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Vážení spoluobčané,

společně prožíváme poslední
měsíc roku 2021. Přes všechna
možná omezení vlivem špatné
,,zdravotní“ situace v naší zemi
prožíváme adventní čas a poma-
lu se připravujeme na Vánoce.
Rád bych Vás prostřednictvím
tohoto čísla Zpravodaje informo-
val o dění v našem městě a se-

známil Vás s pracovní činností za uplynulé období. 

Oprava chodníku Na Bílém potoce a oprava ve-
řejného osvětlení Na Bítýškách

Byla dokončena oprava chodníků v ulici Na Bí-
lém potoce od areálu firmy KOVO po parcelu číslo
718 a dokončena oprava veřejného osvětlení na síd-
lišti Na Bítýškách mezi bytovými domy čísla popisná
647 až 649 a čísla popisná 610 až 612. Osvětlovací
stožáry v havarijním stavu byly nahrazeny novými
osvětlovacími stožáry a osazeny novými LED svítid-
ly. Opravu veřejného osvětlení pro naše město pro-
vedla firma JICOM Tišnov. 

R 43
Dne 21. 10. 2021 jsem se zúčastnil za naše město

jako osoba zúčastněná na řízení u Krajského soudu
v Brně projednávání věci v řízení o návrhu na zruše-
ní části opatření obecné povahy - Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze
dne 17. 9. 2020, č. 2835/20/Z33. Navrhovatelé - 6
obcí, 10 občanů a jeden spolek - požadovali, aby

Krajský soud zrušil část Aktualizace č. 1 Zásad územ-
ního rozvoje Jihomoravského kraje, týkající se mimo
jiné trasování komunikace původní R 43 přes území
Bystrce a navazujících obcí. Řízení bylo vedeno pro-
ti odpůrci – Jihomoravskému kraji. Krajský úřad přišli
do soudní síně podpořit starostové obcí, kteří při-
stoupili k žalobě. 

Dne 26. října 2021 vynesl Krajský soud v Brně
rozsudek v uvedené věci a žalobu na zrušení části
opatření obecné povahy - Aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne
17.9.2020 - zamítl. Co to znamená pro naše město?
Schválená trasa bývalé R 43 přes Bystrc a další
navazující obce platí. Zamítnutím uvedené žaloby
nyní zastupitelstvo našeho města může schválit změ-
nu č. 2 územního plánu, čímž definitivně vyřadí
územní rezervy komunikace R 43 vedené přes naše
město z územního plánu. 

Vrt HV 102
Byly dokončeny stavební práce na posilujícím

zdroji pitné vody vrtu HV 102 a byla provedena re-
konstrukce stávající úpravny vody v ulici Na Bílém
potoce na louce u hájenky. Práce provedla firma
ASIO TECH, spol. s r. o. , Brno. Stavba byla dokonče-
na a předána na základě předávacího protokolu
o předání a převzetí díla. Zkušební akreditovanou
laboratoří byly provedeny rozbory pitné vody dle
vyhlášky č. 252/2004 Sb. - vyhláška, kterou se sta-
noví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Dle vyho-
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toveného protokolu o zkoušce odebraný vzorek pit-
né vody ve všech parametrech vyhovuje. Hodnoty
dusičnanů ve zbudovaném posilujícím vrtu HV 102
jsou 5,70 mg/l (povolený limit je 50 mg/l). Když si
teď zpětně promítám, jak jsme byli v měsíci dubnu
skupinou občanů vláčeni pořadem Černé ovce
ohledně překročeného limitu dusičnanů v pitné vodě
z prameniště Šmelcovna, tak musím ocitovat písem-
né vyjádření, které jsem do uvedeného pořadu
poskytl: ,,Naší prioritou je zajistit občanům města
dostatek kvalitní pitné vody. Vytipovali jsme další
zdroje pitné vody, vrt HV 102, s povoleným odbě-
rem 5,33 l/s po dobu 12 měsíců v roce a vydaným
povolením k nakládání s vodami podle vodního zá-
kona, které je vydáno na dobu 10 let, je nachystán na
zapojení do vodovodní soustavy. Nový posilující vrt
HV 102, kde je hodnota dusičnanů velmi dobrá,
bude zapojen do vodovodní soustavy po dokončení
stavby a jejím předání městu“. Vážení občané, sdělu-
ji vám, že uvedené vyjádření pro pořad Černé ovce
jsme splnili. Na krajské hygienické stanici Jihomo-
ravského kraje je zažádáno o vydání závazného sta-
noviska k užívání stavby Jímacího vrtu HV 102 a po
vydání tohoto stanoviska bude na Vodoprávním úřa-
dě Odboru životního prostředí v Kuřimi zažádáno
o vydání povolení k zapojení VRTU HV 102 do vo-
dovodní soustavy našeho města. 

Cesta Na Babkách
Byla dokončena obnova účelové komunikace

v lokalitě Na Babkách, obnovy vjezdů k přilehlým
nemovitostem a uložení potrubí pro odvodnění plá-
ně opravované komunikace. Stavební práce byly za-
hájeny 13.9.2021. Dílo bylo dokončeno a předáno
městu předávacím protokolem dne 9.11.2021. 

Stavební práce provedla firma PORR a. s. , Praha
10, Strašnice, úsek Dopravních staveb, Oblast Mora-
va, provoz Brno, Brněnské Ivanovice, v dobré kva-
litě. 

Chodník v ulici Tišnovská – propojovací chodník
v ulici Nádražní – Pod Horkou

Tato stavba byla snad nejvíce komentovanou
stavbou, kterou jsme za poslední léta v našem městě
budovali. Během výstavby mě občané oslovovali
s různými otázkami a připomínkami, co to jako bude
a že ani není možné, že to takto někdo vyprojekto-
val, a podobně. Můžu Vám sdělit, že  stavba musí
splňovat veškeré přísné legislativní, dopravní a sta-
vební předpisy. Ke všemu se vyjadřují a vše musí
schválit jednotlivé orgány. Není vůbec jednoduché
tuto situaci řešit. Za prvé křižovatka ulic Tišnovská,
Nádražní, Za Řekou byla značně nebezpečná, co se
týká vjezdu a výjezdu vozidel na hlavní silnici v ulici
Tišnovská, a za druhé především pohybem chodců
v této křižovatce. Přejít bezpečně z mostu do ulice
Pod Horkou, nebo do ulice M. Kudeříkové bylo té-

měř nemožné. Výstavbou chodníků po obou stra-
nách ulice Tišnovská a výstavbou prodlouženého
ostrůvku mezi ulicemi Nádražní a Za Řekou vznikla
bezpečná křižovatka. Věřím, že tuto stavbu ocení
zejména chodci, o jejichž bezpečnost šlo především.
Co se týká úpravy komunikace, tato úprava byla pro-
vedena přesně podle požadavku Dopravního inspek-
torátu Policie ČR. Řidiči při vjezdu a výjezdu z ulic
Nádražní, Za Řekou musí zpomalit a přizpůsobit jíz-
du schválenému stavu křižovatky. Komunikace
splňují předepsané a schválené šířky vycházející ze
zákona o pozemních komunikacích. Dne 25.11.
2021 byla provedena Odborem dopravy MěÚ Kuřim
závěrečná prohlídka stavby. 

Chodník pro pěší v úseku kopce Trhovice
Je dokončena stavba chodníku v úseku kopce

Trhovice v ulici Tišnovská. Stavbu provedla firma
TVM stavby s. r. o. z Předklášteří. Jedná se o stavbu,
která byla dlouhá léta předmětem diskuzí, jednání se
zástupci Správy a údržby silnic, s Odborem dopravy
a dalšími institucemi. Projektová dokumentace byla
několikrát upravována a přepracovávána a nervozita
občanů stoupala. Občané se domnívali, že vše vázne
na zástupcích města. Nikoliv. Jelikož se jedná o stav-
bu na pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje
s právem hospodaření organizace Správa a údržba
silnic, tedy o stavbu na pozemku jiného vlastníka,
než je město, nemohli jsme se domluvit na pod-
mínkách výstavby uvedeného chodníku. Daná část
komunikace i přilehlého pozemku přešla do Správy
a údržby silnic Brna-venkova na Správu a údržbu sil-
nic Blansko-Sever. A ledy se pohnuly. Proběhla jed-
nání, kde platila i ústní dohoda, upravila se projek-
tová dokumentace, získal se souhlas vlastníka po-
zemku se stavbou, se zástupci Správy a údržby silnic
Blansko-Sever jsme se dohodli na podmínkách stav-
by chodníku. Proběhla jednání s občany v uvedené
lokalitě, kde jsme si nastínili postup výstavby - pro-
brali jsme otázky týkající se získání stavebního po-
volení, výběru zhotovitele ve výběrovém řízení, pod-
pisu smlouvy o dílo, zajištění financování a nakonec
samotnou výstavbu chodníku s termínem do konce
roku 2021. Vše klaplo. Chodník je zbudovaný. Mu-
sím touto cestou poděkovat zástupcům a vedení spo-
lečnosti Správy a údržby silnic Blansko-Sever. Slib,
který byl dán občanům, že chodník bude zbudován
do konce roku 2021, je dodržen. Věřím, že tato stav-
ba přispěje k bezpečnému pohybu chodců   v této
části města. 

Oprava kulturního domu
Pokračují stavební práce na opravě budovy kul-

turního domu. Firma TOMI reko, s. r. o. , Třebíč,
která práce provádí, zajistila výměnu oken, zateplení
obvodového zdiva a natažení stěrky. Byla sejmuta
stará střešní krytina a bylo provedeno vyrovnání
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krovů, natažena folie a provedena výměna střešních
latí včetně zateplení. V rámci dodržení kvality a tech-
nologických předpisů v případě nevhodných klima-
tických podmínek, kdy z technologických důvodů
nelze provádět práce, byly stavební práce přerušeny
a obnoveny budou v období s příznivějšími klima-
tickými podmínkámi. 

Vánoční strom
Na náměstí nám opět svítí vánoční strom. Jeho

rozsvícení proběhlo bez doprovodného programu
z důvodu nařízení vlády a dodržování epidemických
opatření. Strom nám daroval pan Aleš Mička ze své
zahrady. Mockrát děkujeme. 

Slešťůvka
V průběhu zimních měsíců budeme mimo jiné

opětovně provádět udržovací práce ve významném
krajinném prvku, ve Slešťůvce. Budeme odstraňovat
náletové dřeviny a postupně upravovat tuto lokalitu. 

Vážení spoluobčané, do nového roku vám přeji

hodně zdraví, lásky, pohody a klidu v kruhu Vašich

rodin a nejbližších.

Josef Mifek, starosta města

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY ZE STRANY MĚSTA

Vážení spoluobčané,

díky covidové době a s ní spojeným omezováním ve společnosti město Veverská Bítýška přestalo pořádat
společenské aktivity Vítání občánků, Setkání seniorů a Rozsvěcení vánočního stromu. Vlastně již druhým
rokem jsou tyto společenské aktivity utlumeny. 

Je nám to opravdu moc líto. Koncem roku 2020 jsme si říkali, že snad bude rok 2021 lepší, ale sami vidíte,
že situace s covidem se zatím nelepší. Besedy se seniory již nedoženeme. Novým občánkům našeho města
nabízíme dárky v hodnotě 500 Kč. Vánoční strom nám zdobí náměstí, ale bez setkání spoluobčanů, které se
nám stalo již tradicí.

Co k tomu říct. Moc se těšíme, až budeme moci opět tato pěkná tradiční setkávání zástupců města se spo-
luobčany obnovit. 
Připomeňme si ve fotoreportáži alespoň Dny města 2021. 

Anežka Dvořáková

Běh pro Slešťůvku - dětské závody

Běh pro Slešťůvku - hlavní závod

Sportovní odpoledne pro děti Mobilní lanový park
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Nedělní hudební odpoledne - vystoupení mažoretek

Babské rady na cestách

Country Western Band Dámská lavička

Lavička na vodě Lavička u kočky

Pravěk Předměstí Šanghaje
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PRVNÍ SILNICE PŘES VEVERSKOU BÍTÝŠKU

V dnešní době se po silnici dostaneme skoro všude. I když se nám někdy nelíbí, že tam je objížďka, tam
zase díry v asfaltu a někde velmi hustý provoz. Chtěli bychom více moderních a rychlých komunikací. Ale
jak tomu bylo dřív? I já si ještě pamatuji, že některé cesty v našem městečku, které mají dnes asfaltový
povrch, byly prašné a neupravené. Náměstí Na Městečku bylo dlážděno kolem roku 1940. Ze starých
fotografií vidíme, že povozy po dešti jezdí blátěnou cestou s mnoha kalužemi, v době sucha se tu muselo
hodně prášit.

V roce 1829 bylo v Brně rozhodnuto, že bude postavena nová okresní silnice z Brna přes Veverskou
Bítýšku do Tišnova. Stavba se dosti vlekla. V kronice je záznam o dokončení až v roce 1846. Občané Ve-
verské Bítýšky museli na stavbě této silnice aktivně spolupracovat. Patřil jim úsek vozovky od mostku přes
potok Veverku (pod hradem Veveří) až na hranice chudčické. Silnice byla rozdělena na několik úseků, tolik,
kolik bylo v městečku sousedů. Každý soused musel svůj díl opatřit štěrkem a vykopat příkopy. Štěrk musel
být z kamení. Nesměl se používat říční písek. Vrchnostenský úřad dělal kontroly. Při této kontrole musel
každý občan stát u svého úseku a hned mu bylo sděleno, jestli je práce vykonána dobře nebo špatně.

Téměř současně s touto silnicí byla budována odbočka z Nových Dvorů do Ostrovačic.
Dále vyšlo ustanovení, že kolem silnice bude vysázeno stromořadí. Občané z Bítýšky vysázeli z městeč-

ka ke hradu Veveří třešně, 270 stromků, a z městečka směrem k Chudčicím topoly. Některé stromky uhynu-
ly, převážně třešně, a ty byly nahrazeny švestkami.

Na této silnici je ve Veverské Bítýšce most přes řeku Svratku (dříve Švarcavu). Tento most si občané
Bítýšky vždy stavěli a udržovali sami od roku 1796. Když se začalo se stavbou silnice v roce 1829, tak na
jaře roku 1830 přišla velká voda a most strhla. Most byl dřevěný a nápor vody neudržel. To se stávalo dosti
často a občané most vždy opravili. Cestu přes most využívali občané z Bítýšky i vrchnost, která jezdila do
Tišnova anebo z Tišnova do Brna. Proto se dva sousedé z Bítýšky vypravili do Brna na Krajský úřad s pros-
bou, aby jim vrchnost na stavbu mostu nebo jeho opravu vždy přispěla. Rozhodnuto bylo tak, že občané
Veverské Bítýšky jsou povinni stavět a udržovat most sami, ale vrchnost by jim na opravy měla přispívat.
Roku 1840 most opět neodolal jarní povodni. Byly postaveny prozatímní lávky, ale ani ty nápor vody neu-
držely. Až v roce 1845 obec společně s vrchností postavila most nový, upravily se břehy a na mostě se
poprvé vybíralo mýto. Roku 1868 po dlouhém vyjednávání převzal c.k. okresní silniční výbor v Brně most

Setkání sousedů po roce Skautská lavička

U Váňů na Bílém potoce
Účastníci zájezdu
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do své správy. Mýto na mostě bylo zrušeno v roce 1885, kdy byla dokončena výstavba železnice Brněnsko-
tišnovská a velká část přepravy přešla na tuto dráhu.

V roce 1931 byl přes řeku Svratku ve Veverské Bítýšce vystavěn první betonový most. Na konci druhé
světové války most poničila ustupující německá armáda. Po opravách byl dán do provozu a slouží nám do
dnešních dnů. Od jeho výstavby uplynulo již devadesát let.

Hana Mifková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Sběr jablek
Jak všichni místní asi víme, v Holasicích je sad,
který patří rodině Jebáčků. Minulý týden požá-
dal Štěpán Jebáček naši školu o pomoc při sbě-
ru jablek v jejich sadech.  Aby žáci nezameš-
kali příliš mnoho učiva, vybrala se třída, která
měla v ten den nejvíce výchov. Dle rozvrhu to
nejlépe vycházelo na úterý 19.10. a středu 20.
10. pro třídy třídám 7.A a 7.C. Ráno jsme jeli
autobusem z Veverské Bítýšky a hned na první
zastávce v Holasicích jsme vystoupili. Poté
jsme se prošli lesem až k sadům, kde jsme do
ruky dostali kbelíky a začali jsme trhat. Sbírali
jsme cca do 12.30 s malou přestávkou na
svačinu. Zpět ke škole jsme dorazili po 13.00.
Odměnou nám byla velká pochvala a výborná jablíčka, která jsme si mohli trhat. Děti si to užily hlavně tím,
že nemusely sedět v lavicích a mohly být se svými kamarády na čerstvém vzduchu.

Záchranná stanice v Jinačovicích
V měsíci říjnu podnikla třída 6. B výpravu do
Záchranné stanice v Jinačovicích. Pod vede-
ním paní učitelky Vašíčkové se žáci podívali
tam, kam se běžný smrtelník může podívat
pouze jednou za rok, a to při dni otevřených
dveří. Stanice je veřejnosti nepřístupná, aby
zde umístěná zvířata měla potřebný klid. Naši
žáci si prohlédli vnitřní i venkovní prostory
stanice, seznámili se s chodem a významem
takového zařízení a v neposlední řadě se se-
známili s místními svěřenci. Měli tak možnost
si zblízka prohlédnout kunu, ježky, poštolky
nebo třeba vydry. Po praktických ukázkách při-

šla na řadu velmi poutavá prezentace s fotografiemi ze zásahů místních zaměstnanců. Žákům se ve stanici
velmi líbilo a doufáme, že se nám ještě někdy podaří záchrannou stanici navštívit.

Preventivní program
Během podzimu navštěvují všechny třídy odborníci, kteří pomáhají při realizaci preventivního programu ve
škole. Dvouhodinová přednáška je vždy na jiné téma. Některé děti se seznamují s tím, co je to pravý přítel,
starší děti se učí orientovat se v online světě či rozlišovat, co je obyčejné "zlobení" a co už je šikana nebo
kyberšikana. Tato témata jsou pak probírána s dětmi školním preventistou a školní psycholožkou. 
Covidová doba není pro duševní zdraví žáků ideální. Z toho důvodu navštěvuje všechny třídy také školní
psycholožka právě s tématem duševního zdraví. Probírá s dětmi témata, která jsou pro děti aktuální, např. jak
si udělat radost, jak prožít plnohodnotně čas či jak si uchovat duševní pohodu v nelehké době. 
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Plavání
Na podzim současného školního roku proběhl
ve druhých a třetích třídách plavecký výcvik.
Třídy jezdily do bazénu v Kuřimi. Dohromady
absolvovaly 10 lekcí po hodině a půl. Za tu
dobu se snažily zlepšovat ve všech plaveckých
stylech, někteří neplavci se naučili splývat,
zbavit se strachu z vody. Všechny lekce pro-
bíhaly zábavnou formou s využitím různých
plaveckých pomůcek. 

Pandemie nemoci covid-19 stále pokračuje,
a programy pro žáky jsou proto významně
omezeny. V tomto školním roce škola po roční
pauze opět otevřela dle zájmu žáků velké
množství zájmových útvarů.

ZIMNÍ SLUNOVRAT

V úterý 21. prosince v 17:00 hod. středoevropského zimního času vstoupí Slunce do znamení Kozoroha,
čímž nastane astronomická zima. To znamená, že po nejkratším dni v roce přijde nejdelší noc. Slunce bude
nejníže nad obzorem, takže jeho paprsky budou dopadat nejvíce šikmo.  Od uvedeného okamžiku se zač-
nou noci zkracovat a dny prodlužovat, zprvu velmi pozvolně. Prodlužování dne odráží např. známé pra-
nostiky: "Na Boží narození (25. prosince) o bleší převalení", "Na Nový rok (1. ledna) o slepičí krok", "Na Tři
krále (6. ledna) o krok dále" nebo "Na Hromnice (2. února) o hodinu více." Již zmíněné datum 21. prosince
není pro zimní slunovrat vždy jednoznačné. Zpravidla slunovrat vychází na 21. nebo 22. prosince, napros-
to výjimečně může připadnout také na 20. nebo 23. prosince. Příští slunovrat s datem 20. prosince nastane
v roce 2080 a slunovrat s datem 23. prosince až v roce 2303.

Pro zajímavost zmíním, jaké počasí bylo v Bítýšce v den loňského slunovratu, který rovněž připadl na 21.
prosince. Krátce po půlnoci začalo silně mrholit až do 02:10 hod. Téměř celý den vál slabý severozápadní
vítr a dohlednost snižovala slabá mlha. V 14:20 hod. se
obloha pokryla neobvyklou kupovitou oblačností
zvanou cumulus mamma (mamma je latinské slovo pro
prs). Tvoří ji kulovité obláčky, které "visí" směrem k ze-
mi. Taková oblaka se objevují hlavně v sezoně bouřek,
jindy jsou vzácná. Uvedená oblačnost se rozptýlila při-
bližně po hodině a navzdory všem příznakům nepršelo.
Mrholit začalo znovu s krátkými přestávkami od 21:20
hod. s trváním do půlnoci. A teploty? Časně ráno klesla
teplota na denní minimum  -0,1 oC  a v průběhu dne
vystoupala na +0,8 oC. Rozdíl mezi minimem a maxi-
mem, takzvaná amplituda teplot, byl pouze 0,9 stupňů,
což je velmi nízká, téměř extrémní hodnota.

Nabízí se otázka: Budou letošní Vánoce bílé? Podle
dlouhodobé předpovědi zřejmě ne. Předpovědní mode-
ly Českého hydrometeorologického ústavu se shodují na
vánočním oteplení v souladu s pranostikou "Na Adama a Evu čekej oblevu." Nebo jinak - oteplení, podob-
ně jako tomu bylo o loňských Vánocích, kdy den před Štědrým dnem byla ve Vev. Bítýšce zaznamenána
nejvyšší průměrná denní teplota za celý prosinec, a to 11,4 °C, se dá očekávat s vysokou pravděpodobnos-
tí. 

Radoslav Patočka
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MILOSTIVÉ LÉTO – NOVÁ NADĚJE PRO DLUŽNÍKY 
 
 

 možnost dosáhnout v období 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022 za zvýhodněných podmínek 
zastavení vybraných exekucí 

 
 některé dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, 

dopravnímu podniku a dalším institucím 
 

 možnost zaplacením jistiny a limitovaných nákladů exekuce dosáhnout zastavení celé 
exekuce včetně úroků z prodlení a nákladů soudního řízení 

 

Poradna NRZP ČR BRNO nabízí osobám se zdravotním postižením a seniorům 
nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci bezplatné poradenství v oblasti 
exekucí, dluhové problematiky a dalších vybraných oblastech.  

 

 

 

 
 
 
Kde nás najdete? 
 
Cejl 892/32 (zastávka tramvaje č. 2, 4, 7 Körnerova) 
602 00 Brno 
 
Konzultační hodiny poradny: 
 
Pondělí 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00 
Úterý 9.00 – 12.00  
Středa 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00 
Čtvrtek 9.00 – 12.00  
Pátek 9.00 – 12.00  
 
Tel.:   542 214 110, 542 214 111 
Mobil:  736 751 214 
E-mail: poradnabrno@nrzp.cz 

Z RADNICE
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Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky

od občanů i organizací.
Dárci mohou přispívat na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.

I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

INZERCE

� prodej a pronájem nemovitostí
� právní servis pro prodávající zdarma - kupní smlouvy, návrhy na vklad, listy vlastnictví, výmaz věcných bře-

men, darovací smlouvy apod. (zdarma také veškeré poplatky na katastrálním úřadě)
� právní servis pro pronajímatele zdarma - nájemní a podnájemní smlouvy, předávací protokoly
� finanční poradenství - hypoteční úvěry, pojištění apod.
� ocenění nemovitostí (dědické řízení, tržní ocenění apod.), znalecký posudek
� zajištění průkazu energetické náročnosti budovy

(PENEB)
� příprava nemovitostí k prodeji a jejich prezentace -

profesionální fotografie, videoprezentace, home sta-
ging, 3D projekce a skenování, inzerce

� úklid, vyklízení a stěhování
� po prodeji nemovitosti zajistíme přepis energií

REALITY SEDLÁKOVÁ - VÁŠ SOUSED V REALITÁCH

16 let zkušeností v oblasti realit

Kontakt:
Jana Sedláková,

+420 604 737 200
e-mail: info@reality-sedlakova.cz

www.reality-sedlakova.cz
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Hledám spolupracovníka na výpomoc při práci

na stavebních projektech.

Práce s AutoCAD, příp. podobným pro-

gramem podmínkou.

Ing.arch.Josef Špaček,
tel.: 602 753 035

Hospoda Na Ostrůvku 

Vás zve od: 
 

Úterý 2.11. 2021 
 

na 
Polední MENU z domácí 

kuchyně 
 
 

Na výběr bude vždy polévka a dvě hlavní 
jídla. 

 

Dále možnost výběru z jídelního lístku 
(na místě i zabalení s sebou) 

 
 

Pro rychlejší odběr jídla s sebou je možné využít 
předobjednání na tel. číslech: 

 

420 722 343 224 
420 774 042 150 

Pro více informací, nebo v případě dotazů se nás 
můžete zeptat na výše uvedených číslech. 

SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKÙ a POÈÍTAÈÙ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny, rychle a spolehlivì,

25 let praxe. 

Bednáø, tel.: 608 880 107

Hotaha -

dárkové zboží

� Ručně háčkované výrobky - kabelky,

batůžky, šátky, dětské botičky, dětské

deky, hračky
� Výrobky technikou richelieu - dečky,

ubrusy, polštářky
� Dekorativní předměty zdobené tech-

nikou decoupage - výprodej
� Papírová blahopřání technika 3D

Hanka Hotárková

Mobil: +420 733 545 152
e-shop: www.hotaha-darkove-zbozi.cz
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INZERUJTE VEINZERUJTE VE ZPRAZPRAVVODODAJIAJI MĚSTMĚSTA!A!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v městském zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Městský úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v dubnu 2022 �� Vydává Město 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

CENTRUM PÉČE

PRO PSY A KOČKY

MVDr. Irena Packová

DLOUHÁ 48 (u kostela),

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

tel. : 541 216 022 
(14-17 hod.)

mobil : 602 510 008
(17-22 hod.)

Ordinační doba :
pondělí až pátek :

14-17 hod.

� Veterinární ambulance :
očkování, čipování + pet-pasy,
základní veterinární ošetření
a konzultace

� Prodejna chovatelských potřeb
a krmiv

� Koupání a stříhání psů

osobní poradce v realitních slu�bách
- 10 let praxe v oboru

- více ne� 200 prodaných
èi pronajatých nemovitostí

- zprostøedkování prodeje bytù, domù,
pozemkù

- elektronická
licitace v pøípadì více zájemcù 

o nemovitost

tel.: 601 560 217
e-mail: jiri.hrdina@aaabyty.cz

V Zahradách 798
664 71 Veverská Bítýška

Mgr. Jiøí Hrdina
AAA Byty.cz

Nebojte se zeptat!

- aukce nemovitostí!


