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ZPRAVODAJ
BÍLOVICKÝ

STŘED OBCE
Jaký jednou bude?



Březnový zpravodaj můžeme přijímat jako sou-
část přicházejícího jara, a proto by jeho obsah 
měl mít jarní podtext. Snažíme se to tak nějak 
vždycky vystihnout.
Vítání jara „U luže“ znamená pro mnohé z nás 
každoroční jarní procházku do jednoho z mno-
ha pěkných míst v okolních lesích. Na tuto slav-
nost bývá počasí opravdu jarní - se sluníčkem 
i přeháňkami, teplem či zimou. Přesné datum 
konání není zatím známo, takže ho ve Zpra-
vodaji nenajdete. Bude však oznámeno nejen 
na plakátech a hlášeno místním rozhlasem, ale 
určitě i na webových stránkách obce.
K úvahám o tom, co nám přináší jaro, mně 
přicházejí na mysl nejen představy pučícího 
jara, svěží zeleně a prvních jarních květů, ale 
i představy krásných Bílovic jako obce s milými 
a přátelskými lidmi. Tyto představy směřují 
i k našim steskům na nevábné pohledy na 
některé cesty, domy a zejména naši „dědinu“. 
K jarním krásám by určitě v budoucnu velmi 
přispěl i příjemnější pohled na tuto frekvento-
vanou část obce.
Tématu „střed obce“ je v tomto zpravodaji věno-
váno hodně prostoru. Obyvatelé Bílovic budou 
jistě stále očekávat, jak se bude situace vyvíjet, 
i když všichni víme, že jde hlavně o peníze. Jis-
té sumy již byly v dřívějších volebních obdobích 
tomuto tématu věnovány, bohužel však zatím 
nebylo nic dotaženo do konce. Co bylo, bylo, 
vycházejme teď ze současného stavu. Na co 
potřebujeme peníze hledat nejdříve, je to první 
- studie a projekt. Zdá se, že se blýská na lepší 
časy, a je to moc dobře. První krok byl učiněn už 
před řadou let - zbouráním domů, místo kterých 
dnes máme málo půvabné parkoviště. Dalším 
dlouho očekávaným krokem bylo zbourání 
chátrajícího domu, které proběhlo letos v lednu. 
Třetím krokem byla anketa vyzývající občany 
k předložení svých představ (bohužel zůstala 
téměř bez zájmu) a čtvrtým krokem je zadání 
k vypracování studie, která má být předložena 
občanům k připomínkování. Pak, doufám, se 
najde víc lidí, kteří se připojí svými nápady 
k vytvoření konkrétního řešení.
Přeji všem čtenářům za redakční radu pěkné 
letošní jaro a spokojenost nad čtením tohoto 
čísla zpravodaje.
Nově zpravodaj vychází dvacetistránkový 
v nákladu 1 400 výtisků.
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Uběhl už téměř rok a půl od volby nového 
vedení obce. Místostarostou se stal Miroslav 
Boháček, se kterým jsme se rozhodli do toho-
to čísla zpravodaje udělat rozhovor. Otázky 
jsme zvolili v podobném duchu jako v roz-
hovoru v minulém čísle se starostou obce.

Pane místostarosto, jak hodnotíte 
svou dosavadní práci pro Bílovice? 
Jak se daří naplňovat Váš volební 
program?
Svou dosavadní práci ve funkci mís-
tostarosty hodnotím kladně. Jelikož 
nejsem rodilý „bílovčák“, mám ne-
zaujatý, racionální postoj při řešení 
různých situací.
Protože jsem v  pozici neuvolněný 
místostarosta, tedy jsem na obci jen 
v  určité dny v  týdnu, snažím se tyto 
dny maximálně využít k  tomu, abych 
ze své pozice místostarosty co nejvíce 
pomohl obci.
Volební program Nového směru, za 
který jsem byl zvolen, se samozřejmě 
snažím naplňovat v rámci možností co 
nejvíce. Podařilo se zařídit, aby pro ob-
čany Bílovic fungoval zdarma ekodvůr, 
s výraznou pomocí kulturní komise se 
daří zlepšovat kulturní zázemí, podpo-
rujeme MC Žirafa. Doufám, že se lepší 
komunikace mezi občany a obcí, zlepšily 
se určitě webové stránky obce, vysílání 
kabelové televize se nám podařilo umís-
tit na internet. Neustále se řeší ZŠ a MŠ 
– to je samozřejmě běh na dlouhou trať. 

pRo místostaRostu
otázky

Zastupitelstvo se zabývá i středem obce, 
chystáme soutěž o zpracování ideového 
návrhu řešení středu obce pro studenty 
brněnských škol. Průběžně se snažíme 
zapojovat se do různých dotačních 
programů. Také jsem si vzal na starost 
obecní policii a nyní vymýšlím novou 
koncepci jejího fungování.

Podařilo se Vám osobně něco změnit 
v chodu obce, bořit třeba některé za-
žité stereotypy?
Je těžké měnit zažitý styl práce, který je 
dán dlouhodobě, navíc, když tu nejsem 
každý den, ale momentálně se snažíme 
úřad „zpružnit“. Ohledně personálních 
otázek z pozice místostarosty nemůžu 
měnit nic - můžu spíše navrhovat změ-
ny, ale hlavní zaměstnavatel, který even-
tuálně měnit může, je starosta. Uvítáme 
samozřejmě podněty od občanů, reakce 
na kvalitu komunikace a podobně.

Máte nějakou zpětnou vazbu od 
občanů na Vaši činnost a činnost za-
stupitelstva?
Protože bydlím na Nivách, přijdu větši-
nou do kontaktu s lidmi z této lokality 
a na moji činnost jsem od nich neslyšel 
nějakou větší kritiku. Největší kritika je 
ohledně obecní policie. Na zastupitele se 
mě nikdo zatím neptal, ani nehodnotil 
jejich činnost. Mrzí mě, že na veřejná 
zasedání zastupitelstva chodí minimum 
občanů.

Jak se Vám daří skloubit zaměstnání 
a místostarostování?
Je to špatné, ale musím se s tím poprat, 
obojí stojí hodně práce. Je to o  tom 
umět si rozvrhnout čas. Když je člověk 
na obci, musí se řešit obecní věci, je 
potřeba pracovně vypnout - a opačně. 
Vyřizuji hodně věcí přes maily, ale obě 
práce musím razantně oddělovat.

Máte vůbec dostatek času na rodinu 
a koníčky?
(hořký úsměv) Od doby, kdy jsem na-
stoupil jako místostarosta, šly všechny 



►

koníčky stranou, nemám čas na žádný… 
Možná se mi tuto sezónu podaří chodit 
na tenis zde v Bílovicích. Veškerý volný 
čas se snažím věnovat rodině. Doma 

jsem zhruba od šesti večer plus víkendy, 
ale stejně někdy do pozdních večerních 
hodin řeším další věci. Není to rozhodně 
jednoduché.

Co si představujete, že by jednou 
mohlo být ve středu obce?
Z domu č.p. 24 po paní Trnkové bych si 
představoval vytvoření multifunkčního 
objektu, kde by byla umístěna pošta, 
obecní úřad, knihovna, místnost pro 
MC Žirafa, eventuálně klubovna pro 
důchodce a  třeba ordinace dětského 
lékaře. Tím by se obrovsky ulevilo 
dopravní situaci na ulici Komenského. 
Dům po obecním úřadu by se tak dal vy-
užít jako další prostory pro ZŠ. Všechno 
závisí na finančních prostředcích a také 
na tom, co napadne studenty, kteří 
budou navrhovat podobu středu obce. 
Měly by se zbourat všechny staré domy 
a na volné prostranství umístit lavečky 
a zeleň, také by bylo vhodné myslet na 
dočasná parkovací místa, která by bylo 
možno využít jen v konkrétní hodiny, 
aby zde auta nestála dlouhodobě. Umím 

si představit i  nějaké malé obchůdky 
a  mělo by být počítáno se zálivem 
pro autobusovou zastávku a  zároveň 
prvkem zpomalujícím dopravu – třeba 
přechodem pro chodce se středovým 
ostrůvkem.

Chystá se teď nějaká větší akce, se kte-
rou by měli být Bílovčáci seznámeni?
Napadá mě momentálně Kniha o Bí-
lovicích, jejíž kompletace se blíží do 
finále – líbil by se mi nějaký slavnostní 
křest. Jinak by měla probíhat průběžná 
oprava chodníků a silnic v obci, dále je 
zažádáno o  určité dotace – například 
na protipovodňový plán, jehož součástí 
je bezdrátový rozhlas, či další etapa 
výsadby zeleně. Nechme se překvapit, 
co vše se nakonec podaří.
Na závěr bych chtěl dodat, že pokud 
mají občané jakékoli dotazy, návrhy či 
připomínky, mohou se na nás na obci 
obrátit, vyslechneme je a  pokusíme 
se najít řešení. Mohou napsat mail či 
přijít osobně.

ptala se Vendula Bartáková

konaného
dne 19.12.2011zastupitelstva obce

zpRáva ze zasedání
Několik málo dní před Štědrým dnem 
se sešlo na veřejném zasedání ZO 11 
zastupitelů. Na úvod starosta Arnošt 
Huňař vzpomenul úmrtí prvního 
postkomunistického prezidenta Čes-
koslovenské a  prvního prezidenta 
České republiky Václava Havla a vyzval 
přítomné, aby uctili jeho památku mi-
nutou ticha.
Ještě před schválením programu zasedá-
ní poděkoval jménem obce paní Zdeňce 
Dvořákové za dlouholeté vykonávání 
funkce předsedkyně Sboru pro občan-
ské záležitosti a  další její aktivity ve 
veřejném dění v obci. Dále poděkoval 
za záslužnou a obětavou práci s mládeží 
v SK Radiosport a úspěšnou reprezenta-
ci SK paní Pavle Hažmukové. Následně 
starosta přečetl návrh programu zasedá-
ní. Poté vystoupil předseda finančního 
výboru Mgr. Martin Vozka s návrhem 
zařadit bod jednání o  zrušení obecní 

vyhlášky o  obecní policii. O zařazení 
tohoto bodu do jednání se hlasovalo 
a návrh nebyl přijat. Následovalo schvá-
lení programu v původním znění.
Proběhla volba členů návrhové komise, 
ověřovatelů a určení zapisovatelky.
V dalším bodě přednesl místostarosta 
Miroslav Boháček zprávu z  jednání 
rady obce, následovala informace Mgr. 
Idy Kárné o schválených rozpočtových 
opatřeních č.10-11/2011 a bylo schvá-
leno rozpočtové opatření č. 12/2011.
Dalším bodem bylo schvalování majet-
kových převodů. ZO schválilo prodej 
pozemku 1308/2 o výměře 2 m2 v lo-
kalitě Polanka, za cenu 500 Kč za 1m2, 
dále přijetí daru - pozemku p.č. 269/3 
o výměře 69 m2. ZO schválilo také cenu 
směňovaného pozemku p.č. 1181/16 
a p. č. 1181/223 ve výši 1 631 Kč, p.č. 
296/6 o výměře 11 m2 ve výši 80 Kč, 
cenu pozemků p.č. 286/3 o výměře 8 m2 

a PK 1203/2 o výměře 3 m2, dohromady 
za oba pozemky ve výši 80 Kč.
ZO dále schválilo přijetí dodatku 
Smlouvy o zajištění financování systému 
IDS JmK, kde se jedná o doplatek 19 
807 Kč na noční spoje autobusové linky 
č. 75 (v nočních hodinách č. 94).
Následovalo přijetí rozpočtu Obce 
Bílovice nad Svitavou pro rok 2012 
a  rozpočtového výhledu na dobu od 
roku 2012 do roku 2016 (předpoklá-
dané příjmy a  předpokládané výdaje). 
Výklad k  návrhu rozpočtu přednesla 
Mgr. Kárná.
V  různém se přihlásila o  slovo zastu-
pitelka MUDr. Vendula Bartáková, 
která se ptala, jestli se platí při likvidaci 
odpadů za objem, nebo je za odvoz účto-
vána paušální částka, na což jí starosta 
odpověděl, že se platí za tunu odpadu. 
Zastupitelka Bartáková uzavřela dotaz 
hypotetickou otázkou, že kdyby se 
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podařilo apelovat na občany, aby více 
třídili, mohla by být částka za odvoz 
a likvidaci odpadů na výdajové stránce 
rozpočtu citelně nižší. Dále upozornila 
na fakt, že jen samotná likvidace biolo-
gického odpadu v ekodvoře, který sem 
mohou občané vozit zdarma, stála obec 
za rok 2011 cca 800 tisíc Kč. Proto na-
vrhuje zamyslet se nad možností zřízení 
obecní kompostárny, na což je navíc 
možné nyní získat dotace z operačního 
programu Životní prostředí.
Bartáková dále navrhla, aby se na příš-
tím zasedání hlasovalo o změně znění 
veřejné vyhlášky týkající se poplatků 
za psa – aby byla vybíraná částka zvý-
šena a zároveň bylo ve vyhlášce přesně 
definováno, na co se vybrané peníze 
využijí (navrhuje, že vybrané peníze by 
se mohly využít například na pracovníka 
zajišťujícího úklid psích výkalů).
Jako druhý vystoupil Ing. Martin Polák, 
který vysvětlil, proč většina zastupitelů 
hlasovala proti zařazení bodu o zrušení 
vyhlášky o obecní policii do programu 
zasedání. Ing. Polák navrhuje zařazení 
tohoto bodu do programu příštího 
veřejného zasedání ZO s tím, že před 
hlasováním by měla proběhnout diskuse 

a měly by být předloženy varianty, jak 
případně vyhlášku upravit, protože se 
domnívá, že není vhodně zařadit tento 
bod a mít pouze dvě možnosti – zrušit 
nebo nezrušit vyhlášku o obecní policii.
Na to reagoval Mgr. Vozka, že vyhlášku 
lze pouze zrušit nebo ne, a pokud se 
odhlasuje, že se vyhláška nezruší, lze 
diskutovat o  případných úpravách. 
Vyjádřil roztrpčení nad tím, že na 
minulém zasedání ZO žádal, aby se 
tento bod do programu dnešního 
zasedání zařadil a nebylo tak učiněno, 
navíc ho zaráží, že návrh na případnou 
úpravu řešení situace kolem OP přišel 
mailem od místostarosty dva dny před 
zasedáním. Vadí mu, že diskuse dnes 
ani nebyla připuštěna, protože většina 
zastupitelů byla už proti samotnému 
zařazení bodu jednání.
Dále se přihlásil o slovo pan Ing. Michal 
Koprda, který uvedl, že se dříve uvažo-
valo o postavení rozhledny na Polance 
a zeptal se, jestli jsou k tomuto nějaké 
informace. Starosta odpověděl, že 
rozhledna na Polance byla v minulosti 
diskutována se ŠLP Křtiny ve spojitosti 
s určitými možnostmi získání dotací, ale 
v současné době se o stavbě neuvažuje.

MUDr. Bartáková ještě jednou vy-
stoupila s informací, že se v některých 
obcích začíná prosazovat používání tzv. 
aukčního portálu na obecních webových 
stránkách určeného pro pořádání veřej-
ných soutěží na obecní zakázky, kde je 
cílem, aby obce ušetřily ve výběrových 
řízeních.
Reagovala Mgr. Kárná, že dojde ke 
změnám zákona o veřejných zakázkách, 
budou vyhlašována výběrová řízení už 
od jednoho milionu korun a nastanou 
i další změny, včetně možnosti využívání 
aukčního portálu.
Starosta si na závěr posteskl, že si ne-
myslí, že je vždy nejvhodnější vybrat 
nejlevnější nabídku, nicméně je to jedno 
z kritérií (i ze zákona), které je již nyní 
jedním z  nejvlivnějších měřítek při 
výběrových řízeních.
Následovala diskuse občanů, která 
nebyla bohužel dána do zápisu, ani z ní 
nebyl pořízen audiovizuální záznam, 
protože občané odmítli chodit disku-
tovat k pultu s mikrofonem.
Starosta na závěr popřál všem příjem-
né prožití svátků vánočních a ukončil 
zasedání.

zapsala Vendula Bartáková

Rada obce Bílovice nad Svitavou se od 
předchozí schůze Zastupitelstva obce se-
šla na čtyřech schůzích, kde se zabývala 
těmito body:

jeDnání | 4. 1. 2012
Rada obce schválila
•	 „Sazebník úhrad za poskytování 

informací“ pro rok 2012
•	 Licenční smlouvu o  veřejném pro-

vozování hudební produkce při akci 
pořádané obcí „Den pro knihovnu“ 
dne 15.10.2011

Rada obce odsouhlasila
•	 aby obec Bílovice nad Svitavou pod-

pořila mezinárodní kampaň „Vlajka 
pro Tibet 2012“ a  to vyvěšením 
tibetské vlajky 10.3.2012.

Rada obce vzala na vědomí
•	 informaci o přijímání dětí do Mateř-

ské školy Bílovice nad Svitavou od 1. 
září 2012 na školní rok 2012-2013.

•	 informaci ředitelky MŠ Bílovice 
nad Svitavou o přijetí sponzorských 
darů v  roce 2011 v  celkové výši 

43.000,- Kč jako neúčelové finanční 
prostředky.

jeDnání | 18. 1. 2012
Rada obce neschválila
•	 pronájem pozemku p. č. 712/1, neboť 

Obec Bílovice nad Svitavou není 
výlučným vlastníkem pozemku.

jeDnání | 1. 2. 2012
Rada obce schválila
•	 smlouvu o pronájmu části pozemku 

p. č. 1181/7 o výměře 25 m2, za cenu 
7,- Kč za 1 m2, na dobu neurčitou.

•	 smlouvu o pronájmu pozemku p. č. 
1092/1 o  výměře 196 m2, za cenu 
7,- Kč za 1 m2, na dobu neurčitou.

•	 akce kulturní komise na období 
1/2012-6/2012

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou pro 
OS Žirafa na rok 2012. V rozpočtu 
obce je schválená částka ve výši 
48.000,-Kč, vyplacena bude polovina 
částky ve výši 24.000,-Kč.

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou 
pro SK Radiosport na rok 2012. 
V rozpočtu obce je schválená částka 
ve výši 40.000,-Kč.

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou pro 
Svaz neslyšících a  nedoslýchavých 
v  ČR, Brno- venkov na rok 2012. 

z jednání Rady obce
bílovice nad svitavou

zpRáva
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V rozpočtu obce je schválená částka 
ve výši 2.000,-Kč.

•	 navýšení nájemného o  inflaci s  vý-
jimkou nájmu Obecní hospody 
z důvodů již předplaceného nájem-
ného na r. 2012, které bylo uhrazeno 
již v roce 2011, a použito na opravu 
fasády nemovitosti.

Rada obce odsouhlasila
•	 vyvěšení záměru o prodloužení pro-

nájmu částí pozemků: st. p. 383, p. 
č. 782/3, p. č. 782/4, st. p. 60/1 a st. 
p. 61/1 o celkové výměře 396 m2 ve 
středu Obce Bílovice nad Svitavou 
za cenu 20,- Kč m2.

•	 zveřejnění záměru na pronájem ne-
movitosti p.č. 24 a přilehlých prostor.

•	 aby bylo navrženo zastupitelstvu 
obce odkoupení pozemku PK 1213/2 
o výměře 69 m2. Obec nesouhlasí se 
zřízení věcného břemene jako práva 
věcného o obsahu: práva chůze přes 
p. č. 694/3 pro obyvatele domu č. p. 
546, ale nebude bránit obyvatelům 
domu v chůzi přes pozemek.

Rada obce vybrala
•	 nabídku od společnosti MAŠA - 

STAVBY s.r.o. na opravu oplocení 
hřbitova za cenu 118 009,- Kč včetně 
DPH. Dodavatel předloží a nechá si 
schválit konkrétní návrhy oplocení 
před provedením prací.

jeDnání | 15. 2. 2012
Rada obce schválila
•	 Darovací smlouvu na přijetí daru p. 

č. 269/3 o výměře 68 m2, k. ú. obec 
Bílovice nad Svitavou

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou pro 
TJ Sokol na rok 2012. V rozpočtu obce 
je schválená částka ve výši 40.000,-Kč.

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bílovice nad Svitavou pro 
Český svaz včelařů, základní organi-
zace Bílovice nad Svitavou, na rok 
2012. V rozpočtu obce je schválená 
částka ve výši 3.500,- Kč.

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Bílovice nad Svitavou pro Morav-

ský kynologický svaz, základní organiza-
ce č. 10314 na rok 2012. V rozpočtu obce 
je schválená částka ve výši 5 000,- Kč.

Rada obce odsouhlasila
•	 zveřejnění záměru na prodej části 

pozemku 1209/2, nově nazvanou 
jako st. p. 1561/1 o výměře 21 m2, k. 
ú. obec Bílovice nad Svitavou

•	 zveřejnění záměru na prodej části 
pozemku 1209/2, nově nazvanou 
jako st. p. 1560/1 o výměře 13 m2, k. 
ú. obec Bílovice nad Svitavou

•	 cenovou nabídkou Ing. Nováka, Acco-
modea s.r.o na rekonstrukci uličky 
Dobrovského , pořízení polohopisu 
a výškopisu v ceně 8 000,- Kč bez DPH 
a zpracování návrhu opravy komunika-
ce ve výši 39.000,- Kč bez DPH.

•	 Oslovení 3 firem k podání nabídky 
na realizaci hydraulického vyvážení 
ÚT v budově Komenského 446.

•	 RO souhlasí se zveřejnění záměru 
směny schodů a  části komunikace 
pod ul. Dobrovského.

Miroslav Boháček

Mediální komise pravidelně na svých schůz-
kách řeší sdělovací prostředky obce a další 
věci související s propagací obce. Připra-
vujeme Bílovický zpravodaj, ve spolupráci 
s kameramanem Karlem Kieslem pořady pro 
Bílovickou televizi, snažíme se ve spolupráci 
s paní Lockerovou z OÚ o postupné zlepšová-
ní webových stránek. jako výrazný handicap 
pociťujeme poměrně málo podnětů či zpětné 
vazby jak od občanů, tak od vedení obce.

Konkrétně jsem vybrala několik zajíma-
vostí, které jsme řešili mimo běžný rámec:
•	 Z  podnětu místostarosty probírala 

komise možnosti formátu A5 zpra-
vodaje a možnost zvýšení frekvence 
vydávání zpravodaje ze stávajících 
4 čísel ročně na 6. Shodli jsme se na 
tom, že A4 formát je přehlednější, 
u A5 by klesla celkově úroveň. Me-

diální komise doporučila ponechat 
zpravodaj ve formátu A4 a z důvodů 
časové náročnosti přípravy zpravodaje 
ponechat vydávání na 4 číslech za rok. 
Častější vydávání a  zvýšení úrovně 
a atraktivnosti by bylo možné v přípa-
dě, že by vydávání zajišťoval redaktor 
na dohodnutý pracovní úvazek.

•	 Mediální komise probírala možnost 
spuštění Diskuse na webových strán-
kách obce, rada obce zatím tomuto 
nápadu není nakloněna.

•	 Mediální komise zpracovává novou 
sekci webu obce – turistické infor-
mace. Tato sekce by měla sloužit 
primárně pro návštěvníky hledající 
zajímavosti a  místa k  navštívení 
v obci a okolí.

•	 Připravujeme naplnění sekce Foto-
galerie na webových stránkách obce.

•	 Mediální komise došla k  závěru, 
že kvalita pořadů bílovické televize 
souvisí s režií natáčení. Proto mediální 
komise navrhla finanční ohodnocení 
moderátorek, které připravují a ná-
sledně moderují některé pořady. Ra-
dou obce nebyl tento návrh podpořen.

•	 Komise se podílela na přípravě Nové 
pohlednice Bílovic – nakonec je 

jich více, jsou již hotovy a předány 
na OÚ.

•	 Komise probírala stav hlášení míst-
ního rozhlasu, bylo by vhodné ujed-
notit hlášení na určitou hodinu a dny 
v týdnu, aby si občané zvykli na pra-
videlnost. Nárazové informace hlásit 
dle časových možností jako doposud.

Zkrácené zápisy ze schůzek naší komise 
jsou k dispozici na webových stránkách 
obce v sekci Samospráva – Rada obce – 
Komise rady obce – Komise mediální.

Vendula Bartáková, předsedkyně

pRáce 
mediální 
komise
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KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV 
V BRNĚ i v horším stavu. 
Dohoda jistá, tel. 776 809 213

KOUPÍM RODINNÝ DŮM 
V BRNĚ (větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý kupec. 
Tel. 546 220 361. Zn. Brno i okraj.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKO-
LIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví 
možno i s chatou. Finance mám. Tel. 
774 248 403

řádková inzerce
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jako informaci o činnosti komise jsme 
připravili výtah ze zápisů, které dopravní 
a bezpečnostní komise zpracovala ze svých 
jednání (zhruba od začátku roku 2011) pro 
radu obce (dále RO). Zpětná vazba RO 
k podaným podnětům je bohužel velmi malá.

28.2.2011
Dopravní a bezpečnostní komise (dále 
DaBK) byla vedením obce požádána 
o  stanovisko k  případnému zrušení 
Obecní policie (dále OP). Vzhledem 
ke skutečnosti, že většina členů DaBK 
se touto problematikou zabývá již druhé 
volební období, je předpoklad, že se ve 
věci více orientují než občané a větši-
na zastupitelů. K tomuto tématu byl 
zveřejněn v  minulém čísle zpravodaje 
názor předsedy komise, se kterým se 
členové komise ztotožňují. Ze zápisů 
ještě vybírám toto: 
•	 Představa zavedení „Občanských 

hlídek - dobrovolníků“ je naprosto 
naivní, jejich činnost by byla bez 
jakékoliv právní opory, pravomocí 
a  tradice. Evokuje to pouze nepo-
pulární vzpomínky na organizace 
kdysi známé pod zkratkou PS-VB 
nebo LM.

•	 Najímání bezpečnostní agentury má 
prakticky stejné problémy s právní 
oporou, jen by to bylo podstatně 
nákladnější než OP.

•	 Z  diskuse mezi zastupiteli také 
vyplynula myšlenka náhrady OP 
kamerovým systémem. Užití kamer 
na veřejných prostranstvích je po-
měrně citlivá záležitost svázaná velmi 
přísnými legislativními normami, 
které souvisejí především s ochranou 
osobnosti. 

•	 Další činnost a  zaměření OP si 
vyžaduje detailnější rozpracování 
a  to rozhodně za účasti samotných 
strážníků, tak, aby přesně věděli, co 

se od nich očekává (vedoucí OP se 
z  důvodu nemoci nemohl jednání 
DaBK zúčastnit).

DaBK rozhodně a  naprosto jedno-
značně doporučuje zachovat OP.

23.5.2011
•	 DaBK zpracuje a bude aktualizovat 

seznam drobných závad na komuni-
kacích, které by mohly být odstraně-
ny pracovníky údržby obce. Uvítáme 
i poznatky veřejnosti.

•	 DaBK doporučuje obci přijmout 
Obecní vyhlášku o nakládání s auto-
vraky ve znění Zákona o pozemních 
komunikacích 13/1997 Sb., případně 
vyžadovat jeho dodržování.

•	 DaBK žádá vedení obce o  názor 
na rekonstrukci (opravu) parkovací 
plochy na ul. Žižkova (naproti ob-
chodnímu centru). V současnosti je 
povrch zdevastovaný a spíše nabádá 
zaparkovat kdekoliv jinde. Budoucí 
stavební využití tohoto prostoru 
je prozatím ve stádiu projektu. Při 
vybudování trvalejšího (i když do-
časného) parkoviště by stálo za úvahu 
jeho osazení parkovacím automatem.

12.9.2011
Členové DaBK na základě svého mi-
nulého jednání (přestože rada obce se 
k  tomuto záměru z předešlého zápisu 
nevyjádřila) sestavili seznam některých 
drobných komunikačních závad, jejichž 
oprava by měla být v silách pracovníků 
údržby obce. Jde většinou o komunikace 
ve správě obce.
Konkrétně:
•	 Rekonstrukce kanálové vpusti na 

komunikaci vedle horní části ob-
chodního centra naproti Kartouzů.

•	 Uprostřed hlavní silnice u odbočky na 
Polanku je propadlá kanálová vpusť, 

ztěžuje odbočování, pro motocyklisty 
je to i potenciální nebezpečí nehody.

•	 Naproti parketárně, na sjezdu s kopce 
je nečitelná dopravní značka P4-Dej 
přednost v jízdě (trojúhelník ztratil 
barvu, neodpovídá vyhlášce).

•	 Ve směru od Sokolovny na náves, 
v podjezdu pod tratí přemístit svo-
didla ze strany u sloupu na stranu 
k chodníku. Podnět přišel od p. uč. 
Kováče - je to pro chodce nebezpeč-
né místo, svodidla by je lépe chránila.

•	 Přechod přes hlavní silnici na návsi, 
naproti Obecní hospody, je velmi 
nebezpečný pro chodce, řidiči je ne-
mají moc šancí vidět. DaBK navrhuje 
přechod zrušit, nebo na něj alespoň 
před zatáčkou výrazně upozornit. 
Vzhledem k tomu, že je to i místo 
odbočování na Polanku, je tam pro 
řidiče velké množství prvků, které 
musejí sledovat, čímž stoupá nebez-
pečí přehlédnutí chodce.

•	 V napojení ulic Jiráskova a Obřanská 
je dlouhodobě propadená zámková 
dlažba. Shromažďuje se tam dešťová 
voda, která v zimě zamrzá, je to ne-
bezpečné místo.

•	 Opětovně DaBK navrhuje projednat 
změnu přednosti v jízdě na výjezdu 
z ul. Kozlíkova směrem na Teperovu 
dát dopravní značku P4-Dej před-
nost v jízdě. Jde o místní úpravu, tedy 
úpravu v kompetenci obce.

•	 V tomtéž místě odstranit zabeto-
novanou tyč, je špatně viditelná, 
umístěná bez povolení a  v rozporu 
s předpisy. Dle našeho názoru jde 
o překážku v silničním provozu.

24.10.2011
Dopravní a  bezpečnostní komise na 
svém zasedání projednala finanční 
návrhy do oblasti dopravy určené pro 
obecní rozpočet na rok 2012.

Úpravy a doplnění dopravního znače-
ní (DZ) a zařízení:
•	 Ulice Trávníky – náhrada DZ B1 

(zákaz vjezdu všech vozidel) za B11 
(zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel) 3 000,-

•	 Instalace dopravního zrcadla do 
křižovatek:
•	 Komenského – Pod nádražím, tj. 

výjezd z tunýlku.

z činnosti komise 

a bezpečnostní
dopRavní



•	 Soběšická – Ke třešním, tj. ne-
přehledný výjezd na Soběšickou.

2x 10 000 = 20 000,-
•	 Úprava předností v jízdě na křižovat-

kách Teperova – Kozlíkova, Teperova 
-Trávníky, včetně DZ 6 000,-

•	 Instalace svodidel na zajištění 
bezpečnosti chodců pod železnič-
ním podjezdem nutný projekt 
a cenová nabídka firmy realizující 
zadání

•	 Dopravní řešení pro zabránění ná-
jezdu vozidel na zpevněnou plochu 
před Obecní hospodou – dostateč-
né řešení je využití zahrazovacích 
prvků městského mobiliáře fy. 
Urbania nutný projekt a cenová 
nabídka firmy realizující zadání

•	 Finanční rezerva pro zabezpečení 
odtahů vraků vozidel odstavených 
na obecních pozemcích a veřejných 
komunikacích cca. 30 000,-

Celkem min. 60 000,-

Projekty:
DaBK doporučuje zadat zpracování 
projektu s finanční rozvahou na realizaci 
těchto stavebních záměrů:
•	 Parkoviště na ul. Nad Borešovou vč. 

dopravního značení (v současnosti je 
prostor užíván k parkování v Obytné 
zóně, tj. legalizace parkování) nut-
ný projekt a cenová nabídka firmy 
realizující zadání

16.1.2012
•	 Pro zefektivnění činnosti OP do-

poručujeme dle platných předpisů 
označit vozidlo OÚ jako vozidlo 
Obecní policie. Transparentní vozi-
dlo přispěje k obecnému povědomí 
o přítomnosti a činnosti OP. Činnost 
OP se stane mnohem zřetelnější. Bu-
dou stanoveny oblasti, časové úseky 
a činnost v těchto úsecích.

•	 Služební vozidlo také doporučujeme 
vybavit klecí na transport odchyce-
ných toulavých psů.

•	 Členové DaBK znovu vyjadřují 
jednoznačnou podporu zachování 
institutu obecní policie v naší obci.

Zpracovala Ing. Jana Skládanková, 
členka DaBK

Na začátku letošního roku byl na 
internetových stránkách obce www.
bilovice-nad-svitavou.cz zprovoz-
něn Kalendář akcí, kde je možné 
vyhledat, jestli se v určitý den koná 
v Bílovicích nějaká akce a případně 
k ní najít podrobnější informace.
Po vstupu do Kalendáře lze použít 
vyhledávač podle toho, co dotyčného 
zajímá – jestli určitý typ akce (kultur-
ní, sportovní, ostatní) nebo akce od 
určitého pořadatele, případně v jakém 
časovém období chce akce vyhledat.
Byli bychom rádi, kdyby byl Ka-
lendář co nejvíce využíván k  uve-
řejňování nejen kulturních, ale také 
sportovních a  dalších akcí organi-
zovaných místními organizacemi, 
spolky a pořadateli. Zveřejnění akce 
na webu obce je zdarma a věříme, že 
kalendář mimo jiné přispěje k zame-
zení případných kolizí při plánování 
větších akcí v obci.

KaLenDář  
KULTURních aKcí
18.3.2012 
Bob Dylan - poslechový pořad - místo 
a čas budou upřesněny
21.3.2012 
Historie školství v Bílovicích - před-
náška kronikáře obce, pana Bořivoje 
Nejezchleba – v 18:00 hod. v  Klubu 
důchodců
25.3.2012 
Velikonoční jarmark a dílny – v kultur-
ním sále Obecní hospody
30.3.2012 
Pašije – divadelní představení - v kul-
turním sále Obecní hospody
26.5.2012 
Setkání chrámových sborů – koncert – 
kostel sv. Cyrila a Metoděje
3.6.2012 
Den dětí – hřiště u Sokolovny

Monika Nilašová, 
kulturně-školská komise

z činnosti kultuRní komise

Dne 1.7.2011 skončila možnost 
zápisů dětí do cestovních pasů. 
Zápis občana v cestovním dokladu 
rodiče, který byl proveden před tímto 
datem, pozbývá platnosti již dnem 
26.6.2012.
Od tohoto data budou muset mít děti 
dříve zapsané v cestovním pasu rodi-
če vlastní cestovní doklad, a to buď 
cestovní pas (pro občana mladšího 
15 let činí správní poplatek 100,- Kč, 
platnost cestovního pasu 5 let, žádá 
zákonný zástupce za účasti občana, 
cestovní pas je vydáván s  územní 
platností do všech států světa) nebo 
občanský průkaz (pro občana mlad-
šího 15 let činí správní poplatek 50,- 
Kč, platnost občanského průkazu 5 
let, žádá zákonný zástupce za účasti 
občana, občanský průkaz lze jako 
cestovní doklad použít pouze k pře-
kročení hranice s  členským státem 
Evropské unie).
Zákonná lhůta pro vydání uvedených 
dokladů je 30 dnů, doporučujeme 

občanům, aby o  vydání cestovního 
dokladu pro své děti, případně i  pro 
sebe, požádali s dostatečným časovým 
předstihem před sezónou dovolených.

VyDáVání  
ceSTOVních DOKLaDů
Žádost o  cestovní doklad mohou po-
dávat občané správního obvodu Šlapa-
nice na pracovištích Městského úřadu 
Šlapanice:
Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, I. 
patro, dveře č. 120
Brno, Opuštěná 9/2, přízemí, hala č. 
119 – přepážky CD č. 4, 5, 6.
Na obou pracovištích ve dnech a ho-
dinách:
Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 - 13:00 hodin
Středa 8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin
Pátek přepážky pro veřejnost uzavřeny

http://mesto.slapanice.cz/cestovni-
-doklady/

upozoRnění k zápisům 
dětí v cestovních pasech
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Ve zkratce tedy shrňme, co si občané přejí:
Představovala bych si zbourání všech 
domů, ve kterých jsou v současné době 
obchody a  autodílna (kromě pekárny 
a kadeřnictví – to jsou domy v osobním 
vlastnictví, ne ve vlastnictví obce).
Charakter náměstí by splňovaly jedno-
patrové domy (možná i dvoupatrové), 
ve kterých by měl být umístěn obecní 
úřad, pošta a  další nebytové prostory 
(obchody, služby, zájmová činnost). Část 
zbývající plochy si představuji přede-
vším jako pěší zónu se zelení, lavičkami, 
vodním dekorativním prvkem apod. 
Nemělo by chybět například pítko pro 
osvěžení lidí v horkých letních dnech.
Je třeba myslet na vhodné umístění 
pamětní desky R. Těsnohlídka.
Dvůr obecní hospody by mohl být 
využíván nejen jako letní zahrádka pro 
hospodu, ale i k  jiným příležitostným 
akcím, mohlo by tam být pódium. Výš-
kové převýšení lze ohraničit vhodným 
zábradlím a zelení.
Líbí se mně návrh pana Stanislava Kaly 
v anketě ve zpravodaji č. 2/2008, že by 
náměstí mohlo být propojeno s ulicí 
Poděbradovou, kde by některá stavení 
bylo vhodné také zbourat.
Od silničního průtahu by pěší zóna, 
částečně i parkovací plocha, mohla být 
oddělena okrasným plotem a  zelení. 
Návrh zeleně by měl řešit zatravněnou 
plochu, nízkou i vysokou zeleň. Jeden ze 
stromů by mohla být lípa, která by v bu-
doucnu mohla být dominantou náměstí.
Pro parkoviště by byla vhodná plocha 
vpravo podél silnice na Polanku, i když 
jenom tato plocha jako parkoviště by 
nebyla zřejmě dostačující. Kontejnery 
na tříděný odpad by v tomto místě ne-

téma zpravodaje
stŘed obce
V minulém čísle Zpravodaje vyzvalo zastupitelstvo obce občany, aby se 
vyjádřili, jak by si představovali budoucí střed obce. ankety se zúčastnili 
dva občané, což je poměrně tristní bilance. cožpak nikoho střed obce 
nezajímá, nebo už jsme tak lhostejní? 

měly být. Travnatá plocha vlevo podél 
silnice na Polanku by mohla být osázena 
několika stromy, podél zdi by mohly 
být vysazeny keříky a umístěny 2 až 3 
lavičky, případně i dekorativní prvek.
Zastávka MHD má v uvažovaném pro-
storu své místo, podle potřeby může být 
posunuta od místa stávajícího.
Je řada měst a obcí, které s pomocí fi-
nancí z EU vybudovaly pěkná náměstí, 
např. ve Slatině, kde je možné hledat 
inspiraci.
Přeji ZO Bílovice nad Svitavou hodně 
úspěchů při plánování a realizaci dlou-
hou dobu zamýšleného a očekávaného 
záměru.

Olga Uhrová

Velmi se přikláním k řešení, které po-
psal Ing Stanislav Kala ve Zpravodaji 
č.2/2008. Jak dostat klidovou zónu dál 
od silnice on popisuje velmi výstižně, 
nemám co dodat.

Zdeněk Mrkos

Protože oba příspěvky odkazují na návrh 
pana Ing. Kaly ve Zpravodaji č. 2/2008, ve 
stručnosti shrňme, co tenkrát pan Kala 
napsal:
Střed obce si představuji jako místo 
klidu, kde je všechno dostupné, všude 
blízko, kde si rád posedím, vše potřeb-
né vyřídím, nakoupím a  nákup třeba 
odvezu i  autem. Myslím si, že není 
člověka, který by to takto nechtěl, ale 

Pohled na současný stred naší obce
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i  samotné tyto představy jsou značně 
protichůdné.
Tedy postupně: Oáza klidu.
Zatím probíhá největší a  nejrušnější 
provoz po silnici. Je zde zastávka auto-
busu, je to jediný komunikační koridor 
nejen pro Bílovice, ale i  pro několik 
dalších obcí. Jsou sem otočeny vchody 
všech obchodů vyjma Obecní hospody, 
je sem směřován veškerý pěší provoz. 
Moje představa o  středu obce? Od-
dělit automobily a  lidi. Protože silnicí 
nepohneme, dejme lidem důvod, aby 
vyhledávali místa od silnice vzdálenější.
Vše dostupné a všechno blízko? To se 
asi nikdy nepodaří – obecní úřad, pošta 
škola..?
Určitě se nebude stěhovat nádraží. Jsou 
zde ale obchůdky, které zrovna tak jako 
dnes mají vchod směrem k silnici, mohly 
by mít vchod otočen k  pomyslnému 
středu budoucího náměstí a mohly by 
zůstat ve stejných prostorách. K  tomu 
průchody do všech rohů – takové zkrat-
ky jsou příjemné a dokážou dovést lidi 
od silnice. Průchodem do Poděbradovy 
ulice by se dalo využít parkování podél 
železniční tratě.
Zdá se mi, že jakkoliv jinak vyřešit 
náměstí by mohlo být také hezké, ale 
pro výši nákladů zůstane vše snem i pro 
naše vnoučata.
A na závěr to posezení na návsi. Vždyť 
tam není žádné stinné a příjemné místo! 
Nebo že by čekárna? Moje představa 
vypadá takto: uprostřed návsi v  místě 
dnešního parkoviště pěkný vzrostlý 
strom, nebo dva. Ne žádné sakury, ale 
dub nebo buk. I lípa je pěkná, ale její 
vůně a  pyl může někdy vadit. Okolo 
kmene zády otočené bytelné lavičky. 
Kousek trávníku, hodně široký dlážděný 
chodník vedoucí do všech směrů a také 
několik přesně vymezených parkovacích 
míst, uspořádaných tak, aby se vyplatilo 
využít je jen s vynaložením většího úsilí 
a při větší opatrnosti. Například úzký 
a zakroucený nájezd. Snad by se našlo 
i místo na letní zahrádku s posezením.
Myslím, že moje představy nejsou tak 
náročné na velké investice, spíš jde o to, 
aby se většina občanů dohodla na zá-
měru, který bude pro všechny výhodný, 
a pak se dá k cíli dojít i pomalými krůčky.

Ve stejném čísle Zpravodaje (2/2008) se ob-
jevila i anketa ke středu obce, kde jsme se 

přímo na ulici ptali kolemjdoucích občanů 
na jejich názor. Připomeňme, co občané 
nejvíce zmiňovali:
S  betonovým monstrem obchodního 
domu se už zřejmě nic udělat nedá, ale 
zbývající polorozpadlé domky dělají 
svým vzhledem ostudu celé obci. Měly 
by se všechny zbourat. Travnatý parčík 
s několika lavičkami by možná vypadal 
o něco lépe než rozježděné parkoviště…
Kdyby se provedla demolice všech 
objektů, vznikla by tak poměrně velká 
plocha, na kterou by se vešlo jak vhodně 
upravené parkoviště, tak zelená plocha 
s lavičkami a stromy, líbil by se i altán na 
různé slavnostní příležitosti. Parkovat 
by se mohlo také podél kaštanové aleje 
k  nádraží nebo podél komunikace na 
Polanku…

jak je vidět, občané mají poměrně jasno – 
zbourání starých budov, zeleň a vyřešené 
parkování. Vedení obce se nyní zabývá 
zpracováním všech podkladů, aby mohlo 
oslovit fakultu architektury VUT v Brně, SPŠ 
stavební Brno a ŠUř Brno s vyhlášením 
soutěže pro studenty, kteří by vypracovali 
návrhy na řešení středu naší obce. co kon-
krétně bude obcí požadováno?
Obec vyhlásí jednokolovou neanonymní 
projektovou architektonickou soutěž 
„Architektonicko-urbanistické řešení 
centra obce Bílovice nad Svitavou“.
Předmětem soutěže je zpracování ide-
ového architektonicko-urbanistického 
řešení centra obce Bílovice nad Svita-

vou. Centrum obce je ohraničeno z vý-
chodu mohutným náspem železniční 
trati č. 260 Brno – Česká Třebová, z jihu 
zástavbou u vyústění ulice Komenské-
ho, ze západu stávající zástavbou ulice 
Žižkova a  ze severu vyústěním ulice 
Nad Tratí a Husovy. V území se nachází 
stávající nízká a střední zástavba s vý-
znamnějšími objekty (obchodní dům, 
funkcionalistický objekt rodinného 
domu u pekárny, navrhovaný moderní 
objekt nové cukrárny, stávající objekt 
Obecní hospody). Rozloha řešeného 
území je cca 25 000 m2. Cílem projekto-
vého záměru obce Bílovice nad Svitavou 
je vytvořit ucelený a jedinečný soudobý 
koncept vývoje centra obce s výhledem 
pro zpracování územní studie ÚP.
Stávající zástavba – neměnná (Obecní 
hospoda, obchodní dům, „cukrárna“, 
funkcionalistický dům u viaduktu. Nové 
záměry – multifunkční dům, služby, 
zeleň, parkování, přísálí obecní hospody.
Pro vítěze se předpokládají finanční 
odměny, celkem 10 tis. Kč. Termín 
odevzdání návrhů je 29.6.2012.

Místostarosty jsme se zeptali na několik 
doplňujících informací ohledně nové podoby 
středu obce.
Kdyby se všechno podařilo v ideálních 
termínech a byly finance na realizaci, 
v jakém časovém horizontu bychom se 
mohli dočkat nové podoby středu obce?
V  březnu hodláme oslovit studenty 
vybraných brněnských škol. Návrhy 

Součást řešení středu obce, dům č. p. 24 ►



mohou zasílat do konce června. V čer-
venci a srpnu by proběhlo hodnocení 
vybranou komisí. Vítězné návrhy by 
byly představeny občanům na veřej-
ném zasedání nebo na nějaké veřejné 
diskusi, aby se každý mohl vyjádřit 
k  daným projektům. Pokud nebude 
zájem občanů, pozvali bychom nejspíše 
do diskuse architekty. V  září by pak 
mohlo proběhnout výběrové řízení na 
architekta, který by dle návrhů připravil 
už konkrétní projekt. V ideálním pří-
padě by se pak na další rok plánovaly 
v rozpočtu finance na zbourání zbývají-
cích starých domů. Pak by následovaly 
povrchové úpravy a mohlo by se začít 
s realizací projektu.
Myslím, že kdyby všechno běželo bez 
jakýchkoliv průtahů, tak bychom mohli 
mít celý projekt i s rozfázováním rea-
lizace a financování hotový zhruba na 
konci volebního období – tedy někdy 
v  létě 2014. Toto je samozřejmě ale 
ideální situace, vše bude záležet na tom, 
jaká bude diskuse s občany a co na to 
pak řekne nové zastupitelstvo. Pokud to 
se rozhodne, že celý projekt je špatný, 
může se začít od začátku…

Mají už nějakou konkrétnější podobu 
představy, co s domem č.p. 24 po paní 
Trnkové, či jestli bude v  tomto pro-
storu stát i nová hasičská zbrojnice?
Konkrétní návrhy na podobu mul-
tifunkčního domu nejsou, vše je to 
o financích. Multifunkční dům by mohl 
řešit několik palčivých věcí v obci – ško-
lu, knihovnu, klub důchodců. Uvidíme, 
jaké budou možnosti. 
Co se týká realizace projektu nové ha-
sičské zbrojnice, momentálně vše vázne 
na předání projektové dokumentace. 
Projektant Ing. arch. Fiala, který tento 
projekt řeší, byl několikrát vyzván, aby 
přepracoval starší nevyhovující projekt 
(ve kterém byla stavba hasičské zbrojni-
ce navrhována v minimální vzdálenosti 
od náspu železnice, ČD se vyjádřily, že 
takto nelze projekt realizovat). Nový 
projekt měl odevzdat do 20. prosince, 
pak se lhůta prodloužila do 29. února. 
Pokud to do 29. února nestihne, stavební 
úřad zastaví řízení.  (pozn. red. – rozho-
vor byl uskutečněn 24.2.)
Během zimy byl zbourán dům č.p. 50 
na návsi. Jaké je zamýšleno dočasné 
využití pro vzniklý prostor?

Vedení obce se rozhodlo, že se upraví 
stávající chodník, dodláždí se tak, aby 
se nerozpadal. Uvažujeme o  srovnání 
povrchu, zatravnění a instalaci laviček. 
Je to ovšem provizorní řešení do té 
doby, než bude známá konečná podoba 
středu obce.

téma zpracovala Vendula Bartáková

řádková inzerce

PROgRaM PRO DěTI OD 
2 DO 6 LeT BeZ PříTOM-
nOSTI RODIČů
Liška je nejmladším pracovištěm stře-
diska volného času Lužánky. Smyslem 
Lišky je poskytnout obyvatelům Bílovic 
nad Svitavou a okolním vesnicím zají-
mavou nabídku využití volného času. V  
současné době v Lišce funguje v dopo-
ledních hodinách miniškolka Maceška. 
Jde o dopolední rozvíjející program pro 
děti od 2 do 6 let bez přítomnosti rodi-
čů. Každý měsíc se děti věnují jednomu 
z témat (např. rodina a  příbuzenské 
vztahy, počasí, roční období, svátky, 
tradice, živá a  neživá příroda), učí se 
básničky, písničky, hrají zajímavé hry, 
soutěže a  chodí na procházky. Doba 

provozu miniškolky Maceška je 4 ho-
diny. Maximální počet přítomných dětí 
je 15. Nyní máme volná místa v pondělí 
a pátek od 8:30 do 12:30. V odpoled-
ních hodinách v Lišce fungují kroužky 
pro děti ze základních škol - módní 
návrhářství, malá škola vaření, deskové 
hry, zumba, ping pong, počítačové hry 
a  tvorba webu. Nástup do kroužku je 
možný kdykoliv během roku.
Na léto chystáme letní příměstský tábor, 
letní stanový tábor a Macešku.

PříMěSTSKý TáBOR  
OSTROV POKLaDů
Pojďte s námi objevit pradávná tajem-
ství ostrova pokladů, zažijeme spoustu 

dobrodružství a možná se nám podaří 
objevit tisíce let ukrytý pirátský poklad...
Termín: 20. - 24. srpna 2012
Místo: Liška (Žižkova 600, Bílovice 
nad Svitavou) 
Cena: 1.350 Kč (v ceně program, ma-
teriál, lektoři, obědy a  svačiny, jízdné, 
odměny pro děti)
Pro děti: 1. - 9. třída ZŠ
Program: Lanové centrum, Minigolf, 
Koupaliště, Laser game, ZOO, vše 
spojené celotáborovou hrou Ostrov 
pokladů (soutěže, hry, sport, výtvarné 
činnosti, výlety)

O dalších akcích je možné se infor-
movat zde:

Kontaktní osoba: Ing. Michaela  
Rybářová, misa.rybarova@luzanky.cz, 
776 063 282

Webové stránky: http://lesna.luzanky.
cz/onas/oddeleni/liska.php
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V projektové kanceláři jsem se dozvěděl, 
že v Bílovicích nad Svitavou bude pro-
bíhat výstavba RD typového projektu 
PRAKTIK 618. Z důvodu vzájemné 
konzultace při výstavbě, hledám majitele 
tohoto projektu. Vyhněme se vzájem-
ným chybám při výstavbě a konzultuj-
me. Pomozte mi tento projekt, který je 
jen 2x v ČR, v Bílovicích najít.
Milan Kyselka, Kobylnice 664 51, tel.: 
724 215 268, e-mail: milan.kyselka@
centrum.cz

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ 
i okolí, pokud možno stavební (menší 
i větší). Prosím, nabídněte. Rychlé 
jednání, tel. 776 637 839
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„Les je jako jedno velké hřiště a příroda 
jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá 
i nesmlouvavá. Děti ve věku tří až šesti let, 
které jsou nejčastějšími návštěvníky lesních 
mateřských školek, najdou v přírodě to, co 
právě potřebují. energií nabití ďáblíci přeska-
kují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě 
troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde 
si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky 
ve větvích nebo pilné mravence. Pedagogo-
vé připravují program, který přirozeně nava-
zuje na roční období a místo, které se pro 
daný den stává učebnou pod širým nebem. 
Pomůckami jsou často přírodniny - klacík 
jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako 
hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou 
poznávat všemi smysly - jak voní letní louka, 
jak zní různé druhy dřeva. a společně s uči-
teli přemýšlí a pozorují, pro koho má luční 
kvítí a plody lesa význam, poznávají vlastní 
hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které 
mají v lese nekonečně mnoho podob.“ *
Už na jaře otevíráme v Bílovicích novou 
lesní mateřskou školku, resp. dětský klub 
Lesní skřítci. Slovo „lesní“ má v názvu 
proto, že většina programu probíhá 
„venku za každého počasí“ v prostředí 
přírody. Prostřednictvím rozmanitých 
podnětů a možností pobytu v přírodě 
děti rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, 
kreativitu i  fantazii, prožívají rytmus 
změn ročních období a přírodních jevů, 
poznávají rostliny a  živočichy v  jejich 
původním životním prostředí.
Pedagogická koncepce Lesních skřítků 
samozřejmě není odtržena od součas-
ných pedagogických trendů. Nechali 
jsme se mimo jiné inspirovat prvky 
waldorfského učení, environmentální 
výchovou a  ekonaratologií, hnutím 
Woodcraft a  zásadami Respektovat 
a  být respektován. Upřednostňujeme 
metody prožitkového učení. Učení hrou, 
jež je založeno na přímých zážitcích 
dítěte, podporuje jeho potřebu zvída-
vosti, objevování a  získávání nových 
zkušeností.
Stejně jako běžné mateřské školky 
máme i my vypracovaný vlastní „školní 
výukový program“, který nám pomůže 

rozvíjet klíčové kompetence dětí. Učivo 
je integrováno do bloků, které respektují 
potřebu dětí osvojovat si dovednosti 
a  poznatky v reálných souvislostech 
a vidět smysl toho, čemu se učí. Napří-
klad blok „Zahrada“ zahrnuje mimo jiné 
záhonky, s nimiž je spojena celá řada čin-
ností komplexně rozvíjejících schopnosti 
dětí (péče, zodpovědnost, spolupráce, 
trpělivost). Děti budou pozorovat změny 
na zahradě, uvědomí si, že vše potřebuje 
péči a  teprve potom přichází výsledek 
v podobě šťavnatého jablka, vzrůstajícího 
vrbového domku apod.
Pro každý z měsíců máme připravené 
téma, kterým bude děti provázet náš 
malý lesní skřítek Melatínek. Například 
v květnu půjdeme s Melatínkem otevírat 
studánky, poslechneme si vyprávění 
o  vodě a  vodních vílách a pomůžeme 
víle Květušce vyčistit studánku. Prak-
tickými pokusy zjistíme, jak pijí rostliny, 
natrháme si známé bylinky a uvaříme 
si z  nich jarní čaj. Probereme, jak se 
zvířátka starají o svá mláďata, budeme 
naslouchat ptačímu zpěvu a  zkusíme 
jej napodobit.
Krom obrovské plochy bílovických lesů 
budou mít Lesní skřítci k  dispozici 
velikou zahradu v Husově ulici s nově 
postavenou zděnou chatkou. Toto 
skromné zázemí slouží především ke 
skladování pedagogického materiálu, 
k  odpolednímu odpočinku nebo jako 
úkryt při skutečně nepříznivém počasí.
Vedle nesporného pozitivního vlivu na 
komplexní rozvoj dovedností a  osob-
nosti dítěte má pobyt venku i  dobrý 
dopad na obranyschopnost organismu. 
Tělo se naučí snášet větší výkyvy teplot, 
odpadnou časté virózy, kterým se tak 
dobře daří v  přetopených budovách 
běžných mateřských školek.
Nabízí se oprávněná otázka, jak se děti 
z  lesních mateřských školek dokáží 
vyrovnat s  přechodem na základní 
školu. Najednou se změní nejen způsob 
práce, ale i prostředí. Praktické zkuše-
nosti pedagogů prvních stupňů ZŠ, ale 
i  výsledky německých studií ukazují, 

že děti z LMŠ mají vyrovnané či lepší 
hodnocení.** Stejně jako v běžné MŠ 
je však předškolákům třeba věnovat 
zvláštní pozornost a zařazovat činnosti 
určené k přípravě na ZŠ.
Zkušební provoz zahájíme v květnu. 
Následovat bude letní příměstský tábor. 
V září rozjedeme standardní celodenní 
docházku od pondělí do pátku. Protože 
ne každý rodič má zájem nebo možnosti 
umístit dítě do školky na všech pět dní 
v týdnu, nabízíme tři docházkové mo-
dely: třídenní docházku od pondělí do 
středy, dvoudenní od čtvrtku do pátku 
nebo klasickou pětidenní docházku od 
pondělí do pátku.
Lesní skřítky může denně navštěvovat 
17 dětí ve věku cca 2,5 až 7 let. Vedle 
dvou stálých pedagogů se budou dětem 
nad rámec věnovat i další lidé, například 
dobrovolné maminky, studenti pedago-
gické fakulty a jiní dobrovolníci.
Lesní mateřské školky jsou neziskové 
organizace a  zatím nedostávají žádné 
dotace od státu či kraje. Rodiče tedy 
hradí veškeré náklady, jako jsou platy 
pedagogů, provozní výdaje a  pedago-
gický materiál. Pětidenní docházka bude 
stát 5000 Kč, třídenní docházka vyjde na 
3400 Kč a dvoudenní docházka na 2400 
Kč. I přes relativně vysoké „školkovné“ 
je rozpočet napnutý, a  tak důležitou 
roli hrají finanční i  nefinanční dary 
a  dobrovolnictví. O finanční podpoře 
jednáme i s obcí.
A to je za tým Lesních skřítků vše. 
Dobrodružství poznávání světa začíná…

Lenka Bojdová, koordinátor LMŠ Lesní 
skřítci, kontakt: lesni.skritci@email.cz

Zdroje:
*  Asociace Lesních mateřských školek www.

lesnims.cz
**  Petr Häfner, 2002, univerzita v Heidelbergu, 

publikováno ve sborníku Člověk + příroda =  
udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k pří-
rodě, environmentální výchově a udržitelnosti. 
Praha: Zelený kruh 2009

dobRodRužství
poznávání světa začíná



Myšlenka vybudovat za farou klubovnu 
– zejména pro aktivity dětí, je stará už 
několik let. Již na podzim roku 2007 
vznikaly první plány na využití dvorních 
objektů a jejich přebudování na klubov-
nu s novým sociálním zázemím. V zá-
věru následujícího roku byla zpracována 
kompletní projektová dokumentace.
Rok 2009 byl ve znamení vyřízení všech 
nezbytných žádostí a vyjádření, kterých 
bylo potřeba opravdu mnoho. Do Vánoc 
byly všechny nutné doklady ke stavbě 
včetně stavebního povolení pohromadě.
V březnu 2010 začalo za aktivní účasti 
mnoha bílovických farníků a brněnských 
skautů rozebírání rozpadajících se pů-
vodních dvorních staveb. Stávající střešní 
tašky, z nichž část byla barevně glazovaná 
a je shodná s těmi, které jsou na koste-
le, se odnášely na věž, jako rezerva do 
budoucna. Použitelné nářadí a materiál 
se uschovaly, ale většina nalezeného 

„pokladu“ mířila přímo do kontejnerů 
ekodvora. Při této činnosti nám byly 
velikou oporou naše děti, které s velikým 
úsilím čistily a skládaly rozebírané cihly. 
Celkem se podařilo takto zachránit pro 
další stavbu celých 9 palet cihel. Velké 
kusy betonů i další stavební suť již pu-
tovala na auta a kontejnery na recyklaci.
Do letních prázdnin byly připraveny 
inženýrské sítě a základová deska, takže 
od druhé poloviny srpna 2010 se mohlo 
pracovat na tom nejnáročnějším. Každou 
sobotu se sešlo 10 – 15 dobrovolníků 
z řad bílovických občanů i skautů z Brna 
a skládali cihlu k cihle, prováděli strop, 
věnce i krov. O mimořádné odbornosti 
provedení díla jistě nelze pochybovat, 
protože mezi dobrovolníky byli za-
stoupení lékaři, právníci, ekonomové, 
programátoři i mnozí další odborníci na 
slovo vzatí. Pracovní výkony i nasazení 
by nám jistě mohla závidět i  leckterá 

stavba klubovny
za farou rostla před očima

aTRaKTIVní VýUKa PRO 
SnaDnějŠí POchOPení 
PROBíRaných TÉMaT
Projekt má za cíl zlepšení a zjednodu-
šení přístupu žáků Základní školy Bí-

lovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace k informacím, 
potřebným pro jejich vzdělávání. Sna-
hou je zkvalitnit prostřednictvím e-lear-
ningu jejich učení, zvýšit jejich možnosti 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0017 
Rozpočet projektu: 1 768 840,00 Kče-leaRning

moderní metody výuky

Možná si někteří z rodičů uvědomili, 
že jejich dítko  by si klidně ještě při-
bralo nějaké další mimoškolní aktivity. 
Zeptal jsem se vedoucích mateřského 
centra, které mě znovu překvapily svou 
vstřícností a milým přístupem. V ná-
sledující nabídce kroužků MC Žirafa 
by se ještě našlo nějaké to volné místo 
i pro nováčky.

1/ KROUžKy PRO RODIČe 
S DěTMI:
Kulíšek I. (pohybové a výtvarné hrátky 
pro rodiče s dětmi od 2 let) - úterý 
9:00-10:00
Kulíšek II. (pohybové a výtvarné hrát-
ky pro rodiče s dětmi od 3 let) - úterý 
10:15-11:15
Cvičeníčko (pohybové hrátky, básničky, 
tanečky, písničky pro rodiče s dětmi od 
2 let) - středa 9:30-10:30
Hrátky s batolátky (pro rodiče s dětmi 
od 1 roku) - čtvrtek 9:00-9:45 a 10:05-
10:50
Pastelka (výtvarné tvoření pro rodiče 
s dětmi od 2 let, popř. samotné děti od 
3 let) - pátek 9:00-10:00 a 10:15-11:15

2/ KROUžKy PRO DěTI:
Hliněné objevy (keramika pro děti od 
5 let) - pondělí 13:30-15:00
Šikovné tlapky I. (výtvarný kroužek pro 
děti od 3 let) - pondělí 15:30-16:45
Šikovné tlapky II. (výtvarný kroužek pro 
děti od 4 let) - pondělí 17:00 - 18:30
Roztleskávačky (pro holčičky od 5 do 8 
let) - úterý 15:15-16:15
Divadelní hrátky (dramatický kroužek 
pro děti od 4 do 7 let) - úterý 16:30-
17:30
Tanečky (taneční kroužek s prvky 
lidových tanců pro děti od 3 do 6 let) - 
středa 15:30-16:30
Bystrá ouška (pěvecký kroužek pro děti 
od 5 do 9 let) - čtvrtek 16:30-17:15

3/ KROUžKy PRO DOSPěLÉ
Hliněné dobrodružství (keramika pro 
dospělé) - pondělí 19:00-21:00

Jan Horáček
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stavební firma. Mladí i starší, každý se 
v  rámci svých možností a  dovedností 
snažil přiložit ruku k dílu. Kdo přichá-
zel v neděli ke kostelu okolo fary, mohl 
pozorovat, jak celá stavba roste před 

k dílu, dočkalo svého využití. Ještě zbývá 
dokončit část venkovní fasády a terénní 
a sadové úpravy ze zadní strany budovy, 
aby architektonicky splynula s okolím 
i horní část. To ale nijak nebrání tomu, 

realizaci a organizačních záležitostech. 
Největší díl financí byl ale zajištěn 
vlastní bezplatnou prací, protože celé 
dílo bylo postaveno za méně než 50 % 
rozpočtových nákladů stavby.
Radostnou událostí, která nás ještě na 
jaře čeká a celý proces výstavby završí, 
je její slavnostní vysvěcení a představení 
veřejnosti a našim významným hostům. 
Radost ale budou rozhodně přinášet 
všechny aktivity, kterým nová farní 
klubovna poskytuje útočiště.

Pavel Kulhánek
projektant a garant realizace

Seznam připravovaných akcí:
ne 13.5. - Den matek (KDU-ČSL, tradiční 
odpolední pásmo v Obecní hospodě)
ne 20.5. - Slavnostní svěcení farní klubov-
ny - od 14 hod. (farnost, otevřená slavnost 
v kostele a na farní zahradě za účasti hostů)
so 26.5. - Diecézní pouť ministrantů Bílovice 
- Vranov (dopoledne)
od 18. do 26.5. v kostele - novéna k Duchu 
sv. (vždy ve 20:30 hod.) (farnost)
so 2.6. - od 14 hod. - Dětský den na farní 
zahradě (farnost)
15. - 17.5. - farní pouť do jižních Čech (farnost)

Bohoslužby o Velikonocích:
Zelený čtvrtek (5. 3.) - 17:30 hod. mše sv.
Velký pátek (6. 3.) - 17:30 hod. obřady
Bílá sobota (7. 3.) - 20:00 hod. mše sv. (vigílie 
Vzkříšení)
Boží hod velikonoční - neděle 8. 3. - 9:00 
hod. mše sv.
Velikonoční pondělí - 9. 3. - 8:00 hod. mše sv.

zapojit se do vzdělávacího procesu 
a rozvíjet se v jeho rámci a také zvýšit 
jejich budoucí konkurenceschopnost na 
trhu práce. Projekt klade důraz na zapo-
jení žáků prostřednictvím e-learningo-
vého systému a materiálů, které budou 
moci žáci zpracovávat a studovat jak ve 
škole, tak ve svém domácím prostředí 
a v době, která jim bude vyhovovat.
Prostředkem k dosažení hlavního cíle je 
moderní vzdělávací prostředí, umožňu-
jící učitelům uplatnit v průběhu výuky 
i mimo ni nové e-learningové materiály, 
které budou v rámci projektu vytvořeny. 
Prostřednictvím vzdělávacího prostředí 
bude umožněno řízené působení mo-
derních výukových metod na žáky; těm 

díky názornosti a interaktivitě pomohou 
snáze pochopit probíranou látku.

PřínOS PRO žáKy
Přínosem projektu pro cílovou skupinu 
žáků bude jednodušší přístup k infor-
macím při vzdělávání díky atraktivní 
výuce využíváním moderních elektro-
nických výukových metod. Žáci budou 
dostávat mnohem více komplexních in-
formací a údajů, elektronické vzdělávací 
materiály navíc umožní mezipředměto-
vé provázání jednotlivých probíraných 
témat. Využitím ICT technologií se 
výuka pro žáky stane přitažlivější, ná-
zornější a tím snáze zapamatovatelnější. 
Po skončení výuky si žáci budou moci 

očima. Musím se přiznat, že jsem měl 
trochu pochybnosti, jestli se nám podaří 
do zimy dostat klubovnu pod střechu, ale 
díky nevšednímu nasazení se to podařilo 
a než napadl první sníh, byla již na střeše 
položena střešní krytina.
Přes zimu jsme sbírali potřebné síly, 
abychom se, hned jak na jaře 2011 slezl 
sníh, mohli pustit do provádění insta-
lací, omítek, potěrů, fasády a  mnoha 
dalších prácí. Jak se blížilo dokončení 
celého díla, narůstalo množství činností, 
které už museli provádět odborníci. 
V mnoha případech se jednalo o občany 
z Bílovic a okolí, kteří velkou část prací 
vykonali bezplatně nebo za symbolickou 
cenu. V závěru roku již byla klubovna 
se zázemím a garáží dokončena, stěny 
obloženy dřevem, položeny koberce 
a  vše zařízeno vnitřním vybavením. 
Kolaudace proběhla bez závad a dílo se 
tak k radosti všech, kdo přiložili ruku 

aby se zde už mohla konat řada pravi-
delných i příležitostných aktivit.
Klubovna stojí a  slouží, a  to zejména 
díky nevšední ochotě a pracovnímu na-
sazení mnoha dobrovolníků. Společná 
práce na stavbě stmelila řadu rodičů dětí, 
příznivců i farníků. Prohloubila odpo-
vědnost a osobní vztah k  společnému 
majetku. A nesmazatelně se posílilo 
pouto s brněnskými skauty ze středis-
ka Axinit, kteří také odvedli velký kus 
práce na společném díle. Dvě skautské 
družinky složené z bílovických dětí mají 
své zázemí pro pravidelnou činnost.
Financování bylo zajištěno díky pod-
poře Jihomoravského kraje, množství 
větších i  menších dárců, z  finančních 
prostředků skautského střediska Axinit 
a  bílovické farnosti. Mimořádný dík 
za úsilí a obětavost patří našemu panu 
faráři - otci Jaroslavu Filkovi, a to jak 
při zajišťování financování, tak i  při 
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prostřednictvím e-materiálů nabyté 
znalosti prohloubit, příp. ověřit, jestli 
vše správně pochopili. Navíc tento 
e-learningový typ vzdělávacích 
materiálů zajistí přístup k infor-
macím i  žákům, kteří se nebudou 
moci zúčastnit výuky ve škole, např. 
z důvodu onemocnění – a také větší 
zapojení jejich rodičů. E-kurzy  
i e-testy budou totiž pomocí inter-
netu spustitelné na libovolném PC.
Motivací pro cílovou skupinu žáků 
k  účasti v  projektu bude rovněž 
možnost používání moderní ICT 
ve výuce (PC a  LCD obrazovek 
s  tablety v učebnách). Tento způ-
sob vzdělávání umožní učitelům 
snáze zapojit žáky do probíhající 
výuky. V konečném důsledku dojde 
ke zkvalitnění vzdělávání na škole 
a také k lepší přípravě žáků na jejich 
následující vzdělávání. Rovněž zís-
kají možnost jednoduše elektronicky 
komunikovat s  rodiči svých žáků 
a lépe je tak informovat o potřebách 
žáků a možnostech jejich naplnění.

PřínOS PRO UČITeLe
Pro pedagogy projekt znamená jed-
noduší přípravu na výuku - budou 
mít příležitost využívat materiály 
z  centrálního skladu, sdílet je se 
svými kolegy a  rozvíjet tak me-
zipředmětové vazby. Rovněž jim 
umožní prohloubit si dovednosti pro 
využívání ICT při výuce, což povede 
k  jejímu zkvalitnění. V projektu 
budou interaktivní pomůcky využity 
při výuce 7 předmětů. Během pro-
jektu vznikají el. vzdělávací objekty 
(e-kurzy a e-testy), jejichž přípravu 
a  vytvoření zajišťují členové reali-
začního týmu - 7 tvůrců e-learnin-
gových materiálů. Tvůrci zmíněných 
materiálů se podle svých zkušeností 
zaměřují na problematické pasáže 
daného předmětu.

Mgr. Dagmar Pečenková
manažerka projektu

TenTO PROjeKT je SPOLUFInancO-
Ván eVROPSKýM SOcIáLníM FOn-
DeM a STáTníM ROZPOČTeM ČeSKÉ 
RePUBLIKy
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Kultura v Bílovicích nad Svitavou má mnoho 
podob a jednou z nich v podání různých 
představení je jistě úspěšný divadelní sou-
bor BOTa.
na novinky jsem se zeptala jany appelové, 
hlavní organizátorky tohoto spolku a reži-
sérky většiny her:

Co je nového v bílovickém divadelním 
souboru BOTA?
Největším úspěchem a  stěžejní udá-
lostí uplynulé sezóny byla pro náš 
soubor bezesporu účast na prestižním 
festivalu amatérských divadel v Bučo-
vicích. Tento festival vznikl na počest 
významného bučovického rodáka, 
zesnulého člena pražského Národního 
divadla Miroslava Doležela. Na festival 
jsme byli pozváni už několikrát a velice 

Rudolf jelínek,
člen pražského vinohradského divadla,
pochválil naše výkony

si této pocty ceníme. Letos jsme jeli 
do Bučovic s úspěšnou komedií Kena 
Ludwiga Měsíc nad Buffalem, kterou 
jsem pro potřeby našeho souboru upra-
vila. (Tato komedie měla v Bílovicích 
premiéru v  dubnu 2011.) Patronem 
našeho bučovického představení byl 
Mistr Rudolf Jelínek, člen pražského 
Vinohradského divadla, který zhodno-
til a pochválil naše výkony. Řekl, mimo 
jiné, že přestože amatérský soubor 
nemůže dosáhnout úrovně profesio-
nálního divadla, předvedli jsme velmi 
kvalitní výkony, a  že obdivuje práci 
a  elán, které jsme do celé inscenace 
vložili. Jeho laskavá slova pro nás byla 
velkým povzbuzením do další činnosti.

Hrajete i představení pro děti, kolik 
jich během roku nastudujete?
Ano. Kromě zmíněné komedie Měsíc 
nad Buffalem jsme v uplynulém roce 
nastudovali obnovenou premiéru 
pohádky Uzel na králově plnovousu. 
Pohádku hrajeme každoročně na konci 
školního roku pro žáky Základní a Ma-
teřské školy v Bílovicích nad Svitavou, 
a to zdarma. Tato akce se už stala tak 
známou a populární, že nás každoročně 
žádá několik brněnských škol i školek, 
zda by se nemohly také zúčastnit, 
a  mnoho jich, bohužel, musíme od-
mítnout. Tuto akci totiž pořádáme ve 
všední den, bereme si dovolenou ze 
zaměstnání, a víc než čtyři představení 
za dopoledne nejsme schopni zvlád-
nout. Protože nás však napadlo, že je Rudolf Jelínek se souborem BOTA



v Bílovicích mnoho dětí, které zde do 
školy a školky nechodí, rozhodli jsme 
se odehrát pohádku i v neděli odpoled-
ne. Bohužel, dostavilo se jen asi dvacet 
dětí, proto jsme usoudili, že i nadále 
zůstaneme jen u představení pro školy. 
Tímto bych chtěla reagovat na ohlas 
maminky, která si v  minulém čísle 
zpravodaje posteskla, že už nehrajeme 
pohádky. Takže: pohádky hrajeme, ale 
pro malý zájem už ne pro veřejnost.

Jste hodně aktivní spolek, kde jinde 
jsme Vás v poslední době mohli vidět?
Dalším představením, které jsme při-
pravili, byl tradiční Živý Betlém. Kaž- 
doročně s ním jezdíváme do domova 
důchodců Naděje v Brně – Řečkovi-
cích a  snažíme se přivést stařečkům 
kromě radosti z  představení i malé 
dárečky. Letos nám moc pomohly děti 
z keramického kroužku Základní školy 
v Bílovicích pod vedením paní učitelky 
Lenky Čačkové, které nám vyrobily 
krásné betlémské hvězdy. Všem patří 
náš veliký dík. Dále jezdíváme do kos-
tela svatého Vavřince v  Řečkovicích 
a občas i do Křtin. No a na Boží hod 
vánoční nás mohou naši spoluobčané 
vidět před bílovickým kostelem. Celý 
Betlém je dost náročný, časově i orga-
nizačně, ale ta sváteční nálada, která se 
zmocní nás i diváků, nám za ten shon 
vždycky stála. Bohužel, i toto je akce, 
která po více než deseti letech zřejmě 
zanikne. Představení Živého Betléma 
se neobejde bez koled, a proto se nedá 
realizovat bez hudebního doprovodu. 
Je pro nás nesmírně obtížné sehnat 
muzikanty, kteří by s námi byli ochotni 
v předvánočním čase nacvičovat a pak 
ještě vyrazit na zájezdy. Na podzim 
nám přislíbily pomoc dvě dívky z far-
nosti, které nás však nakonec nechaly 
na holičkách, takže veškerý hudební 
doprovod včetně zpěvu musel zajiš-
ťovat pouze pan učitel Pavel Kováč, 
kterému bychom tímto chtěli ještě 
jednou poděkovat. BOTA - to ale 
nejsou jenom divadelní představení. 
Členové našeho souboru se zapojují 
do mnoha kulturně společenských 
akcí. Jako každoročně jsme zaujali 
svá stanoviště na Pohádkovém lese, 
pomohli jsme s  organizací Mladých 
hodů a snažili jsme se pobavit děti na 
Masopustním karnevalu.

Jaké máte nejbližší plány do budouc-
na, nebo na čem zrovna pracujete?
V  současné době zkoušíme hru: Proč 
bychom se neztratili, aneb Za písní 
Severu. Je to uzavření volné trilogie 
– pamětníci si možná vzpomenou na 
předchozí dramatizace Šmídových knih 
Proč bychom se nepotili a Proč bychom 
se netopili. K  tomuto představení, 
jehož premiéru plánujeme na konec 
dubna, nám přislíbil hudební doprovod 

vynikající zpěvák a kytarista Ing. Petr 
Kutěj. Doufáme, že ani tentokrát naše 
příznivce nezklameme, a že se všichni 
diváci budou dobře bavit.

Děkuji Vám za rozhovor, gratuluji k do-
saženým výsledkům „na prknech, která 
znamenají Svět“ a  přeji Vám mnoho 
spokojených diváků a elánu do dalších 
představení.

Karla Hrabalová

Loni dne 15. října proběhla v knihov-
ně a v sále Obecní hospody úspěšná 
akce Den pro knihovnu, o které se 
tu už psalo. Od účastníků se vybralo 
se více než 29 tis. korun. Předběžně 
se kulturní komise rozhodla peníze 
využít na zlepšení vzhledu knihovny, 
pravděpodobně tedy knihovnu čeká 
vymalování chodby a půjčovny a také 
vylepšení vzhledu interiéru místnosti 
pro děti zajímavějším drobným mo-
biliářem. Akce proběhne v některém 
prázdninovém měsíci a bude na ni 
navazovat pravidelná fyzická revize 
celého knižního fondu. Knihovna 
tedy bude delší dobu pro čtenáře 
uzavřena (4-6 týdnů, termín bude 
včas upřesněn).

Z nových přírůstků dnes vybíráme:

Charles Dickens
PříBěh DVOU MěST
Dosud nepřeložený román klasika 
anglické literatury 19. století nás za-
vede do dramatického období Velké 
francouzské revoluce. Děj se odehrá-
vá v Paříži a Londýně. Láska a ne-
návist, závist a zášť, věrnost a zrada, 
zhýralost aristokracie a chudoba lidí, 
to všechno tvoří dramatický příběh, 
na který není možno zapomenout.

Umberto Eco
PRažSKý hřBITOV
Nejpovolanější klasik atraktivního 
žánru historické detektivky na 
osudu starého muže na přelomu 19. 

a  20. století vystavěl román, v  němž 
hrají určující roli iracionální proudy 
té doby, jako mýtus svobodného zed-
nářství, antisemitismus, satanismus, 
okultismus apod., které byly typické 
pro tzv. pozdní dobu a vyústily až do 
první světové války. Kniha byla ihned 
po vyjití loni v létě oceněna prestižní 
italskou literární cenou.

Mario Vargas Llosa
KeLTůV Sen
Poslední autorův román se odehrává 
v prvních desetiletích 20. století v afri- 
ckém Kongu a  v Latinské Americe. 
Hrdinou je sociálně citlivý diplomat, 
jehož pohnutý život skončí na londýn-
ském popravišti po obvinění z podpory 
irské nezávislosti. Dramatické osudy 
jsou románově zpracovány podle sku-
tečné žijící osobnosti. Peruánský nositel 
Nobelovy ceny za literaturu v  tomto 
díle užívá v kostce všech poloh svého 
mistrovství.

Antonín Přidal
POTULKy KnIhaMI a ČaSeM
Eseje brněnského dramatika, překlada-
tele a spisovatele vznikaly v posledních 
deseti letech pro rozhlas. Jsou doplněny 
literárními ukázkami, v nichž nechybí 
ani humor. Tvoří stručný souhrn největ-
ších lásek tohoto vzdělaného a moud-
rého humanisty. Kniha je výbornou 
inspirací pro vlastní četbu.

Milan Kudera, knihovník

čtenáŘské okénko
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budou brzo ve 
vybraných obchodech

Z podnětu mediální komise uspořáda-
lo vedení obce v druhé polovině roku 
2011 soutěž s názvem Nová pohled-
nice Bílovic. Občané byli vyzváni, aby 
posílali fotografie, které by následně 
mohly být vybrány jako podklady pro 
vytvoření nové pohlednice Bílovic. 
Pro vyhodnocení se sešla sedmičlenná 
komise složená ze starosty Arnošta 
Huňaře, místostarosty Miroslava 
Boháčka, vedoucí oddělení vnitřní 
správy Idy Kárné, předsedkyně medi-
ální komise Venduly Bartákové, pana 
Boleslava Zlámala a  paní Martiny 
Schoříkové. Prohlédli jsme poměrně 
dost fotografií – elektronické soutěže 
se zúčastnilo 10 občanů, další donesli 
své fotografie v  tištěné podobě na 
OÚ. Vybrali jsme nakonec fotografie 
míst, která jsou pro Bílovice nějakým 
způsobem symbolická, typická, nebo 
reprezentují obec. Rozdělili jsme je 
podle ročních období a odeslali gra-
fikovi Davidu Winterovi z mediální 
komise, který sestavil konečnou podo-
bu. Výsledkem jsou dvě náladové a tři 
víceobrázkové pohlednice Bílovic, na 
nichž se objeví kostel, splav, myslivna 
Lišky Bystroušky, panoramatické fotky 
Bílovic, pomník obětem první světové 
války a další zajímavá místa. Zbytek 
zaslaných fotografií společně s dalšími 
bude k nahlédnutí na webových strán-
kách obce v sekci Fotogalerie.
Občané Bílovic a  turisté si tak ko-
nečně po dlouhé době budou moci 
zakoupit novou upomínku z  kraje 
Lišky Bystroušky a lesů, vod a strání.

Vendula Bartáková

Obecní policie odchytla minulý rok 
v  Bílovicích dva psy, kteří následně 
skončili v  Interpespenzionu - útulku 
v Brně na Kociánce. Obec za umístění 
psů platí nemalé částky. Napadlo nás 
proto nabídnout pejsky na interne-
tových stránkách obce a  v  obecním 
zpravodaji.

aRnOŠT
Asi šestiletý kříženec velšteriéra, veselý 
pejsek, který má velice rád lidi, ale ostat-

ní psy moc nemusí, proto by byl vhodný 
jako jedináček.

PejSKa
Asi osmiměsíční kříženka labradora 
a ovčáka. Temperamentní fenečka, ráda 
běhá, skáče. Hledá zodpovědné pánečky, 
kteří ji naučí správnému chování a zajis-
tí jí dostatek pohybu i zábavy.

Najde se někdo, komu se zalíbí? Pokud 
ano, kontaktujte vedení obce, nebo 
přímo Interpespenzion – můžete volat 
denně od 8:30 do 18:00 na telefonní 
číslo 511 130 520, případně napsat mail 
na adresu: utulek.interpespenzion@
seznam.cz. Více informací naleznete na 
internetových stránkách útulku: www.
interpespenzion.estranky.cz.
A jaké jsou podmínky odběru?
Pejska může převzít zodpovědná osoba 
starší 18 let, musí mít platný občanský 
průkaz s trvalým pobytem v ČR. Pej-
sky dává útulek do tzv. dočasné péče 
na dobu jednoho roku, pokud je vše 
v pořádku, pes zůstává v rodině a stává 
se plnohodnotnou součástí rodiny a už 
potřebuje známku. Pejsci jsou vydáváni 
s očkovacím průkazem.

Vendula Bartáková
čerpáno z webových stránek útulku

„naši“ psi v útulku
chcete je?

nové 
pohlednice 
bílovic

Ze statistiky evidence obyvatel z roku 
2011 uvádíme následující údaje:

Počet obyvatel přihlášených k trvalému 
pobytu ke dni 31.12.2011 v Bílovicích 
nad Svitavou byl 3472.

Narozené děti: 61
 Dívky: 32
 Clapci: 29

Úmrtí v obci: 27 občanů
 Muži: 11
 Ženy: 16

Nejstarší občané v obci:
 1 muž 99 let

 1 žena 98 let
 1 žena 97 let
 1 žena 96 let
 1 žena 95 let
 1 žena 93 let
 1 žena 92 let
 2 muži, 2 ženy 91 let
 2 muži, 4 ženy 90 let
 3 muži, 7 žen 85 let
 6 mužů, 9 žen 80 let

Sňatky v roce 2011 v obcích, které 
jsou v matričním obvodu Bílovice 
nad Svitavou:
 Babice nad Svitavou - 1 církevní
  Bílovice nad Svitavou - 12 občan-

ských, 2 církevní
 Březina - 1 občanský
 Kanice - 1 občanský
 Řícmanice - 1 občanský
 Vranov - 4 občanské, 15 církevních

Zpracovala: Kateřina Marvanová

ze statistiky 
evidence 
obyvatel 
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Letos tomu bude už dva roky, co z po-
vrchu zemského - tedy hlavně z Polan-
ky - zmizela hájovna. V článku v mi-
nulém čísle (HÁJENKA POLANKA) 
bylo jasně popsáno, že to měla dávno 
spočteno. S napětím jsme všichni (ne-
jen my, co bydlíme okolo) očekávali, co 
se bude dít dál. První krok správným 
směrem byla smlouva o pronájmu obci 
na využití prostoru, toho by se dalo 
využít třeba pro omladinu z Polanky. 
Bohužel tato smlouva byla podepsána 
na relativně krátkou dobu - nejbližší 
možný termín k nějaké rekultivaci je 
až teď na jaře, pouhé tři čtvrti roku 
před ukončením nájemní smlouvy. Tím 
dobré zprávy končí.
Všichni zajisté tušíte, jak to vypadá 
s  naším obecním rozpočtem, čili po-
kud sami chceme prostor nějak využít, 
nezbývá, než hledat pomocnou ruku 
na konci svého ramene. A ani ne tak 
finančně, jako prací přispět k vychystání 
terénu tak, aby se do konce roku dal 
nějak využít.
Bohužel, dle vyjádření ŠLP Křtiny 
nebude smlouva obnovena, stejně podle 
všeho dopadl plán s obnovením hájovny. 
Jak už to bývá, pomyslná finanční košile 
zvítězila nad kabátem a až budete číst 
tyto řádky, budou mít možná pozemky 
bývalé hájovny již nové vlastníky (zahra-
da o výměře 2315 m2, p.č. 1300 (zahrada 
o výměře 322 m2 a  p.č. 1321 ostatní 
plocha o výměře 531 m2 v k.ú. Bílovice 
nad Svitavou). Jak to bude s nízkoener-
getickým domem pro studenty se snad 
dozvíme v dalším čísle.
Zůstaňme optimisty, míst pro nové 
hřiště je v Bílovicích více. Vůle a poten-
cionální uživatelé jsou taky. Malí kluci, 
co honí florbalový míček mezi auty na 
parkovišti, jsou přece jen taky plnopráv-
nými občany (i když k volbám, a nejen 
obecním, půjdou za 10 či více let).

IM

jak to bude 
s místem pro 
volnočasové 
aktivity dětí 
na polance?
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Oddíl Shotokan Karate-Do vznikl 
v  Kanicích pod záštitou mateřské 
organizace Nidoshinkan Dojo o.s. 
(www.nidoshinkan.cz) a ZŠ Kanice 
v  listopadu 2010. Hlavním cílem je 
všeobecný rozvoj pohybových a cha-
rakterově volních vlastností dětí ve 
věku 5-8 let.
Oddíl se zaměřuje na styl Shotokan 
a  spadá pod světovou organizaci 
SKIF (Shotokan Karate-Do In-

ternational Federation). Pod vedením 
zkušených trenérů dnes působí rovněž 
na ZŠ Bílovice nad Svitavou.
Po roce intenzivní přípravy absolvovali 
první adepti (Adam Gregůrek, Da-
niel Nilaš, David Hrabal) soutěž kata 
v rámci Hausnerova národního pohá-
ru v  Brně. Jedná se o cvičení sestavy 
několika bojových technik proti ima-
ginárnímu útočníkovi. V  konkurenci 
12 oddílů a  více než 80 závodníků se 
David Hrabal v kategorii nejmladší žáci 
(0-6 let) umístil na 1. místě a  Adam 
Gregůrek v kategorii kata žáci (7-8 let) 
na 2. místě. Daniel Nilaš do semifinále 
nepostoupil, nicméně odvedl vynikající 
výkon. Všem reprezentantům děkujeme 
za první skvělý výkon a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších soutěžích.
Všichni účastníci si mohli také vychut-
nat ukázky jiných bojových umění jako 
např. Ju-Jitsu, Judo a především shléd-
nout mistrovství přerážecích technik.

Vít Stencel

Žáci: zleva Gregůrek, Smíšek, Aydin  
(foto A.Gregůrek)

Hájenka na Polance 
před zbouráním 
koncem roku 2010

haUSneRůV POháR 28.1.2012
ODDíL KaRaTe-DO
KanIce/BíLOVIce 
naD SVITaVOU

pRvní 
vítězství
po roce intenzivní 
přípravy
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V tomto čísle bychom vás chtěli sezná-
mit s činností našeho družstva starší 
přípravky, chlapců narozených v letech 
2001-2003. Družstvo pod vedením 
trenérů Martina Šenka, Petra Vudky 
a  Luboše Kiesla dosahuje nejlepších 
výsledků od jeho vzniku v  roce 2002 
a vede po podzimní části III. třídu starší 
přípravky skupinu B. Z dosavadních 
devíti utkání osm vyhrálo a jen jediný 
zápas prohrálo po vyrovnaném boji 2:3. 
V tabulce mají náskok čtyř bodů. Mezi 
nejlepšími střelci se objevuje hned pětice 
našich hráčů. Nejvíce branek (11) vstře-
lili Šenk Martin a Vudka Jakub, o jeden 
méně Kiesel Lukáš, devět branek vstřelil 
Priessnitz Martin a sedm Endl Lukáš. 
Do kádru družstva patří také Švanda 
Jan, Hrabal Filip, Chráscina Dalibor, 
Hrňa Lukáš, Holánek Marek, Darmopil 
Tomáš, Ševčík Petr, Kovář Martin, Jan-
kovský Petr a Čermák Ondřej.
Družstvo se podařilo stmelit a všestran-
ně připravit na srpnovém soustředění 
v areálu bílovického hřiště. Po této dobré 
zkušenosti se podařilo zajistit i  zimní 
soustředění na Vysočině v obci Tři Studně.
V zimním období se družstvo přihlásilo 
do Brněnské zimní halové ligy, kterou 
pořádá pravidelně FC Sparta Brno 
v hale na Tuháčkové ulici s účastí nejlep-
ších brněnských družstev, mj. FC Sparta 
Brno, SK Líšeň, ČAFC Židenice, FC 
Svratka. V základní části obsadili naši 
hoši s 28 body 6. místo a postoupili do 
finálové osmičky. První tři místa obsadili 
Sparta A (35b.), St. Lískovec A (33b.) 
a Tuřany (31b.).

Mimo této zápasové náplně si příprav-
né období naše přípravka zpestřuje 
jednodenními soutěžemi. Na turnaji 
pořádaném SK Slatina v hale na Lesné 
obsadila 3. místo z deseti zúčastněných 
družstev. V Pohořelicích své umístění 
ještě o stupínek vylepšila a  chlapci 
si dovezli stříbrné medaile. Velkého 
úspěchu dosáhla na turnaji v  Bystřici 
nad Perštejnem, kdy po vítězství v zá-
kladní skupině obsadila čtvrté místo. 
Na konečném umístění se projevila 
únava úzkého kádru, ale chlapce může 
těšit vítězství nad B týmem prvoligové 
Mladé Boleslavi. Kromě dvou družstev 
FC Mladá Boleslav se turnaje zúčastnili 
FC Velké Meziříčí, Sokol Jimramov, SK 
Polička, SFK Vrchovina Nové Město na 
Moravě a domácí tým.
Na podzim obnovila svoji činnost i fot-
balová školička pod vedením Barbory 
Lebartové, Milana Skoupého, Radka 
Tomana a Jirky Holánka. Zde se naši 
nejmenší učí nejen první fotbalové 
krůčky a  zdokonalují své pohybové 
schopnosti, ale odehrají už i své první 
zápasy.
Nakonec bychom chtěli poděkovat 
našemu bývalému hráči, trenérovi, 
dlouholetému funkcionáři a nepsané-
mu správci hřiště Milanovi Hudcovi 
za jeho obětavou a mnohými nedoce-
něnou práci pro náš oddíl. Věříme, že 
se s ním budeme potkávat na našem 
hřišti i  v  budoucnu a  „Lamin“, jak 
ho všichni známe, nám bude nadále 
nápomocen v naší činnosti.

Pavel Krejčíř, sekretář oddílu

sokol bílovice nad svitavou – oddíl kopané

zvítězili nad
pRvoligovým týmem

Z hISTORIe ODDíLU RO-
DIČů a DěTí V Tj SOKOL 
BíLOVIce naD SVITaVOU
Počátky fungování oddílu Rodičů 
a  dětí spadají do roku 2008, kdy 
díky vstřícné komunikaci s tehdejší 
starostkou Sokola paní Jandovou 
mohlo dojít k zahájení činnosti oddílu. 
Oddíl se na začátku svého fungování 

děti čekají 
na nové 
cvičitele

potýkal s drobnými problémy, zejména 
nedostatkem pomůcek, vhodných pro 
stimulaci a motivaci malých cvičenců. 
Díky nadšení a ochotě několika členů 
oddílu z řad rodičů přibyla k základní-
mu vybavení tělocvičny řada zajíma-
vých a netradičních doma vyrobených 
pomůcek ze stuh, rulek, ale třeba 
i igelitových sáčků. V začátcích oddílu 
také vypomohlo OS Žirafa zakoupe-
ním overballů a obručí. Postupně se 
podařilo získat od oslovených spon-
zorů a obce finanční příspěvky, a tak 
vybavit oddíl celou řadou užitečných 
a pro děti atraktivních pomůcek, které 



Při oslavách se budou konat další 
sportovní, kulturní a společenské akce. 
Záštitu nad oslavami 150. výročí zalo-
žení Sokola převzal prezident republiky 
Václav Klaus.
Tělocvičnou jednotu Sokol Bílovice nad 
Svitavou bude na tomto sletu repre-
zentovat nejen starosta Petr Pošmůrný, 
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Rok 2012 je rokem 150. výročí založení 
organizované tělesné výchovy Sokol. 
Toto výročí bylo zahájeno sletovou 
štafetou, která se uskutečnila podruhé 
v novodobých dějinách, a to symbolicky 
již ve dnech 23.-25.9.2011. Na nádvoří 
Tyršova domu v Praze dorazily dne 
25.9.2011 všechny kolíky štafety. Zú-
častnilo se 41 sokolských žup, 395 jed-
not, 11 712 osob. Sedm přípojek bylo ze 
zahraničí -2 z Německa, 2 ze Slovenska, 
po jedné z Rakouska, Švýcarska, USA. 
Trasy měřily celkem 4 216 km.
XV. všesokolský slet ve dnech 1.-7. 
července v Praze vyvrcholí hromad-
ným vystoupením cvičenců v Synot 
Tip Aréně, nejmodernější aréně svého 
druhu v České republice. Kapacita 
stadionu je 21 000 sedících diváků, 
všechna místa jsou krytá. Sportovní 
plocha je velikosti 105 x 68m.

pŘípRava na 
Xv. všesokolský slet

ale 5 žen (škoda, že tak málo) zacvičí 
skladbu Kontrasty, na kterou se pečlivě 
připravují od října minulého roku pod 
vedením ses. Marie Pošmůrné z TJ 
Brno-Černá Pole. Skladba je určena 
pro dorost, ženy a muže. Základní celek 
skladby tvoří 36 cvičenců, muži cvičí 
bez náčiní, ženy s bílou šálou 200 x 50 
cm. Nacvičit hromadnou skladbu není 
vůbec jednoduché, vyžaduje to nejen si 
skladbu zapamatovat a  umět ji dobře 
zacvičit, ale secvičit celky a pak celou 
cvičební plochu, nástupy a  odchody. 
Znamená to obětovat tomu hodně času, 
ale ty vzrušující pocity být součástí ob-
rovského celku před očima tisíců diváků 
jsou nezapomenutelné.
Přejme bílovické reprezentaci, celé 
přípravě a  průběhu 150. výročí zalo-
žení Sokola úspěch a hodně nadšenců 
pro rozvíjení sokolské tělovýchovy do 
dalších mnoha let.

Olga Uhrová 

pomohly výraznému zkvalitnění cvi-
čení. Zajímavé pomůcky, ze kterých 
stojí za zmínku různé balanční plošiny, 
taktilní plochy, sestava Vario Cross, 
kooperační lyže, tvarové žebříky či 
vozítka pedal pro rozvoj koordinace, 
výrazně převyšují běžný standard vy-
bavení podobných oddílů. V současné 
době probíhá zásluhou starosty Sokola 
pana Pošmůrného také obnova části 
nářadí v tělocvičně.
Postupem času se původní počet 
dětských členů rozrostl z  cca 13 na 
36 v roce 2011 a těšil se velké oblibě 
dětí, které si v zimě chodily zařádit 
do tělocvičny, v  teplejších obdobích 
pak na přilehlé hřiště se speciálním 

povrchem. Zároveň však oddíl po 
dobu celého fungování řešil nedosta-
tek cvičitelů. Tato situace vygradovala 
v  letošním roce, kdy pro nástup do 
práce a s tím spojené omezení časové 
kapacity vedoucí oddílu musela být 
činnost oddílu přerušena.
Oddíl RaD proto hledá zájemce 
z řad rodičů, kteří by se chtěli zapo-
jit do činnosti oddílu jako cvičitelé 
dětí ve věku 3-5 let. Více informací 
a  kontakty lze najít na webových 
stránkách oddílu www.zivnost.net/
cviceniRDsokol.

Ing. Martina Drdlová



             od 22.30 hod.
               hraje k tanci kapela

             vystoupí, nauèí

             od 19.00 hod.
               hraje Irská kapela

Dne 17.3.2012 (sobota) 

             od 18.30 hod.
Sokolovna Bílovice nad Svitavou

3. Irský veèer 3. Irský veèer 
v Bílovicích nad Svitavou

Dne 17.3.2012 (sobota) 

             od 18.30 hod.
Sokolovna Bílovice nad Svitavou

             od  hod.
               hraje k tanci kapela

22.30

             vystoupí, nauèí

Soubor irských tancù
Démáirt, Ymca Brno

Soubor irských tancù
Démáirt, Ymca Brno

             od 19.00 hod.
               hraje Irská kapela

DÁLACH
Tradièní irská hudba

DÁLACH
Tradièní irská hudba
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Bohatá tombola

Josefové vstup zdarma!

Vstupné: 170,- Kè
120,- Kè v pøedprodeji

Rezervace na tel.:
+420 602 233 333

Pøedprodej vstupenek:
Dùm pánù z Lipé
nám. Svobody 17

Indies
Poštovská 2

CK Kudrna
vobchùdek v podchodu pod Hlavním nádražím

Speciální rozvoz mimo noèn? rozjezdy v 02.00 hod. od Sokolovny smìr Brno
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Ilona KOVÁŘOVÁ
# ošetření kosmetikou  ALCINA
# manuální lifting obličeje 
# masáž obličeje lávovými kameny

tel.: 545 227 756 | mob.: 603 325 111

Jitka JANDLOVÁ
SPA PEDIKÚRA - SPA MANIKÚRA

# refl exologie nohy 
# dárkové poukazy na ošetření

www.nohyaruce.cz  | mob.: 607 201 616

V KADERNICTVI na POLANCE
pod starým komínem nabízíme nové služby

Pedikúra - Manikúra
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

KOMENSKÉHO 733
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

Nabízí pro občany:
•	 Komplexní ošetření v rámci manikúry a pedikúry
•	 Masáže
•	 Parafínové zábaly
•	 Depilace
•	 Kosmetické služby pro ženy

Služby jsou poskytovány v prostorách DPS s mož-
ností docházky do domu.

Objednávky: 777 348 532

! Nepřehlédněte !

Formulář objednávky na inzerci v Bílovickém zpravodaji je k dispozici na www.bilovice-nad-svitavou.cz

Kollárova 351, Bílovice nad Svitavou


