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léto jsme si užili, včetně vydatných dešťů 
a veder na konci srpna, máme po prázdni-
nách a většinou i po dovolených, tak jsme 
zase zaběhli do radostí a slastí všedních dnů.
Trošku se vrátím zpět. bylo mně smutno, 
když jsem v pondělí 22. srpna uviděla na 
naší „dědině“ u pamětní desky Rudolfa Těs-
nohlídka jeden prázdný dekorační květník 
a druhý z poloviny prázdný. krásné červené 
a bílé muškáty z nich byly pryč. Zkrášlovaly 
toto místo necelé 3 měsíce, zvlášť krásné 
byly letos proto, že jim časté deště umožnily 
zdravý růst a nám skýtaly příjemný pohled 
na ně. o týden později jsme mohli na dědině 
vidět znovu rozbité sklo čekárny autobusové 
zastávky.
Nedávno v  jednom městě v  Čechách vy-
hlásili veřejné pranýřování darebáků, kteří 
poničili novou stavbu chránící pramen lé-
čivé vody, mají dokonce i starověký pranýř. 
Zákonem sice pranýřování není povoleno, 
ale třeba jen takové stání „na hanbě“ by 
mohlo být dost účinné. Jen ty darebáky 
a nenechavce chytnout!
co udělal zloděj s  ukradenými muškáty? 
ozdobil si jimi svá okna nebo zahrádku, 
nebo je vytrhal a někde opodál zahodil? Jaký 
měli důvod ničitelé autobusové zastávky?
Ať už to byl kdokoliv, jde o tupce, kteří buď 
postrádají některé mozkové závity, nebo se 
mstí druhým za svůj neutěšený život, nebo 
něco dalšího. Proč tím ale má být postiho-
vána obecní pokladna a slušní lidé?
A ještě jeden bonbónek. Jdouce po chodníku 
Havlíčkovou ulicí, narazíme na hrbolatý 
sjezd přes chodník na silnici. Tento špatně 
provedený sjezd nejvíc vadí maminkám 
nebo tatínkům procházejícím s  dítětem 
v  kočárku, ale v  zimním období, kdy na-
padne sníh nebo je náledí, vadí všem, kdo 
tudy chodí. kdo takto zničil pěkný chodník, 
měl by jej opravit. když to neudělá, je to 
další z  řady ignorantů bezohledných ke 
svým bližním.
Úřední moc je na ně asi slabá, takže takové 
„stání na hanbě“ by možná zabralo.

Olga Uhrová
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Jednání zahájil starosta obce Arnošt 
Huňař, následovalo schválení pro-
gramu, volba členů návrhové komise, 
ověřovatelů a určení zapisovatelky.
Starosta přednesl zprávu o  plnění 
usnesení z  minulého zasedání Zo: 
Z  minulého zasedání byla přijata 
pod bodem č.5 usnesení k  převo-
dům a  směnám obecních pozemků. 
ve všech případech jsou průběžně 
připravovány podklady k  realizaci 
podání návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí. Jedná se o  vyhotovení 
geometrických plánů, obstarání nabý-
vacích listin a přípravu smluv.
Zprávu o činnosti rady obce přednesl 
místostarosta Miroslav boháček.
informaci o  přijatých rozpočtových 
opatřeních a  návrh rozpočtového 
opatření č.5/2011 přednesla bc. ida 
kárná: Dochází k zapojení částky 39 
800 kč dotace z úřadu práce na pra-
covníky údržby. Na příjmové stránce 
je zapojena částka 359 000 kč (příjmy 
z podílů na zisku z dividend), dále je 
na příjmové stránce ponížena položka 
4112 o 15%, z důvodů snížení dotace 
v rámci souhrnných finančních vzta-
hů státního rozpočtu obcím na rok 
2011 ve výši 514 800 kč. Z důvodu 
zachování vyrovnaného rozpočtu je 
zvýšena položka 1211 – DPH o stej-
nou částku. Došlo k posílení paragrafu 
2212 o částku 120 000 kč z důvodu 
opravy výtluků na komunikacích. Dále 
je zajištěno financování položky 8115 

zastupitelstva obce
konaného
dne 15.6.2011

zpRáva ze zasedání

ve výši 2 400 000 kč tj. 50% nákladů 
na vybudování komunikace Dobrov-
ského, včetně inženýrských sítí. Druhá 
část, tj. 50%, bude hrazena z rozpočtů 
2012, 2013, 2014 v  poměrné výši 
bez finančního navýšení. Na stránce 
financování položky 8123 je zapojené 
dočerpání části úvěru z  volkswagen 
bank. Počátek čerpání v  roce 2010, 
ve výši 289 500 kč na paragraf 3113. 
Přijatý podíl na zisku z  dividend je 
zapojen na paragraf 6171. Zo schvá-
lilo přijetí rozpočtového opatření 
č.5/2011.
Starosta informoval o  zpracování 
závěrečného účtu obce bílovice nad 
Svitavou za rok 2010, který obdrželi 
všichni členové Zo. Udělil slovo 
předsedovi finančního výboru Mgr. 
Martinu vozkovi, který zastupitelstvo 
obce seznámil s nejdůležitějšími body 
závěrečného účtu.
Místostarosta obce seznámil Zo 
s návrhem na zpracování digitálního 
povodňového plánu a vybudování sítě 
varovného a dorozumívacího systému 
pro obec bílovice nad Svitavou. Zo 
schválilo zpracování digitalizace po-
vodňového plánu a  vybudování sítě 
varovného a dorozumívacího systému 
v obci.
Zo vzalo na vědomí informaci o vzni-
ku Společenství vlastníků bytových 
jednotek komenského 556.
k bodu Různé se přihlásil o slovo člen 
Zo ing. ivan Michalík, který se zeptal 
na to, jakým způsobem se docílilo sní-
žení měsíční platby za umístění dítěte 
ve školce a za jakých podmínek se dá 
rozpustit některá z  komisí a  zda se 
finanční prostředky určené předsedovi 
komise dají použít na jiné účely. Na 
oba dotazy odpověděla bc. ida kárná: 
komise zřizuje rada obce, která je 
může zase zrušit a finanční prostředky 
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lze převést rozpočtovým opatřením na 
jiný paragraf. ke školce vysvětlila, že 
náklady na dítě se počítají z vyhlášky, 
která přepočítává náklady na organi-
zaci z předešlého období a dělí počtem 
žáků. Protože bylo více dětí, náklady 
na jedno dítě klesly.
Dále se přihlásila o slovo členka Zo 
MUDr. vendula bartáková, která se 
zeptala rady obce na průběh výběru 
nájemníka do prostor na ulici Podě-
bradova. Starosta osvětlil, že stávající 
nájemník byl vybrán dle pořadníku 
– přihlásil se první.
Pan starosta po ukončení bodu Růz-
né zahájil Diskuzi. Přihlásila se paní 
Melicharová a upozornila, že je špatně 
slyšet místní rozhlas. Uvedla to v sou-
vislosti s výročím osvobození bílovic 
nad Svitavou, kdy nebylo slyšet po-
zvání na vzpomínkovou akci u hrobu 
padlých sovětských vojáků na místním 
hřbitově. Pan starosta paní Melicha-
rové odpověděl, že to bylo v době, kdy 
byla na místním rozhlase porucha 
a  slyšitelnost byla slabá. v  současné 
době je již porucha odstraněna.
Paní Melicharová se obrátila na 
předsedkyni mediální komise MUDr. 
bartákovou a vytkla jí, že v posledním 
čísle zpravodaje nebyla ani zmínka 
o výročí osvobození bílovic. Upozor-
ňuje, že by se nemělo na významné 
události tohoto druhu ve zpravodaji 
zapomínat. MUDr. bartáková vy-
stoupila s  tím, že očekává iniciativu 
právě od občanů, kteří by sami měli 
upozornit na důležité události histo-
rie bílovic, pokud chtějí, aby takové 
informace ve zpravodaji byly uveřej-
něny. Mediální komise se po dohodě 
s  kulturní komisí již dříve usnesla, 
že bude ve zpravodaji vzpomínat jen 
kulatá výročí a zejména historických 
událostí týkajících se bílovic.
Protože již nebyly žádné další dotazy 
a připomínky do diskuse, starosta po-
přál přítomným pěkné léto a ukončil 
veřejné zasedání.

Zapsala Vendula Bartáková

jednání | 14.6.2011
Rada obce schválila
•	 prodloužení doby pronájmu neby-

tového prostoru v  nemovitosti č.p. 
148 na ul. Husova na dobu určitou 
od 1.9.2011 do 31.8.2012 s automa-
tickou prolongací vždy o 1 rok až do 
31.8.2014, za stávající nájemné ve 
výši 190 kč/m2/rok.

•	 finanční dotaci Sk Radiosport  ve 
výši 2 500 kč na pořádání Meziná-
rodního mistrovství ČR v Rob, kte-
ré se konalo ve dnech 26.-28.8.2011 
na Suchém, okres blansko.

•	 smlouvu o  výpůjčce č. oS 2011 
200 00272 od firmy Eko-kom na 
výpůjčku 1 ks plastového modré-
ho kontejneru 1 100 l na použitý 
papír.

•	 aby byly v souladu s vnitřní směrnicí 
č. 1/2011 o zadávání veřejných za-
kázek mimo režim zákona osloveny 
tyto společnosti k  podání nabídky 
na stavbu „komunikace - ul.  Dob-
rovského“:
•	 oHl ŽlS, a.s.
•	 Dopravní stavby brno, s.r.o,
•	 DEAS, spol. s.r.o.

•	 v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2011 
o  zadávání zakázek malého rozsa-
hu jako zhotovitele díla „obecní 
hospoda – oprava fasády“ firmu 
Maša – STAvbY s.r.o, která podala 
nejvýhodnější nabídku.

z jednání Rady Obce
bílovice nad svitavou

zpráva
Rada obce neschválila
•	 smlouvu o  podpoře prodeje č. 

1015512-2011-SPPv mezi obcí 
bílovice nad Svitavou jako zákaz-
níkem a  Heineken ČR, a.s. jako 
poskytovatelem.

Rada obce doporučila
•	 zastupitelstvu obce schválit rozpoč-

tové opatření č.5/2011.

Rada obce odsouhlasila
•	 podnájmem 1 podnájemníka na dobu 

určitou od 1.6.2011 do 31.12.2011 
v bytě 7A, lesní 707.

Ro konstatuje, že vzhledem k  tech-
nicky a  finančně náročné úpravě po-
vrchu v  lokalitě - příjezdová cesta ke 
garážím ul. obřanská a RD - nejsou 
v rozpočtu obce na tuto úpravu finanční 
prostředky.

jednání | 28.6.2011
Rada obce schválila
•	 smlouvu o nájmu bytu č. 202/733/k 

k  malometrážnímu bytu č. 202 
v DPS, komenského 733, na dobu 
neurčitou od 1.8.2011.

•	 finanční dotaci ve výši 5 000 kč na 
pořádání Mladých hodů, které se 
konaly 2. července 2011.

•	 jako technický dozor investora (TDi) 
pro akci „ oprava fasády obecní hos-
pody“, společnost Accomodea, s.r.o, 
zastoupená ing. Novákem, za cenu 
6 600 kč bez DPH.

•	 dle doporučení komise jako doda-
vatele pro zakázku „bílovice nad 
Svitavou - Revitalizace sídelní ze-
leně“ firmu kaisler s.r.o. Měříčkova 
48, 621 00 bRNo, která předložila 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

•	 odkoupení projektové dokumentace 
na stavbu vodovodního řadu ul. 
Prostřední, Macharova a kolárova od 
zpracovatele ing. Dolníčka za cenu 
164 520 kč s DPH. ►

Přenechám zavedenou trafiku na 
nádraží v Bílovicích nad Svitavou 
solidnímu zájemci. končím ze zdravot-
ních důvodů. Podmínky lze dohodnout 
osobně v trafice s paní Skoupou.

řádková inzerce
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•	 aby byla uzavřena Dohoda o vytvo-
ření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací s Úřadem 
práce brno-venkov od 11.7.2011 do 
31.12.2011. v  rámci údržby bude 
počet pracovních míst 4, z  toho 
2  pracovníci budou zaměstnáni na 
veřejně prospěšné práce.

•	 společnost Accomodea, s.r.o. zastou-
pená ing. Novákem k provádění TDi 
na  stavbě „komunikace, inženýrské 
sítě ul. Dobrovského“ za konečnou 
cenu 90 000 kč vč. DPH.

Rada obce odsouhlasila
podnájem 3 osob od 1.8.2011 do 
31.8.2013 v bytě 8b, Šebelova 734.

jednání | 12.7.2011
Rada obce schválila
•	 výběr dodavatele na stavbu „ko-

munikace bílovice nad Svitavou“ 
společnost oHl ŽS, a.s.

•	 rozpočtové opatření č. 6.

jednání | 19.7.2011
Rada obce schválila
•	 přílohu č. 1 k  mandátní smlouvě 

č. 1/2007/MS ze dne 16.5.2007 
s  firmou Adavak, Adamov. v  pří-
loze je uvedena k  datu 1.7.2011 
změna počtu spravovaných bytů na 
221, počet pronajatých nebytových 
prostor zůstává v počtu 9. Havarijní 
služba bude zajištěna pro 217 bytů 
a 9 nebytových prostor.

•	 rozpočtové opatření č.7.

Rada obce vzala na vědomí
•	 technologický postup zaslaný spol. 

consistera a ukládá, aby tento postup 
byl předán TDi včetně všech nále-
žitostí souvisejících s reklamací ZŠ.

•	 zápis ze schůze sociálně zdravotní 
komise.

Rada obce doporučuje
•	 Zo schválit směnu pozemků dle 

návrhu geometrického plánu, a  to 
části pozemku p.č. 677/2 za p.č. 
673/2 ve vlastnictví obce, čímž se 
zajistí přístup do singulárního lesa. 
Správa singulárního lesa si vyřídí 
veškeré náležitosti, tj. zaměření 
a vklad na katastr na svoje náklady. 
Ro doporučuje, aby bylo Správou 
singulárního lesa zajištěno odvod-

nění nezpevněné cesty do potoka 
Melatín.

•	 nabídku vlastníků pozemku p.č. 
347/1 o celkové výměře 700 m2 na 
prodej pozemku za navrhovanou 
částku 3 800 kč/m2. Pozemek se na-
chází v sousedství zahrady MŠ. Rada 
obce doporučuje Zo koupi pozemku 
p.č. 347/1 za 3 100,-kč m2, kterou 
považuje za cenu obvyklou v daném 
čase a místě.

Žádost občanů z lokality Hradisko, kde 
probíhá výstavba kanalizačního řadu, 
o provedení přípojek na hranici pozem-
ků jednotlivých vlastníků nemovitostí.
Usnesení:
Rada obce projednala žádost č.j. 
544/2011/bNS a usnesla se, že nemá 
volné finanční prostředky ani odpoví-
dající mechanizaci. obec investovala 
již hodně finančních prostředků a úsilí 
k napojení lokality Hradisko na Čov.

jednání | 2.8.2011
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv k bytu č. 7A 

o velikosti 3 + kk v bytovém domě 
č.p. 725 na lesní ul. v  bílovicích 
nad Svitavou.

•	 dohodu o ukončení nájemní smlouvy 
č. 2b/725/l ze dne 17.1.2003 k bytu 
č. 7A o velikosti 3 + kk v bytovém 
domě č.p. 725 na lesní ul.

•	 převod nájemních práv k  bytu č. 5A 
v bytovém domě č.p. 724, lesní ul. 
a k parkovacímu místu č. 18 vybudo-
vanému před bytovým domem č.p. 
710, dle původní nájemní smlouvy 
č. 5A/724/l ze dne 9.9.2002.

•	 dodatek č. 1 k  nájemní smlouvě  
č. 5A/724/l ze dne 9.9.2002 k pře-
vodu nájemních práv k  bytu č. 5A 
o velikosti 3 + kk v bytovém domě 
č.p. 724 na ul. lesní a k parkovací-
mu místu č. 18 vybudovanému před 
bytovým domem č.p. 710, lesní ul.

•	 převod nájemních práv k bytu č. 8b 
o velikosti 3 + kk v bytovém domě 
č.p. 707 na lesní ul. v  bílovicích 
nad Svitavou.

•	 dohodu o ukončení nájemní smlouvy 
č. b8/l/707 ze dne 31.3.2000 k bytu 
č. 8b o velikosti 3 + kk v bytovém 
domě č.p. 707 na lesní ul.

•	 výměnu obecních bytů předplaceným 
nájmem č.b. b11, lesní 708 s č.b. 

b14, lesní 709 a výměnu garáže č. 
10, lesní 708 s parkovacím místem 
č. 28, lesní 709.

•	 dohodu o výměně bytů č. b11, lesní 
708 a č. b14, lesní 709 a garáže č. 
10, lesní 708 a parkovacího místa č. 
28, lesní 709.

•	 novou nájemní smlouvu č. 11-
1/708/l (byt č. 11/708).

•	 novou nájemní smlouvu č. 14-
1/709/l.

•	 pronájem obecního bytu č. 1 v byto-
vém domě č.p. 556 na komenského 
ul. na dobu určitou od 1.9.2011 do 
31.8.2014.

•	 nájemní smlouvu č. 1/556-k/2011/b 
k  bytu č. 1 v  byt. domě č.p. 556, 
komenského ul. na dobu určitou 
od 1.9.2011 do 31.8.2014. Nájemné 
bude činit 63 kč/m2.

•	 firmu A okna jako dodavatele za-
kázky výměna oken a dveří oÚ za 
dohodnutou cenu 458 535,-kč bez 
DPH.

•	 převedení investičních prostředků 
schválených v rozpočtu obce pro rok 
2011 na rekonstrukci ZŠ.

•	 vyvěšení záměru pronájmu části po-
zemku p. č. 1181/7 o výměře 25 m2 
za domem č. p. 650, lokalita Polanka.

jednání | 16.8.2011
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv k bytu č. 1A 

o velikosti 1 + kk v bytovém domě 
č.p. 724 na lesní ul. v  bílovicích 
nad Svitavou.

•	 nátěr dřevěných prvků bytového 
domu lesní 724 firmou - Stavební 
a obchodní činnost, Martin Zvědělík, 
babice nad Svitavou 161.

•	 Rozpočtové opatření č.8/2011.

Rada obce odsouhlasila
•	 uzavření smlouvy o  nájmu movité 

věci ruční laserový měřič rychlosti za 
dohodnutou cenu 2 000 kč za jeden 
den na zkušební provoz.

Rada obce nemá námitky
•	 proti připojení nově zbudované 

kotelny v bytovém domě obřanská 
586 přes obecní pozemek p.č. 276/1.

•	 proti rekonstrukci stávajícího RD 
Husova 361, bílovice nad Svitavou.

•	 proti zřízení věcného břemene přes 
pozemek 1043/20 ve vlastnictví 



obce bílovice nad Svitavou k  po-
zemkům p. č. 1043/17 a st. p. 1205.

Rada obce doporučuje
•	 zastupitelstvu obce schválit dodatek 

č.1 k oZv 2/2010 , kterým se roz-
šiřuje příloha k  vybírání místního 
poplatku za využití veřejného pro-
stranství o nové ulice.

Rada obce vzala na vědomí
•	 informaci o činnosti kulturní komise 

a zápis na vědomí bez usnesení.

jednání | 31.8.2011
Rada obce schválila
•	 záměr koupě pozemku p.č. 316/7, 

původ Pk, výměra 28 m2 na ul. Dob-
rovského a doporučuje  Zo schválit 
koupi pozemku za cenu 350 kč/m2.

•	 záměr koupě pozemku p.č. 316/5, 
původ Pk, výměra 28 m2 na ul. Dob-
rovského a doporučuje  Zo schválit 
koupi pozemku za cenu 350 kč/m2.

Rada obce doporučuje
•	 Zo ke schválení rozpočtové opatření 

č.9/2011.
•	 Zo schválit smlouvu o  smlouvě 

budoucí o  bezúplatném převodu 
majetku – infrastruktury na pozemku 
p.č. 480/102 v lokalitě Mezi cestami 
v bílovicích nad Svitavou.

Rada obce vzala na vědomí
•	 opravu výpočtu úplaty za před-

školní vzdělávání od 01.09.2011do 
31.08.2012, správná výše činí 356 
kč na jedno dítě měsíčně.

Stížnost č.j. 682/2011/bNS - plísně 
v bytě č.1A , lesní 725.
Mgr. večeřová podala stížnost na vý-
skyt plísně v bytě č. 1A lesní 725. byt 
navštívil ing. Novák, který obci sdělil 
písemné stanovisko a návrh řešení.
ing. J. Novák po prohlídce bytu předlo-
žil Ro následující závěr:
v době prohlídky byl byt bez vizuálního 
výskytu plísně na površích stěn a pod-

lah. Stavba, tak jak byla zrealizována v r. 
1999, má jistě svoje slabá místa zejména 
v  návaznosti svislých konstrukcí na 
souvrství podlahy a v provedení tepelné 
izolace ze strany přilehlých nevytápě-
ných prostor. Je nutno ovšem zhodnotit 
stav konstrukcí vzhledem k  platným 
normám v době realizace.
Pro relevantní analýzu doporučuji pro-
vést měření konstrukcí termokamerou 
a následně navrhnout přijatelná opatření.
Usnesení:
vzhledem k tomu, že není jednoznačný 
návrh na postup pro odstranění závady 
v  bytě č. 1A lesní 724 a  vzhledem 
k  předpokládané výši finanční inves-
tice na případné odstranění závady, 
Ro doporučuje navrhnout Mgr. ve-
čeřové vrácení částky, kterou uhradila 
jako předplacené nájemné v plné výši 
a ukončení nájemního vztahu.

Vypracoval
Miroslav Boháček, místostarosta

Členové kulturní komise se v  uply-
nulých měsících začali seznamovat se 
současným stavem obecní knihovny. 
každoroční výčet potřebných oprav na 
budově knihovny a  jejím pozemku se 
nezkracuje, i když se obec snaží v rámci 
finančních možností řešit alespoň nej-
více nebezpečné závady.
byla by velká škoda, kdyby snad 
v  budoucnu došlo k  zániku nebo 
i  jen přerušení existence knihovny, 

která má v naší obci tradici od roku 
1892. bílovice byly dříve známé 
jako kulturně-literární centrum 
a také v dnešní době bychom si měli 
uvědomit, že je třeba hýčkat tradice 
a  kulturní historii místa a  snažit se 
o jejich rozvoj a podporu.
Proto jsme se rozhodli podpořit nadše-
ní a úsilí pana knihovníka a uspořádat 
zhruba v  půli října akci ve prospěch 
obecní knihovny. Její součástí by 

mělo být autorské čtení, jednodenní 
antikvariát, výtvarná dílna pro děti 
i dospělé, koncert, dražba knih po-
depsaných samotnými autory a  další 
aktivity. Naším společným cílem je 
nejen získat finanční prostředky, které 
budou využity na zvelebení prostor 
knihovny, ale především přilákat do 
knihovny další čtenáře. věříme, že nám 
pomůžete ukázat, že v bílovicích mají 
občané o knihovnu zájem.

Monika Nilašová
kulturní komise

podpořme obecní knihovnu
je třeba hýčkat tRadice a kultuRní histORii místa

Také se vám stává, že se přihlásíte na 
„amatérský“ turnaj ve volejbale a potom 
zjistíte, že polovina družstev hraje něja-
kou ligu? (což vzápětí poznáte na vlast-
ním zmasakrovaném týmu a z turnaje 
odcházíte přinejmenším otráveně...) 
Tomuto se chceme vyhnout, a proto vás 
zveme na ryze amatérský turnaj, aneb 
turnaj pro ty, kteří volejbal hrají sice 
na jisté úrovni, ale pořád pro zábavu 
a dobrý pocit ze hry.

kde: tělocvična ZŠ bílovice nad Svitavou či hřiště za Sokolovnou (podle počasí)
kdy: v sobotu 8.10.2011 od 10.00
Startovné: 200 kč za tým
Družstva: ideálně smíšená (4 muži a min. 2 ženy)
herní systém: podle počtu družstev, předpoklad je každý s každým
Přihlašujte se na adrese: zavadil@bilovice-nad-svitavou.cz, tel: 604 290 672
Pořádá: Sportovní komise Ro bílovice nad Svitavou za podpory obce bílovice nad 
Svitavou. Malé občerstvení zajištěno.

8.10.2011
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1) Získané dotace a další projekty

KAnALIZACe  
HRAdISKO-MLAdOVA
obci se podařilo získat dotaci na 
realizaci odkanalizování částí obce 
Mladova a  Hradisko. odkanalizování 
bylo provedeno podle projektu, který je 
starý 15-20 let, od té doby se v podstatě 
čtyři volební období usilovalo o něja-
kou formu finanční podpory, protože 
obec by si nemohla dovolit celý projekt 
financovat sama. v  současné době je 
kanalizace již dokončena a  předána, 
chybí pouze kolaudace stavby, která 
může být provedena, na požadavek 
Státního fondu životního prostředí, až 
po koncesním řízení na  provozovatele 
čistírny odpadních vod. vedení obce 
usiluje o získání povolení předčasného 
užívání, aby si občané zde bydlící mohli 
zhotovit přípojky. když se toto podaří, 
od občanů bude požadován písemný 
příslib o připojení, aby stavba i v před-
časném užívání plnila svoji funkci. Na 
Hradisku nejsou připojeny novostavby, 
které jsou mladší než podávaný projekt. 
odkanalizování této části Hradiska 
bude záviset na vstřícnosti Školního 
lesního podniku a finanční situaci obce.

ReVITALIZACe SídeLní 
ZELENĚ – I. ETAPA
obec získala dotaci na realizaci i. eta-
py revitalizace sídelní zeleně – první 
etapa zahrnovala ozelenění parku 
u nádraží, zkulturnění kaštanové aleje 
podél Svitavy a úpravu svahu Trávníky. 
Projekt vypracovala Zahradní a kraji-
nářská tvorba s.r.o. brno. Zpevněné 
plochy - společensko rekreační prostor 
a  chodníky budoucího parku a  niky 
pro osazení laviček jsou již provedeny. 

nového zastupitelstva obce

pROjekty

Zbylé plochy jsou v  návrhu členěny 
květinovými záhony a  obnoveným 
trávníkem. Nově vysazované stromy 
budou neplodící odrůdy jabloní a třeš-
ní, které zachovají atmosféru zahrady. 
kaštanová alej je navržena jako jed-
nořadá výsadba listnatých stromů - jí-
rovce maďalu, který tak doplní stávající 
jírovce a navrátí této ploše její původní 
koncepci. Dřeviny budou vysazeny 
ve sponu po devíti metrech v  linii za 
stávajícím chodníkem. 
ozelenění svahu Trávníky spočívá v do-
sadbě jednoho alejového stromu – javoru 

babyky a osázení travnatého svahu jed-
nodruhovou výsadbou listnatých keřů 
pámelníku. Soutěž na realizaci vyhrála 
ve výběrovém řízení firma kaisler s.r.o. 
veškeré úpravy povrchů a okolí zajistila 
a nadále zajistí obec bílovice nad Svi-
tavou, protože dotace je koncipována 
pouze na zeleň. veškeré úpravy musí 
být hotovy do listopadu 2011. Podnět 
k  vypracování žádosti o  dotaci vzešel 
z komise pro životní prostředí z minu-
lého volebního období.

pRvníhO ROku
Uběhl téměř rok od volby nového zastupitelstva obce. Jsou slyšet hlasy, že se nic nedělá …. 
Není to pravda – přinášíme souhrn nejdůležitějších věcí, které se během roku povedly, další 
které jsou ve fázi realizace a o které obec usiluje. Na závěr si můžete přečíst pár perliček, 
které dotvoří obraz o práci současného vedení obce.

Pohled na budoucí parčík u vlakové zastávky
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LAVIČKY ZDARMA
vedení obce na návrh zastupitelky 
MUDr. bartákové vstoupilo v jednání 
s firmou lAviČkY-ZADARMo.cZ, 
s.r.o. a uzavřelo smlouvu o dodání de-
seti kusů laviček na veřejná prostranství 
v obci. lavičky jsou již na stanovištích 
vytipovaných vedením obce a firmou 
umístěny - vždy po dvou. Čtyři najdeme 
na návsi, dvě na zastávce Železniční 
stanice, dvě na zastávce obřanská a dvě 
v parčíku u vlakového nádraží. Firma 
provedla osazení laviček a dle potřeby 
se bude bezplatně starat o jejich údržbu.

2) Zpracování a podání žádostí o dotaci

ReVITALIZACe SídeLní 
ZELENĚ – II. ETAPA
v  polovině července byla podána žá-
dost na Státní fond životního prostředí 
o přidělení dotace na projekt Revitali-
zace sídelní zeleně – ii. etapa. Jedná se 
o  lokality hřbitov, svah Hradisko nad 
tenisovými kurty a  zahrada mateřské 
školy. Na hřbitov je navržena podél 
hlavní cesty výsadba oboustranné aleje 
úzkokorunných stromů s většími roze-
stupy, aby byla zachována světlost hřbi-
tova a  průhled ke kapli. ostatní části 
hřbitova zůstanou v původním stavu.
Návrh ozelenění svahu Hradisko 
respektuje terénní dispozici svahu. 
v  náhorní plošině vedoucí podél ko-
munikace je navržena jednořadá lipová 
alej ve sponu 8 m, která doplní solitérní 
lípu rostoucí na okraji plochy. volný 
prostor svahu bude sporadicky osázen 
skupinami listnatých a  jehličnatých 
stromů.vybrané druhy jsou vzájemně 
kontrastní jak barvou a tvarem olistění, 
tak svým květenstvím. kořeny zpevní 
svah. v  dolní části svahu je navrženo 
podél komunikace zpevnění haťováním 
dřevěnými prkny s podsadbou listnatých 
keřů růže šípkové.
v mateřské škole se počítá s odstraně-
ním některých stromů a části porostů. 
Ty budou nahrazeny výsadbou, která 
svým olistěním, květenstvím, ploden-
stvím či podzimním zabarvením listů 
přispějí k naučné aktivitě dětí předškol-
ního věku. Je navržena alejová výsadba 
podél části oplocení, která spolu s nově 
navrženým živým plotem bude tvořit 
clonu od přilehlé komunikace a zástav-

by rodinných domů. Původní přehoustlá 
alej smrků bude nahrazena jednodruho-
vou výsadbou listnatých keřů.
Mezi říjnem a prosincem tohoto roku by 
mělo přijít kladné či záporné rozhodnutí 
o alokaci finančních prostředků.

PROTIPOVODŇOVÉ  
OPATŘENÍ
Začátkem léta byla podána žádost o při-
dělení dotace na projekt Protipovodňové 
opatření v bílovicích nad Svitavou.
obsahem tohoto projektu je návrh na 
zpracování digitálního povodňového 
plánu a vybudování sítě varovného a vy-
rozumívacího systému pro obec bílovice 
nad Svitavou.
Digitální povodňový plán bude v rámci 
projektu zpracován v  souladu s  me-
todikou MŽP pro tvorbu digitálních 
povodňových plánů, včetně napojení 
na digitální plán ČR a  povodňový 
informační systém PoviS. Zpraco-
vaný povodňový digitální plán bude 

zpřístupněný na webových stránkách 
obce, a tím bude i dostupný pro všechny 
členy místní povodňové komise. obec 
tak bude disponovat povodňovým digi-
tálním plánem splňujícím veškeré poža-
davky stanovené platnými legislativními 
normami, včetně mapových podkladů.
v  bílovicích nad Svitavou bude in-
stalován nový bezdrátový rozhlas pro 
výstražný a varovný systém pro omezení 

rizik povodní. Součástí budou také další 
systémy, a to hladinoměry a srážkoměr, 
varující obyvatele obce.
Do konce roku by mělo padnout roz-
hodnutí o přidělení dotace.

3) Co se děje v obci

OPRAVA FASÁDY  
OBECNÍ HOSPODY
v letních měsících proběhla oprava po-
hledové části fasády obecní hospody, 
pracovníci obce částečně opravili krov 
a vyklidili přilehlý dvůr, čímž vzniklo 
místo na možnou zahrádku, kterou 
může využívat nájemce hospody. Dále 
byly provedeny určité úpravy v  sále 
pro lepší zázemí bílovické divadelní 
skupiny.

VÝMĚNA OKEN OÚ
v září 2011 bude firmou A-okna, s.r.o. 
provedena výměna oken na budově 

obecního úřadu, čímž se sníží náklady 
na vytápění. Po výměně oken bude ná-
sledovat výměna kancelářského vybavení 
podatelny a pokladny – přibude zabez-
pečení pomocí přepážek. kancelářské 
vybavení dodá firma Stloukal. obě uve-
dené firmy podaly nejlepší nabídku dle 
vnitřní směrnice o veřejných zakázkách.

Oprava fasády Obecní hospody

►
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společnost – divize technická. Po prove-
dení několika sond se zjistilo, že je ka-
nalizace v horším stavu, než se původně 
myslelo – potrubí je mělce položeno, je 
zde nedostačující krytí zeminou – proto 
se musí položit kvalitnější potrubí. Nyní 
probíhají jednání, jak tuto situaci vyřešit 
co nejlépe vzhledem k tomu, aby měla 
obec dostatečné finanční krytí. vedení 
obce prosí občany bydlící v této lokalitě 
o trpělivost kvůli prodlouženým pracím 
oproti původnímu záměru.

OPRAVA KŘÍŽKU
Na přelomu července a srpna proběhla 
oprava křížku u  památné hrušky na 
ulici obřanská. byl opraven po zničení 
vandaly a  požehnán bílovickým fará-
řem, panem Jaroslavem Filkou. las-
kavé poděkování patří pánům luboši 
odehnalovi, Štefanu Spišákovi, Mirku 
Šimíčkovi a Martinu krejčímu, kteří se 
o rychlou opravu zasloužili.

BÍLOVICE – PARTNERSKÁ 
OBEC KOMETY BRNO
vedení obce podepsalo partnerskou 
smlouvu s Hc kometa brno. Pro obec 
to znamená bezplatnou reklamu – bu-
deme uváděni jako partnerská obec 
v království komety. občané si mohou 
rezervovat na oÚ vstupenky na zápasy, 
u starosty v kanceláři jsou k zakoupení 
minidresy k  zavěšení do auta a  šály 
s nápisem bílovice nad Svitavou – Hc 
kometa brno.

Vypracovali:
A. Huňař, M. Boháček, I. Kárná,  

D. Pečenková, V. Bartáková, O. Uhrová

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Stavební úpravy proběhly během čer-
vence a srpna 2011 v objektu základní 
školy v bílovicích nad Svitavou v bu-
dově i. stupně - hlavní vchod z  ulice 
komenského.
v roce 2010 byla již v objektu školy pro-
vedena nástavba objektu šaten, nástavba 
spojovacího krčku, rozšíření sociálního 
zařízení v  i. NP, ii. NP (budova ii. 
stupně) a v ii. NP (v budově i. stupně).
letošní rekonstrukce řešila rozšíření 
sociálního zařízení v iii. NP (v budově 
i. stupně) a byla vybudována nová míst-
nost kabinetu pro vyučující i. stupně, 
dříve kabinet, sklad a chodbička.

v  architektonickém řešení je kladen 
důraz na jednoduchost a střídmost, kdy 
je dána přednost použití třeba i dražšího, 
ale kvalitního a zároveň trvanlivého ma-
teriálu. Projektantem stavebních úprav 
je ATEliER 2002, s.r.o. zastoupený 
ing. arch. vladislavem vránou.
veškeré práce spojené s  přípravou 
zakázky a  průběhem stavebních prací 
v  červenci a  srpnu 2011 připravovala 
a  vedla ředitelka školy Mgr. Dagmar 
Pečenková.
Školní jídelna byla jako poslední část 
budovy vybavena novým nábytkem 
a  školní kuchyně novým zařízením – 
konvektomatem, který bylo nutné poří-
dit k navýšenému počtu vařených obědů.

v současné době jsou ve škole všechny 
prostory využívány jako kmenové třídy, 
jsou vybaveny novým nábytkem, mo-
derní technologií a škola má kapacitu 
400 žáků.
k 1. září 2011 je ve škole 338 žáků.

BOURání dOMU  
nA náVSI
obec získala demoliční výměr na dům 
č.p. 50 na Žižkově ulici, který je už 
několik let v katastrofálním stavu. Nyní 
se dle vnitřní směrnice o  veřejných 
zakázkách vybírá firma, která provede 
demolici objektu a  uskladnění suti. 
o  úpravě vzniklého prostoru bude 
jednat zastupitelstvo obce.

OPRAVA KOMUNIKACE 
DOBROVSKÉHO
Po dlouhých složitých jednáních se 
podařilo dojednat uložení inženýrských 
sítí a opravu povrchu na Dobrovského 
ulici. Jedná se o úsek od napojení Hu-
sovy ulice u mostku přes potok Melatín 
až k zatáčce  stávající asfaltové cesty - 
naproti domu paní ondrušové. Přípravy 
na realizaci jsou ve finální fázi a do léta 
2012 snad už bude nová komunikace 
hotová.

OPRAVA KANALIZACE 
V TRáVníKáCH
v současné době probíhá oprava kana-
lizační vpusti a části kanalizace na ulici 
Trávníky při vyústění ulice Dobrovské-
ho. opravy provádí vodárenská akciová 

Nově vybavená jídelna základní školy

Opravený křížek na ulici Obřanské



v létě uplynul rok od rozloučení s naším 
milovaným starostou, p. vilémem kle-
vetou. bylo to 20. srpna 2010, kdy jsme 
ho doprovodili na jeho poslední cestě. 
v bílovicích žil a pracoval pro všechny 
občany a zanechal nesmazatelné výsled-
ky své činnosti. v této vzpomínce není 
možné uvést vše, proto si připomínáme 
aspoň část toho, čím se zapsal do srdcí 
a života současných i budoucích občanů.
v oblasti školství zajistil a s mimořád-
nou energií podporoval výstavbu školní 
kuchyně s  jídelnou, tělocvičny, dílen 
a plynofikaci školy.

znamnými umělci jako Walter komárek, 
Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Zdeněk 
Mahler a další. významné bylo navázání 
spolupráce a přátelských vztahů s chor-
vatskými Čechy, jejich pobyty u  nás 
a naše pobyty u moře, z čehož vznikla 
a pokračují četná osobní přátelství.
Závěrem můžeme konstatovat, že za 
dvacetiletého starostování pana klevety 
se v  bílovicích podstatně zkvalitnila 
úroveň bydlení. Jsme a budeme mu za 
to vděční. Svým působením se významně 
zapsal do historie naší obce.

Vzpomínají občané

dlouholetého starostu 
bílovic nad svitavou

vzpOmínka
na pana viléma klevetu,

Mladí motoristé z naší obce i širokého 
okolí již neznají původní podjezd pod 
železniční tratí (tzv. U kovárny) – ten 
byl tak úzký, že jím mohlo projíždět 
pouze jedno auto a  pro chodce byl 
životu nebezpečný. Díky prozíravosti, 
mimořádnému úsilí i  vytrvalosti při 
jednání s ČD se panu klevetovi poda-
řilo prosadit stavbu nového podjezdu 
s dvouproudým provozem.
Pod jeho vedením byla budována in-
frastruktura – tj. kanalizace, vodovod, 
čistička odpadních vod, plynofikace celé 
obce, stavba nových a rozšíření starých 
místních komunikací, výstavba bytů atd. 
Realizace a  získávání státních dotací 
na jednotlivé stavby byly velmi složité. 
vyžádaly si velké úsilí v  dokladování, 
a proto i bezpočet cest na různá minis-
terstva v Praze.
Pan kleveta si vážil všech občanů, ale 
mimořádnou úctu a pozornost věnoval 
starým a nemohoucím. Pro ně zařídil 
odborné ordinace - interní, dětskou, dia-
betickou, i provoz lékárny. Jeho počinem 
je též postavení domu s pečovatelskou 
službou pro bílovice i sousední obce.
Zasloužil se i o zvýšení úrovně kulturní-
ho a společenského života. Jeho zásluhou 
byly organizovány besedy občanů s vý-

Vzpomeňte si se mnou
na pana vilÉma klevetu

bývalého starostu obce,
který 12.8.2010 odešel od nás a z mi-
lovaných Bílovic. I jako důchodce se 
zajímal o problémy obce a občanů 

a po celou dobu svého působení ve 
funkci pracoval pro zvelebení Bílovic 
a pro blaho všech občanů, kteří ho 

měli rádi i těch, kteří až do dnešních
dnů jeho práci nedoceňují.
Vlasta Klevetová, manželka

vzpOmínka

První všeobecně přístupná knihovna byla 
v obci založena v r. 1892. Šlo o knihov-
nu vzdělávacího spolku „Havlíček“, 
který byl organizačně spojen s místním 
Sokolem. Podrobnější údaje o  fondu 
knihovny a jeho čtenářích se nedochova-
ly, její velikost můžeme kolem roku 1918 
odhadnout asi na 1000 knížek. Některé 
z nich (poznáme je podle krásného his-
torického razítka) jsou dodnes součástí 
fondu bílovické knihovny.

Tato knihovna se stala základem fondu 
veřejné obecní knihovny, která vznikla 
jako odezva na přijetí prvního knihov-
nického zákona z r. 1919. knihovnu vedli 
místní nadšenci, většinou učitelé. Svoje 
stálé umístění neměla, vystřídala celou 
řadu víceméně provizorních míst, vět-
šinou všelijakých přístavků ve dvorních 
traktech školy, ale i  jiných domů. Také 
inventář knihovny se pořizoval „svépo-
mocí“, nejspíš tak, že se získal místní 

histORie veřejnÉ knihOvny 
v bílovicích nad svitavou
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stolař pro výrobu potřebného nábytku 
z toho nejlevnějšího materiálu.
knihovna přečkala 2. světovou válku, 
během níž byly z fondu vyřazeny knihy 
židovských autorů a jiných spisovatelů, 
označených za nepřátele Říše. Počát-
kem padesátých let byla opět „očištěna“, 
tentokrát od ideově závadných knih, 
zejména katolicky orientovaných au-
torů. Poslední prověrkou tohoto typu 
pak knihovna prošla v  roce 1973, kdy 
byly vyřazeny (a později zlikvidovány) 
zejména knihy posrpnových emigrantů 
a autorů spjatých s obrodným procesem 
roku 1968.
Amatérsky byla vedena až do roku 1979. 
v  polovině 70. let se mateřská škola 
z hygienických důvodů odstěhovala do 
své nové budovy v ulici S. k. Neumanna 
a  stávající dům na Fűgnerově nábřeží 
začal pomalu chátrat. Z iniciativy RNDr. 
Josefa Skalníka, tehdy poslance kraj-
ského národního výboru za Čs. stranu 
socialistickou a bílovického zastupitele, 
bylo rozhodnuto adaptovat bývalou 
školku na místní lidovou knihovnu. 
Finanční rozpočet byl 100 tisíc korun 
na materiál, všechny práce byly rea-
lizovány brigádnicky v  tzv. akci „Z“. 
v adaptované budově byl zahájen provoz 
8.  května 1980, tentokrát poprvé na 
profesionální úrovni. bílovický knihov-
ník obsluhoval metodicky i další 4 obce, 
a sice Řícmanice, kanice, ochoz u brna 
a babice nad Svitavou. v bílovicích byl 
postupně za provozu znovu zaevidován 
a knihovnicky zpracován stávající fond. 
knihovna vybudovala řadu čtenářských 
katalogů, kartoték a  výběrových téma-
tických seznamů, v  80. letech pak byl 
zpracován fond beletrie pro starší děti 

na průhledových kartách, umožňujících 
manuální vícehlediskové vyhledávání 
titulů, tedy způsob, který překonalo až 
počítačové zpracování počátkem 21. 
století. knihovna pořádá každoročně 
knihovnické lekce pro děti od 2. třídy 
ZŠ, od roku 1996 pak seznamuje se vše-
mi novými přírůstky i s knihovnickými 
aktualitami veřejnost prostřednictvím 
pořadů do kabelové televize.
od února 2001 knihovna vlastní nový 
multimediální počítač, který je všem 
občanům k dispozici zejména pro připo-
jení na internet. Služba využití internetu 
je nyní poskytována všem uživatelům 
bezplatně. Počet čtenářů se do roku 
2007 pohyboval mezi třemi a čtyřmi sty, 
půjčeno bylo mimo knihovnu 16 – 18 
tisíc knih a časopisů ročně.
31. prosince 2002 zanikl dosavadní 
zřizovatel - okresní úřad brno-venkov 
a potažmo také okresní knihovna brno-
-venkov, která sídlila v Židlochovicích. 
bílovická knihovna, která pracovala od 
1. ledna 1990 de facto v režimu pobočky 
této (okresní) knihovny, se od 1. ledna 
2003 stala ve smyslu tzv. 3. knihov-
nického zákona z  r. 2001 dle nových 
zřizovacích listin organizační složkou 
obce. knižní fond, který byl v  režimu 
zmíněné pobočky bývalé okresní knihov-
ny evidován od roku 1990 do roku 2002 
centrálně (celookresně), bylo nutno po 
této transformaci znovu zaevidovat. Šlo 
asi o 5 000 svazků, tedy více než třetinu 
současného počtu knih. Po zakoupení 
prvních modulů speciálního knihov-
nického softwaru clavius (únor 2003) 
pak byla provedena za plného provozu 
knihovny retrokonverze celého fondu 
(převedení všech katalogů i evidence do 
počítače). velice pečlivě byla provedena 
zejména věcná katalogizace (klíčová, 
slova, předmětová hesla), takže nyní je 
možno knihy vyhledávat podle více než 
tisíce různých hledisek. Stačí znát jaký-
koli údaj ze zpracovaných dat a objeví 
se tituly, které zadanému požadavku 
vyhovují. Tím se vlastně automatizuje 
dříve pracná rešeršní činnost.
od 1. ledna 2003 tedy nastala v životě 
knihovny zatím poslední kapitola. Další 
vývoj bílovické knihovny však není jed-
noznačně pozitivní. Silně zadlužená obec 
v rámci rozpočtových škrtů od 1. února 
2008 snížila pracovní úvazek knihovníka 
na polovinu. Tím se počet půjčovních 

dnů omezil z dosavadních čtyř (14 roků, 
od září 1994 do ledna 2008 knihovna 
jako jediná z profesionálních knihoven 
v okrese půjčovala i v sobotu odpoledne) 
na dva dny v týdnu, to vše v době, kdy 
počet obyvatel naší příměstské obce už 
o několik set převýšil číslo 3000. Počet 
výpůjček se tímto opatřením snížil 
o desítky procent (viz statistika), omezil 
se i počet besed a dalších kolektivních 
akcí. Rozsah doplňování knižního fondu 
se bohudíky nijak drasticky nesnížil, za-
chovány zůstaly také pravidelné čtrnác-
tidenní knihovnické relace do kabelové 
televize. v roce 2010 se počet počítačů 
v knihovně zvýšil na 3, z toho 2 jsou ur-
čeny uživatelům. A konečně, v polovině 
října 2010 byl zakoupen a instalován tzv. 
on line katalog, tedy jeho umístění na 
webu, čímž mají všichni uživatelé přístup 
k fondu už nejen z počítače umístěného 
v knihovně, ale z  jakéhokoli externího 
počítače, který je připojen na internet. 
Zde si mohou knihy pohodlně vybrat 
a  e-mailem poslat objednávku takto 
vybraných knih do knihovny. Tím se 
aspoň částečně supluje omezená půjčovní 
doba – čtenáři se mohou stát i občané, 
kterým půjčovní doba nevyhovuje. Na 
internetu vybrané a objednané knihy jim 
může domů přinést kdokoli, komu svěří 
svůj průkaz.
Nedostatek finančních prostředků neu-
možňoval obci žádnou větší rekonstrukci 
či vybavení knihovny. 30 let od amatérsky 
provedené proměny bývalé školky na 
knihovnu už narazilo na své limity. Proto 
v roce 2009 vznikla studie polyfunkčního 
domu přímo v centru obce. v objektu se 
počítá s  umístěním několika subjektů, 
mimo jiné také s památníkem slavného 
spisovatele, novináře a básníka Rudolfa 
Těsnohlídka, společenským sálkem pro 
80 až 100 návštěvníků, a také s novým, 
konečně bezbariérovým umístěním 
obecní knihovny. Teprve po realizaci 
tohoto plánovaného projektu budeme 
moci říct, že bílovická knihovna se nejen 
po knihovnicko-technologické, ale také 
pokud se týče umístění a vybavení novým 
mobiliářem stane kulturním stánkem, 
hodným nového století, které bude 
splňovat všechny doporučené standardy 
odpovídající velikosti obce, které umožní 
její další rozvoj.

Miloš Kudera, ved. knihovny, 
prosinec 2010
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Vážení přátelé, spoluobčané, pacienti,
zdravíme vás při příležitosti 2. výročí 
otevření naší ordinace. Rádi bychom 
vás stručně informovali o naší činnosti 
a ukázali, kam jsme se za dva roky po-
sunuli, co jsme vylepšili.
S  radostí můžeme konstatovat, že 
u  našich pacientů se významně snížil 
počet infarktu myokardu. Zatímco 
před naším nástupem v  srpnu 2009 
prodělalo infarkt myokardu 8 pacientů 
za jediný měsíc, za celé 2 roky jsme 
v naší ordinaci léčili s touto diagnózou 
pouze 3 pacienty. Za úspěšný pokles 
jistě můžeme vděčit zavedení moderní 
léčby vysokého tlaku a používání léků 
na snižování hladiny cholesterolu, které 
významně eliminují kardiovaskulární 
riziko. U pacientů se zaměřujeme na 
změnu životního stylu a opravdu, naši 
pacienti jsou převážně disciplinovaní, 
snaží se dodržovat doporučený dietní 
a léčebný režim, ke kterému je vedeme.
Naše ordinace se nově zabývá léčbou pa-
cientů s cukrovkou, hodně se věnujeme 
obezitologii, přičemž pacienti, kterým se 
úspěšně podařilo zredukovat svoji váhu, 
se nejenom cítí lépe, ale dochází u nich 
ke  snížení hodnot vysokého krevního 
tlaku. v  rámci protikuřácké poradny 
se aktivně věnujeme odvykání kouření.
Maximálně se zaměřujeme na preven-
tivní péči v rámci podrobných preven-
tivních prohlídek, při kterých jsme opa-
kovaně zachytili nádorová onemocnění 
ve velmi včasném stadiu. Pacienti byli 
ihned odesláni na odborné pracoviště, 
kde okamžitě podstoupili operaci, po 
které jsou zcela v pořádku i bez nutnosti 
následné onkologické léčby.
v  rámci prevence doporučujeme pa-
cientům různé druhy očkování, které 

stimulují imunitní systém. Nejčastěji 
provádíme, mimo povinného očkování 
proti tetanu, očkování proti chřipce, 
klíšťové encefalitidě, žloutenkám i další 
očkování v souvislosti s cestami do exo-
tických zemí. Pacientkám poskytujeme 
očkování proti rakovině děložního čípku.
Specializujeme se na závodní péči, 
která má svá specifika a  je poměrně 
složitou problematikou u  rizikových 
pracovišť. Momentálně ji vykonáváme 
pro několik škol a podniků, v rizikové 
kategorii i.- iii.
Pro zlepšení a  především urychlení 
diagnostiky kardiovaskulárních a  zá-
nětlivých onemocnění jsme do ordinace 
pořídili 2 nové přístroje. Přístroj pro 
měření zánětlivé aktivity: cRP, který 
nám umožňuje odlišit virové onemoc-
nění od bakteriálního, tím redukovat 
používání antibiotické léčby, a  tak 
snižovat riziko vytváření rezistence na 
antibiotika, a přístroj pro natáčení EkG, 
který nám umožňuje včasně diagnosti-
kovat poruchy srdečního rytmu nebo 
ischemie myokardu u pacientů.
v naší ordinaci jsme zavedli poměrně 
dobře fungující objednávkový systém, 
který pacienti vítají. Mají možnost se 
objednat na konkrétní den a  hodinu, 
v  případě neodkladné potřeby jsme 
schopni zabezpečit péči i o víkendech, 
především co se týče neodkladného po-
dávání léčby v injekční formě nebo pře-
vazy. Systém je pochopitelně limitován 
lidským faktorem, především akutními, 
život ohrožujícími případy, u kterých za-
bezpečujeme okamžitý výjezd do terénu, 
a potřebou dodržování časů objednání 
ze strany pacientů. Předpokládá to však 
i vzájemnou toleranci mezi pacienty, 
protože ne u  každého konkrétního 
případu je možné naplánovat předem, 
kolik času zabere. Je to určitě jedna 
z  oblastí, v  níž budeme hledat řešení 
pro zdokonalení. Další věcí, kterou 
bychom pacientům rádi v  budoucnu 
přinesli, jsou nové internetové stránky, 
kde by měli možnost podrobnějších, 
komplexnějších informací.
co ještě najdete v naší ordinaci? Najdete 
tam 2 pohodové, precizní ženy, které 

o  pacienty pečují s  osobním lidským 
přístupem, které mají vždy dobrou ná-
ladu, které pacientům dodávají pozitivní 
energii, s kterými se můžete smát nebo 
se jim vyplakat na rameni, které rády 
utěší, mají soucit a  opravdový zájem 
o své pacienty.
Na současné i nové pacienty se těší:

MUDr. Iva Benešová, Alena Alexová
Ordinace praktického lékaře

Komenského 139, 
Bílovice nad Svitavou

Tel: +420 775 57 33 75

smích, OsObní lidský přístup
pOzitivní eneRGie,

pOhádkOvý
27. ročník les
v sobotu 
1. října 2011 
POŘÁDÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
BíLOVICe nAd SVITAVOU 
JIŽ 27. ROČNÍK 
POHÁDKOVÉHO LESA. 
ZAČÁTEK V 9 HODIN 
U MYSLIVECKÉ KLUBOVNY 
(ZA TENISOVÝMI KURTY)



v několika dřívějších zpravodajích se již 
psalo, že se Rada obce zabývá dopravní 
a bezpečnostní situací společně s komisí 
dopravně bezpečnostní. v naší obci lze 
jistě najít mnoho míst, kde můžeme mít 
výhrady ke stávajícímu dopravnímu ře-
šení a můžeme polemizovat o nutnosti 
úprav a  změn. Můžeme řešit úpravu 
režimu parkování, rozšíření parkovacích 
kapacit, omezení nebo snad i zákaz 
vjezdu do některých lokalit, změny 

předností, priority dohledu obecní 
policie nad dopravními přestupky. Tyto 
polemiky, diskuze až spory jsou běžné 
v každém větším či menším městě a vět-
šinou narazí na výše zmíněný konflikt 
požadavků a zájmů zúčastněných, nebo 
končí na finančních možnostech obecní 
pokladny, případně jiné objektivní, 
ale obecně nepříliš známé překážce, 
například nových zákonných normách 
či předpisech (stavební parametry nově 
budovaných přechodů, atp.).
v  hlavním tématu v  minulém čísle 
zpravodaje se autoři článků dotkli 
ulic komenského, Fügnerova nábřeží 
a obřanské. k dopravní a bezpečnostní 
problematice těchto ulic považujeme za 
potřebné doplnit některé skutečnosti.

ULICE KOMENSKÉHO
Ulice komenského je mnohaletý pro-
blém, o kterém bylo již mnoho řečeno, 
napsáno, projednáváno. Jde o ulici s nej-
větší koncentrací institucí a firem v obci, 
které vyžadují dopravní obslužnost 
a  chybí zde potřebné parkovací a  od-
stavné plochy. Jednou z cest je zavedení 
regulovaného režimu parkování, což by 
vyžadovalo určité finanční náklady, ale 
především určité organizační zajištění. 
Z těchto důvodů byl v nedávné minulosti 
tento návrh již jednou vedením obce 
zamítnut. chápeme rozhořčení obyva-
tel této ulice. Zásadní obrat a zklidnění 
dopravy však může přinést pouze pře-
sun některých institucí do jiné lokality. 
v současnosti situace v této ulici vyžaduje 

k hlavnímu tématu 
z minulého čísla 
dOpRava a bezpečnOst

letos se oddíl atletiky účastnil přeborů 
ČoS ve čtyřboji. Účast byla hojně 
zastoupena ve všech kategoriích a vět-
šina atletů se umístila na medailových 
pozicích.
barbora Alexová se v kategorii příprav-
ka nejmladší žákyně umístila na 1. místě 
a Ester Mikulcová v kategorii přípravka 
nejmladší žákyně na 2. místě. Micha-
ela kieselová se v kategorii přípravka 

děvčata umístila na 1. místě, kateřina 
lišková v kategorii starší žákyně na 
1. místě.
Dalšími úspěšnými atlety, kteří tento 
závod zdárně absolvovali, byli: klára 
Mikulcová, která se v kategorii pří-
pravka děvčata umístila na 8. místě, Jan 
liška na 5. místě v kategorii přípravka 
nejmladší žáci, Tatiana Saviola v katego-

rii přípravka děvčata na 7. místě, Šárka 
oherová v kategorii starší žákyně na  
4. místě. Ráda bych poděkovala obě-
tavým rodičům, kteří nám sportovce 
dopravili na závody.
velice prestižním závodem pro mlad-
ší žákyně se stalo Mistrovství brna 
mladšího žactva. Zde si mohly atletky 
porovnat své sportovní výkony s velmi 

Oddíl atletiky

Nepřehlédnutelné družstvo Sokola Bílovice nad Svitavou při rozklusávání
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zejména dopravní disciplínu, trpělivost 
a toleranci všech zúčastněných.

FüGNEROVO NÁBŘEŽÍ
Jedná se o komunikaci ii/374 ve správě 
Jihomoravského kraje, takže řešení pro-
blémů, které sužují obyvatele této ulice 
i motoristy, není v  kompetenci obce. 
Pokud dřívější vedení obce slibovalo 
rekonstrukci vozovky, jak Prof. Hrubá ve 
svém příspěvku uvedla, tak to byly sliby 
neoprávněné. Dopravní a bezpečnostní 
komise Rady obce nebyla s problemati-
kou ulice a požadavky občanů seznáme-
na, tudíž ji nikdy neřešila, ale nyní se jí 
bude zabývat. vedení obce by přivítalo, 
stejně jako občané bydlící v této lokalitě, 
kdyby k rekonstrukci došlo v dohledné 
době. Můžeme pouze informovat, že se 
rekonstrukce silnice ii/374 připravuje 
a je rozdělena do tří úseků – z obřan 
po bývalou cihelnu, od bývalé cihelny 
po sokolovnu, od sokolovny na hranici 
obce směrem Adamov. v poslední době 
jsou však velmi kráceny finanční limity 
pro dopravní stavby, takže jsme skep-

tičtí k tomu, že by naše obec byla mezi 
prioritními v přidělení finančních pro-
středků. A v případě přidělení financí 
by určitě nešlo o finance na všechny tři 
úseky. kterému z nich by Jihomoravský 
kraj dal přednost je otázkou.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA  
„U HRUŠKY“ 
Jde opět o silnici ii/374 ve správě Jiho-
moravského kraje. Na nový průtah obcí, 
jehož součástí je i uvažovaný kruhový 
objezd, byl vypracován investiční záměr. 
vzhledem k petici občanů proti vybu-
dování kruhového objezdu se další práce 
zastavily, investice nebyla v plánovaném 
termínu v bílovicích uskutečněna, byla 
„odložena“. Finanční prostředky šly 
jinam, kde nehrozily problémy s jejím 
uskutečněním v  daném čase. Spousta 
práce a času tím přišlo vniveč vzhledem 
k dalšímu vývoji a  následným škrtům 
v  rozpočtu. bude velmi obtížné, ne-li 
nemožné, tuto investici znovu získat.
Jde o tah bílovice – brno s připojením 
místních komunikací, místo, kde se na 

poměrně krátkém úseku hlavní komu-
nikace setkává několik větví křižovatky. 
Jsou to dva směry komunikace ii/374, 
vjezd a  výjezd do benzinové čerpací 
stanice, ulice Soběšická a vodárenská. 
Perspektivně by měla přibýt ještě ko-
munikace od další, v  územním plánu 
plánované zástavby. Řešení tohoto 
dopravního uzlu je již dnes nezbytné.  
vybudování okružní křižovatky v tomto 
místě rozhodně patří do skupiny těch 
dobrých a troufáme si tvrdit i limitně se 
blížících současnému ideálu moderního 
řešení bezpečné dopravy.
Zasaďme se, prosím, všichni dle svých 
možností o uskutečnění záměru vybu-
dovat toto dílo jako bezpečné zázemí 
jak pro chodce, tak pro projíždějící 
motoristy a  doufejme, že dosud není 
promarněna šance k jeho realizaci.

Ing. Dušan Lázníček, člen Rady obce  
a předseda komise pro výstavbu a rozvoj

Ing. Karel Horáček, předseda komise 
dopravní a bezpečnostní

širokým množstvím závodnic. Michaela 
kieselová si se skvělým osobním rekor-
dem 2:48,41 doběhla pro druhé místo 
v běhu na 800 m. Štafeta ve složení 
Sabina Hochmanová, lucie Hošková, 
Michaela kieselová a vendula Prudilová 
si s výkonem 36:43 doběhla pro třetí 
místo. vendula Prudilová se ve velice 
těsném souboji s výkonem 44,64 m 
umístila v hodu kriketovým míčkem na 
druhém místě.

v srpnu jsme se zúčastnili přeborů 
ČoS v atletickém čtyřboji. bohužel je 
znát prázdninový odpočinek, který se 
vždy podepisuje na výkonech, protože 
o prázdninách netrénujeme. Za hojné 
účasti atletů se v běhu na 800 m umís-
tila kateřina lišková na čtvrtém místě 
a ze skoku dalekého si konečně odvezla 
vytoužený osobní rekord, kdy pokořila 
hranici 400 cm. Svým skokem do dálky 
se dostala na skvělých 406 cm.

Zleva stojící: Šárka Oherová,  
Klára Mikulcová, Michaela Kieselová, 
Kateřina Lišková, Tatiana Saviola. 

Zleva sedící: Barbora Alexová,  
Ester Mikulcová, Jan Liška

S diplomy zleva: 2. místo Barbora Alexová Sokol Bílovice nad Svitavou, 1.místo Tereza 
Obořilová SK Speed Brno, 3. místo Ester Mikulcová Sokol Bílovice nad Svitavou
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Poprvé ve více než šedesátileté historii 
tenisového oddílu bude hrát družstvo 
dospělých krajskou soutěž ii. třídy. 
Pojďme se společně poohlédnout, jak 
se vše událo.
Tenisté hráli iii. třídu skupinu c, kterou 
tvořilo 8 družstev: chrlice b, Mosilana, 
Jundrov, Univerzita brno, TTk ESoX, 
Tatran kohoutovice, Sokol Husovi-
ce a  TJ Sokol bílovice nad Svitavou. 
vzhledem k  tomu, že se hraje soutěž 
pouze jednokolově, záleží skutečně na 
každém míčku, o čemž vás nyní pře-
svědčím. Porazili jsme všechny soupeře 
až na jediného TTk ESoX, kde jsme 
prohráli 3:6 i díky zranění prvního a tře-
tího hráče. Naštěstí ESoX také jednou 
prohrál, takže se náš vzájemný souboj 
o postup rozhodl až v posledním kole 

soutěže. Den 25. 6. 2011 se zapsal zlatým 
písmem do tenisové kroniky. Družstvo 
bílovic nad Svitavou hrálo na kurtech 
Sokola Husovice a TTk ESoX hostil 
doma Tatran kohoutovice. Jedině naše 
vítězství 7:2 by nám zaručilo postup bez 
ohledu na zápas Esoxu. Nestalo se tak, 
nicméně jsme po boji vyhráli 5:4. Teď 
nezbývalo než čekat, jak dopadne zápas 
Esoxu. První zprávy nenaznačovaly nic 

tenistÉ vybOjOvali 
největší úspěch v historii

dobrého. Průběžný stav 5:1 po dvojhrách 
pro Esox. Po přepočítání průběžných 
výsledků jsme zjistili, že bychom po-
třebovali, aby Esox prohrál ještě jeden 
zápas. Náš zápas skončil dříve, a proto 
kapitán družstva Petr Marvan odjel 
spolu s Michalem balcárkem sledovat 
naživo koncovku utkání. Přijeli jsme na 
rozhodující třetí set poslední čtyřhry 
mužů. Průběžný stav utkání 7:1 pro 

Konečná tabulka soutěže
Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1 TJ Sokol Bílovice n.Svit. 6 1 40:23 87:55 678:528 13
2 TTK ESOX 6 1 40:23 87:58 712:577 13
3 Sokol Husovice 4 3 38:25 80:66 680:639 11
4 TJ Mosilana Brno 4 3 37:26 84:67 719:671 11
5 SK Jundrov Brno 3 4 32:31 76:67 628:625 10
6 Tatran Brno Kohoutovice 3 4 24:39 64:87 645:708 10
7 TK Brno - Chrlice B 2 5 30:33 72:73 619:654 9
8 Univerzita Brno 0 7 11:52 34:111 508:787 7

Výsledky družstva TJ Sokol Bílovice nad Svitavou
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry
1 30.4.2011 3 TJ Sokol Bílovice n.Svit. TK Brno - Chrlice B 6:3 12:7 87:70
2 7.5.2011 7 TJ Mosilana Brno TJ Sokol Bílovice n.Svit. 4:5 11:12 105:110
3 14.5.2011 10 TJ Sokol Bílovice n.Svit. SK Jundrov Brno 8:1 17:5 116:67
4 28.5.2011 16 Univerzita Brno TJ Sokol Bílovice n.Svit. 3:6 6:14 61:109
5 4.6.2011 17 TTK ESOX TJ Sokol Bílovice n.Svit. 6:3 13:8 92:76
6 18.6.2011 24 TJ Sokol Bílovice n.Svit. Tatran Brno Kohoutovice 7:2 14:4 95:60
7 25.6.2011 26 Sokol Husovice TJ Sokol Bílovice n.Svit. 4:5 9:10 73:85

Esox. ,,Hoši makejte, kohoutovice do 
toho“, povzbuzovali jsme. Tenisový bůh 
stál na naší straně. kohoutovice vyhrály 
rozhodující třetí set 7:5 a celkové utkání 
Esoxu s  Tatranem kohoutovice bylo 
7:2. Pak jsme zasedli spolu s kapitánem 
Esoxu a počítali jsme, kdo vlastně nako-
nec postoupí!? celkový počet vítězných 
utkání byl stejný 6:1, celkový poměr bodů 
taky 40:23. Nezbývá než počítat rozdíl 
v poměru setů! bílovice mají o 3 sety lepší 
skóre než Esox! Postupujeme! A tak se 
stalo, že ještě dlouho do noci téhož dne 
zněly z klubovny oslavné chorály, přišly 
na řadu doutníky, šampaňské. o postup 
se zasloužilo mužstvo ve složení: oldřich 
volejník, Filip Štěrbáček, luboš Taranza 
ml., Petr Marvan, Petr opletal, Michal 
balcárek, Aneta bubeníčková, Eliška 
opletalová.

Petr Marvan, kapitán družstva
Horní řada zleva: Michal Balcárek, Aneta Bubeníčková, Eliška Opletalová, Petr Opletal, Oldřich 

Volejník. Spodní řada zleva: Luboš Taranza, Filip Štěrbáček, Petr Marvan.



řeka svitava
Rostislav Rotrekl

Toulám se rád kolem řeky Svitavy cestou prosluněnou,
teče lučinami, lesy, poli … krajinou malebnou,
vítr listím stromů ševelí, řeka opojně šumí,
na hladině kachny s labutěmi ladně plují.

Hejna vodního ptactva k mostu připlouvají
a po drobtech pečiva se divoce vrhají,
ta dravější se o sousto perou, peří lítá ve vzduchu,
zklidněnou vodu dál vlní vánky po tomto rozruchu.

Z klenby stromů rozléhá se ptačí chór,
usmálo se sluníčko a stoupá nad obzor.
orosené luční kvítí se třpytí, až dech se tají,
zraky lidí živou krásou poutají.

Hřmící padající vody z jezu v pěny se mění,
její klokotné víření vnímám jako opojení.
Racek střemhlav padá na hladinu, hned se vznese
a v zobáku stříbrná rybička se mu třese.

Pod převisem vrbových větví rybář sedí
a na splávek upřeným pohledem hledí,
návnada červem zabrala, kapr sebou smýká,
navijákem ho přitahuje a vzrušeně dýchá.

Procházkou a žárem slunce znavený,
uléhám do stínu lípy na palouček zelený,
nad hlavou mi sedmihlásek líbeznou píseň pěje,
ani se nehnu, jen po očku se dívám, jak se mu hrdélko chvěje.

Samoten, sám se svými trampotami,
bloudívám kolem vody pod vrbami,
ticho je kolem posvátné, že vlastní dech tě ruší
a vzduch provoněný vůní květů vrací klid mé duši.

Jsi cílem mých poutí – podmanivá v každé roční době,
kolik nepoznaných krás skrýváš v sobě?
v chrámu přírody nalézám k tobě úctu, obdiv, pokoru…,
vítán buď každý, kdo je k tobě šetrný – chraňte naši přírodu!

jak Oddíl kOpanÉ 
pOkRačuje 
v sOutěžích
cestu jsme opravili na vlastní náklady

Do jarního zpravo-
daje se můj článek 
nevešel, proto in-
formuji o činnosti 
oddílu kopané od 
začátku  le tošn í-
ho roku. v únoru 
jsme uspořádali již 
48. sportovní karne-
val, který byl hojně 
navštíven, masky se 
líbily. ve dnech 26. 
a 27. února proběh-
ly turnaje mladších 
a starších žáků v hale 

Základní školy. i když nemáme družstva žáků přihlášená do 
soutěží, o jejich uskutečnění se zasloužil především Stani-
slav Hrňa. Sestřih z utkání a výsledky bylo možné sledovat 
v bílovické televizi. Zimní období využilo k uspořádání dvou 
turnajů v bílovické ZŠ také družstvo přípravky, které bylo 
pak pozváno na turnaj do Podolí a bystřice nad Pernštejnem. 
v Podolí naši malí fotbalisté vyhráli a dobré výsledky uhráli 
i v bystřici. o tyto úspěchy se výrazně zasloužili trenéři Petr 
Adamec a Martin Šenk.
v  jarní části soutěží mužů „b“ mužstvo nepokračovalo ve 
velmi dobrých výsledcích z podzimní části, ale po reorganizaci 
soutěží si v ročníku 2011-2012 zahraje 3. třídu.
„A“ mužstvo ve výborných výsledcích z podzimní části po-
kračovalo i na jaře, vyhrálo městskou soutěž a tím postup do 
městského přeboru.

DALŠÍ AKTIVITY ODDÍLU
brzy na jaře jsme s pomocí plošiny ořezali větve stromů, které 
zasahovaly přes plot nad hrací plochu fotbalového hřiště. Po 
skončení soutěží jsme opravili trávník na hřišti na ploše před 
brankami, navozili jsme ornici, zaseli trávu a průběžně kro-
pili. v červnu jsme zajistili mechanizaci a upravili na vlastní 
náklady nejvíce poškozenou část příjezdové cesty ke hřišti. 
Další úsek cesty by měl být opraven v době, kdy tyto řádky, 
vážení čtenáři, čtete.
chtěl bych touto cestou pozvat bílovickou veřejnost k ná-
vštěvě fotbalových utkání na našem hřišti v Dolicích, soutěže 
nového ročníku 2011-2012 se už naplno rozběhly. Přijďte 
se podívat na naše malé i dospělé fotbalisty a povzbudit je 
v jejich snaze na zeleném trávníku.
Dovolím si vás také pozvat na tradiční vinobraní, které se 
bude konat 15. října 2011 v místní sokolovně.

Milan Hudec, předseda oddílu kopané
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KontaKty: astra-tomcat, s.r.o., obřanská 60, 614 00 Brno, tel.: 545 163 190, 603 798 910, 
e-mail: info@astrajs.cz, www.astra-tomcat.cz

•	angličtina	po	celý	den
•	kvalifikovaní	čeští	lektoři
	 i	rodilí	mluvčí
•	rodinná	atmosféra
•	krásné	prostředí	v	klidné	lokalitě
•	vzdušné	prostory	vybavené
	 moderními	hračkami	a	pomůckami
	 pro	výuku	angličtiny
	•	zájmové	kroužky

Kde nás najdete:  Fryčajova	27,	Brno-Obřany

anglická školička

s možností celodenníhopobytu
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+420 775 923 329, info@cambium.cz
www.cambium.cz

Bílovice nad Svitavou

www.yamahaskola.cz/brno
Info a elektronická přihláška na:

kontakt: 
+420 603 943 213
polakova@yamahaskola.cz

(s nemluvňaty, batolaty, předškoláky)
oblíbené hudební přípravky

nabízí maminkám

Pro děti a mládež:
zobcové flétny

kytara 

Robátka
(od 4 do 17 měsíců)  

první krůčky 
k hudbě 
(od 1,5 do 4 let) 

Rytmické krůčky 
(od 4 do 6 let)

ZLATNICTVÍ  
v Obřanech (u pošty)

Fryčajova 18, tel. 545 235 834
Otevřeno: 

Po, Út, Čt: 9.30-12/13-17.30 
St: 13-18, Pá: 8.30-12/13-17

Nabízíme Vám stále mírné ceny  
a vysokou kvalitu zboží a služeb:

•	 Zlaté, stříbrné, ocelové šperky
•	 Hodinářské zboží
•	 Opravy, leštění, rhodiování šperků  

do týdne i na počkání
•	 Zhotovení snubních prstenů,  

řetízků, šperků
•	 Výkup zlata
•	 Výměna baterií a řemínků  

v hodinkách…

Vyzkoušejte naše služby. Těšíme se na Vás.


