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Vážení čtenáři,
v rukou držíte první letošní číslo 
bílovického zpravodaje a  jistě vás 
překvapilo, že jste je našli ve schránce 
a zdarma. Rada obce se rozhodla pro 
toto nové řešení, vyšší náklad a roznos 
zdarma do všech schránek, aby zpří-
stupnila informace o obci všem jejím 
občanům. Změna designu zpravodaje, 
kterou můžete sami posoudit, se snaží 
sjednotit vizuální styl obce a spolu se 
změnou distribuce tak dát najevo sna-
hu změnit způsob komunikace v obci.
Změnu najdete i  v jeho obsahu - 
pokusíme se přinášet více informa-
cí z  činnosti zastupitelstva a  rady 
obce, obecního úřadu a dění v obci. 
Abychom toto mohli dodržet, bude 
potřeba výrazně zlepšit komunikaci 
nejen mezi vedením obce a komisemi 
zřízenými radou obce, ale i mezi jed-
notlivými komisemi navzájem. Není 
však v silách členů redakce, potažmo 
mediální komise, obsáhnout veškeré 
dění v obci, práci v redakční radě dě-
láme dobrovolně ve svém volném čase. 
Rádi bychom také do diskuse zapojili 
více vás, čtenáře. Je tedy nutné, abyste 
všichni, kteří budete mít informace 
vhodné ke zveřejnění, s námi aktivně 
spolupracovali. Jen tak můžete být 
kvalitně informováni a  vedení obce 
získá zpětnou vazbu.
komunikovat s námi můžete osobně 
nebo elektronicky na e-mailové adrese 
zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz  
a doufáme, že se vám bude nová po-
doba zpravodaje líbit. Přivítáme vaše 
hodnocení i návrhy.
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Informace je upravena z důvodu dodržení 
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů v platném znění.

Přítomno bylo 14 členů Zo, 1 byl 
omluven.
Zo schválilo:
•	 vyrovnaný rozpočet obce bílovice 

nad Svitavou na rok 2011.
•	 Zprávu o činnosti rady obce (před-

nesl místostarosta, zveřejněna v mi-
nulém zpravodaji).

•	 Přijetí obecně závazné vyhlášky 
č.  1/2010 o  místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
(je přílohou č. 8 zápisu).

•	 Přijetí obecně závazné vyhlášky 
č.  2/2010 o  místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství (je 
přílohou č. 9 zápisu).

•	 Přijetí obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku ze psů (dle pří-
lohy č.  10). všechny tyto vyhlášky 
jsou ve stejném znění jako minulý 
rok, musí se ale schvalovat na každý 
rok zvlášť.

•	 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění 
financování iDS Jmk (je přílohou 
č.  11). Jednalo se o  dofinancování 

autobusové linky veřejné dopravy 
v nočních hodinách.

•	 Pravidla pro stanovení výše odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva 
obce podle § 84, odst. 2 písmena n) 
zákona č. 128/2000 Sb. (je přílohou 
č. 12 zápisu).

•	 Členy finančního výboru pana ing. 
Jiřího klímu a  paní Mgr. Dagmar 
Pečenkovou a  členy kontrolního 
výboru paní Mgr. Alenu Hronovou 
a pana ing. Pavla Doležala.

v  bodu Různé se o  slovo přihlásila 
zastupitelka a  předsedkyně mediální 
komise MUDr. vendula bartáková - 
ptala se v  jakém stavu je schvalování 
mediálního plánu, který navrhla medi-
ální komise. Na to dostala odpověď od 
místostarosty Miroslava boháčka, že 
mediální plán ještě schválen není, ale 
radní jej mají k prostudování a budou jej 
projednávat 4. ledna 2011. Dále zastu-
pitelku zajímalo, jaké bude financování 
pracovníků, které obec žádá z pracov-
ního úřadu na veřejně prospěšné práce. 
Tuto otázku zodpověděl starosta Arnošt 
Huňař, že přesná částka ještě není zná-
ma a  obecní úřad se ji dozví později. 
Dle zkušeností z minulých let, je tento 
způsob zajištění pracovníků pro obec fi-
nančně zajímavý, protože příspěvek bývá 
7-8 tisíc na jednoho pracovníka měsíč-
ně. Další dotaz se týkal bourání domu 
číslo 58 a dalších domů na návsi. Na to 
odpověděl opět starosta, že v současné 
době se bude bourat zatím pouze dům 
č. 58 a dále objekt na školním dvoře.
Následovala diskuze - opět vystoupila 
předsedkyně mediální komise s informa-
cí o možnosti získání laviček na veřejná 
prostranství zdarma. Jedná se o masivní 
lavičky s  opěradlem, kde je umístěna 
reklama, proto jsou zdarma. Firma, která 
lavičky nabízí, se pak o ně dále stará - 
i v případě poškození vandaly.

Redakční
sloupek

InfoRmace ze zasedání 
zastupItelstva obce 
bílovIce nad svItavou
konaného dne 20.12.2010
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Vážení čtenáři,
pokud máte nějaké konkrétní otázky 
k činnosti bílovické obecní policie, může-
te nám je poslat do redakce (i anonymně). 
My se pokusíme do dalšího čísla zajistit 
odpovědi. vyhrazujeme si přitom právo 
formulaci doručených otázek redakčně 
upravit, sloučit podobné otázky, vyřadit 
nevhodné dotazy apod.
otázky můžete zaslat elektronicky na ad-
resu zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz,  
případně je můžete ponechat v obálce na-
depsané „Redakce bílovického zpravoda-
je“ na podatelně obecního úřadu, odkud 
budou předány členům redakční rady.

Z občanů vystoupila obyvatelka  domu 
s pečovatelskou službou paní Albrech-
tová, která si stěžovala na to, že se 
na školním dvoře odklízí sníh ručně 
a  pozdě, chodí tudy lidé o  berlích, 
maminky s kočárky a zajímalo ji, proč 
sníh neodklízí multikára s  radlicí. Na 
to jí starosta obce odpověděl, že sníh se 
na školním dvoře odklízí vždycky ručně, 
protože někteří občané z domu s pečo-
vatelskou službou si stěžovali na hluk 
a  zápach z  odklízecího vozidla. Paní 
Albrechtová dále sdělila, že si v chrámu 
sv. Petra v  brně vyprosila požehnání 
pro bílovické občany, za což jí účastníci 
zasedání v sále zatleskali.
Poté vystoupil velitel dobrovolných ha-
sičů pan otakar bednařík, který vyslovil 
podivení nad rychlým rozhodnutím 
o zbourání domu č. 58, když se několik 
let s bouráním domů na návsi otálelo. 
Na to odpověděl starosta takto: Jednání 
o  zbourání trvala velmi dlouho a  teď 
se dospělo do konečné fáze. velitele 
hasičů dále zajímala finanční částka 
pro hasiče v rozpočtu obce a další osud 
domu odkoupeného obcí na návsi, ve 
kterém má mimo jiné v budoucnu být 
nová hasičská zbrojnice. Upozornil také 
na to, že někteří spoluobčané neplatí 
poplatky za psy, a navrhoval poplatek 
zvýšit, aby do obecní kasy přibylo více 
finančních prostředků. Také navrhoval 
zvýšit daň z nemovitosti za domy, které 
jsou dlouhou dobu neobydlené. Tyto 

dotazy a  připomínky se snažil zod-
povědět předseda finančního výboru 
Mgr. Martin vozka, který připomněl, 
že návrh rozpočtu na rok 2011 byl 
k  vidění na webových stránkách obce 
a  současně byl zveřejněn na úřední 
desce. odpověděl, že požadavku hasi-
čů na 11,5 milionu, kde byla zahrnuta 
i rekonstrukce odkoupeného domu na 
návsi, nebylo vyhověno - finance na 
tuto stavbu se musí zajistit jinde, než 
v  obecním rozpočtu, ale rozpočet na 
provoz hasičů je stejný jako v minulém 
roce. ohledně návrhu na zvýšení po-
platku za psy bylo vysvětleno, že příjem 
do obecního rozpočtu z poplatků za psy 
je asi 55 tisíc kč a zvýšení by bylo sice 
možné, ovšem ne zcela produktivní. 
Pokud chce obec mít vyšší příjem, dává 
předseda finančního výboru do diskuse 
návrh na zvýšení koeficientu daně 
z  nemovitosti - daň lze zvýšit pouze 
celoplošně, ne pro jednotlivé vybrané 
nemovitosti. Do obecního rozpočtu by 
mohly tímto způsobem přijít až 4 mili-
ony kč navíc, které by se daly použít na 
zlepšení infrastruktury v obci.
Jako poslední se v diskuzi přihlásil o slo-
vo RNDr. Josef Skalník, který si stěžo-
val, že o konání zasedání zastupitelstva 
nebyl dostatečně informován, že se mu 
zdála zpráva z jednání rady obce velmi 
stručná, nebylo řečeno kdo byl zvolen 
do komisí rady obce a doporučil radě 
obce a zastupitelstvu, aby se zamysleli 

nad tím, jak má probíhat veřejné zase-
dání zastupitelstva, aby byli občané lépe 
informováni a neviděli pouze zvedání 
rukou při hlasování.
Na tyto připomínky odpověděl starosta 
takto: „Plakáty oznamující konání za-
sedání Zo jsem vylepoval osobně, ale 
bohužel nějaký vandal je strhl. Zpráva 
o činnosti Rady obce nemohla být delší, 
protože rada zasedala od voleb 3x.“ Před-
sedkyně mediální komise p. bartáková 
odpověděla na připomínku o komisích, 
že byli zvoleni zatím pouze předsedové 
komisí a jejich jména jsou uvedena v pro-
sincovém bílovickém zpravodaji a  na 
webu obce. Nahlašování zájemců o práci 
v komisích nebylo ještě ukončeno, jména 
pak budou zveřejněna ve zpravodaji.
Zo vzalo na vědomí připomínky a pod-
něty občanů ve smyslu ustanovení §16 
odst. 2, písmeno g) zákona o obcích.
Starosta pan Huňař poděkoval za účast 
a popřál všem klidné vánoce a šťastný 
nový rok.

Zapsala Vendula Bartáková

•	 občanům jsou k dispozici e-mail 
adresy zastupitelů obce a předse-
dů komisí - vždy příjmení osoby + 
@bilovice-nad-svitavou.cz

•	 vysílání kabelové televize je 
rovněž k dispozici na webu obce 
v  sekci obec - Televizní studio 
bílovice

•	 Na webu obce bylo zahájeno 
zveřejňování zpráv z  činnosti 
jednotlivých komisí: odkaz Sa-
mospráva - rada obce - komise 
rady obce

•	 Distribuci bílovického zpravo-
daje, počínaje tímto vydáním, 
zabezpečuje Pošta bílovice nad 
Svitavou, kam je možno se obra-
cet v případě připomínek k do-
ručování zpravodaje

•	 Nová e-mailová adresa redakce 
bílovického zpravodaje je zpra-
vodaj@bilovice-nad-svitavou.cz

co vás zajímá o čInnostI
obecní policie bílovice nad svitavou?

kRátké zpRávy
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Jednání | 4. 1. 2011
RO projednala petici a  v  odpovědi 
uvedla stanovisko:
obec si uvědomuje nedostatečnou 
kapacitu stávající mateřské školy, proto 
již několik let podniká aktivity k roz-
šíření. ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 
došlo k navýšení počtu dětí přijatých do 
mateřské školy o 17, vznik 6.třídy pro 
předškolní děti byl umožněn investicí 
v rámci dostavby ZŠ.
obec v roce 2009 zadala zpracování pro-
jektové dokumentace na včlenění třídy 
do půdní vestavby stávající MŠ. Projekt 
je nachystán k realizaci. Snaha byla v le-
tech 2009-2010 získat dotaci na realizaci 
projektu, bohužel žádný dotační program 
nebyl v tomto období vypsán. obec se 
snaží získat investiční prostředky, nebo 
investora pro tento záměr.
vzhledem k  platnosti §3) vyhlášky 
č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 410/2005 Sb., o hygienických poža-
davcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých, je třeba také zajistit 
při rozšíření kapacity MŠ, nejméně 
4m2 plochy na 1 dítě bez rozdílu věku 
a  pozemek oplotit. v  současné době 
prověřujeme možnost rozšíření pozem-
ku – zahrady MŠ. obec bude nadále 
pokračovat v těchto postupných krocích 
k navýšení kapacity MŠ.
obec je povinna plnit §34 odst. 4) zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a  jiném vzdělávání (školský zákon). 
k předškolnímu vzdělávání se přednost-
ně přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. 
Pokud nelze dítě v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky 

přijmout z kapacitních důvodů, zajistí 
obec, v níž má dítě místo trvalého po-
bytu, zařazení dítěte do jiné mateřské 
školy. Snaha a postupné kroky obce jsou 
zajistit možnost předškolního vzdělává-
ní i ostatním dětem mimo dikci zákona.
RO vzala na vědomí průběh zápisu 
do MŠ na šk. rok 2011 - 2012 a výběr 
kritérií pro přijímání dětí.
RO udělila souhlas s  provedením 
upevnění Tv satelitu na štítovou zeď 
přízemního bytu c1 v č.p. 734 na ulici 
Šebelova.
RO neschválila pronájem nebytového 
prostoru - prázdného sklepa v přízemí 
byt. domu č.p. 556 na komenského ul. 
Ukládá nájemci sklep vyklidit.
RO neschválila prodej prázdného bytu 
č. 1 v přízemí bytového domu  č.p. 556 
na komenského ulici.
RO rozhodla, že trvá na svém původ-
ním rozhodnutí o předsedovi kulturní 
komise ze dne 7.12.2010 jednání Ro 
č. 26/2010 bod č. 7.
sdělení:
komise z volebního období 2006 - 2010 
zanikly rozhodnutím Ro č. 21/2010 
dne 21.10.2010. všichni předsedové 
komisí byli o  tom informováni do-
pisem a  zároveň byli vyzváni k  další 
spolupráci. Na jednání Ro č. 26/2010 
byly projednány a schváleny návrhy na 
nové předsedy komisí. k tomuto jednání 
nebyl doručen zájem RNDr. Součkové 
pracovat nadále jako předsedkyně 
komise kulturně školské. Rozhodnutí 
o schválení předsedů komisí je uvedeno 
v bodě 7 zápisu z jednání 26/2010, které 
se konalo dne 7.12.2010.
RO schválila „Mediální plán“ pro 
volební období 2010-2014.
RO schválila nájemní smlouvu 
č.  4/2010/NP na části pozemku p.č. 
142 a p.č. 143/1 o celkové výměře vý-
měře 100 m2 v lokalitě „Za Nádražím“, 
k.ú. bílovice nad Svitavou pí. Slezákové. 
celková výše úhrady nájemného činí 
400,- kč ročně.

RO souhlasí se záměrem vybudovat 
na pozemku p.č. 45 na ul. Žižkova, 
cukrárnu s kavárnou a cukrářskou vý-
robnu. Jednalo by se o  dvoupodlažní 
dům s provozovnou v přízemí.
RO schválila ing. ivana Michalíka 
členem školské rady.
RO rozhodla, že předsedům komisí 
rady obce byla za činnost v  komisi 
poskytnuta odměna ve výši 1.170,- kč 
měsíčně, s platností od 4. 1. 2011.

Jednání | 20. 1. 2011
RO schválila zveřejnění záměru na 
pronájem nebytových prostor Tyršova 
46 (prostory obecní hospody).
RO schválila nový ceník za odložení 
objemných komunálních odpadů od 
občanů z bílovic nad Svitavou ve Sběr-
ném středisku odpadů, Pod Nádražím, 
bílovice nad Svitavou, a to:
•	 za stavební a demoliční odpady cenu 

1,20 kč/kg,
•	 za pneumatiky osobních aut do 10 

kg cenu 25,-kč/ks,
•	 za pneumatiky nad 10 kg cenu 3,00 

kč/kg.
•	 komunální odpad bude pro občany 

bílovic nad Svitavou po předložení 
oP zdarma.

RO jmenovala výběrovou komisi pro 
výběrové řízení na veřejnou zakázku 
„Dostavba kanalizační sítě bílovice 
nad Svitavou“ (které pak proběhlo 
31.1.2011) ve složení: Arnošt Huňař, 
Miroslav boháček, ing. bohumil Synek, 
bc. ida kárná, bc. Tamara chládková 
(Wallet, s.r.o).
RO schválila pravidla komunikace 
mezi radou obce, komisemi a zastupiteli.
RO projednala reakci ing. Drdlové na 
změnu kritérií přijímání dětí do  MŠ 
a  konstatuje, že změna kritérií pro 
přijímání dětí do MŠ byla projednána 
s  vedením MŠ a  obce, tato schválená 
kritéria zůstávají v platnosti pro přijímá-
ní dětí do MŠ pro školní rok 2011/2012.

z jednání Rady obce
bílovice nad svitavou

InfoRmace



Jednání | 1. 2. 2011
RO schválila smlouvu č. 1/2011/D na odstraňování odpadů 
obce – tj. plastových obalů, stavební suti, biologicky rozloži-
telného odpadu ze hřbitova, směsného komunálního odpadu 
spalitelného a nespalitelného, které jsou ukládány do velkoka-
pacitních kontejnerů, č. 1/2011/D s firmou Ako blatný s.r.o., 
ochoz u brna, jednajícím Alois blatný na dobu neurčitou.
Na základě žádosti občanů z ulice Polanka za bytovými domy 
čp. 642 – 653, kteří mají zájem o odprodej části pozemku p. 
č. 1181/7 RO konstatuje po projednání na místě samém, 
že prodej pozemků před domy i za domy bude řešen až po 
dokončení studie v této lokalitě.
RO schválila variantu na tisk bílovického zpravodaje od 
firmy EXPoDATA-DioT v nákladu 1200 ks s distribucí 
občanům zdarma.
Na základě reakcí rodičů na přijímací kritéria do MŠ na školní 
rok 2011/2012 RO projednala připomínky rodičů, vzala je 
na vědomí a předala k vyřízení ředitelce MŠ.
RO konstatuje, že dle zákona č.  561/2004 Sb. v platném 
znění (školský zákon), §34 o přijetí dítěte do mateřské školy 
rozhoduje ředitelka mateřské školy. Ro vzala na vědomí krité-
ria pro přijímání dětí na školní rok 2011/2012, které radě obce 
předložila ředitelka MŠ na jednání Ro 1/2011.
RO uložila starostovi pokračovat v řešení dopravní situace 
na ulici komenského s firmou Urbania v souladu s upravenou 
a odsouhlasenou nabídkou.
RO souhlasila s  pořádáním a  s finanční podporou obce 
poslechové akce Noty na ostro aneb hudební průvodce 
Skotskem dne 13.2.2011.

Jednání | 17. 2. 2011
RO schválila dotaci ve výši 20 000,- kč a Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu obce č. 4/2011/DS, dále dotaci 
ve výši 3.500,- kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce č. 5/2011/DS a také dotaci ve výši 15 000 kč a Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 6/2011/DS.
RO Bílovice nad svitavou jmenovala členy komisí.
RO souhlasila, aby byly zveřejňovány zkrácené zápisy 
z jednání komisí na webových stránkách obce. Zápisy budou 
doručovány v elektronické podobě, za obsah bude zodpovídat 
předseda komise.

RO schválila smlouvu o  umístění laviček se společností 
AS-Net, spol. s.r.o.
RO schválila smlouvu o  vzájemné propagaci mezi obcí 
a koMEToU GRoUP, a.s.
RO schválila navýšení kapacity žáků Základní školy bílovice 
nad Svitavou na 400 žáků, navýšení kapacity školní jídelny na 
450 strávníků, navýšení kapacity školní družiny na 122 dětí 
od školního roku 2011-2012.
RO požaduje, aby bylo svoláno jednání se zástupci domu 
lesní 709, vedení obce a  rozšířené rady obce k  vyřešení 
vzniklé situace – oprava střechy lesní 709 tak, aby se mini-
malizovaly náklady na odstranění nedostatků.
RO schválila smlouvu o dílo č. 3/2011/D na zpracování pod-
kladů pro podání žádosti o dotaci na „Protipovodňová opatření 
obce bílovice nad Svitavou“.
RO schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakáz-
ku „Dostavba kanalizační sítě – bílovice nad Svitavou“ dle 
doporučení výběrové komise, a to nabídku obchodní firmy 
Přemysl veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.
RO projednala námitku SvbJ obřanská 586 k  prodeji 
pozemku 276/1. Pozemky v této lokalitě budou řešeny jako 
celek a poté bude žádost o prodej pozemků kolem bytového 
domu čp. 586 znovu projednána.

Zpracoval Miroslav Boháček

KomISe dopravní a bezpečnoStní
předseda: Ing. Karel Horáček
členové: Ing. Jana Skládanková, Otakar Bednařík, Vladimír Drápal, 
Miloš Schütz, MgA. Martin Franze, Milan Sadílek

KomISe zdravotní a SocIální
předseda: MVDr. Markéta Špatná
členové: Lenka Prudíková, Eva Kutilová, MUDr. Eva Šolcová, Jiřina 
Melicharová

KomISe Kulturně šKolSKá
předseda: Ing. Monika Nilašová
členové: Ing. Luděk Ledvina, Bronislav Tomáš, MgA. Martin Franze, 
Mgr. Renata Munteanu, Ing. Richard Lank, Martin Tomášek

KomISe Sportovní
předseda: Josef Zavadil
členové: Ing. Pavla Hažmuková, Petr Pošmůrný, Milan Hudec

medIální KomISe
předseda: MUDr. Vendula Bartáková
členové: Olga Uhrová, Jiří Hladký, David Winter, Milan Sadílek, Jan 
Horáček, Ing. Jana Skládanková

KomISe pro výStavbu a rozvoj
předseda: Ing. Dušan Lázniček
členové: Ing. Martin Polák, Ing. Ivo Minařík, Ing. Lubor Laichman

KomISe pro žIvotní proStředí
předseda: Ing. Jan Kadlec
členové: Ing. Jan Šoupal, Mgr. Roman Pavlík, Ing. Luděk Ledvina, 
Ing. Ivana Sláčíková, Jana Latová, Ivo Podešva

složení komIsí Rady obce
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KomISe pro výStavbu 
a rozvoj
komise se zabývá zejména akcemi za-
hájenými v minulém volebním období 
- rekonstrukcí dopravního uzlu iDS 
JMk, rekonstrukcí průtahu obcí a  re-
konstrukcí domu odkoupeného obcí od 
paní Trnkové naproti obecní hospody.
v zájmu členů je pracovat na vyhledá-
vání finančních prostředků k  realizaci 
těchto akcí. Určitý příslib významné 
finanční částky mají a  je nadějné, že 
v  letošním roce budou zahájeny práce 
na alespoň jednom z těchto projektů.

KomISe dopravní 
a bezpečnoStní

Na základě iniciativy dopravní komise 
byly instalovány nové velkoplošné in-
formační dopravní značky (DZ) v ob-
řanech v  ulici obřanská a  Fryčajova 
s upozorněním na omezenou průjezd-
nou výšku pod železničním podjezdem 
v bílovicích. DZ jsou nepřehlédnutelné, 
takže již snad skončí složité obracení 
kamionů od podjezdu až na komen-
ského ulici. Tato akce se obešla bez 
jakýchkoliv investic ze strany obce.
komise jednala o problému poškozová-
ní konstrukce komunikací při stavební 
činnosti a doporučuje radě obce důsled-
ně vyžadovat po stavebnících obnovení 
poškozené komunikace. Toto je potřeba 
řešit legislativně a organizačně. Problé-
mu by se měla věnovat i obecní policie.
Členové komise budou průběžně za-
jišťovat zajímavé odkazy s  dopravní 
problematikou na webové stránky obce.
Určení členové Dk se pokusí zma-
povat problematiku parkování aut na 

Polance a předloží radě obce konkrét-
ní návrhy.
komise ve spolupráci se strážníky obec-
ní policie a  případně kompetentními 
členy zastupitelstva předloží radě obce 
návrh úpravy režimu práce oP ve stá-
vajících podmínkách. Této problematice 
se bude věnovat příští jednání Dk.

KomISe  
Kulturně šKolSKá

Na úvodním setkání v lednu 2011 byly 
definovány úlohy kulturní komise a bylo 
navrženo, aby na jednotlivé schůzky byli 
zváni další lidé, kterých se bude týkat 
projednávaná tématika. Úlohy komise 
byly definovány takto:
1. informační – koordinace kulturních 

aktivit v obci formou shromažďování 
informací od různých pořadatelů 
a  následného zveřejňování těchto 
informací na webových stránkách 
obce – vytváření časového přehledu 
o kulturním dění v obci

2. vytvoření databáze prostor (míst), 
které je možné pro kulturní akce 
využívat – společně s  informacemi 
o  podmínkách použití a  kontaktní 
osobou na správce / vlastníka prostor

3. organizace / zajišťování akcí pořáda-
ných obcí - vzpomenout významná 
výročí týkající se obce v letech 2011 
– 2014

4. vydávání stanoviska v případě (spolu)
financování akcí ze strany obce

5. zmapování místních umělců, lidí 
zabývajících se uměleckou nebo 
kreativní činností a rozvíjení spolu-
práce s nimi.

Na další, únorovou schůzku byl pozván 
kronikář obce bořivoj Nejezchleb a sta-
rosta Sokola Petr Pošmůrný. Pan Ne-
jezchleb komisi informoval o význam-

ných výročích v období 2011-2014 a na 
základě toho se jednalo o  uspořádání 
vhodných akcí pro veřejnost k některým 
z těchto výročí. Dále se komise zabývala 
možnostmi vydání připravované publi-
kace o naší obci a probíraly se možnosti 
spolupráce mezi obcí a místními orga-
nizacemi při pořádání některých akcí.
v půlce února proběhl na místní faře 
poslechový pořad věnovaný skotské 
hudbě, včetně živých ukázek hry na 
skotské dudy. Akci navštívilo zhruba 
50 posluchačů.

KomISe  
zdravotní a SocIální

komise řeší průběžně aktuální záleži-
tosti. Předsedkyně MvDr. Špatná se 
starostou Arnoštem Huňařem navštívili 
našich 6 občanů, kteří z  důvodu stáří 
žijí v domovech důchodců. Popovídali 
s nimi a předali jim kytičky a drobné 
dárky. komise řešila problémy soužití 
v Domě s pečovatelskou službou a při-
pravuje pro starší občany kulturní pro-
gram s občerstvením. Z peněz komise 
budou zakoupeny žíněnky pro kondiční 
cvičení, které vede paní Jitka cívková.

KomISe pro žIvotní 
proStředí

Členové komise chtějí navázat na čin-
nost z minulého volebního období, tý-
kající se zejména úprav zelených ploch, 
na které byly vypracovány projekty. 
Jedná se o rozpracovanou akci úpravy 
zahrady u nádraží na park, o vysázení 
nové kaštanové aleje s  umístěním 
stromů v  linii současného „živého 
plotu“, nikoliv tedy v úrovni stávajících 
stromů, a dokončením úprav Trávníků 
rekultivací svahu pod ulicí kratinovou. 

zpRáva
Rady obce
o čInnostI komIsí
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Tato činnost vyžaduje úzkou spoluprá-
ci komise s vedením obce. Na své první 
schůzi po volbách se komise zabývala 
početnými žádostmi o kácení stromů.

KomISe medIální

komise předložila radě obce návrh me-
diálního plánu, rada jej po prostudování 
schválila. krátce chceme o mediálním 
plánu informovat:
co se týká internetové prezentace, bylo 
navrženo využití webových stránek 
obce ve stávající podobě jako hlavního 
obecního média, a  to především pro 
jeho širokou dostupnost a  finanční 
nenáročnost. Další návrh - využít webu 
obce ke zprůhlednění komunikace pře-
devším mezi radou a komisemi a mezi 

členy zastupitelstva a občany - je také 
již odsouhlasen radou obce a  bude 
nyní záležet na osvojení si této podoby 
komunikace.
Aby mohli sledovat spoty z kabelové 
televize (natočené z prostředků obce) 
i lidé, kteří kabelovou televizi nemají, 
vznikla na webových stránkách obce 
sekce videa, kde si materiály natočené 
pro kabelovou televizi můžete vyhledat 
pod odkazem Televizní studio bílovice.
co se týká podoby bílovického zpra-
vodaje, bližší informace jsou uvedeny 
v  redakčním sloupku, ještě je potřeba 
dodat, že nedílnou součástí zpravodaje 
je i placená inzerce, na obálce barevná 
(mohou být využity všechny strany obál-
ky s výjimkou titulní strany), uvnitř pak 
dvoubarevná nebo černá. inzerce bude 
využita ke snížení nákladů na realizaci 

zpravodaje, proto se pracuje na revizi 
cen inzerce.
v návrhu je vytvoření jednotného vi-
zuálního stylu obce, aby bylo dosaženo 
sjednocení veškeré mediální prezentace 
a  aby také byla prezentována změna 
ve vedení obce. barevnost vychází ze 
znaků obce, pro zpravodaj a jiné tiskové 
materiály bylo zvoleno použití recy-
klovaného papíru – aby se zvýraznila 
prezentace bílovic jako místa uprostřed 
přírody.
Úpravy webu byly navrženy jen takové, 
které nepovedou k vícenákladům, proto 
také vizuální styl vychází především 
z barevnosti webu a způsobu prezentace 
informací.

Z podkladů jednotlivých 
komisí zpracovala Olga Uhrová

mgr. dagmar pečenková
InfoRmuje:

druhý roK realIzace 
projeKtu „poSIlování 
jazyKových Kompe-
tencí žáKů a učItelů 
na zš bílovIce nad 
SvItavou“

Již druhým rokem realizujeme tříletý 
projekt „Posilování jazykových kom-
petencí žáků a učitelů na ZŠ bílovice 
nad Svitavou“ v  celkové výši finanční 
podpory 2 263 340 kč.
Tento projekt je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a  státním 
rozpočtem České republiky.
Probíhají klíčové aktivity pod vedením 
anglického učitele. Anglické odpole-
dne – výuka je uskutečňována ve třech 
pokročilostech pro žáky čtvrtých až 

devátých tříd. kurzy angličtiny pro 
pedagogy – výuka je rozdělena do 
třech úrovní. Jazykové vstupy do 
výuky anglického jazyka – probí-
hají v celkem 9 skupinách. Jazykové 
vstupy do výuky ostatních předmětů 
– probíhají v 5. – 9. třídách v hodinách 
přírodopisu, zeměpisu, matematiky, 
dějepisu a výtvarné výchovy.
Nedílnou součástí jsou workshopy, 
které si vždy připraví skupina žáků na-
vštěvující nepovinný předmět Anglické 
odpoledne. První workshop školního 
roku 2010/2011 si připravili žáci 4. a 5. 
tříd a nazvali jej Halloween party.
1. listopadu 2010 odpoledne měli 
dostaveníčko v  nově vybudovaných 
prostorách školy kostlivci, čarodějo-
vé i  čarodějnice, smrtky a  duchové. 

v angličtině se seznámili s tradičními 
oslavami Halloweenu v anglicky mlu-
vících zemích, pan učitel Darren leach 
přichystal krásný program a občerstvení 
poslala z Anglie paní leach - maminka 
našeho anglického učitele.

ŘedItelka základní školy
v bílovicích nad svitavou
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jaK Se učíme v nově 
vybudovaných  
učebnách na zš  
bílovIce nad SvItavou

v dnešním světě, kdy to, co ráno bylo 
vrcholem technického vývoje, je večer 
zastaralé, si většina z nás myslí, že pro 
pohádky není místo. v bílovicích nad 

Svitavou se možná na čas narušil ustálený 
běh událostí a jedna neuvěřitelná věc se 
přihodila, a to bez pomoci nadpřiroze-
ných sil. Stalo se tak jenom díky píli lidí, 
kterým nejsou lhostejné potřeby obecné.
celý proces přístavby učeben základní 
školy začal v červnu 2010 a byl ukončen 
v  říjnu 2010. Proběhla rekonstrukce 
a  rozšíření šaten, byly vybudovány dvě 
nové učebny a  jedna velká hala s  po-
suvnou stěnou, došlo na rekonstrukci, 
rozšíření a  modernizaci hygienického 
zařízení a byla pořízena nová kotelna, 
kterou tvoří kaskáda 4 závěsných ply-
nových kondenzačních kotlů, a  to vše 
v celkové hodnotě 13 840 000 kč.
v nových učebnách se učí 4. a 7. třída, 
v prostorné hale jsou pořádány společen-
ské aktivity – koncert ZUŠ, workoshopy, 
společné projektové vyučování, výstavy 
a na nově vzniklých chodbách žáci rela-
xují o přestávkách.

zahájení realIzace dalšího projeKtu S názvem 
„e-learnInG – moderní metody výuKy“

od 1.1.2011 do 30.6.2012 bude rea-
lizován na ZŠ bílovice nad Svitavou 
v pořadí již třetí projekt s názvem „E-
-learning – moderní metody výuky“.
Projekt má za cíl zlepšení a zjednoduše-
ní přístupu žáků Základní školy bílovice 
nad Svitavou k informacím potřebným 
pro jejich vzdělávání. Snahou je zkva-
litnit prostřednictvím e-learningu jejich 
učení, zvýšit jejich možnosti zapojit se 
do vzdělávacího procesu.
Žáci budou moci zpracovávat a studo-
vat jak ve škole, tak ve svém domácím 
prostředí a  v  době, která jim bude 
vyhovovat. Prostřednictvím vzděláva-
cího prostředí bude umožněno řízené 

působení moderních výukových metod 
na žáky. Díky názornosti a interaktivitě 
těchto metod žáci snáze pochopí pro-
bíranou látku.
v rámci projektu budou e-learningové 
materiály využity při výuce přírodopisu, 
chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu, ma-
tematiky a českého jazyka.
Prostředkem k  docílení této aktivity 
bude pořízení potřebné techniky a icT 
technologií. celková výše finanční pod-
pory je 1 768 840 kč.
Tento projekt je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a  státním 
rozpočtem České republiky.

jaKý byl zápIS do  
prvních tříd na zš  
bílovIce nad SvItavou

v úterý 1.2.2011 od 14 do 18 hodin byl 
v ZŠ bílovice nad Svitavou čilý provoz 
a  velký pohyb dětí a  rodičů. Probíhal 
zápis do prvních tříd pro školní rok 
2011/2012. celkem přišlo 87 dětí s ro-
diči. v září 2011 nastoupí do prvních 
tříd nejméně 75 dětí.

Mc Žirafa si od svého založení 
v  roce 2006 vydobylo pevné místo 
mezi bílovickými sdruženími a spol-
ky. Důležité je především pro rodiny 
s malými dětmi, které využívají jeho 
pravidelných služeb i jednorázových 
aktivit nejčastěji a jimž primárně je 
také určeno.
S  postupně přibývající a  měnící se 
skladbou návštěvníků však zjišťu-
jeme, že mnozí z  nich netuší, jak 
mateřské centrum funguje, a  často 
nemají zdání, že jsou to právě oni, 
kdo může přispět k jeho smysluplné 
existenci. Proto bychom na tomto 
místě rádi zveřejnili alespoň několik 
základních informací o  podstatě 
fungování Mc.
Mc je provozováno občanským 
sdružením Žirafa a zpočátku v něm 
aktivity probíhaly na dobrovolné 
bázi. Přestože je dobrovolnictví 
neodmyslitelnou součástí Žirafy 
i dnes, bohužel se z jejího fungování 
čím dál více vytrácí. Tato skutečnost 
jistě souvisí s postupným rozšířením 
a profesionalizací aktivit nabízených 
v Mc, což umožňuje nabízet kvalitní 
programy i četné jednorázové akce, 
o které je zájem, avšak návštěvníky 
svádí ke „konzumnímu přístupu“ 
a  pasivnímu využívání nabízených 
služeb bez snahy o vlastní zapojení 
do pořádaného dění.
Jedinými zaměstnanci Žirafy jsou 
přitom koordinátorka (od roku 
2009 poloviční prac. úvazek + denně 
pracuje 2-4 hodiny dle potřeby jako 
dobrovolník) a  provozní zajišťující 
úklid prostor (pracovní úvazek 0,1). 
Finanční prostředky na udržení 
těchto míst jsou značně omezené 
a nejisté, neboť jsou závislé na dotač-
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mc žIRafa
dobrovolnictví je jedním 
z našich základních pilířů

ních titulech a mění se dle úspěšnosti 
při podávání projektů - každý rok je 
obvykle podáno několik žádostí, z nichž 
ne všechny jsou úspěšné.

jaKá je podpora mc?

v současné době je Mc podporováno 
obcí bílovice nad Svitavou, která při-
spívá více než 2/3 na uhrazení nájmu 
prostor Mc a činnost Žirafy podporuje 
i drobnějšími jednorázovými příspěvky 
a  vstřícnými gesty, jako je bezplatné 
zapůjčení prostor k pořádání některých 
akcí atp. Další finanční prostředky se 
podařilo získat z dotačního programu 
vyhlášeného Jihomoravským krajem. 
Podstatná část finančního zajištění Mc 
pro letošní rok vyplynula z  úspěšné 
žádosti o dotaci na Ministerstvu práce 
a  sociálních věcí v  rámci podpory ro-
diny pro rok 2011. Za získáním všech 
příspěvků z  nadací a  grantů, které 
umožňují provozovat Mc v jeho dneš-
ním rozsahu, se přitom skrývají hodiny 
bezplatné dobrovolné práce několika 
ochotných bílovických maminek.
k peněžním zdrojům na provoz centra 
patří samozřejmě také vstupné z   akcí. 
Protože je však Mc nezisková organi-
zace a jednou z jejích zásad je i nízko-
prahovost, tzn. snaha zpřístupnit většinu 
pořádaných akcí široké veřejnosti bez 
omezení, snažíme se, aby vstupné bylo 
co možná nejnižší. Mnohdy tedy výtěžek 
nepokryje náklady spojené s uspořádá-
ním akce. Jiná situace je u  výtvarných 
a některých dalších pravidelných kurzů, 
kdy vstupné určuje a vybírá přímo lektor 
a Mc je schopno výši vstupného ovlivnit 
pouze vhodným doporučením. v tako-
vých případech představuje příjmem pro 
Mc symbolický poplatek, který hradí 
Žirafě lektor za pronájem prostor Mc.
Zdrojem peněz jsou také příspěvky 
členů oS Žirafa (300,-kč/osoba/rok), 
které chápeme jako vyjádření podpory 

myšlenky existence prostoru v naší obci, 
kde se mohou setkávat rodiče a děti ke 
společné činnosti. Tento příspěvek tedy 
vnímáme i  jako morální povzbuzení 
k naší činnosti. Stejně vysokou hodnotu 
pro nás mají veškeré peněžní i  věcné 
sponzorské dary.

a jaK je možné zapojIt 
Se do chodu mc?

Mnohdy stačí opravdu málo! chcete, 
aby se v Žirafě konala zajímavá před-
náška, cvičení, tvořivý kurz či cokoli 
jiného? informujte nás o  tom, nebo 
ještě lépe – pomozte nám své přání 
uskutečnit a zapojte se do jeho realizace! 
Dejte nám tip na zajímavého lektora 
nebo využijte při organizaci některé 
z  akcí znalosti ze své profese. vypo-
moci můžete s  realizací plánovaných 
jednorázových akcí pro děti i dospělé. 
Můžete se stát služební maminkou 
v  herně nebo své schopnosti uplatnit 
při podávání grantových žádostí, které 
nám pomohou zabezpečit provoz centra 
po materiální stránce. Máte kontakt na 
vhodné sponzory, kteří by mohli podpo-
řit provoz Žirafy? oslovte je, nebo nám 
je doporučte. leží vám doma nevyužité 
reklamní předměty (či jiné drobnosti), 
které by byly vhodné jako odměny pro 
děti? věnujte nám je. Máte doma staré 

nepotřebné ručníky či utěrky? v Mc 
přijdou vždy vhod! Přijďte nám pomoci 
s úklidem  na některou z brigád nebo 
se zapojte při jednorázových úpravách 
a opravách Mc.
A mnohdy stačí ještě míň! chovat se 
ohleduplně k  zařízení Žirafy, respek-
tovat návštěvní řád Mc a při odchodu 
uklízet hračky i  ostatní vybavení na 
vyhrazená místa. Za váš vnímavý a ohle-
duplný přístup předem děkujeme!
Jistě se najde i  řada dalších možností, 
jak se úspěšně zapojit do chodu Mc 
- nejlépe jistě přispějete tím, co je vám 
samotným blízké.

Závěrem bych ráda pozvala rodiče 
s dětmi od 2 let na letní rekreaci (tábor), 
která se uskuteční pod vedením oblíbe-
né lektorky Aleny výstrkové v termínu 
24.7.-30.7.2011 u Čeložnice v malebné 
přírodě chráněné oblasti chřiby. Na 
účastníky bude čekat celotáborová hra 
„velká cesta kolem světa“ plná dobro-
družství v jednotlivých světadílech, vý-
tvarného tvoření, soutěží a her. chybět 
nebude ani karneval, kabaret, táborák 
a  hlavně spousta legrace a  pohoda. 
Zájemci se mohou hlásit do 20.3.2011.
Pokud vás zaujala nabídka letní rekre-
ace nebo máte jakýkoliv dotaz ohledně 
činnosti Mc či plánovaných akcí, ne-
váhejte nás kontaktovat na e-mailové 
adrese mczirafa@seznam.cz či tel. 790 
321 705. Rádi vám podáme potřebné 
informace. informace najdete rovněž 
na www.mczirafa.diadia.cz. 
Přeji vám krásné dny plné svěží jarní 
vůně a sluníčka!

Šárka Kučerová
koordinátorka MC Žirafa

▼ Dětský karneval 16. 1. 2011  
v Obecní hospodě



bílovická školka se již několik let potýká 
s obrovským náporem žádostí o umístě-
ní dětí do mš, z kapacitních důvodů však 
není možné vyhovět všem rodičům. 
vedení obce nyní řeší jak nespokojenost 
některých maminek s novými kritérii 
pro přijetí dětí do mš, tak otázku, jakým 
způsobem by bylo možné kapacitu ma-
teřské školky zvýšit.

Problémem, který nedávno nově vznikl, 
je změna kritérií pro přijímání dětí 
do MŠ. Paní ředitelka předložila radě 
k projednání 2 varianty kritérií s tím, 
že doporučila kritéria nová, rada vzala 
doporučení na vědomí. Paní ředitelka 
se k vzniklé situaci vyjádřila na webo-
vých stránkách školky.

Sdělení ředItelKy  
mš K zápISu dětí na  
šKolní roK 2011-2012

Dne 4.1.2011 jsem informovala Radu 
obce (dále Ro) v bílovicích nad Svita-
vou o přijímání dětí do Mateřské školy 
(dále MŠ) v  bílovicích nad Svitavou 
od 1.9.2011 na školní rok 2011-2012.
očekávám velký počet zájemců o umís-
tění do MŠ, a proto jsem nabídla Ro 

dva návrhy kritérií pro přijímání dětí 
k  předškolnímu vzdělávání pro rok 
2011-2012.

kritéria jsou:
A) kritéria pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 
2011-2012 (nejprve budou přijímány 
nejstarší děti jeden rok před nástu-
pem do ZŠ, dále přednost budou mít 
děti zaměstnaných rodičů, všechny 
budou mít trvalý pobyt v  Bílovicích 
nad svitavou).
Dle těchto kritérií byly děti zařazovány 
v předchozích letech.
v  posledních obdobích nám bohužel 
někteří rodiče v  žádosti o  přijetí do 
MŠ uváděli neúplné nebo záměrně 
nepravdivé informace, aby byly jejich 
děti přednostně přijaty.
B) kritéria pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 
2011-2012 (děti budou přijímány po-
dle věku od nejstarších po nejmladší, 
všechny budou mít trvalý pobyt v Bí-
lovicích nad svitavou).
Dle odboru školství je to jediné spra-
vedlivé kritérium, které nemohou rodiče 
obejít. Děti se přijímají podle věku, kte-
rý zkontroluji v rodném listě při zápisu 

Mezi bílovickými rodiči, kteří mají 
ratolesti ve věku, jenž je vhodný pro 
docházku do MŠ, jsme udělali malou 
anketu. Otázky byly následující:

1. Máte děti ve věku do šesti let?
2. Jak hodnotíte letošní kritéria pro 

přijetí dětí do MŠ?
3. Jaká kritéria by se podle vás měla 

zohlednit?

█  Mám tři děti ve věku do šesti let, dvě 
jsou již ve školce, teď jsem chtěla nastoupit 
do práce a dát do školky třetího, kterému 
budou v červenci tři roky, ale kvůli novým 
kritériím to nebude nejspíš možné.
kritéria se mi vůbec nezamlouvají, ta stará 
alespoň zohledňovala zaměstnání matky.
Určitě by mělo být zohledněno zaměst-
nání matky, měly by být přijaty všechny 
děti ve věku od 4 let a od tří let ty, jejichž 
rodiče chtějí jít do práce. Tak by bylo 
zajištěno, že se dítě stihne zaintegrovat 
a matka, která má domluvené zaměstná-
ní, může jít do práce.

Maminka z Polanky

█  Mám jedno dítě, kterému jsou teď dva 
roky a 2 školáky.
Nelíbí se mi, že je pouze jedno kritérium, 
chtěla jsem jít do práce, ale takhle s nej-
větší pravděpodobností nebudu moct.
Mělo by se zohlednit zaměstnání matky 
a děti ve věku od 4 let.

Maminka z Polanky

█ Mám jedno dítě, kterému jsou nyní 
dva roky.
Nová kritéria se mi nelíbí, ale myslím, že 
by moje dítě nebylo do školky umístěno 
ani kdyby platila původní kritéria.
Mělo by se zohlednit minimálně zaměst-
nání matky.

Maminka z Polanky

█  Mám dítě poslední rok ve školce a tyto 
problémy mě minuly.
celkem chápu obě strany - ty co potře-
bují jít do práce, zvláště teď, když se nová 
práce hledá tak těžko, i ty, kteří chtějí dát 
děcko ve třech, čtyřech letech do školky 
i když mají doma mimino. A taky chápu 
ředitelku, že se jí nechce řešit podvody 
ze strany rodičů.

Maminka z Havlíčkovy ul.

█  Děti mám už větší, ale také jsem řešila 
jejích umístění v předškolním zařízení.
bylo by také zajímavé sledovat skutečnou 
obsazenost MŠ - kolik procent dětí je 

pokRačuje

dIskuze
o přijímání dětí do mš
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▼ Pohled na mateřskou školku.



do MŠ. Rodiče mi předloží občanský 
průkaz ke kontrole trvalého pobytu.
Podle těchto kritérií jsou přijímáni 
chlapci a děvčata v mnoha MŠ.

v minulých letech byly v  naší MŠ 
přijímány i děti maminek na mateřské 
dovolené až rok před nástupem do 
ZŠ. Tato krátká doba však některým 
dětem nestačila pro přípravu na vstup 
do 1.ročníku ZŠ (nemocnost, delší 
adaptace na prostředí, sociální prostře-
dí rodiny…) a maminky pak přemýšlely 
o případném odkladu školní docházky 
o jeden rok.
Na základě společného jednání s RO 
a  zvážení těchto a  dalších informací 
jsem se rozhodla pro kritéria B, že pro 
rok 2011- 2012 budou kritéria pro při-
jímání podle věku dětí. Tato kritéria 
nelze v průběhu období, na které jsou 
stanovena, měnit.
Uvědomujeme si, že je situace neuspo-
kojivá a míst v MŠ je nedostatek.
chtěli bychom, aby přijímání bylo 
spravedlivé a pouze kritérii, kdy budeme 
přijímat chlapce a děvčata podle věku, 
zamezíme nepoctivým rodičům, aby 
byly jejich děti přednostně přijaty na 
úkor ostatních. vždy ale bude skupina 
rodičů, kterým daná schválená kritéria 
nebudou vyhovovat.

Jiřina Šubrtová – ředitelka MŠ

názory ředItelů růz-
ných mš na KrItérIa 
přIjímání dětí do mš

Zajímalo nás, jaká kritéria pro přijímá-
ní dětí do MŠ mají jiné školky, proto 
jsme několika ředitelům MŠ položili tři 
otázky, abychom měli představu o růz-
ných kritériích přijímání dětí do MŠ.

1. Jaká máte kritéria pro přijímání 
dětí do MŠ?

2. Proč jste si stanovili právě tato?
3. Jsou s  tím ze strany rodičů 

nějaké problémy?

█ Naše kritéria jsou - děti předškolní, 
bydliště brno - bystrc, zaměstnanost 
rodičů, věk dítěte, sourozenec.
Takto sestavená kritéria požadoval zři-
zovatel. Můj názor je ten, že mateřská 
škola je instituce určená ke vzdělávání 
dětí, není to sociální zařízení pro děti, 
jejichž rodiče jdou do zaměstnání. Na 
druhé straně, matka, které drží zaměst-
navatel pracovní místo a ona z důvodu 
neumístění dítěte do mateřské školy 
nemůže nastoupit, se tohoto místa 
musí vzdát. v loňském roce přišlo 155 
žadatelů o předškolní vzdělávání, z ne-
přijatých byly i matky, které se musely 
vzdát zaměstnání.
Ale, děti pětileté, které nejsou přijaty 
z toho důvodu, že je matka s druhým 
dítětem na rodičovské dovolené, jsou 
diskriminovány. Je to názor i ombuds-
mana. Pokud dítě nastoupí do mateřské 
školy jeden rok před vstupem do základ-
ní školy, je to nedostačující z hlediska 
začlenění do kolektivu, předškolní pří-
pravu, sociální začlenění, komunikace 
s vrstevníky, a vůbec přijetí role školáka.

Mgr.Dagmar Procházková, ředitelka 
MŠ Laštůvkova 57/59, Brno-Bystrc

█ kritéria pro přijímání dětí máme 
podobná těm vašim starým, ale jsou 
k  tomu ještě přidané body. Je na roz-
hodnutí ředitele jaká kritéria nastaví, 
aby přijímání dětí bylo transparentní. 
Rodiče u nás zatím problém s kritérii 
neměli, spíše s nepřijetím. Ale od příš-
tího roku je pravděpodobné, že budou 
kritéria všude podle věku.

Dana Hrabalová, ředitelka školy MŠ 
Cihelní 1a, Brno-Obřany

█ Mám nastavená kritéria stejná jako  
v předcházejících letech. bodové ohod-
nocení jsem si kvůli tomu dala svoje. 
Rodiče jsou s tímto dopředu seznámeni. 
Snažím se rodičům vycházet vstříc a před 
nepracujícími rodiči dám přednost těm, 
kteří pracují. během roku je pohyb, takže 
i děti, které jsou přijaté, nemusí nastoupit 
(rodinné důvody, stěhování, školka, kte-
rou dostalo rodiče blíže k bydlišti, aj.). 

ve školce pravidelně. Některé děti mají 
v docházce časté absence, i když mají za-
placeno celodenní pravidelnou docházku. 
Poplatky za pobyt dítěte v MŠ jsou pro 
některé rodiny natolik nízké, že jim neva-
dí, když dítě školku nevyužívá, pokud to 
z jakýchkoliv důvodů je pro ně výhodnější. 
Taky se stále objevují možnosti jiných 
typů předškolního vzdělávání případně 
hlídání, které je obvyklé v Evropě a po-
slední dobou i u nás.
Pokud nestačí kapacita volných míst pro 
všechny přihlašované děti, budou si muset 
rodiče, kteří např. z důvodu pracovního 
vytížení by rádi dítě do školky umístili 
a  jejich dítě nebude přijato, najít jiné 
předškolní zařízení někde jinde. Je to 
přece jejich zodpovědnost.
Nové školky, třeba i  soukromé, stále 
vznikají, také se nabízí dost možností na 
půldenní hlídání dětí v  tzv. školičkách 
i  soukromě. Pro rodiče, kteří pracují ve 
městě brně je jistě jednoduší umístit své 
dítě tam, případně v  dražší soukromé 
školce, než pro rodiny, kde je např. jeden 
rodič zatím na mateřské dovolené a do-
jíždění do města s kojencem či batoletem 
je neúměrná zátěž. Na takovéto případy 
by se měl brát ohled.

Maminka z Havlíčkovy ulice

█  Máme 2 kluky – 3,5 a 1,5 roků. Star-
šího jsme se loni samozřejmě pokoušeli 
přihlásit v bílovicích do mateřské školky, 
ale jak jsme správně tušili, nevyšlo to. Jsem 
totiž na mateřské. A to je právě to, co mě 
na celé věci nejvíc trápí, dosavadní kritéria 
(pracující rodiče, sourozenci ve školce, atd.) 
nic nevypovídají o potřebách dětí. Jako by 
mateřská školka byla pro dospělé a ne pro 
děti. Já chápu postoj maminek, které se 
vzbouřily proti novému kritériu, sama budu 
v této situaci příští rok a ať tak či tak, mladší 
syn se sem do školky určitě nedostane. Na 
druhou stranu si myslím, že dítě ve třech 
letech (nemluvě o pozdějším věku) potře-
buje kolektiv a  jiný systém předškolního 
vzdělávání a zařazování se do společnosti, 
než mu mohu poskytnout já a jeho mladší 
sourozenec. kdo má doma dvě malé děti, 
tak určitě ví, že skloubit zájmy tří nebo 
čtyřletého dítěte a miminka je velmi složité.
S ohledem na tyto skutečnosti jsem se 
snažila na konci loňského léta vzít situaci 
do svých rukou a začala jsem se vyptávat 
a volat do mateřských škol v brně. větši-
nou mi bylo řečeno, ať se o nás postarají 
bílovice, ale pak jsem objevila mateřskou 
školu, kde otevírali novou třídu a  syna 
přijali. Nezajímalo je, jestli jsem doma, 
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Rodiče, kteří nedostali místo ve školce 
pro své děti a mají stále zájem, eviduji 
a pokud se místo uvolní, dávám jim vědět.
Zde jsou naše kritéria: Přednostně jsou 
přijímány děti poslední rok před nástu-
pem na základní školu. Pokud nelze dítě 
v posledním roce před zahájením školní 
docházky přijmout z kapacitních důvodů 
(a rodič odevzdal vyplněnou přihlášku 
v řádném termínu), zajistí zařazení dítěte 
do jiné MŠ zřizovatel na základě upo-
zornění ředitelky školy. Další kritéria pro 
přijetí do MŠ: přijetí dítěte k pravidelné 
docházce (3b), děti obou již zaměstnaných 
rodičů (6b), sourozenec již v MŠ (8b), děti 
z neúplných rodin nebo zaměstnaný rodič 
(7b), dítě z věřící rodiny (2b), opakované 
žádosti, tj. děti neumístěné v minulém 
školním roce (2b), dítě, které bude na-
vštěvovat MŠ od 1.9.2011 (2b).

Jolana Šrubařová, ředitelka MŠ 
Biskupská 7, Brno-město

názor dětSKého  
pSycholoGa

Situace ohledně nástupu do školky 
a  souvisejícího věku dítěte se má ná-
sledovně:
Přibližně ve 3 letech se tvoří identita dí-
těte, jeho Já, odpojuje se od mámy, rodičů 
a skrze tzv. období vzdoru, negativismu, 
„první pubertu“ se vůči rodičům (hlavně 
tedy matce) vymezuje a buduje si vlastní 
autonomní postoj ke světu, k tomu, co 
chce a nechce, atd. v  tento čas je zralé 
a nejlépe připravené vyjít z  rodiny do 
světa vrstevníků a  jiné autority - paní 
učitelky. Jeho dalším vývojovým úkolem 
je totiž naučit se pohybovat se mezi 
vrstevníky, najít si ve skupině takovou 
pozici a roli, která mu bude vyhovovat 
a zároveň ji ostatní respektují, potřebuje 
se učit procházet běžnými situacemi 
mezi vrstevníky - konflikty, srovnávání 
se, vymezování se, vzájemná podpora, 
první přátelství a nepřátelství, projevo-
vání svých emocí přijatelnou formou pro 
ostatní... Dítě se potřebuje také pozvolna 
učit přijmout „davovou“ strukturu času 
a prostoru, tedy ne jen pro něj individu-
álně vytvářenou, ale pro celou skupinu 
- třídu, jejíž je dítě „jen“ součástí. Učí se 
přijmout a  respektovat jinou autoritu, 
než rodiče a blízké lidi rodiny, také čas-
to odlišný styl vedení, než na jaký bylo 
zvyklé doma, zároveň i  pod takovým 

vedením se umět projevovat, říci si, co 
potřebuje, mít se dobře. Toto všechno 
je důležitý vývojový úkol pro předškolní 
období, který se nedá suplovat, nahradit 
domácím prostředím. Doma se jednodu-
še dítě od domova neodpojí. s nástupem 
do školy nastupují jiná vývojová témata, 
jako je vztah k povinnostem, již pevná 
struktura času, velký důraz na rozvoj raci-
onální složky dítěte. ve škole již musí dítě 
stavět na tom, co se naučilo ve školce. ve 
škole často není čas se zabývat emocemi 
a vztahy dětí ve třídě, v kolektivu, i když 
by to bylo žádoucí.
Takže vřele doporučuji, obecně vzato, 
aby dítě nastoupilo do školky ve věku 3 
let a posuny, odklady byly řešeny indi-
viduálně a výjimečně. vnímám to velmi 
ve prospěch dětí (i mladších sourozenců 
a maminek.

Alena Vávrová, dětská psycholožka

vyjádření  
ombudSmana

V polovině února vydala kancelář 
ochránce práv prohlášení ke kritériím 
pro přijímání dětí do MŠ:
„kritéria pro přijetí do mateřské školky 
se mají týkat dětí, nikoli posuzovat jejich 
rodiče.“
Na základě individuálních stížností 
rodičů odmítnutých dětí a prostudování 
kritérií více než 50 různých mateřských 
škol v celé ČR se ochránce rozhodl ana-
lyzovat nejobvyklejší kritéria. Některá 
z nich lze používat naprosto legitimně, 
jiná je třeba zvažovat spolu s  dalšími 
okolnostmi a  některá podle ochránce 
zavádějí nepřípustné rozlišování.
Přijímání dětí do mateřských školek je 
ovlivněno některými problematickými, 
či rozporuplnými okolnostmi:
od 90. let je počet míst ve školkách 
nižší než množství přihlašovaných dětí. 
logicky tak narůstá počet zamítnutých 
žádostí.
o tom, zda bude dítě přijato či nepřijato 
k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje 
podle školského zákona výlučně ředitel 
mateřské školy. Jedná se o  správní ří-
zení a ředitel, jako správní orgán, musí 
respektovat správní řád – tj. musí jednat 
nezávisle, nestranně, vydat písemné 
rozhodnutí s  řádným odůvodněním 
a poučením o možném odvolání proti 
němu. Školský zákon vylučuje možnost, 

chodím do práce, jestli u nich má můj syn 
nějaké sourozence atd. Momentálně tedy 
vozíme syna do školky do brna (podotý-
kám, že ne vždy je k dispozici auto, takže 
i autobusem) a určitě to přináší spoustu 
komplikací a finanční náklady, což není 
jednoduché, ale jsem moc ráda, že to 
takto dopadlo. Syn je šťastný, má spoustu 
kamarádů, zážitků a  já vidím, jak moc 
se ve školce učí a jak se mění. z toho je 
patrné, že pokud je vůle, tak jde všechno.
chci tím vším říct, že každé dítě škol-
ku potřebuje, i to, které má maminku 
doma na mateřské, a pokud není dosta-
tek míst pro všechny měl by opravdu 
rozhodovat věk.
Myslím si tedy, že pokud se zohledňuje 
pouze věk dětí, je to pro děti spraved-
livější.

Maminka z lokality Na Nivách

█  Mám dvě děti - 1 a 4 roky, a nová 
kritéria se mi velmi zamlouvají, jsou 
průhledná a  spravedlivá. Doufám, že 
starší syn se letos dostane do bílovické 
mateřské školy. Potřebuje se začlenit do 
kolektivu, poznat jinou autoritu, naučit se 
samostatnosti a spolupracovat a vycházet 
s ostatními vrstevníky a také spoléhat se 
sám na sebe. To jsou zkušenosti a zážitky, 
které doma postrádá a  nemohu mu je 
nijak nahradit. chápu protesty některých 
matek nastupujících do práce, ale měly by 
si uvědomit, že MŠ je tu pro děti a jejich 
výchovu a není hlídací službou pro rodiče. 
Zdá se mi nespravedlivé, aby můj starší 
chodil do MŠ jen jeden rok pouze proto, 
že má mladšího sourozence. Nejsem od-
borník, ale jeden rok je dle mého názoru 
naprosto nedostačující. Nová pravidla se 
mi proto líbí bez výhrad.

Maminka z lokality Na Nivách

█  Máme dvě děti. Jednomu budou brzy 
4 roky a druhému je 15 měsíců.
Nová kritéria jsou spravedlivá vůči 
dětem a vzhledem k  tomu, že předešlá 
byla některými maminkami zneužívána, 
tak si myslím, že věk je jasně nastavené 
kritérium, které nelze obejít. Mé dcerce 
bude v září téměř 4 a půl roku a vrstev-
níky opravdu potřebuje.
Souhlasím s novými kritérii, i když jsem 
si vědoma, že při stávající kapacitě bílo-
vické školky budu mít problémy se za-
řazením do MŠ u svého druhého dítěte.

Maminka z lokality Na Nivách

názoRy RodIčŮ

12

Prodám byt v Adamově v ov,  
3 + 1, 65 m2          Tel. 774 087 690

řádková inzerce
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aby do rozhodování ředitele zasahoval 
nebo ho ovlivňoval zřizovatel školky.
Proti principu nezávislého správního 
rozhodnutí ředitele však stojí fakt, že 
zřizovatel – nejčastěji obec – školku 
nejen zřídí (tj. včetně rozhodnutí o její 
velikosti), ale také ji financuje, kontro-
luje její hospodaření, vybírá, jmenuje 
i odvolává ředitele apod. Jen těžko si lze 
představit, že ten, kdo umožňuje exis-
tenci mateřské školy, nebude ovlivňovat 
i její fungování.
Přestože je rozlišování a  bodové zvý-
hodňování některých dětí pro přijetí 
zcela legální a  vzhledem ke kapacitě 
školek i nezbytné, nesmí být stanovená 
kritéria v rozporu se zákonem. Zejména 
je třeba mít na paměti, že kritéria mají 
posuzovat děti, nikoli jejich rodiče.

Nejčastěji používaná kritéria a možná 
úskalí jejich používání:
1. Věk
Upřednostnění starších dětí je obecně 
legitimní, protože s vzrůstajícím věkem 
a blížící se povinnou školní docházkou 

je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrs-
tevníky v kolektivu a získalo samostat-
nost. Paušální zvýhodnění podle věku 
by totiž v některých lokalitách vedlo 
k  tomu, že např. tříleté děti by se do 
mateřské školy vůbec nedostaly. Pak 
by se jednalo o  přímou diskriminaci 
v přístupu ke vzdělání.

2. Zdravotní stav dítěte
Ze zákona vyplývá jako podmínka pro 
přijetí dítěte do školky pouze povinné 
očkování. Školkami někdy stanovená 
kritéria, jako např. „zdravotní způso-
bilost“ či „doporučení pediatra“ jsou 
velmi neurčitá a školky by je bez dalšího 
upřesnění neměly používat. 
Zdravotní postižení jako paušální důvod 
k odmítnutí dítěte mateřskou školkou 
je přímou diskriminací.

3.  Vztah rodičů k obci a orgánům ve- 
řejné moci

Nejčastěji se jedná o  zvýhodňování 
dětí rodičů zaměstnaných ve veřejném 
sektoru (přímo na obecním úřadě, ve 

školství apod.) nebo o užití formulace 
„umístění dítěte je v zájmu obce“.
Takové kritérium je podle ochránce 
nevhodné. Právo dítěte není založeno 
na zaměstnání jeho rodičů.

4. Zaměstnanost rodičů
Toto kritérium je problematické, přes-
tože není diskriminační. Přehlíží to-
tiž vzdělávací funkci mateřské školy 
a  přisuzuje jí primárně funkci hlídací 
služby poskytované rodičům. Jestliže je 
školka součástí vzdělávacího procesu, 
není možné toto kritérium používat 
paušálně, ale vždy na základě posou-
zení individuální potřeby předškolního 
vzdělávání konkrétního dítěte. opačný 
přístup by byl v  rozporu s právem na 
vzdělání garantovaným listinou zá-
kladních práv a svobod.

5. Trvalý pobyt
Požadavek trvalého pobytu dítěte 
v obci není diskriminační a může být 
legitimní. Pokud by však toto kritérium 
bylo bezpodmínečné, tj. žádné dítě bez 

Petr ŠMORA, kominík – revizní technik spalinových cest, tel.: 604 547 697, smora@email.cz
www.kominictvi-brno.webnode.cz

KOMINICTVÍ ŠMORA
KONTROLY a ČIŠTĚNÍ – REVIZE – VLOŽKOVÁNÍ – MĚŘENÍ SPALIN

Přijímáme objednávky na pravidelné prohlídky komínů podle nového nařízení vlády 
č.91/2010, které platí od 1. 1. 2011. Prohlídka bude časově náročnější a z toho dů-
vodu bude omezen počet zákazníků. Platí pro všechna paliva (plynná, kapalná, tuhá).

Prohlídka bude obsahovat:
• celkovou kontrolu komínu a kouřovodu
• čištění komínu a kouřovodu
• prohlídku kamerou (dle potřeby)
• vystavení zprávy o stavu komínu

POZOR!
Nedodržením pravidelných prohlídek 
komínů riskujete pokutu až 25.000,-Kč.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

placená inzerce



trvalého pobytu v obci by nemohlo být 
za žádných okolností přijato, o  legiti-
mitě tohoto kritéria lze pochybovat. 
ochránce v této souvislosti připomíná, 
že mateřská škola poskytuje vzdělání 
dětem, nikoli rodičům. 

6. sourozenci dítěte
v případě znevýhodnění dítěte, jehož 
mladší sourozenec je v  péči rodiče 
na mateřské/rodičovské dovolené se 
předpokládá, že rodič může pečovat i o 
dítě ucházející se o  místo v  mateřské 
škole. vzhledem k tomu, že školka není 
poskytovatel pečovatelské služby, ale 
vzdělávací zařízení, uplatnění tohoto 
kritéria znamená znesnadnit nebo 
znemožnit dítěti přístup ke vzdělání. 
Zvýhodnění dítěte, jehož sourozenec už 
do dané školky chodí, je naopak racio-
nální. Podporuje soudržnost sourozenců 
a ve většině případů bude mít pozitivní 
vliv na adaptaci dítěte v novém prostředí. 

a jaKé je vyjádření 
rady obce? 

Primárním úkolem mateřských škol je 
„poskytovat vzdělání dítěti“. Nositelem 
práva na předškolní vzdělávání je dítě, 
nikoliv jeho zákonný zástupce. Ředitel-
ka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání jako orgán státní 
správy, a proto se musí při rozhodování 
řídit vedle ustanovení antidiskriminač-
ního zákona rovněž listinou základních 
práv a svobod.
Dle právního názoru ombudsmana:
kritérium zvýhodňující děti, jejichž rodi-
če jsou zaměstnáni nebo výdělečně činní, 
sice není diskriminační, na druhou stranu 
nesouvisí bez dalšího s dítětem, jakožto 
adresátem poskytovaného vzdělávání, 
ani s  jeho individuálními potřebami. 
ochránce proto nedoporučuje využívat 
při přijímání dětí do mateřských škol 
kritérium zaměstnanosti rodičů. 

Pokud je při rozhodování o přijetí do 
mateřské školy „znevýhodněno dítě“, 
jehož matka/otec je na mateřské/rodi-
čovské dovolené s jiným dítětem, jedná 
se o  přímou diskriminaci z  důvodu 
pohlaví (rodičovství). 
obec si je vědoma situace, která tíží 
rodiny s dětmi a jak již uvedla v odpo-
vědi na petici občanů ohledně otevření 
dalších tříd MŠ, činí v současné době 
postupné kroky a jednání směřující ke 
zvýšení počtu přijímaných dětí. Jak již 
bylo vysvětleno v odpovědi na zmíněnou 
petici, nejde jen o  to zajistit vestavbu 
či přístavbu tříd, ale současně splnit 
příslušné normy tj. plochy zahrady (na 
1 dítě 4 m2) dle příslušných právních 
předpisů, aby vzniklé třídy mohly být 
otevřeny.

Miroslav Boháček, místostarosta

Téma zpracovala: vendula bartáková

provozovatel: 
Dobrovolný svazek obcí “Časnýř”
(obec bílovice n. Sv., Řícmanice, kanice, babice n. Sv. 
a ochoz u brna)
Sídlo: bílovice n. Sv., komenského 446, PSČ 664 01
iČo 70937818   

parametry: 
Délka 3 714 m, šířka 3 m, povrch asfaltový.

umíStění:
cyklostezka vedoucí po levém břehu řeky Svitavy mezi obcí 
bílovice n.Sv. a brnem, je součástí mezinárodního cykloko-
ridoru mezi krakovem a vídní nazvaného Jantarová stezka. 
Umístěna je na katastrálním území Maloměřice, kanice 
a bílovice n. Sv.

podmínKy provozu:
1. Po cyklostezce se mohou pohybovat pěší turisté, cyklo-

turisté, bruslaři na kolečkových bruslích  a  další osoby 
se sportovním náčiním, případně s  invalidním vozíkem 
a podobně. 

2. Průjezd motorových vozidel je zde zakázán s výjimkou 
vozidel vybraných vlastníků nemovitostí přilehlých ke 
komunikaci. výjimky ze zákazu vjezdu uděluje MZlU 

v brně, Školní lesní podnik Masarykův les křtiny (odd. 
správy majetku, tel. 516 428 823).

3. Uživatel cyklostezky je povinnen dodržovat pravidla 
silničního provozu a být ohleduplný k dalším uživatelům.

4. Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na vlastní 
nebezpečí. v případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé 
škody na zdraví i na majetku ten, kdo nehodu způsobil. 

5. Uživatel cyklostezky nesmí po sobě zanechávat na cyk-
lostezce i  v  jejím okolí odpadky a nesmí ničit mobiliář 
(lavičky, infopanely, zábradlí a pod.) 

6. v  případě zjištění závady či poškození cyklostezky, lze 
toto nahlásit na obecní úřad kanice, tel.v pracovní dny  
545 227 234, nebo e:mail obec.kanice@volny.cz  

V Kanicích dne 15. 9. 2009
Ing.Vladimír Kalivoda, předseda DSO Časnýř, vr. 

brno-obřany – bílovice n. sv.
pRovozní Řád cyklostezky

14



15

Zajdete si rádi čas od času do divadla, 
na výstavu, besedu či na jinou kulturní 
akci, ale zatím jste vždy museli za po-
vyražením do brna či ještě dále? Už 
nemusíte! (nebo alespoň ne tak často) 
Mediální komise dělá vše pro to, aby si 
občané bílovic mohli kulturu užívat i ve 
své obci, a proto vás budeme pravidelně, 
ať už na stránkách zpravodaje, nebo 
častěji na obecních internetových stránkách seznamovat s kulturními, sportovními, 
vzdělávacími, i jinými akcemi, které by vás mohly zajímat.

Kdy co Kde
12.3. 20:00 Bílovický countrybál Obecní hospoda
19.3. 2. Irský večer Sokolovna
27.3. 18:30 Zraněný pastýř – divadelní představení kostel C a M 
9.4. 9:00 26. tradiční Jarní běh – otevření sezóny Palackého údolí

3.4.  17:00
poslechový pořad „Bob Dylan, slavné coverver-
ze (ještě slavnějších písní)“

fara Bílovice n. S.

13.4. 18:00
„Proměny Polanky“ - přednáška kronikáře 
B. Nejezchleba, před zahájením bude možné 
nahlédnout do obecní kroniky

Klub důchodců
(Přezůvky s sebou!)

Pro děti potom něco málo z Mateřského centra Žirafa:
Kdy co
18.3. 10:00 Keramická dílna
19.3. 9:00 Smaltování s Alenou Výstrkovou
25.3.  16:30 Čtení pro děti + výtvarná dílna na téma Africké pohádky
26.3.  14:00 Bazárek dětského oblečení, vybavení a hraček
2.4.   9:00 Jarní keramická dílna
8.4.  15:30, 17:30 
 a 19:30 Velikonoční dílna s Klárou

15.4.  16:00 Den Země pro nejmenší
7.5. 9:00 a 13:00 Fimo a korálkování – výtvarné tvoření s Radkou Flekovou
17.6. 16:00 Táta dneska frčí (zábavné odpoledne)

informace zde uveřejněné jsou pouze informativní a redakční rada nenese žádnou 
zodpovědnost za jejich změnu. Pro bližší informace, stejně jako informace o dalším 
dění v obci, sledujte obecní webové stránky www.bilovice-nad-svitavou.cz a stránky 
Mc Žirafa www.mczirafa.diadia.cz. Užívejme si bílovice!

okénko
kultuRní 

Činnost oddílu florbalu pro mladší žáky byla v le-
tošním školním roce úspěšně zahájena, na rozdíl 
od toho minulého, kdy tréninky odpadaly z důvodu 
pracovní zaneprázdněnosti i nedostatku stabilních 
zájemců. V září 2010 se sešla parta zapálených 
kluků – 11 pravidelných hráčů ve věkovém průměru 
12 let. Hrajeme každý čtvrtek od 16 hodin v tělocvičně 
sokolovny. Každý rok přijímáme nové zájemce od 8 
let. Noví hráči přicházejí pravidelně v září, někteří 
se svými již hrajícími kamarády i v průběhu roku. 
Ne všichni ale setrvají delší čas nebo nenavštěvují 
tréninky pravidelně. Časově se jim některým kryjí 
s jinými aktivitami.
Mladí (malí) florbalisté se kromě klasické hry věnují 
technickým pravidlům florbalu. Jde to lépe se staršími 
kluky přibližně od 10 let. Nejlépe je patrný pokrok 
u hráčů, kteří setrvali u florbalu několik let a neodradil 
je ani dril technické stránky. Mnohdy jim připadá jako 
hodiny tělocviku ve škole, v nichž musí zvládat různé 
techniky. Hra je to velmi dynamická, rychlá a náročná 
na přesnost i fyzickou kondici. Někteří zájemci odpadli 
doslova jako hrušky po prvních minutách hry – chy-
běla jim dechová výdrž.
Oddíl byl po mnoha letech působení dovybaven 
technickými pomůckami. Hráčům - brankářům byly 
pořízeny ochranné helmy a zakoupeny originální 
florbalové branky. Maličké branky, v porovnání s vel-
kými fotbalovými, dělaly z počátku hráčům problém.
Mezi současné registrované členy oddílu florbalu patří 
Vladimír Hradil, Martin Kalod, Václav Matyáš, Michal 
Minařík, Ondřej Moučka, Jan Nedbal, Radoslav 
Petrov, Robert Polák, Jan Priessnitz, Daniel Švanda 
a Tomáš Virčík. Mnozí z nich reprezentovali oddíl na 
regionální soutěži v malém florbalu, která probíhala 
(a dosud probíhá) v několika etapách od loňského 
listopadu v Brně. Soutěže se účastní především hráči 
a družstva TJ Sokol z Brna a okolí, ale také např. 
ze Znojma. Vzhledem k tomu, že nikdo neočekával 
umístění „na bedně“, bylo příjemným překvapením 
pro kluky i mne samotného, že pokaždé zastoupení 
oddílu zabojovalo a výsledkem bylo dvakrát druhé 
místo. Závěrečný turnaj regionální soutěže proběhl 
5.3.2011, naše družstvo se umístilo na 3. místě 
a postoupilo do celostátní soutěže. 
Doufáme v další úspěšné zdolávání soupeřů i v příš-
tím soutěžním roce.

Za oddíl florbalu Petr Pošmůrný          

malí bílovIčtí 
FlorbalISté

oddíl Sokola Bílovice nad Svitavou

► Oddíl florbalu mladší žáci.
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hledáte něco, co se nedá objevit v běžné informační 
síti? hledáte zajímavosti z kulturního dění v jihomo-
ravském kraji? nevíte kam o dovolené či víkendu, máte 
problém se zajištěním nebo poskytnutím služeb? prší 
a vy nevíte jak zabavit své ratolesti? chcete si rekreačně 
zasportovat a zregenerovat svou tělesnou schránku? 
plánujete dovolenou ve svém oblíbeném a pro vás 
jedinečném regionu? 

jIž bylo doSt otázeK! na všechny vám pomůže odpovědět 
naše, ale i vaše publikace.
S uspokojením Vám můžeme oznámit, že se blíží vydání publikace 
„Cestujeme po Moravě- Jihomoravský kraj“. Tato publikace bude 
informovat o velice známých místech tohoto kraje, ale i o místech, 
které nenajdete nikde popsané, než v naší publikaci.
Děláme vše pro to, aby tato publikace bylo co nejobsáhlejší a infor-
movala o všech detailech obcí, měst, památek a dalších místech 
tohoto kraje. Není však v našich silách zveřejnit chronologicky 
všechna pozoruhodná stavení, Boží muka, kostely, koupaliště 
a rybníky, významná a památná místa... To si musí čtenář naší 
publikace objet třeba na kole, pěšky nebo autem sám.

Za návštěvu stojí všechna uvedená města, obce a celé mikrore-
giony – ostatně to si vyzkoušel tým našich obchodních zástupců, 
kteří Vás navštívili. Všichni se bez výjimky shodují na skutečnosti, 
že „u nás“- v České republice, je spousta krásných míst, o kterých 
někteří lidé ani netuší.
Pokud této výše uvedené větě někdo nevěří, nezbývá nic jiného, 
než se o tom přesvědčit. Tak, jak jsme to uskutečnili my. Tato pub-
likace bude distribuována na informační centra, obecní a městské 
úřady, hrady, zámky, muzea, galerie, ZOO, jeskyně a některé hotely, 
penziony a rekreační zařízení....
Jako bonus jsme si pro Vás připravili on-line verzi nově vydaných 
publikací na našem webu 
www.aspida.cz nebo www.cestujemepomorave.cz, www.
cestujemepocechach.cz. 
Zjistíte zde, že publikací jsme vydali více, již máme zpracovanou 
celou ČR. Každým rokem se přímo účastníme i veletrhů a výstav 
o cestování a turismu: BVV Region Tour a GO v Brně, Tourism 
Expo na výstavišti Flóra Olomouc, Ostravské výstaviště – Černá 
louka, ITEP v Plzni..., kde máme pro vystavovatele a návštěvníky 
k dispozici všechny publikace.
Publikace Vám můžeme zaslat i poštou. 
Jsme Vám zcela k dispozici na adrese: 
aspida s.r.o., černovická 13, 617 00 brno
tel/fax.: 545 221 137, e-mail:aspida@aspida.cz
Těšíme se na Vaše ohlasy a další náměty, jak tyto publikace,  
či on-line verzi vylepšit a jak se Vám líbí.

pěkné cestování přeje  
kolektiv firmy aspida s.r.o.
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