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Téma, které se týká všech:



Vážení čtenáři,
máte před sebou druhé letošní číslo bílovic-
kého zpravodaje. Pro náš nový záměr - mít 
v každém zpravodaji nějaké hlavní téma – 
jsme tentokrát zvolili Dopravu a bezpečnost. 
Toto téma se dotýká každého z nás, někoho 
méně, někoho více, ale každopádně je to 
dlouhodobě téma živé.
Dalším živým tématem je úklid obce. Sečení 
travnatých ploch se zlepšuje rok od roku, 
ale v  poslední době jste si jistě všimli, že 
náš starý zchátralý střed obce je středem 
pozornosti pracovníků údržby. Mimo to 
každý den ráno po 8. hodině je údržba sou-
středěna na kontejnery při výjezdové silnici 
na Polanku, což všichni možná nevíte. Po 
skončení této práce je nejen uklizeno, ale 
v  kontejneru na odpadový papír je znovu 
další místo, protože papír je vzorně po-
skládán. Tuhle jsem šla právě kolem a byla 
jsem upozorněna na jeden kus odpadu mezi 
papíry – bylo to uzené vepřové žebro – kus 
asi 3 kg. co si můžeme myslet o člověku, 
který jednak takto vyhazuje jídlo a jednak 
proč právě mezi papíry?
Zaslechla jsem poznámku: „Už mě to pře-
stává bavit!“
Jací jsme my, lidi? Jedni se snaží zlepšovat 
a jiní to kazí. co s těmi kazisvěty? Někdo se 
možná zasmějete, že jde o banálnost. Jistě, 
jsou mnohem horší věci, které se dějí, ale 
všechno začíná u maličkostí. A tak nebuď-
me lhostejní a  upozorněme člověka, když 
zahlédneme, že nekoná správně. Na někoho 
to bohužel nijak nezapůsobí, ale když upo-
zorníme na právě zahozený papírek nebo 
pet láhev a možnost vhození do blízkého 
odpadkového koše – třeba si to pro příště 
zapamatují.
Nechme teď věčné téma – nespokojenost 
a problémy. blíží se období školních prázd-
nin a dovolených. Přeji vám, abyste si je užili 
příjemně k vlastní spokojenosti, odpočali si.
A také vám přeji, abyste v tomto zpravodaji 
našli něco, co vzbudí vaši pozornost a zájem.

Olga Uhrová
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Jednání zahájil starosta obce, následo-
valo schválení programu, volba členů 
návrhové komise, ověřovatelů a určení 
zapisovatelky.
Zprávu o  činnosti rady obce přednesl 
místostarosta.
Zastupitelstvo poté hlasovalo o majet-
kových převodech – jednalo se o směnu 
pozemků a  záměr směny pozemků, 
záměr prodeje nemovitostí, zamítnutí 
záměru prodeje nemovitostí a  záměr 
koupě nemovitosti. o které nemovitosti 
přesně se jedná, lze nalézt v Usnesení 
z jednání Zastupitelstva obce bílovice 
nad Svitavou 3/2010-2014.
Následně vystoupil člen Zo Mgr. voz-
ka, který seznámil přítomné s výsledky 
inventarizace majetku. Přiblížil, co bylo 
jakým způsobem vyřazeno, a vysvětlil, 
proč vznikaly nesrovnalosti.
Předseda finančního výboru přednesl 
i  výsledek finančního auditu za rok 
2010, který dělala firma Top Auditing. 
vyzdvihl větu, kde z  auditu vyplývá, 
že nebyla zjištěna žádná rizika, která 
mohou mít negativní dopad na hos-
podaření obce v  budoucnosti, což je 
velice důležité například pro možnost 
získávání úvěrů od banky.
Paní bc. kárná přednesla možnost 
partnerství v projektu „ Rozvoj služeb 
e-Governmentu“ v oRP Šlapanice i-
-iii, který se týká pořízení elektronické 
služby v oRP Šlapanice a řešení spisové 
služby ve správním obvodu bílovice 

nad Svitavou. Po pěti letech by byla 
licence bezplatně převedena na obec. 
Elektronickou spisovou službu je po-
vinnost vést ze zákona a úspora obce by 
při partnerství v projektu byla v tomto 
případě 50%. Zastupitelé odhlasovali, 
že této nabídky obec využije.
Zastupitelstvo obce pověřilo řízením 
obecní policie místostarostu obce pana 
Miroslava boháčka v  plném rozsahu, 
a to s účinností od 01.04.2011.
Do Různého se přihlásila o slovo zastu-
pitelka MUDr. bartáková, která infor-
movala přítomné, že nastaly problémy 
v roznosu Zpravodaje do všech schránek 
zdarma - našlo se několik balíků zpra-
vodajů v  popelnicích a  Zpravodaje se 
nedostaly ke všem občanům, mediální 
komise tedy navrhne změnu v novém 
systému doručování zpravodajů.
Do diskuse se přihlásil MUDr. klíma, 
který má zájem o  pronájem ordinace 
praktického lékaře v  budově DPS po 
odcházející lékařce MUDr. Gerychové. 
Představil se a  uvedl, že by ordinaci 
mohl zahájit od 01. 07.2011.
Členka Zo RNDr. Součková se dotá-
zala na jeho dosavadní praxi. MUDr. 
klíma odpověděl, že pracoval ve vojen-
ské nemocnici na interním oddělení asi 
3 roky, dále na plicním oddělení ve Fa-
kultní nemocnici v brně - bohunicích 
a  potom začal vykonávat soukromou 
praxi praktického lékaře v Moravském 
krumlově.
Pan Jiří Mazanec se otázal, zda se bude 
u něj nutno registrovat. MUDr. klíma 
vysvětlil, že je zapotřebí, aby všichni 
pacienti, kteří budou chtít u  něj být 
ošetřováni, se znovu zaregistrovali. Je 
to požadavek všeobecné zdravotní 
pojišťovny.
Protože již nebyly žádné další dotazy 
a  připomínky do diskuse, starosta se 
rozloučil s přítomnými a ukončil veřejné 
zasedání.

Zapsala Vendula Bartáková

Redakční
sloupek zastupitelstva obce

ze dne 21.3.2011
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Veřejné zasedání
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Rada obce Bílovice nad Svitavou se od před-
chozí schůze Zastupitelstva obce sešla na 
pěti schůzích, kde se zabývala těmito body:

jednání | 21. 3. 2011
Rada obce schválila
•	 paní Miloslavu lužnou jako nového 

nájemce bytu č. 312 o velikosti 1 + 
kk v DPS, komenského 733, bílovice 
nad Svitavou.

•	 pronájem nebyt. prostoru - prázdné-
ho sklepa v přízemí byt. domu č.p. 
556 na komenského ul. – nájemce 
p. Jan Jandora, bytem komenského 
556 – na dobu neurčitou od 1.4.2011 
s výpovědní lhůtou 14 dní za dohod-
nuté nájemné ve výši 100,- kč/měsíc.

•	 převedení zlepšeného hospodářského 
výsledku Mateřské školy bílovice nad 
Svitavou za rok 2010 ve výši 6 389,- 
kč na tvorbu rezervního fondu.

•	 smlouvu o  zajištění technického 
dozoru na stavbě „ Dostavba kana-
lizační sítě – bílovice nad Svitavou“.

Rada obce vzala na vědomí
•	 nabídky zájemců o pronájem obecní 

hospody, kteří se přihlásili na základě 
zveřejněného záměru.

•	 žádost paní MUDr. Gerychové 
o ukončení nájmu k 30. 6. 2011. Ro 
schvaluje zveřejnění záměru na nový 
pronájem ordinace komenského 733, 
bílovice nad Svitavou od 1. 7. 2011.

Rada obce doporučila
•	 nebytové prostory komenského 139 

pronajmout přímo právnické osobě 
MUDr. Jiří Rotrekl s.r.o.

Rada obce odsouhlasila
•	 zřízení věcného břemene, a to práva 

průchodu přes pozemek p. č. 23/1 

z jednání Rady Obce
bílovice nad svitavou

InfORmace
k pozemku p. č. 45, jako práva věc-
ného, formou smlouvy o  smlouvě 
budoucí s termínem do 31.12.2011.

jednání | 6. 4. 2011
Rada obce schválila
•	 dohodu o ukončení nájmu nebyto-

vých prostor v  č.p. 387, ul. Podě-
bradova, nájemce Soňa Matyášová, 
k 30.4.2011.

•	 smlouvu č. 2 a  3/2011 o pronájmu 
nebytových prostor a zahrady za do-
mem v č.p. 49 v Žižkově ulici na dobu 
určitou od 1.5.2011 do 31.12.2012 
a  nájemce Mgr. Jiřího Doležela, 
bílovice nad Svitavou. v  těchto 
prostorách bude nájemcem zřízena 
vinotéka (prodej vín), nájemné bude 
činit 165,- kč/m2/rok a  nájemné 
za zahradu bude činit 10,-kč/m2/rok.

•	 jako nájemce nebytových prostor 
Tyršova č. 46 pana vlastimila koz-
líčka k provozování restaurace obecní 
hospoda.

•	 dotaci ve výši 50 000,- kč TJ So-
kol bílovice nad Svitavou.

•	 realizaci vybavení kanceláře - poda-
telny, 1. posch. oÚ firmou Stloukal.

•	 nabídku na zpracování studie na ve-
stavbu dalších tříd ZŠ, MŠ, kabinetů 
a úprav dvora od firmy Ateliér2002 
za částku 78 000,- kč vč. DPH.

Rada obce vzala na vědomí
•	  informaci ředitelky MŠ o vydávání 

rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ na 
šk. rok 2011-2012.

Jiné
Rada obce podporuje aktivity pro za-
chování lDN v bílovicích nad Svitavou.

jednání | 16. 4. 2011
Rada obce schválila
•	 rozpočtové opatření č. 3.
•	 vnitřní směrnici č. 1/2011 o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu 
dle zákona č. 137/2006 Sb., ze dne 

4.10.2010 ve znění změny ze dne 
6.12.2010.

•	 jako nového nájemce nebyto-
vých prostor – lékařské ordinace 
v  přízemí č.p. 733 na ulici ko-
menského pana MUDr. Pavla 
klímu a zároveň schvaluje Smlouvu 
o pronájmu nebytových prostor č. 
3/2011/N – lékařské ordinace na 
dobu neurčitou s počátkem nájmu 
od 1.7.2011. Nájemné bude činit 
400,- kč/m2/rok.

•	 smlouvu o  pronájmu nebytových 
prostor č. 4/2011/N Tyršova 46 k pro-
vozování hostinské činnosti na dobu 
určitou od 1.6.2011 do 31.5.2016.

•	 rozšíření komise sportovní o  další 
členy: Milan Hudec, Jaroslav kva-
pil, Zdeněk Sedlák, Petr opletal 
a  pověřuje předsedu komise spor-
tovní pana Josefa Zavadila, aby 
informoval tyto nové členy o jejich 
jmenování.

•	 nájemní smlouvu 13/2011 na proná-
jem p.č. 1181/6 (na Polance po bývalé 
hájence) od Mendelovy univerzity 
ŠlP Masarykův les křtiny na zřízení 
sportovního hřiště.

•	 smlouvu o dílo č.5/2011/D na prove-
dení díla „ZŠ bílovice nad Svitavou – 
Rozšíření kapacity školy o dvě třídy“, 
zhotovitel ATEliER s.r.o.

Rada obce vzala na vědomí
•	 informaci o  dopise č.j. 275/2011/

bNS pana Žáčka a  konstatuje, že 
obec bílovice nad Svitavou není 
kompetentní řešit vzniklou situaci. 
kompetenci k  řešení má Česká 
školní inspekce, brno, křížova 22.

jednání | 3. 5. 2011
Rada obce neschválila 
•	 nového nájemce nebytového prosto-

ru v  č.p. 387 na ulici Poděbradova 
paní barboru keletiovou s podnika-
telským záměrem – prodej dětského 
smíšeného zboží.
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Rada obce schválila
•	 smlouvu č. 5/2011/S se společností 

Asekol s.r.o. o  zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení prostřednic-
tvím mobilního svozu. obec realizuje 
prostřednictvím svozové firmy AvE 
cZ mobilní svoz nebezpečných 
odpadů, přičemž odebírá i  použité 
elektrozařízení pocházející z domác-
ností, za účelem zpracování, využití 
a odstranění dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech. Firma Asekol s.r.o. 
a obec touto smlouvou zajistí plnění 
povinností zpětného odběru elektro-
zařízení, které provozovatel zajišťuje 
pro výrobce elektrozařízení, a  to 
prostřednictvím mobilního svozu 
nebezpečných odpadů v obci. Provo-
zovatel dle jeho závazku ve smlouvě 
zajistí, aby třetí osoba převzala zpětně 
odebraná elektrozařízení k odstranění 
a  obci zaplatí příspěvek na zpětný 
odběr elektrozařízení v částce 1 700,- 
kč/pololetí).

•	 finanční dotaci Sk Radiosportu ve 
výši 2 500 kč na pořádání meziná-
rodní soutěže ve sportovním trekin-
gu, která se konala ve dnech 14.-15.5. 
2011 v bílovicích nad Svitavou.

•	 smlouvu č. 4931110290 o  dodávce 
aktualizací programového vybavení 
coDEXiS.

•	 rozpočtové opatření č.4/2011.

Rada obce pověřila 
•	 pracovnici stavebního úřadu paní 

Miroslavu Skoumalovou výkonem 
státního dozoru a  podáním zprávy 
o  zjištěných skutečnostech ve věci 
zneprůchodnění pozemku p. č. 
712/56, který je ve vlastnictví manže-
lů kaščákových a sloužil jako účelová 
komunikace.

jednání | 17.5.2011
Rada obce schválila
•	 smlouvu o  pronájmu nebytových 

prostor č. 5/2011/N v  č.p. 387 na 
Poděbradově ulici na dobu určitou 
od 1.6.2011 do 31.12.2012 - nájemce 
Jan Jandora. v  uvedených prosto-
rách bude nájemcem provozováno 
obchodní místo pro prodej nápojů, 
masa a pochutin na grilování, dře-
věného uhlí a  zároveň půjčovna 
elektrických točivých grilů. Nájemné 
bude činit 165,- kč/m2/rok.

•	 provedení opravy místních komu-
nikací firmou veselý v  rozsahu do 
výše 80% částky, se kterou je počítáno 
v rozpočtu obce na rok 2011, a uklá-
dá na další jednání rady předložit 
k projednání Smlouvu o dílo. budou 
provedeny nejen provizorní opravy, 
ale opraveny i propadající se kanály.

•	 dodatek č.4 k  pojistné smlouvě č. 
7720388694, pojistitel kooperativa, 
pojišťovna a.s., kde obec dostala 
slevu 15%.

Rada obce vzala na vědomí
•	 zprávu ředitelky MŠ J. Šubrtové 

o organizaci prázdninového provozu 
v  MŠ a  o uzavření MŠ v  době od 
11.7. do 12.8.2011.

•	 oznámení ředitelky MŠ, že od 1.9. 
2011 do 31.8.2012 se mění výše 
úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 

bílovice nad Svitavou z  384,- kč 
na 276,- kč měsíčně za 1 dítě, a to 
v souladu s ustanovením §6 vyhlášky 
č.14/2005 Sb.

Rada obce povoluje 
•	 výjimku z počtu dětí v jednotlivých 

třídách MŠ bílovice nad Svitavou 
pro školní rok 2011/2012 - na zákla-
dě §23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. 
v platném znění, a to tak, že ve dvou 
třídách bude 27 dětí, v dalších dvou 
třídách po 25 dětech a v nejmenší tří-
dě bude 16 dětí, ve třídě v budově ZŠ 
bude 17 dětí. celková kapacita počtu 
137 dětí nebude tímto překročena.

Rada obce nesouhlasí 
•	 s  vybudováním zastřešeného pří-

střešku u bD Šebelova 734c.
Miroslav Boháček, místostarosta

Obecní policie v souladu se zákonem č. 553/91 
Sb. O obecní policii při zabezpečování míst-
ních záležitostí veřejného pořádku vykonává 
zejména:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob 

a majetku
• dohlíží na dodržování pravidel občanského 

soužití
• dohlíží na dodržování obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce (dodržování 
doby určené k pálení, ke klidu, k udržování 
pořádku atp.)

• podílí se na dohledu na bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu

• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 
jejichž projednávání je v působnosti obce 
(přestupky v dopravě, přestupky na ochranu 
před alkoholismem a toxikomanií, přestup-

ky proti veřejnému pořádku, přestupky proti 
občanskému soužití, přestupky proti majetku 
– škoda do 5000 Kč).

Dále obecní policie spolupracuje s Policií České 
republiky, státními orgány a orgány územních 
samosprávních celků:
• zadržuje pachatele přistižené při trestném činu, 

nebo bezprostředně poté
• zadržuje (předvádí) hledané, pohřešované 

osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání 
Policií ČR.

Strážník je povinen v mezích zákona č.553/91 
Sb. O obecní policii nebo podle zvláštního zá-
kona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné 
opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či 
jiný správní delikt anebo, je-li důvodné podezření 
z jejich páchání.
Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu 
svých oprávnění a povinností každému, kdo o ni 
požádá.
Občané se mohou na hlídku obecní policie 
obracet osobně, na služebně obecní policie na 
ulici Žižkova 49 nebo na tel. lince 545 227 851, 
mobilní tel. lince 606 738 379 (v případě nedo-
stupnosti hlídky OP volejte tísňovou linku 158).
Oznámení o protiprávním jednání lze ze strany 
občana učinit i bez uvedení osobních údajů.

vypracoval str. Kuchařík

co náleží k výkonu služby

Obecní pOlIcIe
stRážníka
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komiSe kultuRně školSká
v uplynulých měsících členové kulturně školské komise pra-
covali na vytváření jednotné databáze akcí a prostor vhodných 
k pořádání kulturních akcí. Předložili Radě obce návrh na 
vydání připravované knihy o bílovicích, zabývali se současným 
stavem knihovny a navrhli uspořádat na podzim dobročinnou 
akci ve prospěch knihovny. Dále se komise zabývala podnětem 
z mediální komise ohledně ušití bílovických krojů a projedna-
la stížnost na přístup k řešení některých problémů v základní 
škole. v dubnu se podílela na uskutečnění pilotní „Noci s An-
dersenem“ pro děti bez přítomnosti rodičů a přednášky pro 
veřejnost „o proměnách Polanky“ kronikáře obce bořivoje 
Nejezchleba. Členové komise se spolupodíleli na organizaci 
odpoledního posezení s programem pro seniory dne 22.5. 
a uspořádali poslechový pořad o slavných coververzích písní 
boba Dylana v neděli 5. června.

Monika Nilašová, předsedkyně komise

komiSe mediální
komise průběžně připravuje bílovický zpravodaj a televizní 
vysílání, chystá některé články na webové stránky obce, hledá 
způsoby, jak bílovice pozitivně zviditelnit.
vedení obce požádalo mediální komisi o vypracování člán-
ku k propagaci obce - koncem února byl článek odevzdán. 
Dalším úkolem je zpracování blahopřání pro potřeby obce 
- texty jsou nyní již zpracovány, grafická podoba je v řešení. 
Mediální komise navrhla akci Nová pohlednice bílovic, 
podílela se na přípravě Nedělního posezení s  programem 
pro bílovické seniory.
komise řešila nový způsob distribuce bílovického zpravodaje.
Připravili jsme vysílání tematického cyklu co se děje v Soko-
lovně, navrhli jsme, že by se měly natočit jedenkrát za měsíc 
krátké zprávy z dění v obci za účasti někoho z členů Rady 
obce, případně dalších zastupitelů nebo předsedů komisí. 
Připravujeme komentáře k některým televizním pořadům. 
Navrhli jsme obnovení natáčení pořadu Nové knihy - zatím 
bez úspěchu. Členové komise doporučili krácení textů static-
kých zpráv v bílovické kabelové televizi, případně rozložení 
delšího textu do více snímků pro lepší čitelnost.
komise projednávala náplň fotogalerie na webových stránkách 
obce a možnosti změny znělky bílovického televizního vysílání.

Členové mediální komise se zúčastnili debaty o zlepšení funk-
ce a informační hodnoty webových stránek bílovic, přispěli 
s návrhy k řešení a vypracovali některé informativní texty.
Mediální komise dostala podnět, že by se měla zabývat 
medializací a  připomínáním významných státních výročí. 
Členové se shodli na tom, že by bylo vhodné připomínat 
kulatá výročí významných událostí, nejlépe však ta, která mají 
nějakou souvislost s děním v obci.

Vendula Bartáková, předsedkyně komise

komiSe pRo Životní pRoStředí
bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci projektů na zeleň, 
v  první fázi jde o zahradu u nádraží ČD, alej podél Svitavy 
a svah Trávníky. Na úřední desce a na internetu byla výzva 
k  podání nabídek vyvěšena od 25.5.2011 do 10.6.2011. 
Termín k podání nabídek byl 10.6. Předpokládaná hodnota 
výsadeb bude cca 750 000,- kč. Díky přidělené dotaci tak 
bude v obci provedena největší investice do zeleně za po-
sledních 20 let.

Mgr. Roman Pavlík, místopředseda komise

+420 775 923 329 | info@cambium.cz
www.cambium.cz

placená inzerce

řádková inzerce

zpRáVa
Rady obce
O čInnOstI kOmIsí

Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance 
mám. Tel.: 774 248 403
koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím 
nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839
koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: 776 809 213
koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen 
solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361 Zn.: Brno i okraj



Dobrovolný svazek obcí s  názvem 
„vodovody a kanalizace bílovicko“ byl 
založen v roce 2000 a členskými obcemi 
jsou bílovice n. Sv., Řícmanice, kanice 
a ochoz u brna. Jeho náplní je zajišťovat 

zásobování pitnou vodou a odvod včet-
ně likvidace splaškových vod. Čistírna 
odpadních vod (Čov), kterou v letech 
1998 až 2000 členské obce současně se 
stavbou páteřního sběrače splaškových 
vod z obcí společně rozšiřovaly a která 
má nynější kapacitu 4 850 ekvivalent-
ních obyvatel (Eo), tzn. přepočtených 
obyvatel, již téměř vyčerpánu, bude 
v dohledné době jednak rozšířena a jed-
nak modernizována v rámci zákonných 
podmínek pro provoz. bílovická čistírna 
bude rozšířena na 7 750 Eo, dále bude 
postavena nová kalová koncovka na 
úpravu kalů a na pravém břehu řeky Svi-
tavy bude umístěna nová dešťová zdrž na 
jímání splaškových i dešťových vod pro 
zmenšení zátěže čistírny. obec bílovice 
n. Sv. má totiž jako jediná obec našeho 

sVazek Obcí
Vodovody a kanalizace bílovicko

svazku všechny vody dešťové i splaškové 
na pravém břehu řeky svedeny do jed-
notné kanalizace, a tím je činnost čistírny 
velice zatížena. ostatní obce již mají 
oddílnou kanalizaci a  do čistírny jsou 
odváděny pouze splaškové vody.
v roce 2005 jsem s dřívějším starostou 
obce bílovice n. Sv., panem vilémem 
klevetou, zahájil přípravné práce na 
záměru výstavby „intenzifikace Čov 
bílovice n. Sv.“. Pan vilém kleveta 
se této významné stavby již nedočká, 
protože v roce 2010 zemřel. v průběhu 
času bylo vydáno stavební povolení 
(srpen 2008), byli jsme úspěšní při 
přidělení dotace z operačního progra-
mu životního prostředí (Rozhodnutí 
o  poskytnutí dotace podepsáno 5. 5. 
2011 – 85 % z evropských fondů, pro-
střednictvím MZe a 5 % ze SFŽP ČR) 
i  dotace z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje (duben 2010 – 5 %). Dotace 
celkem budou činit 68 423 208,-kč (tj. 
95 % uznatelných nákladů). Připravili 
jsme a  provedli mnoho výběrových 
řízení a dne 18. 11. 2010 jsem podepsal 

1. Co děláte k zajištění bezpečnosti chodců 
na ulici komenského, zejména v době, kdy 
děti přicházejí ráno do školy a odcházejí po 
vyučování ze školy?
od roku 2001 hlídka obecní policie 
(dále oP), jako součást prevence v sil-
ničním provozu, provádí dohled nad 
bezpečností chodců na přechodech pro 
chodce s důrazem na bezpečnost žáků 
ZŠ. Hlídka se zaměřila na přechody 
s  největším pohybem žáků, jedná se 
o  přechod na křižovatce ulice Žižko-

va – komenského a  přechod na ulici 
Tyršova. Dále oP provádí monitoring 
v okolí ZŠ. Za uvedené období nebylo 
zaznamenáno, že by na těchto místech 
došlo k  dopravní události – kontaktu 
chodce s motorovým vozidlem.

2. vyvodili jste někdy nějaká opatření pro 
porušování dopravního zákona v obytné 
zóně – v komenského ulici? Jaká?
Ze strany hlídky oP je na ulici komen-
ského šetřeno průměrně 40 dopravních 
přestupků za měsíc, a  to zejména po-
rušení ustanovení dopravního značení 
„b 28“ (zákaz zastavení) a dopravního 
značení „v 12b“. Tyto přestupky jsou 

řešeny v souladu se zákonem, převážně 
napomenutím řidiče, případně uděle-
ním pokuty a  v  některých případech 
je věc postoupena ke správnímu řízení.
Neutěšený stav dopravní situace 
v ulici komenského se řeší již dlou-
hou dobu a  doposud se nepodařilo 
najít optimální řešení. v místě nejsou 
vyhrazena parkovací místa pro by-
dlící, je zde kapacitně nedostačující 
parkovací plocha s ohledem na to, že 
je zde soustředěno mnoho veřejných 
budov a institucí. Ze strany oP bylo 
k  celé problematice vypracováno ve 
spolupráci s dopravní komisí několik 
poznatků a doporučení. Situace se řeší 

na otázky občanů na základě výzvy 
z bílovického zpravodaje č. 1/2011

OdpOVědI
Obecní pOlIcIe
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smlouvu o dílo s vítězným zhotovitelem 
stavby „intenzifikace Čov bílovice 
n. Sv.“ - společností PŘEMYSl vE-
SElý s.r.o. celkové náklady stavby 
včetně projektů, dozoru a  inženýrské 
činnosti budou činit 81 207 484,- kč. 
vlastní prostředky ve výši cca 13 mil. 
kč uhradí náš svazek obcí z příjmů ná-
jemného, které je součástí ceny vodného 
a  stočného, a  tyto vlastní prostředky 
jsou nyní zajištěny k proplácení stavby 
schválenou Smlouvou o úvěru od ČS, 
a.s., se splácením do 30.6.2017. celá 
stavba je tedy naplánována bez finanční 
účasti členských obcí svazku. Předání 
staveniště pro zahájení stavebních prací 
se uskutečnilo 1. 3. 2011. Doba výstavby 
je smluvně stanovena na 13 měsíců, tj. 
do 31. 3. 012.
Také bych vás chtěl informovat o vý-
voji ceny vodného a  stočného, o  jejíž 
výši rozhoduje Svazek obcí vodovody 
a kanalizace. v roce 2011 došlo k vět-
šímu zvýšení ceny, a to z 56,87 kč/m3 
(vodné 29,92 kč/m3 a stočné 26,95 kč/
m3) v roce 2010 na 64,17 kč/m3 (vodné 

32,01 kč/m3 a  stočné 32,16 kč/m3), 
vše uvedeno včetně DPH. Zvýšení je 
zejména kvůli nárůstu ceny za elektřinu 
a větší potřebě normohodin na údržbě 
a  provozu Čov a  kanalizace. v této 
ceně je však zahrnut podíl na stavbu 
intenzifikace Čov bílovice n. Sv., a tak 

se na této stavbě vlastně podílejí odbě-
ratelé vody podle velikosti své spotřeby 
vody a doplácejí na tuto stavbu členské 
obce svazku.

V Kanicích 22.5.2011, 
Ing.Vladimír Kalivoda, předseda svazku 

obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko

ve spolupráci s Policií ČR okresním 
ředitelstvím Di brno-venkov.

3. kolik hodin pracovního času věnujete 
pochůzkám v terénu?
Hlídková činnost v  terénu tvoří asi 
70% výkonu služby strážníků, 30% 
tvoří administrativní činnost. Šetření 
dopravních přestupků, kdy není pa-
chatel zastižen na místě, tvoří značnou 
administrativní zátěž.

4. před více než dvěma lety vstoupila 
v platnost obecně závazná vyhláška o ve-
řejném pořádku. Jaké sankce jste uplatnili 
v případech porušování této vyhlášky - za 
vylepování plakátů jinde než na výlepových 
plochách a za obtěžování občanů hlukem 
v nočních hodinách a v neděli?
Nepovolený výlep plakátů mimo výle-
pové plochy, byl ze strany hlídky oP 
zaznamenán pouze v  několika málo 
případech, a to na zastávce iDS Žižkova 
a v prostoru čekárny vlakového nádraží. 
v tomto případě nebyla žádná sankce 
uplatněna, jelikož se nepodařilo zjistit 
samotného pachatele nepovoleného 
výlepu. Naopak řešení přestupků proti 
veřejnému pořádku (rušení nočního 

klidu) patří k  nejčastějším zákrokům 
strážníků při výkonu noční služby. 
k  tomuto negativnímu jevu dochází 
převážně při ukončení provozní doby 
restaurací a  „rozchodu“ hostů. Tyto 
přestupky hlídka řeší na místě domlu-
vou, pokud nestačí domluva, je udělena 
bloková pokuta. Po dohodě s vedením 
obce je plánována častější frekvence ne-
dělních služeb, aby bylo možno efektiv-
něji dohlížet na dodržování nerušeného 
odpočinku občanů.

5. proč je dovoleno využívat prostor před 
trafikou na vlakové zastávce jako kuřárny, 
když platí zákaz kouření na zastávkách hro-
madné dopravy?
v  prostoru vlakové čekárny ČD je 
kouření zakázáno. Ze stran strážníků 
bylo toto jednání několikrát na místě 
řešeno v rámci pochůzkové činnosti. Je 
třeba také uvést, že strážníci nemohou 
tento prostor monitorovat nepřetržitě 
s  ohledem na další činnost, kterou 
hlídka provádí. bylo by třeba, aby se také 
sám provozovatel čekárny podílel na 
odstranění tohoto jevu. „Nedodržuje-li 
osoba zákaz kouření v místech kde je to 
zakázáno, a to ani po výzvě provozova-

tele, je provozovatel oprávněn požádat 
oP nebo Policii ČR o zákrok směřující 
k dodržení zákazu.“

6. Co děláte proti tomu, aby se omezilo 
sprejování zdí a dalších ploch?
Tento negativní jev trápí většinu měst 
a  obcí na celém území ČR. Hlídka 
provádí zvýšený dohled v  místech, 
kde k  tomuto protiprávnímu jednání 
dochází nejčastěji, ale je pravdou, že 
pravděpodobnost zadržení osoby pří-
mo při „sprejování“ je v době mobilní 
komunikace velice malá. Jedná se pře-
vážně o dobře organizované skupinky 
mladíků, kteří se navzájem zajišťují 
a  samotný „akt“ trvá většinou několik 
sekund. ve většině měst a  obcí řeší 
tento problém umístěním kamerového 
zařízení na místa, kde k  tomuto jed-
nání dochází nejčastěji. oP vstoupila 
v jednání s vedením obce s návrhem na 
zvážení možnosti instalace kamerového 
systému se záznamovým zařízením, s 
možností dodatečného vyhodnocení 
záznamu.Zatím se však tento projekt 
zvažuje s ohledem na značnou finanční 
náročnost.

Odpovědi vypracoval str. Kuchařík
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téma dopravy a bezpečnosti v Bílovicích 
nad Svitavou je stále živé a bývá příčinou 
nespokojenosti obyvatel obce, zejména 
tam, kde současný stav nepříznivě ovlivňuje 
jejich životní prostředí. dopravní situace je 
objektivně v některých úsecích dopravní 
obslužnosti nepříznivá a je dlouhodobě 
předmětem jednání Zastupitelstva obce.
Redakční rada proto zvolila dopravu a bez-
pečnost jako hlavní téma v tomto vydání 
zpravodaje - vybrali jsme tři lokality, ke kte-
rým jsme získali laické i odborné názory. do 
jednoho čísla zpravodaje z pochopitelných 
důvodů nelze zahrnout veškerou dopravní 
problematiku v obci.

komenSkéHo uliCe
Začněme ve staré zástavbě obce
Rozvojem motorizmu a  turistického 
ruchu vytvářejí v  naši obci motoristé 
parkoviště všude tam, kde se jim to 
hodí, bez respektování dopravních 
předpisů. v komenského ulici je nejen 
silná dopravní frekvence, ale ulice je za-
plňována desítkami parkujících vozidel. 
Řidiči z  blízkého okolí, v  rozporu se 
zákonem č.222/1994 Sb. §26, odst. 4d 
o ochranných zónách, parkují na dlažbě 
v ochranné zóně plynových rozvodů do 
přilehlých rodinných domů, kde je den-
ně v nádržích parkujících automobilů 
skladováno cca 1000 až 1500 l benzínu 
nebo nafty a cca 150 až 200 l oleje.
Je prokázáno, že bydlení v místech se 
silným automobilovým provozem zvy-
šuje riziko vzniku rakoviny více než 12x. 
vliv spalin z automobilového provozu 
na zdraví člověka je znám a v mnoha pu-
blikacích dostatečně popsán. Motoristé 

v obci bílovice nad svitavou

Doprava
a bezpečnOst
si asi neuvědomují, že škodí svým dětem 
ve škole, učitelům, lidem z Domu s peč. 
službou, zdravotníkům, zaměstnancům 
obecního úřadu, České pošty a  všem 
občanům bydlícím v  komenského 
ulici. Z odstavné projektované plochy 
pro zaměstnance oÚ se stalo veřejné 
nezkolaudované parkoviště.
Marně čekáme, kdy tyto přestupky 
nebo trestné činy bude řešit obecní 
policie, aby tím zmírnila dopady této 
situace na životní prostředí obyvatel 
komenského ulice.
Dočkáme se zřízení dlouho slibované 
odstavné plochy motorových vozidel 
v kaštanové aleji pro návštěvníky všech 
institucí v komenského ulici? Přemístění 
některých institucí jinam, které by situaci 
řešilo, je ve velmi vzdáleném horizontu.
Přejeme novému zastupitelstvu obce 
hodně úspěchů a pracovního elánu. 

Občanské iniciativy

FüGneRovo náBřeŽí
vážení spoluobčané,
od srpna loňského roku vyvíjíme akti-
vitu k řešení kritické situace na Fügne-
rově nábřeží v místech velkého zúžení 
vozovky silnice 2. třídy, která svojí šíří 
neodpovídá předepsaným parametrům. 
Provoz na tomto úseku ohrožuje bez-
pečnost a  zdraví chodců, kteří nemají 
žádnou jinou volbu, jak se dostat ke 
svým domovům či jiným cílům.

Stručný přehled dosavadních kroků:
koncem srpna 2010 byla sepsána pe-
tice, kterou podepsali všichni oslovení 
občané bydlící na Fügnerově nábřeží 
a  v  jeho okolí, požadující, aby obecní 
úřad v  bílovicích nad Svitavou přijal 
účinná opatření na ochranu zdraví a ži-
votů chodců používajících tuto silnici.

▼ Pohled na frekventovanou ul. Komenského.
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koncem listopadu (po urgencích) se 
uskutečnilo na místě samém jednání 
zástupců obecního úřadu, Policie ČR, 
Správy a údržby silnic a občanů z Füg-
nerova nábřeží.
v prosinci byl na krajském ředitelství 
policie Jihomoravského kraje vytvořen 
návrh opatření, který zahrnuje:
1. častější namátkové kontroly dodržo-

vání omezené rychlosti v uvedeném 
úseku (30 km/h).

2. umístění dalších dopravních značek 
informujících o  pohybu chodců 
a omezujících současný výskyt dvou 
vozidel v  protisměru (vozy jedoucí 
od Adamova dávají přednost vozům 
přijíždějícím od mlýna).

ve stejném vyjádření byly zamítnuty ná-
vrhy na osazení silnice retardéry (obavy 
o zvýšení hlučnosti a emisí a zhoršení 
údržby silnice) a na vyznačení prostoru 
pro chodce (zebra, později vybudování 
chodníku).
koncem března 2011 byl zaslán podnět 
ochránci lidských práv se všemi pří-
lohami o dosavadním průběhu a  také 
dopis Policii ČR. Důvodem byl fakt, 
že žádné z  přislíbených minimálních 
opatření se dosud nerealizovalo. oba 
dopisy byly v  kopii postoupeny i  do-
pravní komisi obecní rady v bílovicích 
nad Svitavou.

Předem děkuji za jakýkoliv návrh, který 
přispěje k řešení složitého a dlouhodobě 
neřešeného dopravního problému na 
Fügnerově nábřeží.
Závěrem je třeba zdůraznit, že všechna 
dosavadní opatření jsou pouze pro-
vizorní. Jediným řešením je celková 
rekonstrukce vozovky (slibovaná vede-
ním obce několik desítek let) a stavba 
chodníku pro pěší. kromě nebezpečí 
pro chodce je komunikace, po které 
vede také hojně používaná cyklostezka 
do Moravského krasu, velice negativní 
vizitkou pro obec.

Prof. MUDr. D. Hrubá, CSc.
Fügnerovo nábř. 82

oBřanSká uliCe
pokračujme v nové zástavbě
obřanská ulice je velmi frekventovaná a zá-
roveň se řadí mezi úseky častého překračo-
vání dovolené rychlosti jízdy. Jedním z řeše-
ní by mohla být kruhová křižovatka u hrušky, 
která má své podporovatele i odpůrce.

Zeptali jsme se občanů:
█ „Dopravní situaci U hrušky neznám 
detailně, ale pokud má být rekonstrukce 
průtahu obcí vázána na vybudování 
kruhového objezdu v daném místě, tak 
si myslím, že není co řešit.“

obyvatel Husovy ulice

█ obecně mi kruhové objezdy ni-
jak nevadí, proti tomu plánovanému 
U hrušky tuším protestovali lidé bydlící 
v blízkosti. Nás, co bydlíme 2 kilometry 
od něj, to nijak neomezí. Ale snad by 
to mohlo zpomalit ty, kteří tam jezdí 
rychleji, než by měli.
Taky by bylo dobré vyřešit chodník pro 
pěší k benzince.

obyvatelka Havlíčkovy ulice

█ k možnému vybudování kruhového 
objezdu u benzinové pumpy v bílovi-
cích nad Svitavou mám několik názorů. 
obecně všechny takovéto stavby, které 
jsem dosud viděl, rozhodně plní svou 
roli, tj. umožňují plynulejší provoz, zvy-
šují bezpečnost a v neposlední řadě také 
bývají i zajímavým stavebním prvkem. 
Na druhé straně je jasné, že  zmíněná 
stavba potřebuje dostatek prostoru 
a  toto se může v  našem případě stát 
slabým místem celého záměru. Pokud 
by tedy zněla otázka, zda v uvedeném 

▲ Úzký průjezd na Fügnerově nábřeží.

Na oba podněty jejich adresáti zarea-
govali; ombudsman cennou radou jak 
dál postupovat; policie už i konkrétním 
podnětem pro MěÚ ve Šlapanicích, kte-
rý zajišťuje instalaci dopravních značek 
(maximální termín pro osazení značek 
byl stanoven na 30. 4. 2011).
kromě toho se občas u mlýna postaví 
hlídka dopravní policie, která už jen 
svou přítomností dokáže řidiče ukáznit; 
bohužel, po jejich odjezdu je zase vše při 
starém. Také jste možná zaznamenali, 
že byl proveden úklid zimního posypu, 
jehož absenci jsme v  našem podnětu 
rovněž kritizovali v souvislosti s emise-
mi chemických škodlivin.
Termín osazení dopravních značek sice 
dodržen nebyl, ale od května 2011 už 
jsou značky na svém místě; bohužel, pro 
mnohé řidiče jakoby nebyly.
Jak ochránce lidských práv, tak i vedoucí 
krajského ředitelství policie Jihomorav-
ského kraje mi vyjádřili ochotu angažo-
vat se v dalším řešení, pokud dosavadní 
opatření selžou. Jsem trochu skeptická, 
že se nám podaří řidiče „převychovat“, 
a  tak si myslím, že nejspíš budeme 
muset být aktivní i  nadále. budu-li 
mít dostatek argumentů, nejen svých 
ale i vašich, tak nabídky určitě využiji. 
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místě kruhový objezd ano či ne, pak 
jsem spíše pro, nicméně doporučoval 
bych posunout celou stavbu směrem od 
obytných budov pod silnici, v ideálním 
případě na tuto křižovatku napojit také 
stávající benzinovou stanici.

obyvatel sídliště Polanka

█ Myslím, že to není špatný záměr. 
Pokud by samozřejmě vyřešil problémy 
spojené se stávající dopravou. Zpomalil 
řidiče, kteří nerespektují značku začátek 
obce (snížení rychlosti na 50km/hod). 
Přechod pro pěší z  Niv na benzínku. 
vyřešil by více odboček (na Nivy, na 
ulici vodárenskou, vjezd a  výjezd na 
benzínku.). Možná i zastávku autobu-
su, protože stávající zastávka bílovická 
cihelna je nebezpečná.

obyvatel sídliště Na Nivách

kruhová křižovatka je uvažována jako sou-
část komplexního řešení celého průjezdu 
obcí včetně nového povrchu, chodníků, 
„zálivů“ na autobusové zastávky, přecho-
dů s osvětlením a ostrůvkem uprostřed 
komunikace. k návrhu na kruhovou křižo-
vatku předkládáme dva názory s odbornými 
podklady a je na vás, čtenáři, ke kterému 
se přikloníte.

okRuŽní křiŽovatka?
doprava a dopravní řešení jsou stále se 
vyvíjející procesy, které nejsou a nikdy nebu-
dou dokončeny v ideální dokonalosti. proto 
nemůžeme nikdy s čistým svědomím říci: „…
toto dopravní řešení je nejlepší.“ dopravní 
řešení, tak jako mnohá jiná technická řešení 
nebo lidská rozhodnutí, jsou buď špatná, 
nebo dobrá.

přestupky. Jedno dopravní řešení, se 
kterým se nelze smířit, je krajská silnice 
ii/374 a  to v prostoru nazývaném „U 
hrušky“. Jsou to dva směry komunika-
ce ii/374, vjezd a  výjezd k benzinové 
čerpací stanici, ulice Soběšická a vodá-
renská. Perspektivně by měla přibýt ještě 
komunikace od další, v územním plánu 
plánované zástavby. Rozsáhlou výstavbou 
v  lokalitě Na Nivách zde dramaticky 
vzrostla nejen automobilová doprava, 
ale především frekvence pohybu chodců. 
Zejména z  pohledu chodců postrádá 
jakékoliv chodecké zázemí. 
Na adresu minulého i současného ve-
dení obce nutno podotknout, že řešení 
není jen v  silách a  možnostech obce 
především proto, že komunikace ii/374 
je ve správě (majetku) kraje a  řešení 
finančně naprosto přesahuje možnosti 
obce. ve spolupráci s orgány a pověře-
nými institucemi Jmk bylo nalezeno 
řešení, které spočívá ve vybudování 
okružní křižovatky. Tak, jak jsem již 
zmínil v  úvodu, i  toto řešení zřejmě 
najde svoje kritiky. 
okružní křižovatky (rondely) rozhodně 
nelze považovat za novinku a  módní 
záležitost. Již několik desetiletí se staly 
standardní součástí dopravního inže-
nýrství a projekce nejen v zahraničí, ale 
i u nás. v konkrétním případě naší obce 
lze rondel chápat jako určitou vjezdovou 
bránu do obce, kdy řidič jasně vnímá 
vjezd do intravilánu obce se všemi sou-
visejícími dopravními omezeními. Na 
všech ramenech jsou vybudována místa 
pro přecházení, přejezdy pro cyklisty.
Z  hlavních bezpečnostních přínosů 
okružních křižovatek lze zdůraznit pře-
devším maximálně bezpečné zaústění 
všech komunikací a  snížení případ-
ných následků a  škod při dopravních 
nehodách, výrazně lepší rozhledové 
podmínky při výjezdu z vedlejších ulic, 
celkové zklidnění dopravy, nižší nájez-
dové rychlosti.
Existuje mnoho okružních křižovatek, 
jejichž vybudování předcházela řada 
tragických dopravních nehod s  nena-
pravitelnými následky (např. Holzova 
- Hviezdoslavova). 

Jsem rád, že se našlo dost prozíravých lidí, 
kteří stáli za vypracováním projektu okružní 
křižovatky „u hrušky“, dost lidí kteří se za-
sadili o jeho schválení. pevně věřím, že se 

█ Teorie vybudování okružní křižo-
vatky v  lokalitě „U  hrušky“ s cílem 
bezpečnosti a  plynulosti dopravy jeví 
se průhledná. Na silnici, kde intenzita 
dopravy za poslední roky mnohoná-
sobně vzrostla, prosazujeme řešení, 
které by jejím vybudováním, zejména při 
brždění a zpomalení vozidel, negativně 
působilo na okolní bytovou zástavbu. 
Pro koho hledáme řešení - pro stávající 
občany, kterým bychom mohli úpravou 
této stykové křižovatky zajistit plynulé 
připojení a  bezpečné odbočení, nebo 
prosazujeme záměr pro ty, kteří ještě 
neopustili myšlenku zhodnotit své 
pozemky na protější straně? vložme 
dnes tak omezené investice raději do 
smysluplnějších aktivit ! 

obyvatelka Jiráskovy ulice

Málokdy se autorovi podaří vyhovět 
názorům a  požadavkům všech. Právě 
v  dopravě je těchto požadavků celá 
řada, a to zcela protichůdných: chodci 
- motoristé, cyklisté - chodci, obyvatelé 
lokality - návštěvníci, junioři - senio-
ři,... Dopravní stavby řešící plynulost 
a bezpečnost provozu je také nezbytné 
plánovat a  projektovat s  perspektivou 
několika desetiletí, s perspektivou urba-
nistického, společenského, dopravního 
a demografického vývoje.
v naší obci můžeme řešit úpravu režimu 
parkování, rozšíření parkovacích kapacit, 
omezení nebo snad i zákaz vjezdu do ně-
kterých lokalit, změny předností, priority 
dohledu obecní policie nad dopravními 

▲ Pohled na prostor U hrušky.
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najdou i prostředky k realizaci tohoto díla a dojde k tomu dříve, než 
se v tomto místě stane jakákoliv dramatická událost, která by jen 
potvrdila jeho nezbytnost.

Ing. Karel Horáček, předseda dopravní komise

povídání S „ReBelem“
na vyvážení argumentů pro a proti možnosti řešení dopravní situace 
u hrušky kruhovým objezdem jsme se domluvily na schůzce s panem 
Rndr. Josefem Glosem, jedním z iniciátorů petice proti kruhovému 
objezdu, a požádaly o odpověď na jednu širší otázku. pan Glos přišel 
se svazkem dokumentů a věcně nám přiblížil vlastní pohled na věc.

Pane Glosi, kdy a proč jste začal bojovat proti „kruhovému 
objezdu U hrušky“?
Necítím se být bojovníkem – občan, když se chce nějak 
zapojit do dění v obci, tak má dvě možnosti: buď se angažo-
vat v činnosti příslušné komise, nebo se vyjadřovat v rámci 
nějaké občanské aktivity ve formě občanského sdružení či 
iniciativy, což sice není způsob, který by se mi zamlouval, 
ale je to někdy jediná cesta, jak k dané problematice vyvolat 
všeobecnou diskuzi.
v minulém volebním období jsem byl členem komise pro 
výstavbu, v názoru na vhodnost řešení křižovatky U hrušky 
kruhovým objezdem jsme se však neshodli, komise navíc v po-
slední třetině volebního období ve své činnosti značně polevila, 
a tak ani nebyl další prostor k diskuzím o možných řešeních 
této křižovatky. Problematika kruhového objezdu mě začala 
zajímat někdy v roce 2008, kdy jsem se ve zpravodaji dočetl 
o kruhovém objezdu jako jediném možném řešení křižovatky 
U hrušky. Podali jsme proto s několika spoluobčany žádost 
k projednání tohoto záměru a následně jsme i sepsali a předali 
petici „Ne kruhovému objezdu v jižní části ulice vodárenská“. 
v rámci veřejného projednávání územního plánu bílovic nad 
Svitavou jsem podal i připomínky k územnímu plánu, které se 
v jedné části věnovaly i problematice křižovatky U hrušky. ve 

vydaném územním plánu naší obce je pro výběr varianty řešení 
křižovatky požadováno zpracování územní studie.
Nejsem dopravní inženýr, ale profesně se pohybuji již 
mnoho let v oboru územního plánování, kde právě řešení 
dopravy často určuje rozvoj obcí. v bílovicích jsou histo-
ricky dané příčné ulice (obsluhující určitou přilehlou část 
obce), které navazují na hlavní silnici. Není mi proto jasné, 
proč tento „roštový“ systém nemohl být uplatněn také při 
plánování napojování komunikací celého nově zastavěného 
prostoru v lokalitě od Hrušky směrem na brno. Argument, 
že mimo zastavěnou část obce nelze na silnici druhé třídy 
napojovat vedlejší komunikace v krátkých vzdálenostech 
od sebe, nelze akceptovat, neboť změnit hranici zastavě-
ného území a posunout značku začátku obce není zas tak 
neřešitelný problém. bohužel, tuto situaci již nelze napravit, 
a tak je nutno se smířit s jedním centrálním napojovacím 
místem U hrušky.
Ze zkušeností je zřejmé, že kruhový objezd je výhodný 
zejména pro křižovatky, kde se dá ze všech směrů očekávat 
stejný provoz. U hrušky je však hlavní frekventovaný tah 
pouze v jednom směru. kruhový objezd by výrazně zpomalil 
dopravu (řidiči by museli vždy přibrzdit - na cca 30 km/h - 
či zastavit) pouze v krátkém úseku ulice obřanské. Na to, 
abychom docílili zpomalení v celém průběhu této rovné ulice 
až ke kostelu, bychom však při tomto způsobu zpomalování 
vozidel potřebovali kruhových objezdů několik. když člověk 
bydlí Na Nivách či na vodárenské ulici, je pro něj při výjezdu 
kruhový objezd možná výhoda, ale na hlavním tahu by se do-
pravní propustnost mohla významně snížit. Proto bych jako 
přijatelné řešení preferoval spíše křižovatku s odbočovacími 
pruhy včetně chodníků a nezbytných přechodů pro chodce. 
Předpokládám, že toto řešení křižovatky bude i levnější. 

vážení obyvatelé Bílovic nad Svitavou, doufáme, že jsme vám doplnili 
informace o dopravní a bezpečnostní problematice v Bílovicích nad 
Svitavou. a dále doufáme, že současné zastupitelstvo obce během 
svého volebního období udělá v oblasti dopravy konkrétní viditelné 
kroky k naší i vaší spokojenosti.
pokud se budete chtít k této tématice vyjádřit, rádi vaše příspěvky 
v příštím zpravodaji zveřejníme.

Téma zpracovaly: Olga Uhrová, Vendula Bartáková

▲ Okružní křižovatka v Brně, Londýnské náměstí.
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uplynulo zhruba tři čtvrtě roku od voleb 
do zastupitelstva obce a někteří občané 
začínají hodnotit práci nového vedení. Zatím 
jsem neslyšela pozitivní reakce. většinou se 
ozývají názory, že není vidět žádný posun, 
respektive vůbec žádná činnost.
Nový směr, za který jsem byla zvolena 
a který volby vyhrál, měl v podtitulku tři 
hesla: rozvoj, bezpečnost a komunikace. 
Hlavně třetí slovo považuji za nejdů-
ležitější. Pokud totiž nebudou občané 
informováni o tom, co se na obci děje, 
opravdu to může působit jako nečinnost.
Mediální komise se ze všech sil snaží 
zveřejňovat vše, co by se měli občané 
dozvědět, není ovšem lehké některé za-
stupitele přimět k vyjádření, a už vůbec 
ne k  sepsání konkrétního článečku či 
vystoupení v kabelové televizi.
Zastupitelé obce by však veřejné vystu-
pování (ať už písemné či osobní) měli 
brát jako povinnost vůči svým voličům.

Na veřejných zasedáních se sejdou 
téměř všichni zastupitelé, ale veřejné za-
sedání probíhá velice formálně a občan 
se tak téměř nedozví, co se vlastně mo-
mentálně řeší, čím se zabýváme. Ani ze 
zápisů psaných úředním jazykem - jak 
ze zasedání zastupitelstva, tak z jednání 
rady obce - nemůže být občan moudrý, 
je tudíž třeba, aby někdo z vedení byl 
schopen obyvatele bílovic srozumitelně 
informovat.
A jak pracuje zastupitelstvo obce? Na 
jednom z neveřejných zasedání jsme se 
domluvili, že se budeme scházet 1x za 
měsíc, aby nás rada obce mohla infor-
movat o své činnosti, abychom se mohli 
všichni společně zabývat problematic-
kými tématy v obci, která měly všechny 
politické strany nějakým způsobem 
zakomponována ve svých programech. 
výsledek je zoufalý. Sejde se nás vždy 
maximálně 5 až 6, jeden či dva se omluví 
a o zbytku neví nikdo nic – nejsme tedy 
v nadpolovičním počtu. Můžeme takhle 
něco vyřešit?
Nejvíce informací mají starosta s mís-
tostarostou, ti také na neveřejných 
zasedáních nikdy nechyběli a snaží se 
zastupitelům, kteří jsou přítomni a za-
jímají se, říci vše podstatné. Zbytek rady 

obce nekomunikuje. Zastupitelé mají 
pak zásobovat novinkami své voliče. 
Dělají to? 
Pokud ne, ráda bych vám přiblížila, 
o  čem nyní jednáme a  co je aktuální: 
Probíhá rozšiřování čističky odpadních 
vod, bude se budovat kanalizace v mís-
tech, kde dosud není, řeší se zeleň, na 
kterou obec dostala dotaci. To vše má 
na starosti nejužší vedení obce.
Dále se neustále zabýváme možnostmi 
rozšíření mateřské školky a  základní 
školy, proběhne veřejná diskuse ohledně 
této problematiky. Místostarosta si vzal 
na starost změnu v práci obecní policie, 
aby se zlepšila bezpečnost v obci. Zjišťu-
jeme možnosti získání dotací na úpravu 
středu obce či dalších bolestných míst 
v obci. Jednáme o případných variantách 
pro zbudování hřiště na Polance…
Myslím, že by bylo vhodné, aby ve-
dení pověřovalo jednotlivé zastupitele 
řešením konkrétních věcí, chystáním 
podkladů atd. každý jinak obviňuje 
každého, že nikdo nic nedělá a nic se 
neřeší… Je to ale vše pouze jen o ko-
munikaci a  zájmu něco dělat. když 
totiž někdo něco udělá a není to vidět, 
navenek to vyznívá, že se nestalo nic.

Vendula Bartáková, členka ZO 

(ne)čInnOst
zastupitelstva obce?

bílovice nad Svitavou mají své ne-
zastupitelné místo na kulturní mapě 
České republiky. vždy byly místem, 
kde hledali odpočinek a také čerpali 
inspiraci velikáni uměleckého života. 
i dnes jsou bílovice domovem řady 
umělců a  lidí, pro které se kultura 
stala životní náplní, ať už povoláním, 
nebo koníčkem. Žijí mezi námi lidé 
často jinde velmi známí a my o nich 
mnohdy ani nevíme. každý přináší 
kousek svého bohatství, svého nadání.

všem ochotným a aktivním lidem, kteří 
se chtějí o svou tvorbu podělit a přinést 
do kulturního dění v  naší obci nové 
a zajímavé nápady, chceme nabídnout 
pomoc při realizaci. Můžeme poradit 
ohledně vhodných prostor pro pořádá-
ní akcí a  pomoci s  propagací. Přijďte 
se svými nápady a  najdeme společně 
nejlepší řešení. Pokud jste pořadatelem 
kulturní akce v  naší obci, dejte o  ní 
všem vědět – kontaktujte nás na dále 
uvedené emailové adrese.

chcete pořádat
kulturní akci?

Mediální komise Rady obce 
bílovice nad Svitavou 

hleDá
pro natáčení bílovického 

televizního vysílání 

mODeRátORy 
A mODeRátORky. 

Pro bližší informace volejte 
na tel. číslo +420 775 228 677 
nebo napište e-mail na adresu: 

amice@seznam.cz.
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v neděli 22. května odpoledne proběhla 
v sále kulturního domu akce s názvem 
Nedělní posezení s hudbou, pořádaná 
pro bílovické seniory. Setkání mělo být 
jedním z  kroků směřujících ke stme-
lení starších bílovických spoluobčanů. 

Senioři se i přes pěkné počasí dostavili 
v hojném počtu. Na zahájení přivítali 
návštěvníky i  účinkující starosta Ar-
nošt Huňař a  místostarosta Miroslav 
boháček. kulturní program byl bohatý, 
účinkovali děti i  dospělí. vystoupil 
dětský soubor bystrouška pod vedením 
paní učitelky bohuslavy Hamákové za 
doprovodu kytary pana učitele Pavla 
kováče, mažoretky lili, mezi kterými 
jsou i  bílovické děti, zazpívala operní 
pěvkyně Jitka Zerhauová a  zahrála 
houslistka lenka Šicnerová, obě s kla-
vírním doprovodem Dáši briškárové, 
a na závěr koncertovala countryskupina 

Sekce „kultura“ na webových strán-
kách obce by se měla postupně stávat 
rozcestníkem, kde lidé, ať už obyva-
telé bílovic nebo návštěvníci k  nám 
přijíždějící, budou moci najít aktuální 
přehled podstatných kulturních akcí. 
Stejně tak by zde měli najít detailní 
nabídku vhodných prostor včetně 
podmínek pronájmu, dozvědět se více 
o  organizacích i  jednotlivcích, kteří 
se v  dnešní době podílejí na vytvá-
ření kulturního obrazu bílovic. Své 
nezastupitelné místo zde bude mít 
i nadále naše knihovna. budeme rádi, 
pokud svými podněty a připomínkami 
přispějete k tomu, aby všichni rychle 

a jednoduše našli vždy přesně to, co 
budou hledat.
Rádi bychom všem, kdo v bílovicích 
žijí, tvoří, pracují, nebo třeba přichá-
zejí za odpočinkem a relaxací, nabídli 
bohaté spektrum kulturních akcí, ze 
kterých si každý bude moci vybrat 
právě tu svou. Svá přání, názory na 
kulturní dění v obci, žádost o pomoc 
s realizací a  informace o  vaší akci 
můžete psát na e-mailovou adresu 
kulturně školské komise: nilasova@
bilovice-nad-svitavou.cz

Martin Tomášek a Monika Nilašová
za kulturně školskou komisi rady obce

Dědci. všechna vystoupení byla odmě-
něna bouřlivým potleskem, zvláště velké 
nadšení vzbudila árie z opery carmen.
v průběhu odpoledne se podávaly věneč-
ky, které napekla paní Alena bednaříko-
vá, dále káva, víno a klobásky. Program 
s profesionální úrovní zaujal a naladil 
návštěvníky na další podobnou událost.
Zeptali jsme se, jak byli účastnici 
nedělního odpoledne spokojeni. Zde 
jsou odpovědi:
█ Paní božena kotolová
kulturní akce se velmi vydařila, pokud 
vím, byla přítomnými hodnocena klad-
ně. vystoupení obou dětských souborů 
bylo velmi milé, mě osobně příjemně 
překvapilo vystoupení mažoretek. 
Pěvecké vystoupení paní Zerhauové 
a  vystoupení houslistky paní Šicne-
rové byla vynikající, na vysoké úrovni. 
koncert skupiny Dědci přispěl k dobré 
náladě všech přítomných, někteří si i za-
tancovali. byla jsem mezi posledními, 
kteří odcházeli ze sálu. Myslím, že za 
všechny účastníky můžu organizátorům 
akce poděkovat.
█ Paní Zdeňka Dvořáková
celý pořad se mně velice líbil, škoda, že 
podobných se nepořádá víc. Zúčastnily 
se téměř všechny členky klubu důchod-
ců a odcházely domů s hezkými zážitky 
a  doufám, že bude někdy další, třeba 
i  bez „bohatého“ občerstvení. vždyť 
jsme ani nevěděly, že máme v bílovicích 
takové umělkyně. Za toto kulturní od-
poledne děkujeme všem, kdo se na jeho 
přípravě a organizaci podíleli.

Vendula Bartáková, Olga Uhrová

Obecní úřad připravil 
seniorům příjemné nedělní 
odpoledne

▲ Z pěkného vystoupení dětského souboru Bystrouška.

▲ Mažoretky LILI mile překvapily.
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Před dvěma lety jsem ve své informaci 
o knihovně avizoval instalaci tzv. on-line 
katalogu. Peníze na něj už byly v  roz-
počtu schváleny. ovšem přišla přísná 
rozpočtová opatření a příslušná částka 
byla vyškrtnuta. Slíbil jsem, že už nebudu 
ohlašovat nic, co by nebylo realitou.
Dnes je už situace veselejší. katalog 
naší knihovny už od konce listopadu 
2010 „visí“ na webu. Je prezentován 
v  rámci tzv. „hradecké šablony“, na 
které lze najít kromě tohoto katalogu 
i kontaktní a provozní údaje knihov-
ny, výpůjční řád, výčet poplatků, které 
knihovna může od uživatelů vybírat, 
a taky stručnou historii naší knihovny. 
ovšem zdaleka nejdůležitější je právě 
onen „on-line katalog“.
takže postupně: Nejdříve je nutno si 
na jakémkoli Pc, připojeném na inter-
net, zadat adresu. Ta zní takto:

objeví se úvodní stránka, na tabulce 
vlevo pak ťuknete na rámeček s názvem 
„on-line katalog“. otevře se rámeček, 
kde jsou okénka pro možnosti vyhledá-

vání, a sice: autor, název, téma (klíčová 
slova + předmětová hesla), signatura 
svazku, libovolné pole.
Pokud znáte autora a název (stačí i je-
den údaj, ba i jen začátky slov) tak je 
do příslušné kolonky zadáte. ihned se 
objeví, zda hledané dílo (resp. vše od 
daného autora) v knihovně je k mání.
Daleko „zajímavější“ je hledání podle 
klíčových slov. Ta se liší od poměrně 
dlouhých předmětových hesel (která 
naše knihovna nezpracovává) tím, že 
jsou převážně jednoslovná, maximálně 
jde o  sousloví dvou slov. Zadáte-li 
nějaký obecný termín, např. romány, 
objeví se vám seznam více než 6 tisíc 
knih. Je třeba tedy zadat do stejného 
řádku další, zpřesňující pojem, např. 
historický nebo psychologický atd. 
Čím výlučnější pojem nebo čím více 
klíčových slov, tím méně titulů se 
v nabídce objeví. Pro zajímavost, těch 
klíčových slov bylo v našem katalogu 
zapracováno několik desítek tisíc, 
vyhledávání tedy může jít do značné 
hloubky.
Pozn.: celému seznamu užitých klíčo-
vých slov říkáme tezaurus a během těch 
více než 3 let, co byla tato katalogizace 

katalog
bílOVIcké knIhOVny
konečně na Internetu!

www.kniHovnaBiloviCenadSvitavou.weBk.CZ

né). Tyto „nečistoty“ budou průběžně 
odstraňovány.
Signatura (česky značka, která určuje 
místo, kde která kniha na regále leží, 
tedy jakási „adresa“ knihy) je pro vy-
hledávání knih vhodná jen tehdy, pokud 
uživatel zná předem skupiny knih na-
učné literatury, které leží na polici pod 
stejnou signaturou (značkou). Seznam 
těchto signatur v  katalogu není, je 
ovšem dobře a praktičtěji nahraditelný 
právě klíčovými slovy.
všechny předchozí kolonky pak může 
nahradit poslední, tedy tzv. libovolné 
pole. Zde se objeví knihy, při kterých 
můžete zadat např. ilustrátora, překla-
datele, nakladatele, edici, iSbN atd., 
tedy vše, co tvoří součást popisu knihy.
k bližšímu seznámení si rozklikněte 
modrou barvou vyznačený název kni-
hy. Rozvine se vám její „katalogizační 
lístek“ včetně všech klíčových slov, 
příp. i  anotace, tedy stručné shrnutí 
obsahu knihy.
No a dnes na závěr: Pokud si tedy kni-
hu na internetu popsaným způsobem 
vyberete, můžete si ji e-mailem ihned 
zamluvit. Do mailu uveďte: První slovo 
autora a  první slovo názvu, dále onu 
signaturu (je uvedena na „rozkliknutém“ 
záznamu nahoře), dále svoje jméno, číslo 
průkazu do knihovny a datum, kdy si 
pro vybrané knihy přijdete. (Pokračo-
vání příště.)

Miloš Kudera, knihovník

prováděna, se v něm občas ocitla i ně-
která synonyma, a  dokonce překlepy 
(stačí větší mezera, čárka apod. a už je 
klíčové slovo evidováno jako samostat-

další články, kteRé RedakCe oBdRŽela 
a Z nedoStatku míSta v tomto vydání neJSou 
otištěny, Je moŽné naJít na weBovýCH  
StRánkáCH oBCe v SekCi ZpRavodaJ.

!!UpOzORnění!!

Http://www.BiloviCe-nad-Svitavou.CZ
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CHovatelSká  
přeHlídka tRoFeJí 
v BíloviCíCH  
nad Svitavou

ve dnech 13. až 14. května proběhla 
v kulturním domě v bílovicích n/Svit. 
přehlídka trofejí zvěře ulovené v mys-
liveckém roce 2010-2011 v honitbách 
v působnosti oRP Šlapanice.
organizátorem chovatelské pře-
hlídky byl odbor životního prostředí 
městského úřadu Šlapanice spolu 
s  mysliveckým sdružením bílovice 
n/Sv., ŠlP Masarykův les křtiny, 
oMS brno-venkov a obec bílovice 
nad Svitavou.
Hlavním posláním těchto přehlídek, 
které se konají každý rok v celé re-
publice, je zhodnotit kvalitu zvěře 
v jednotlivých honitbách a současně 
posoudit dodržování zásad průběrné-
ho odlovu jednotlivých druhů spárka-
té zvěře. Hodnocení trofejí prováděla 
komise odborníků ve dnech 11. a 12. 
května. všechny předložené trofeje 
byly přehledně umístěny na panelech 
z  celkem 32 honiteb. Pro veřejnost 
byla přehlídka otevřena 13. a  14.5. 

Návštěvníci zde mohli zhlédnout tro-
feje srnčí, jelení, daňčí, mufloní a černé 
zvěře, ukázky vycpané zvěře, předvedení 
řezbářských a ryteckých prací. Páteční 
dopoledne navštívili přehlídku žáci 
několika tříd místní ZŠ, pro které byla 
připravena soutěž v poznávání naší zvěře 
a stromů. Nejlepší byli odměněni drob-
nými cenami. Příjemným zpestřením na 
závěr celé akce bylo vystoupení trubačů 
ŠlP Masarykův les křtiny.

poZvánka pRo  
přátele mySliveCké 
kynoloGie

oMS brno-venkov pořádá v bílovicích 
nad Svitavou v sobotu 6.8. lesní zkoušky 
ohařů a v sobotu 24.9. všestranné zkouš-
ky ohařů – lesní disciplíny.
Zájemci se mohou na oboje tyto zkouš-
ky přijít podívat. Zahájení zkoušek je 
vždy v 8:00 na myslivecké klubovně MS 
bílovice n/Sv. a probíhají v okolí Resse-
lovy hájenky v polesí ŠlP Masarykův 
les bílovice n/Sv.

Karel Bednařík
myslivecký hospodář

Jak kynoloGiCký 
kluB vZnikl

okolo roku 1988-89 několik“pejskařů“, 
kteří navštěvovali různé „cvičáky“ v brně 
a okolí se rozhodlo založit vlastní cvičák 
v bílovicích. Poněvadž nebyl pro výcvik 
vhodný prostor, cvičili jsme na různých 
místech, např. „u vojáků“, na louce „za 
novým mostem“ směr Adamov, na louce 
u Řícmanic u “čističky“ apod. Zvolili jsme 
si první výbor ve složení: p. lázníčková, 
p. lošťáková. p. králíková, p. kalousová, 
p. Škranc, který požádal obecní úřad 
v  bílovicích nad Svitavou o pozemek 
na vybudování cvičiště pro psy. Nejprve 
nám byl vyhrazen pozemek vedle tehdejší 
čističky s podmínkou, že se o něj budeme 
řádně starat, udržovat v čistotě a pořádku, 
což jsme dodržovali. Požádali jsme o za-
registrování našeho kk na ministerstvu 
vnitra a pak jsme mohli řádně „pracovat“. 
Po rozhodnutí o rozšíření čističky jsme 
o pozemek přišli. velkou zásluhou teh-
dejšího starosty pana viléma klevety jsme 
získali nový pozemek „u mramorárny“. 
byl sice malý, v záplavové oblasti, zarostlý 
keři a  stromy, plný kousků mramoru, 
pneumatik a jiného odpadu, ale byl „náš“. 
Začala velmi těžká práce – vše se dělalo 
ručně – kosa, srp, sekyrky, ruční pilky, 
motyky, krumpáče, lopaty. kvůli této 
neatraktivní práci hodně členů odešlo, na 
zvelebení pozemku nás nakonec zůstalo 
pouze 7. Po srovnání pozemku, vybudo-
vání překážek pro výcvik, získání malé 
„boudy“ jako klubovny, jsme začali cvičit 
pravidelně. Přicházeli noví členové, začali 
jsme se připravovat na první zkoušky. 
bohužel při záplavách v  roce 1997 nás 
postihla katastrofa. oplocení, překážky, 
klubovna byly zničeny. Po opadnutí vody 
zůstala na cvičáku vrstva bahna 80 až 
100 cm. Díky tomu, že jedním z nových 
členů byl i p. Zdeněk Richter z Podolí, 
který vlastnil těžkou techniku, bylo 
cvičiště během krátké doby opět čisté, 
byl navezen písek na zpevnění, vyrobeny 
nové překážky, opraveny ploty a opět začal 
pravidelný výcvik.

SoučaSná  
činnoSt kluBu

v  posledních letech se počet našich 
členů pohybuje mezi 30 a 35 členy. Ně-
kolik z nich se výcviku věnuje opravdu 
velmi intenzívně, dělají troje zkoušky za 
rok, zúčastňují přeborů a závodů (nejen 
u nás) a tím reprezentují bílovice nad 
Svitavou na různých cvičištích. Fenka 
Ebbi (AT klub) získala v  uplynulém 
roce na celostátních závodech svého 
plemene 1. místo v poslušnosti a obra-
ně a 3. místo ve stopách. Na zkoušky 
vyššího stupně je potřebný velký pro-
stor, velmi děkuji našim fotbalistům 
za propůjčení fotbalového hřiště. Se 
změnou v docházce členů na výcvik 
byl částečně změněn výbor klubu. 

Předsedkyní a  výcvikářkou zůstává p. 
Marie lázníčková, místopředsedkyní 
a další výcvikářkou p. blanka kubáčová, 
pokladní p. libuše králíková, hospodáři 
p. Mach a p. Škranc.
letos opět jako v  minulých letech 
pořádá náš kk ve spolupráci s  AT 
klubem letní výcvikový tábor. Ten bývá 
v posledních letech ukončen zkouškou 
dle Mezinárodního zkušebního řádu, 
psi zde denně cvičí, takže ukončení 
úspěšnou zkouškou je pro psovody 
i pejsky odměnou za vykonanou práci.
U příležitosti dvacetiletého výročí by-
chom chtěli veřejnosti předvést ukázky 
výcviku poslušnosti, obrany i stopařské 
práce štěňat i psů, kteří se připravují na 
zkoušky a psů již vycvičených. veřejnost 
bude v předstihu informována.
Naše činnost je svépomocná, z  člen-
ských příspěvků a s malou dotací z oÚ. 
velmi nám pomůže jakákoliv pomoc. 
Rádi přivítáme další „pejskaře“, přivítá-
me i větší děti.

Mgr. Marie Lázníčková,
předsedkyně KK Bílovice nad Svitavou

dVacet let čInnOstI 
kynologického klubu

v bílovicích nad svitavou



S blížícím se létem se skupina místních obyvatel rozhodla vy-
tvořit hru pro širokou veřejnost, jejímž cílem je poznat blízké 
okolí naší obce. Přípravy v této době vrcholí a od 1. července 
bude možné na oficiálních internetových stránkách obce najít 
informace a instrukce k této hře.
Pro začátek se organizátoři rozhodli přiblížit zájemcům přede-
vším pomníky, památníky a studánky bílovicka. každý, kdo 
bude chtít hru absolvovat, bude muset začít na internetových 
stránkách obce, kde najde mapu, základní informace a instrukce 
(co má na daných místech hledat) a křížovku, kterou bude 
postupně při své cestě vyplňovat. Potom bude moci v libovol-
ném pořadí navštívit některý z 18 cílů, u nichž najde potřebný 
údaj do křížovky a po seznámení se se všemi místy zjistí, kde 
je umístěn „poklad“.
co bude odměnou za vaši námahu? věříme, že příjemné 
procházky po okolí bílovic, sem tam nějaká drobnost (hlavně 
pro děti) a na závěr snad i drobné překvapení.

Pavla Hažmuková a Monika Nilašová za přípravný tým

pOznejte
OkOlí bílOVIc

| kadeřnIctVí | kOsmetIka | masáže | 
| manIkúRa | pedIkúRa | mOdeláž nehtů | 
| pROdlUžOVání Vlasů | pROdlUžOVání řas |

Nově otevřený salon na 
selské 71 v maloměřicích 

u zastávky 4 (Proškovo náměstí). Salon nabízí 
veškeré zkrášlovací a relaxační úkony a to s garancí 

nejnižších cen. Veškeré služby bez objednání.

+420 775 541 123 | www.salonfactory.cz
Po-Pá  9.00–20.00 | So 10.00–20.00

Senioři z domova důchodců mají až 30%slevu.
Stříhání vlasů od 9.00 do 11.00 s 20% slevou.
Ke každému kadeřnickému úkonu vlasová 
masáž zdarma.

kaŽdý týden nové Slevové akCe!

placená inzerce
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