Pavla
Perky. Krajská hygienická stanice a Hasičský záchranný sbor vydaly souhlasná stanoviska s užíváním
stavby, na jejichž základě byl vydán kolaudační souhlas. Stavební povolení na tuto akci bylo vydáno
20.6.2011 a samotná stavba byla zahájena 30.června. Za dva měsíce byly přístavbou rozšířeny prostory
herny mateřské školy. Bylo zřízeno nové osvětlení,
vytápění, bylo vybudováno sociální zázemí pro učitele, nainstalována vzduchotechnika, která zajišťuje
odsávání prostor šatny a chodby. Dále byla provedena nová elektroinstalace a byla položena nová podlahová krytina v původní i nové herně. Přestože termín pro výstavbu byl velmi krátký a to pouze období
prázdnin, stavbu se přes drobné potíže, které musely být řešeny v průběhu, podařilo včas dokončit.
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům pracovní
skupiny městyse, stavebnímu a technickému dozoru
a firmám, které zajišťovaly dodavatelskou činnost.
Během podzimních měsíců bude ještě provedena
hrubá fasádní omítka.
V těchto dnech již naplno probíhá výstavba
posilujícího zdroje pitné vody vrtu HV 101 na louce
u hájenky Na Bílém potoce. Termín dokončení této
stavby je stanoven na konec první poloviny příštího
roku, ale hodláme tuto stavbu zrealizovat dříve.
Zapojením uvedeného vrtu do vododvodní soustavy
dojde k posílení zdroje a k předpokládanému snížení
dusičňanů. Voda z vrtu HV 101 téměř žádné
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Zastupitelstvo městyse na základě posouzení komise pro hodnocení nabídek vybralo konečného dodavatele stavby Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška.
Stavbu bude provádět stavební firma VHS plus,
Vodohospodářské stavby, s.r.o., Veselí nad Moravou.
Ze strany městyse bylo zažádáno o finanční dotaci
na stavbu splaškové kanalizace v ulici Krátká. Na tuto
stavbu je vydáno vodoprávní povolení.
Zastupitelstvo městyse schválilo vydání publikace
o našem městečku. Kniha má název “Veverská Bítýška slovem i pohledem” a pro naše městečko ji zpracovalo a vydalo vydavatelství F.R.Z.agency s.r.o.
Kniha vyšla nákladem 1500 výtisků a je možné ji zakoupit na sekretariátu městyse za cenu 206,- Kč.
Závěrem tohoto čísla zpravodaje jedna poznámka.
Vážení spoluobčané, nikdy jsem se prostřednictvím Zpravodaje nevyjadřoval a do budoucna se
již ani nebudu vyjadřovat k šíření jakýchkoliv
tiskovin po našem městečku. Tentokrát však udělám
ojedinělou vyjímku a sdělím Vám veřejně své stanovisko ke “slohové práci" Slovo občana Jána Kútníka ml., neb mě Kútnik Ján ml. ve Slově občana vyzval. Abyste byli ve správném obraze, je třeba
zmínit, že Jánu Kútníkovi ml. byla stavebním úřadem
zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí ke
stavbě rodinných domů. Sdělení k jeho zmiňované-

mu “úklidu" - ano byla přivolána hlídka policie. Ne
ovšem na Jána Kútnika ml., ale na firmu, která bez
vědomí kohokoliv prováděla neohlášené práce bagrem. Práce byly prováděny na pozemku ve vlastnictví městyse bez souhlasu vlastníka pozemku, bez
souhlasu stavebního úřadu a bez vytyčení inženýrských sítí - telefon, voda, plynovod. Firma byla
pouze vyzvána k ukončení neoprávněných zásahů
do pozemku ve vlastnictví městyse. Je to pochopitelné, neboť za jakékoliv případné narušení inženýrských sítí (telefon, voda, plyn) uložených v pozemku městyse nese odpovědnost starosta. Kdo tuto
firmu pozval, není těžké uhodnout. Nevím z jakých
zdrojů čerpá pisatel ve svých Slovech občana, ale
mohu Vám sdělit, že se jedná nejspíš o ničím nepodložené domněnky autora. Vážení občané, co se týče
mé osoby, Vám sděluji, že budu nadále postupovat
v rámci platných zákonů a nařízení v zájmu Veverské
Bítýšky a splnění volebního programu sdružení nezávislých kandidátů. A to i za cenu toho, kdyby o mé
osobě psal Kútník Ján ml. cokoliv. Panu Jánu Kútníkovi ml. přeji hodně zdaru v jeho osobním životě
i v podnikatelské sféře.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 23.6.2011
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje přesun pořadí bodů jednání, a to bod č. 14 bude projednán
jako bod č. 3 a bod č. 15 bude projednán jako bod č. 4. Ostatní body
budou posunuty.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Kozla.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Plachého.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Ing.Reimera.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1483/14 o výměře
130 m2, ostatní plocha v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč.
Záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední tabuli a web.stránkách městyse

po dobu 15- ti dnů. kdy se zájemci
mohou k záměru prodeje písemně
přihlásit.
Usnesení č. 8
ZM neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1483/1 o výměře
209 m2, ostatní plocha v k.ú. Veverská Bítýška
Usnesení č. 9
ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse
Veverská Bítýška za rok 2010 bez
výhrad.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje II Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti
Usnesení č. 11
ZM schvaluje II Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 12
ZM revokuje usnesení č. 28 ze dne
11.3.2011.
Usnesení č. 13
ZM
schvaluje
ponechání
hospodářského výsledku za rok 2010
na účtu MŠ Veverská Bítýška v
celkové částce 12 956,83,- Kč, která
bude rozdělena následovně:
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-80% do fondu rezerv 10 365,46- Kč
-20% do fondu odměn 2 591,37- Kč
Usnesení č. 14
ZM schvaluje přijetí sponzorských
darů Základní škole účelově určených
ke 100. výročí školy v celkové výši
1500,- Kč.
Usnesení č.15
ZM schvaluje pokračování ve stávající
veřejné soutěži na akci "Intenzifikace
a ČOV Veverská Bítýška".
Usnesení č. 16
ZM schvaluje vítězného uchazeče na
akci "Odkanalizování ulice BočníTišnovská" firmu MERTASTAV s.r.o.,
Štěpánská 1176,666 02 Předklášteří.
Usnesení č. 17
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo na akci "Odkanalizování ulice Boční- Tišnovská" uzavřenou mezi firmou MERTASTAV
s.r.o., Štěpánská 1176,666 02 Předklášteří a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje stavební dozor na
stavbu "Odkanalizování ulice BočníTišnovská" zajistí Ing.M. Š.

Usnesení č. 19
ZM schvaluje stavební práce na výstavbě posilujícího zdroje pitné vodyVRTU HV 101 provede pracovní
skupina městyse. Technologické
vybavení úpravny vody bude realizováno dodavatelsky firmou AQUA
SYSTÉM s.r.o., Nedakonice 507,
Nedakonice 687 38.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje jako stavební dozor na
výstavbu posilujícího zdroje pitné
vody - VRTU HV 101 pana Ing. M.Š.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje výstavbu akce "Prodloužení splaškové kanalizace části
ulice Na Bítýškách, konec ulice Hvozdecká" provede pracovní skupina
městyse.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje stavební dozor na akci
"Výstavba prodloužení splaškové
kanalizace části ulice Na Bítýškách,
konec ulice Hvozdecká" zajistí
Ing.M.Š.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.
1827/2 díl a o výměře 181 m2 ( zahrada) a p.č. 1828 díl b o výměře 109 m2
(zahrada) v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 300,- Kč/m2.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
vč. vypracování kupní smlouvy, vkladu do KN a vyhotovení geometrické-

ho plánu uhradí kupující.
Usnesení č. 24
ZM pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy týkající se
prodeje pozemku p.č. 1827/2 díl a o
výměře 181 m2 ( zahrada) a p.č. 1828
díl b o výměře 109 m2 ( zahrada) v
k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.
1827/2 díl d, o výměře 139 m2 a p.č.
1828 díl c o výměře 85 m2 v k.ú. Veverská za cenu 300,- Kč/m2.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
vč. vypracování kupní smlouvy,
vkladu do KN a vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu městyse podpisem kupní smlouvy týkající se
prodeje pozemku p.č. 1827/2 díl d
(zahrada) o výměře 139 m2 a p.č.
1828 díl c ( zahrada) o výměře 85 m2
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1674/1 v k.ú. Veverská Bítýška o výměře 32 m2 za cenu
400,- Kč/m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn s omezením, že na hranici
pozemku p.č. 1675/6 a p.č. 1674/1 je
umístěn sloup veřejného osvětlení.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje zařazení bodu dle
zákona č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a

podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na program
dnešního jednání. Tento bod bude
projednán v bodě č. 17.
Usnesení č.29
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:4410-05/001/NM15/
YPM na realizaci stavby pod názvem
"V.Bítýška, Na Bílém potoce, DPNN,
Hovorka".
Usnesení č. 30
ZM pověřuje starostu městyse podpisem Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu č.
E.ON:4410-05/001/NM15/YPM na
realizaci stavby pod názvem "V.Bítýška, Na Bílém potoce, DPNN, Hovorka"mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49
České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje proplacení částky 66
480,- Kč vč.DPH Ing. J.R, za vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na plynofikaci
kotelny ZŠ Zábíteší. Finanční částka
bude hrazena z § 3113 ZŠ- oprava
budovy.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 15.8.2011
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/
2000Sb., § 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení
bodu na program jednání - Žádost o
schválení stavby komunikace v nezastavěném území na p.č. 1847 v k.ú.
Veverská Bítýška.Tento bod bude projednán jako bod č. 4.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona č.128/
2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení
bodu na program jednání - Žádost o
vyjádření k výstavbě RD na p.č.
1965/3 v k.ú. Veverská Bítýška. Tento
bod bude projednán jako bod č. 5.
Usnesení č. 4

ZM schvaluje dle zákona č.128/
2000Sb., § 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, zařazení bodu na program jednání - Schválení
cenové nabídky na výstavbu nového
oplocení na místním hřbitově vč.zhotovení nové vstupní branky. Tento
bod bude projednán jako bod č. 6.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Brychtu.
Usnesení č.6
ZM schvaluje do návrhové komise pí.
Krystkovou.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí.
Jerouškovou.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 9
Na základě výsledků hodnocení a po3

souzení nabídek komise pro posouzení a hodnocení nabídek ZM schvaluje
firmu VHS plus, Vodohospodářské
stavby, s.r.o. se sídlem Masarykova
1197, Veselí nad Moravou jako zhotovitele stavby “Kanalizace a ČOV
Veverská Bítýška”.
Usnesení č. 10
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo č. 048-2011 na akci
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška", uzavřenou mezi Městysem
Veverská Bítýška a firmou VHS plus,
Vodohospodářské stavby, s.r.o. se sídlem Masarykova 1197, Veselí nad
Moravou.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky ve veřejné
zakázce s názvem "Kanalizace a ČOV
Veverská Bítýška", příloha č. 4. Nejvhodnější nabídkou splňující nejlépe

hodnotící kritéria pro zadání této veřejné zakázky je nabídka uchazeče
firma VHS plus, Vodohospodářské
stavby, s.r.o. se sídlem Masarykova
1197, Veselí nad Moravou.
Usnesení č 12
ZM schvaluje Zadávací dokumentaci
veřejné zakázky na služby s názvem
"Technický dozor investora pro zakázku Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška"- příloha č. 5.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje seznam firem na služby
s názvem "Technický dozor investora
pro zakázku Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška" si zajistí zadavatel
Městys Veverská Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a vítězným mandatářem
(uchazečem). Do smlouvy bude zapracována nabídnutá cena vítězného
uchazeče.

Usnesení č. 15
ZM pověřuje starostu podpisem Mandátní smlouvy mezi Městysem Veverská Bítýška a vítězným mandatářem (
uchazečem) na služby s názvem
"Technický dozor investora pro
zakázku Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška"
Usnesení č. 16
ZM schvaluje na základě zákona č.
183/2006 Sb, v platném znění §188
a, stavbu komunikace na p.č. 1847 v
k.ú. Veverská Bítýška v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje upřesnění podmínek
stavby komunikace na pozemku p.č.
1847 bude stanoveno ve Smlouvě o
souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ve vlastnictví Městyse
Veverská Bítýška. Dále bude podepsána plánovací smlouva.
Komunikace bude sloužit jako přístup

k RD na pozemku p.č. 1843 v k.ú.
Veverská Bítýška.
Usnesení č.18
ZM na základě zákona č. 183/2006
Sb, v platném znění, §188 a, ZM
schvaluje výstavbu 1 RD na pozemku
p.č. 1965/3 v k.ú. Veverská Bítýška v
lokalitě ulice M.Kudeříkové. ZM upozorňuje, že uvedený pozemek se nachází v záplavovém území řeky Svratky.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje výrobu nového oplocení na části místního hřbitova ve
Veverské Bítýšce v délce 16 bm vč.
nové vstupní branky a sloupku na provozní řád hřbitova za celkovou cenu
vč.DPH 84 400,- Kč.
Usnesení č. 20
Finanční výbor navrhne v rámci rozpočtového opatření převod finanční
částky 80 400,- Kč do § pohřebnictví.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 30.8.2011
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/
2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení
bodu na program jednání - Žádost o
prodloužení vodovodního řádu a
splaškové kanalizace na pozemku
p.č. 1847 v k.ú. Veverská Bítýška.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 11.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona č.128/
2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , zařazení
bodu na program jednání - Smlouva o
nájmu nemovitosti č.1873/11 na
par.č.110/3 v k.ú. Veverská Bítýška.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 12.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje dle zákona č.128/
2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, zařazení
bodu na program jednání - III.Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2011.Tento bod bude projednán jako bod č. 13.
Usnesení č. 5
ZM
schvaluje
dle
zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle

Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program jednání Předložení Smlouvy o dílo na dodávku a montáž technologie na úpravu
vody ve Veverské Bítýšce a předložení tří variant týkající se úpravny vody. Tento bod bude projednán jako
bod č. 14.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje přesunutí bodu jednání,
a to bod č. 9 a 10 na bod 3 a 4.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje do návrhové komise
pí.Koláčnou.
Usnesení č.8
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Kopřivu.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Ing. Reimera.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Brychtu.
Usnesení č. 11
ZM Veverská Bítýška podporuje z
předložených variant řešení dopravní
obslužnosti řešit obchvat Města Kuřima jižní variantou.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje příspěvek Mikroregionu
Kuřimka ve výši 10 000,- Kč. Tato
částka bude použita na vybavení cyklohlídky Policie ČR a bude čerpána
z § 6409 Rezerva na § 3636 Příspě4

vek Mikroregion Kuřimka.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1483/14 o výměře 130
m2 , ostatní plocha v k.ú. Veverská
Bítýška cenu 200,- Kč/m2. Veškeré
poplatky spojené s převodem, vč. vypracování kupní smlouvy a vkladu do
KN uhradí kupující.
Usnesení č. 14
ZM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy na pozemek p.č. 1483/14
o výměře 130 m2 v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1674/1 o výměře 32 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 400,Kč/m2. Veškeré poplatky spojené s
převodem, vč. vypracování kupní
smlouvy a vkladu do KN uhradí kupující.
Usnesení č. 16
ZM pověřuje starostu podpisem
Kupní smlouvy na pozemek p.č.
1674/1 o výměře 32 m2 v k.ú. Veverská Bítýška uzavřenou mezi M.N a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1979 o výměře 23 m2
v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 300,Kč. Veškeré poplatky spojené s převo-

dem, vč. vypracování kupní smlouvy
a vkladu do KN uhradí kupující.
Usnesení č. 18
ZM pověřuje starostu podpisem
Kupní smlouvy na pozemek p.č. 1979
o výměře 23 m2 v k.ú. Veverská.
Usnesení č. 19
ZM neschválilo pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 555 na ulici
Boční ve Veverské Bítýšce.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 4410-316/004/11 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
spočívající v umístění technického
vybavení na stavbu "V.Bítýška, ul. -------, DPNN, Dohnálek" uzavřenou
mezi E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
F.A. Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 21
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. 4410-316/004/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu spočívající v umístění technického vybavení na stavbu "V.Bítýška, ul. --------, DPNN, Dohnálek" uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49
České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM pověřuje starostu podpisem
Plánovací smlouvy na realizaci stavby
příjezdové veřejně přístupné komunikace na náklady stavebníka k pozemku p.č. 1843 v k.ú. Veverská
Bítýška
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o souhlasu s umístěním a
realizací stavby na pozemku p.č.
1847 ve vlastnictví Městyse Veverská

Bítýška na vlastní náklady stavebníka.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o souhlasu s umístěním
a realizací stavby na pozemku p.č.
1847 ve vlastnictví Městyse Veverská
Bítýška na vlastní náklady stavebníka.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje prodloužení vodovodního řádu v délce 275,75 m
a splaškové kanalizace v délce 275,
75 m na pozemek p.č. 1847 v k.ú. Veverská Bítýška. IS budou uloženy pod
plánovanou komunikací a budou vedeny k pozemku p.č. 1843. Veškeré
IS zbuduje stavebník na svoje náklady, následně převede do majetku
Městyse Veverská Bítýška, a to nejpozději do 30-ti dnů po kolaudaci.
Následně budou převedeny na základě smlouvy do správy vodárenského svazku "Bítešsko".
Usnesení č. 25
ZM pověřuje starostu podpisem plánovací smlouvy a smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na
pozemku p.č. 1847 ve vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška spočívající
v prodloužení vodovodního řádu v
délce 275,75 m a splaškové kanalizace v délce 275, 75 m na pozemek
p.č. 1847 v k.ú. Veverská Bítýška. IS
budou uloženy pod plánovanou
komunikací a budou vedeny k pozemku p.č. 1843.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje Smlouvu o nájmu
nemovitosti č. 1873/11 v k.ú. Veverská Bítýška, která řeší nájem pozemku
par.č. 110/3 o výměře 171 m2, druh
pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou mezi Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majet-

kových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, územní pracoviště
Příkop 11, Brno a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
1873/11 v k.ú. Veverská Bítýška, která
řeší nájem pozemku par.č. 110/3
o výměře 171 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří uzavřenou
mezi Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
územní pracoviště Příkop 11, Brno
a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje III.Rozpočtové opatření
v roce 2011 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje III.Rozpočtové opatření
v roce 2011 v oblasti výdajů
Usnesení č. 30
ZM schvaluje dodávku a montáž technologie na úpravu vody v Městysi
Veverská Bítýška za cenu 1 343 444,Kč bez DPH, varianta č. 2.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje Smlouvu o dílo na
dodávku a montáž technologie na
úpravu vody v Městysi Veverská uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a firmou AQUA SYSTÉM
s.r.o. se sídlem Nedakonice 507.
Usnesení č. 32
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo na dodávku a montáž
technologie na úpravu vody v Městysi
Veverská Bítýška uzavřenou mezi Městysem Veverská Bítýška a firmou
AQUA SYSTÉM s.r.o. se sídlem
Nedakonice 507.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V JAROŠOVÉ MLÝNĚ
MOTTO:
"Kulturní úroveň národa
tvoří jeho vlastní historie."
Na pozvání pana otce Karla Zatloukala a jeho rodiny z Jarošova mlýna
navštívila ve dnech Jakubských hodů 23. - 24. 7. 2011 městys Veverská Bítýška významná osobnost lidové kultury Mgr. Marie Pachtová, lidová vypravěčka, nositelka ocenění Mistryně umělecké lidové výroby a etnografka, která se
celý svůj život zabývá šířením a udržováním folkloru, tradic a zvyků.
Slova paní Pachtové:
"Folklor je pro mě životní náplní. Hlavně ho předávat dál. Chceme, aby
děti lidovou kulturu a tradici, kterou nám zanechaly předešlé generace, rozvíjely dál. Ono je moc hezké, když je všechno uložené v muzeích, ale jakmile
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se to neoživí a neposune dál, tak to k ničemu není."
V souvislosti s návštěvou Jarošova mlýna paní Pachtová osobně upekla, vyrobila a přivezla panu otci Karlu
Zatloukalovi tradiční hanácký svatební koláč, aby se stal připomínkou toho, že právě pan otec pochází z Hané. Toto symbolické hanácké zvykoslovné a obřadní pečivo bude nejen pro pana otce vzpomínkou na rodný
kraj, ale všem návštěvníkům i v dalších dnech bude také připomínat osobní návštěvu paní Pachtové ve Veverské Bítýšce.
Po příjezdu do Jarošova mlýna byla paní Marie Pachtová s velkou radostí uvítána panem otcem a chasou
mlynářskou. S neskrývaným zájmem sledovala průvod krojovaných a občanů, kteří se zpěvem, tancem a za
doprovodu zvučné kapely procházeli celou obcí a vyzvedávali stárky.

Jak bylo na Jakubských hodech v roce 2011
MOTTO:
"Čí só hode, naše hode,
poďme, stará do hospode, hojája, hojája, hojajája.
Bodem tam do rána tancovat holána, hojajája..."
Jako každoročně zastavil průvod krojovaných před Radnicí ve Veverské Bítýšce, aby vyzvedl pana starostu Josefa Mifka. K velkému překvapení všech, i paní Pachtové a pana Zatloukala, byli oba odvedeni první
stárkou a prvním stárkem na Radnici.
V prostorách naší krásné Radnice pan starosta Josef Mifek paní Pachtovou slavnostně uvítal na území
obce. Následně pan starosta, s úctou a elegancí sobě vlastní, osobně odvedl v čele hodového průvodu paní
Pachtovou na náměstí, kde ji představil všem krojovaným, místním občanům a hostům z blízkého i vzdáleného okolí.
Tak, jak bývá v našich zemích krásným zvykem a tradicí, tak byla i paní Pachtová na náměstí přivítána bochníkem čerstvého chleba se solí, který byl s láskou a pokorou vyroben a upečen v místním Pekařství Balabán. V této souvislosti je možné připomenout to, že Jarošův mlýn před mnoha lety dodával mouku také do
Pekárny u Balabánů.
Po slavnostním předání hodových práv a tančení besed paní Pachtová s patřičným slovním doprovodem
v rodné "hanáčtině" panu otci Zatloukalovi předala hanácký svatební koláč a z proutěné ošatky rozdávala
drobné zvykoslovné a obřadní pečivo.
Pan starosta Mifek velmi ocenil hodovou výzdobu v našem Městysi, zejména pochválil neobvykle krásnou máju, která dle jeho slov byla letos nejhezčí, jaká kdy byla. Ve svém závěrečném slově poděkoval krojovaným a současně popřál všem veselou večerní hodovou zábavu.
Jsme velmi rádi, že paní Pachtová, významná osobnost lidové kultury, přijala naše pozvání na Jakubské
hody ve Veverské Bítýšce a patří jí velké poděkování.

Vzpomínka paní Pachtové
na hody ve Veverské Bítýšce ve dnech 23. - 24. 7. 2011
Na Veveří devět věží,
kdo nevěří, ať tam běží...
Já jsem neběžela, ale jela. Jela jsem se podívat nejen na hrad, ale také na obraz Madony z Veveří, která
patří mezi vzácné moravské Madony, které jsou uctívány moravským lidem po dlouhá staletí.
A tak jsem zavítala i do Jarošova mlýna. Dnes ho "spravuje" jako národní technickou památku pan otec
Ing. Karel Zatloukal se svojí rodinou. Pan otec, rodilý Hanák z Hrubčic u Prostějova, a jeho milá dcera Edita
- rodačka z Jarošova mlýna, mě pozvali na letošní veverskobítýšské Jakubské hody.
Měla jsem se vskutku jak na hodech! Přivítalo mě, ale také všechny hodové hosty domácí i přespolní,
městečko v plné parádě a nefalšované hodové náladě. Tradiční hodový pořádek byl dodržen podle "obecního nařízení a práva" do posledního písmenka. Když slavit, tak slavit! Slovem, zpěvem, hudbou i tancem!
A to vše bylo vidět a slyšet pod májó na zaplněném bítýšském náměstí. Pan starosta mě přivítal milým slovem
a pan otec z Jarošova mlýna "podlivá zveko našéch předko pak chlebem, soló a dobrym trokem". Přípitkem
jsme všechno zpečetili a "s chasó sme se v kolečko zatočele".
Vše však pokračovalo večer v kulturním domě. Výzdoba i návštěvnost nasvědčovaly tomu, že hody jsou
v Bítýšce záležitostí celého městečka a okolí. Překvapilo mě, jak zdvořile se představovala přespolní chasa,
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která na hody "v míru a pokoji přišla" a také tak byla místní chasou přivítána. Věřte, to se dnes už moc nevidí a je to dobře, že se tento hodový zvyk u vás dodržuje. Pozadu nezůstali ani tři krojovaní "solitéři". Jeden
z Čebína, jeden z Nového Lískovce, jeden z Mutěnic. Přijeli za svými kamarády a všem ukázali, že vědí, co
se o hodové zábavě sluší a patří.
Děkuji též za krásnou promenádu, kterou krojovaná bítýšská chasa připravila. Bylo to krásné a nápadité!
A taky jsem si znovu ověřila, že chůze je základ tance! Vašemu mládí to, chaso, slušelo! Vrcholem hodové
zábavy bylo provedení Československé besedy. Milí a vážení občané Bítýšky, obdivuji vaši chasu! Kolik času
věnovala nácviku tohoto vystoupení! Československou besedu jsem viděla tančit poprvé. Prý po dlouhém
hledání ji objevili a poctivě nacvičili, aby nás potěšili.
Vrcholem hodů byla účast krojované chasy na slavnostní bohoslužbě. I já jsem tu byla. Děkovala jsem za
pozvání, za pospolitost obce - městečka - za mladou i tu nejmladší generaci, za dobrý Balabánův chléb, za
všechny.
Říká se, že porozumění a láska k tradici obecní pospolitost utužuje a povznáší. Že tomu tak skutečně je,
to jsme viděli právě u vás ve Veverské Bítýšce. Hanácký svatební koláč v Jarošově mlýně ať je toho dokladem.
Ve Vyškově srpen 2011, Marie Pachtová

Poděkování z Jarošova mlýna
Za vstřícnost, ochotu a spolupráci si velké poděkování zaslouží pan starosta Josef Mifek, krojovaní, Pekařství Balabán, Ing. Vít a Jaroslava Pachtovi, Ing. Petr Křížan, Václav Kadeřábek a Hospůdka u Václava.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se letošních Jakubských hodů, svátečního programu a osobního setkání
s paní Pachtovou ve Veverské Bítýšce zúčastnili a nyní věnovali svůj čas k přečtení těchto řádků.
Těšíme se na další setkání s Vámi a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a vše dobré...
Září 2011
Za Jarošův mlýn - Muzeum
Edita Zatloukalová

Autorská výstava fotografií “Příroda Veverské Bítýšky” v Jarošově mlýně
Ing. Ludmila Kotzianová
Pro velký zájem PRODLOUŽENO do 20. 11. 2011
Autorka výstavy Ing. Ludmila Kotzianová Vás prostřednictvím svých fotografií zavede na kouzelná místa
v okolí Veverské Bítýšky, a to nejen do malebného údolí Bílého potoka. Výstava je rozdělena na tři tématické okruhy - řeka Svratka, Bílý potok a Bítýšská bažinka. Můžete si prohlédnout místa známá i méně známá.
Autorce se podařilo výjimečným způsobem zachytit kouzlo okamžiku v přírodě i s jejími obyvateli.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavu fotografií blízkého okolí Jarošova mlýna, můžete se po prohlídce mlýna s výkladem pana mlynáře vydat do přírody a objevovat další krásná zákoutí v údolí Bílého potoka...
Pár slov o autorce...
Ing. Ludmila Kotzianová studovala na zahradnické a uměleckoprůmyslové škole. Zajímá se o urbanismus,
ochranu přírody, botaniku, bylinkářství, lidovou výtvarnou tvorbu (vizovické pečivo, figurální perníky a výšivky). Amatérská fotografka s výjimečným citem pro zachycení okamžiku, členka Přírodovědeckého klubu
v Brně, která svůj život před pár lety spojila s Veverskou Bítýškou.
Výstavu a Muzeum Jarošův mlýn je možné navštívit po předchozí telefonické dohodě kdykoliv, jinak
celoročně pátek až neděle od 9 do 17 hodin.
Jarošův mlýn - Muzeum řemesla mlynářského, Na Bílém potoce 89
664 71 Veverská Bítýška, tel.: 549 421 444, 777 140 523, http://www.jarosuvmlyn.cz/
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NA ŠMELCOVNU
Šmelcovna je snad nejčastějším cílem výletů z Veverské Bítýšky. Dostat se tam je možné z několika směrů. Nejjednodušší je vydat se proti proudu Bílého potoka po silničce, která je značená modrou turistickou
značkou. Cesta je dlouhá asi 8 km a pořád je zajímavá. Ještě v Bítýšce je technická památka Jarošův mlýn.
Okolo rybníků, o které pečují naši rybáři, dojdeme na místo zvané Prachovna. Vyráběl se tu kdysi střelný
prach. Potom se cesta zvedá a klesá a stále jde okolo potoka. Kromě pěkné přírody můžeme vidět staré
trampské chaty.
Od roku 1978 byl v této oblasti vyhlášen Přírodní park Údolí Bílého potoka. Tento je dlouhý asi 15 km
a celková plocha chráněné přírody je 3500 ha.
Cesta po rovině ubíhá, až dojdeme na křižovatku. Tam modrá značka odbočuje doleva. Zakrátko dojdeme
k Hálovu mlýnu. Ten je dnes přestavěn na rekreační středisko. Je zde restaurace, možné je ubytování a v létě
je k dispozici poměrně velký bazén. Někteří méně zdatní výletníci svoji pouť zakončí již zde. My ale jdeme
na Šmelcovnu. Po krátkém zastavení se tedy vydáme opět po modré značce. Projdeme okolo zařízení prameniště vodovodu, který napájí Veverskou Bítýšku, ale také Lažánky, Maršov a Braníškov. Po přechodu
dalšího kopečku se dostaneme na údolní louku a po cestě dojdeme k našemu cíli.

Šmelcovna je skupina samot, kde se od středověku do začátku 19. století zpracovávala stříbrná a železná
ruda. Název tedy je od německého "schmeltzen" - tavit. Zachovaly se zbytky starých hamrů. Jako cíl turistů
slouží Šmelcovna již poměrně dlouho. Od roku 1902 se zde koná vždy první jarní neděli Vítání jara, spojené s osobou Petra Bezruče a jeho přátel. Tato tradice trvá dodnes. V bývalém hostinci "U Mašků" a dnešní
hospůdce "U Čadíků", najde turista to správné občerstvení - vychlazené pivo, vyhlášené uzené speciality
a další pochutiny. Ne nadarmo je tu, zejména o víkendech, pořád živo. Najdeme tu turisty, cyklisty, chataře
i místní občany z nedalekého Maršova či Lažánek. Až se nasytíme, můžeme začít uvažovat - jak domů? Je
možné se vrátit zase stejnou cestou. Údolí potoka je tak krásné, že se cesta snad nemůže omrzet. Další
možnost je - po silničce a po červené turistické značce vystoupat do Maršova na autobus zpět do Veverské
Bítýšky (cca 2,5 km).
Na Šmelcovnu se dá dojet pohodlně i na kole, což je v poslední době velmi oblíbený způsob. V zimě
zase, pokud je dost sněhu, na běžkách. Znám turisty, kteří tuto trasu absolvují i několikrát za měsíc.
Na Šmelcovnu se dá chodit, či jezdit i z jiných směrů. O tom zase někdy příště.
Turistice zdar, Václav Hálek
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SOUSTŘEDĚNÍ V CHORVATSKU
Za všechny spokojené rodiče chci poděkovat za soustředění v Chorvatsku vedené paní učitelkou ze ZUŠ
Bárou Michelovou.
Soustředění probíhalo ve dvou termínech, a to od 24. 6. - 3. 7. a 1. 7. - 10. 7. 2011, s cestovní kanceláří
Victoria. Kemp San Marino v městečku Lopar na ostrově Rab je velice pěkný, kvetoucí oleandry a levandule
vytvářely příjemnou atmosféru.
Ranní cvičení s dětmi jsem uvítala a užila si tak s báječnými lektorkami zumbu a aerobik. Odpolední kursy
plavání a potápění, soutěže a následné odměny byly u dětí velice oblíbené, odjíždělo se přece s medailemi
za první až třetí místo! Podvečerní vycházky do hor za ovečkami byly zase nádherné a plné dobrodružství.
Procházka přírodním parkem s průvodcem nás zavedla ke krasové jeskyni s malebnou výzdobou, kde
přezimují netopýři - Vrápenci. Naučnou stezkou zpět děti hledaly zkameněliny a vychutnávaly si výhled na
širé moře.
Společnými silami jsme na šlapadle dopluli na blízký ostrov s ukrytým pokladem a koncem týdne oslavili příchod léta karnevalem, jak se patří v maskách. Nechybělo ani vyhlášení nejlepší masky s oceněním.
S výběrem místa jsem byla nadšená, písečná pláž je výborná volba pro děti, bezpečná a příjemná.
Pobyt jsme si s dcerou na místě o týden prodloužili a strávili tak báječných 14 dní u moře.
Michaela Hažmuková

Příležitostná činnost: Akce pro veřejnost výtvarné dílny Veverka ve školním roce
2011 - 2012
 

 



  
   
  

   

!" 
 
#$  %&
!'


  

  
  ( )(* +

,-*./


   
 0*  *1,

!
!

 


    
 ( * .( 

!

  
$2 .( $  *

!

 

Připravujeme:
Jednodenní výlety + výlety nebo tvoření spojené s pobytem
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi (vítání jara údolím Bílého potoka)
Pálení čarodějnic pro děti (akce pro veřejnost)
Výstava Veverky spojená se dnem otevřených dveří
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Pobytová akce pro maminky s dětmi
Koloběžkiáda 2012 ( závody dětí a rodičů )
Zahradní slavnost
Termíny připravovaných akcí na 2. pololetí budou včas zveřejněny. U táborů bude upřednostněn ten, o který
bude větší zájem, popřípadě se uskuteční oba. V některých případech se termín plánované akce může změnit
nebo akce může být zrušena (špatné počasí a pod.). Sledujte proto naši nástěnku, letáky a hlavně naše
webové stránky.
Informace na www.veverka.unas.cz , na e-mailové adrese: keramika.veverka@seznam.cz, osobně ve výtvarné a keramické dílně Veverka nebo na tel. 608 278 431 , 603 162 100.

Nabídkový leták výtvarné a keramické dílny Veverka pro školní rok 2011 - 2012
(informace: www.veverka.unas.cz, www.ddmhelceletova.cz)
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KONDIČNÍ BOX - PRIMA SPORT
sportovních studií MU a současně trojnásobná mistryně ČR.
Muži i ženy tímto způsobem objeví kouzlo
kondičního boxu, které spočívá v detailech boxerského umění. Někoho zaujme technika a kondice,
jiného možnost naučit se bránit či vykompenzovat
stres z pracovního vytížení. Každý si v boxu najde to
své.
Díky lekcím kondičního boxu získáte kondici,
zformujete postavu a zdokonalíte si techniku úderů
a obran. Zapotíte se jako nikdy jindy, sáhnete si až na
dno svých sil, ale zároveň odejdete uvolnění, spokojení a motivovaní do dalšího tréninku.
Přijďte si s námi zacvičit do Prima sportu každou
sobotu od 17.00.
S sebou budete potřebovat sportovní oblečení,
čistou sálovou obuv a ručník.
Jedné lekce se může zúčastnit max. 8 osob.
Bližší informace a rezervace na telefonním čísle
775 946 932 a na internetových stránkách
www.fitness-primasport.cz.

Fitness centrum Prima sport nabízí od konce srpna
nové sportovní vyžití - lekci Kondičního boxu, která
se pravidelně koná každou sobotu. Touto formou
Vám chceme poskytnout podrobnější informace
o náplni lekcí.
Box představuje jeden z fyzicky nejnáročnějších
a nejlepších sportů k upevnění zdraví a sebevědomí.
Posiluje kardiovaskulární a respirační systém,
navozuje psychickou pohodu, odbourává stres i agresivitu. Posiluje tělo jako celek a perfektně tvaruje
postavu.
Lekce vychází ze základních boxerských technik,
které spočívají v souboru cviků zaměřených na
zahřátí a protažení svalů, nácvik jednotlivé boxerské
techniky (úderů, obran, pohybu na nohou), stínování
(boji proti ima-ginárnímu soupeři), práci ve dvojicích
(odhad vzdálenosti, kombinaci úderů a obran, pohyb
na nohou do stran), posílení celého těla s využitím
vlastní váhy (kliky, dřepy
s výskokem, sedy lehy),
kondiční část (švihadla, stínování, údery s lehkými
činkami), lehký sparing v rukavicích na tělo a ze
závěrečného uvolnění a protažení.
Lekce Kondičního boxu vede lektorka s dvouletou
praxí na Masarykově univerzitě, absolventka Fakulty

Těšíme se na Vaši návštěvu.

INZERCE
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Mgr. Josef Sova
777 171 926
KUŘIM

HROMOSVODY
Provádíme montáže, opravy
a revize hromosvodů
www.elektrosova.cz
12

Pracuji pro více věřitelů

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

http://www.obecveverskabityska.cz
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BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
1. Vjet dovnitř

2. Naložit

3. Odjet

1. Vjet dovnitř

Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem včetně
přívěsného vozíku nebo malou dodávkou do zastřešené haly.

2. Naložit

Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi
pomůžeme. Odpadá tím vícenásobná manipulace.

3. Odjet

U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo
z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.
Stavební
míchačka
230 V

Přesné tvárnice
a příčkovky

PŘI ODBĚRU CELÉ
PALETY 1 BALENÍ ZDÍCÍ
MALTY ZDARMA !

hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm

1 35 l

3.950,-

od

22,-

Univerzální podkladové desky
OSB SUPERFINISH® ECO
2500 x 625 mm, tl. 12 až 22 mm,
perodrážka, k odběru po kusech

Značkové suché
maltové směsi
MALD
BEZ FOR

EHYDU

m2 od

129,- !

balení 25 kg, široký výběr

od

50,- !

od 1 palety (48 ks): od 47,50

od 1 palety m2: od 115,-

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • www.bauhaus.cz
• tel.: 538 725 011-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

J i ž b r zy 2 x v B r n ě !
Ivanovice

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2011 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
VeverskaBityska 180x260 BW.indd 1

19.9.11 15:17
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Najdete nás ve dvoøe areálu firmy Steinex,
nám. Na mìsteèku è.119.
e-mail: dhtiskarna@dhtiskarna.cz
www.dhtiskarna.cz
tel : 549 420 522
mob.: 603 501 750 p. Hálek, 603 501 730 p. Dvoøák

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