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SLOVO
starosty

Vážení spoluobčané,
máme tu první letošní číslo našeho Bí-
lovického zpravodaje a za mnou je také 
první bílovická zima v pozici starosty 
obce. Bohužel nedopadla s  údržbou, 
tak jak jsem si přál a vím, že je potřeba 
hodně věcí zlepšit, aby jste Vy občané 
Bílovic nad Svitavou mohli pohodlně 
a bez problémů ráno cestovat do práce 
a senioři jít třeba na vycházku. Tento 
rok bude obec  nakupovat komunální 
techniku,  aby nás již zima nikdy nepře-
kvapila a Vy občané jste byli spokojeni. 
Tento rok nám také přinese velké výročí 
a to 100 let našeho bílovického kostela 
a proto jsme se rozhodli tuto akci jako 
obec podpořit finančním příspěvkem 
100 000,-Kč na opravu varhan.  Kostel 
sv. Cyrila a Metoděje také během roku 
obec podporuje menšími částkami, 
prostřednictvím kulturní komise, na 
pořádání koncertů u příležitosti 100 let. 
Bližší informace  o tomto výročí se 
dočtete uvnitř zpravodaje. 
Nechtěl bych ani zapomenout na kaž-
doroční výročí osvobození Bílovic nad 
Svitavou dne 30.dubna. Vzpomínkou 
na padlé, položením věnců v předvečer, 
dne 29.4.2013 na místním hřbitově i na 
ostrůvku uctíme tento památný den.

Další výročí, které letos oslavíme, je 
50 let od založení oddílu kopané v Bí-
lovicích nad Svitavou, které vyvrcholí 
v červnu fotbalovým turnajem o pohár 
starosty obce. Během roku chystáme 
spoustu sportovních i společenských 
akcí, které potěší určitě mnohé z vás.  
Poprvé a rádi bychom i  do budoucna 
chtěli založit tradici, budeme pořádat 
festival s názvem „ Bílovická křižovat-
ka„ , který se uskuteční  dne 8.6.2013 
ve spolupráci s  TJ. Sokol Bílovice n/
Sv. Tuto akci jsme se rozhodli pořádat 
jako reakci na vánoční jarmark, který 
měl úspěch a byla by další možnost 
k setkávání našich občanů.
Jedná se o jednodenní multikulturní 
festival. Festival bude zaměřen na 
hudbu a divadla malých forem s regio-
nálním přesahem. Celý program bude 
moderován   a bude se odehrávat na 
profesionálním podiu s profesionálním 
ozvučením a osvětlením.
Dne 28.3.2013, oslavíme Den učitelů. 
Chtěl bych poděkovat učitelům naší ZŠ 
za vzdělávání a rozvoj bílovických dětí, 
vím že to někdy není lehký úkol.
Chtěl bych také zmínit novinku pro Vás 
občany na našich webových stránkách. 
Jedná se o spuštění geoportálu, na kte-
rém najdete v digitální podobě veškeré 
inženýrské sítě, čísla popisná, územní 
plán, katastr nemovitostí a názvy ulic. 
Postupně zde bude přibývat pasport 
VO, pasport komunikací a dopravní-
ho značení, také sběrná místa, koše, 
hydranty atd… prostě vše co budete 
potřebovat. 
Rád bych poděkoval všem, kteří se 
starají o sportovní, kulturní, duchovní 
a  jiné záležitosti pro Vás bílovické 
občany a držím jim palce, ať se vše daří 
i v  budoucnu – určitě Vás bude obec 
v rámci možností podporovat.    
Také přeji všem krásně strávené veliko-
noční svátky a pohodu, která Vás bude 
provázet až do dalšího čísla zpravodaje.

Miroslav Boháček 

JEDNÁNÍ | 28. 11. 2012
Rada obce schválila
• předložený návrh rozpočtu obce 

pro rok 2013 a doporučila zastu-
pitelstvu jej schválit

• jako dodavatele projektové do-
kumentace na akci „Přestupní 
terminál IDS JmK u železniční 
stanice v Bílovicích nad Svitavou 
a navazující úpravy ploch“ Ing. 
Jiřího Matulu, za cenu 395 000,- 
Kč bez DPH

• obecně  závaznou vyhlášku 
č.1/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a  odstraňování komunálních 
odpadů

• obecně  závaznou vyhlášku 
č.2/2012 o místním poplatku ze 
psů

• finanční podporu z rozpočtu obce 
ve výši 12  000,- Kč za účelem 
ocenění sportovních úspěchů členů 
v roce 2012

Rada obce nemá námitek
• proti výměně oken u bytu S1, ul. 

Šebelova 679, za předpokladu, 
že barva a velikost bude shodná 
s  okny původními, aby nedošlo 
narušení vzhledu budovy

JEDNÁNÍ | 12. 12. 2012
Rada obce schválila
• poskytování služeb uvedených ve 

Smlouvě o poskytování služeb, za 
úhradu 6 000 Kč měsíčně +DPH 
firmou Busline

• dodatky Smlouvy o svozu komu-
nálního odpadu a nové ceny platné 
pro rok 2013

• Smlouvu o převodu stavby inže-
nýrských sítí ve vlastnictví obce, 
p.č. 480/102 a 480/14. Záměrem 
stavby je vybudování inženýrských 
sítí pro 8 RD.

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 209 o velikosti 1 + kk s bal-
konem v DPS

• příspěvek ve výši 100 000 Kč z roz-
počtu obce na rok 2013 na opravu 
varhan v  kostele a doporučuje 
příspěvek schválit ZO

• Smlouvu o právu užít dílo - ke kni-
ze Bílovice nad Svitavou – kapitoly 
z historie obce pro autory knihy
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
Rada obce bere na vědomí
• výroční zprávu ZŠ Bílovice nad Svi-

tavou za školní rok 2011/2012

JEDNÁNÍ | 19. 12. 2012
Rada obce schválila
• nového nájemce malometrážního 

bytu č. 311 o velikosti 1+kk v DPS
• výpověď Smlouvy č. S/200415/ 

31300027/6 na zajištění odvozu 
a uložení tuhého komunálního odpa-
du. Výpovědní doba činí 12 měsíců. 
Počíná běžet 1.1.2013 a smluvní 
vztah skončí dne 31.12.2013.

• předložený projekt pro územní 
rozhodnutí. Předložený návrh je 
v  souladu s  územním plánem na 
lokalitu BR16.

Rada obce bere na vědomí
• ukončení činnosti komise rady obce 

– dopravní k 31.12.2012
• připomínky ke stavbě garáže a bazé-

nu na pozemku p.č. 718/36
• protokol o přezkoumání hospodaření 

příspěvkových organizací Mateřská 
škola a Základní škola, Bílovice nad 
Svitavou, za rok 2012

JEDNÁNÍ | 9. 1. 2013
Rada obce schválila
• ukončení nájemní smlouvy o užívání 

rodinného domu č.p. 41 na ulici 
Poděbradova

• přílohu č. 1 k  mandátní smlouvě 
č. 1/2007/MS ze dne 16.5.2007 s fir-
mou Adavak, s.r.o. schvaluje vzor A) 
jako Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
pro bytové domy č.p. 708, 709, 710/
Lesní schvaluje vzor B) jako  Doda-
tek č. 1 k nájemní smlouvě pro bytové 
domy č.p. 700/Vodárenská, č.p.707/
Lesní, č.p. 695/Šebelova 

Rada obce bere na vědomí
• vypsání otevřeného výběrového 

řízení na akci „Zhotovení projek-

tové dokumentace na kanalizaci ul. 
Havlíčkova“

• informace k procesu zadávání takové 
zakázky, jako je urbanistické řešení 
středu obce

• bez připomínek informaci o stavbě 
přístřešku na parcele 450/49 dle 
předložené dokumentace

• informaci o přijímání dětí do Ma-
teřské školy v  Bílovicích nad Svi-
tavou na školní rok 2013/2014 
vč. kritérií pro přijímání dětí do 
mateřské školy

• návrh nové chatky nad stávajícím 
sklepem v MŠ. Rozpočet na dřevě-
nou chatku je cca 230 000 Kč, finan-
cováno ½ z již schváleného rozpočtu 
MŠ a ½ z rozpočtu obce.

Rada obce nemá námitek
• k projektové dokumentaci ke sta-

vebním úpravám stávajícího RD 
Husova 537

JEDNÁNÍ | 23. 1. 2013
Rada obce schválila
• smlouvy o dílo se společností RE-

NARDS dotační, s.r.o. na akci sta-
vební úpravy a rozšíření ZŠ Bílovice 
nad Svitavou

• smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce č. 1/2013/DS pro orga-
nizaci - Svaz neslyšících a nedoslý-
chavých v ČR

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 109 o velikosti 1 + kk v DPS

• převod nájemních práv k bytu č. B15 
o velikosti 3 + kk v bytovém domě 
č.p. 709 na Lesní ul. na nového 
nájemce

• nového nájemce bezbariérového 
obecního bytu č. 0B o velikosti 
2+kk, v bytovém domě č.p. 725 na 
ulici Lesní

• poskytnutí půjčky ze sociálního 
fondu dle směrnice pro čerpání 
sociálního fondu zaměstnanci obce

• zvýšení nejvyššího povoleného počtu 
žáků v Základní škole Bílovice nad 
Svitavou a oboru ZV z 400 na 520 
a  zvýšení nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve školní družině ze 120 
na 200

• uzavření Smlouvy o umístění a pro-
vozování kontejnerů se společností 
REVENGE, a.s na sběr oděvů, obuvi 
a textilu prostřednictvím kontejnerů 
umístěných na stanovených místech 
na území obce

• návrh kulturních akcí a jejich finan-
cování z  rozpočtu obce na 1. a 2. 
pololetí roku 2013

• Smlouvu o dílo na zpracování svě-
telného pasportu společností E.ON 
Servisní s.r.o.

• zpracování Geoportálu pro obec Bí-
lovice nad Svitavou společností Geo-
detická kancelář Kraus, spol. s.r.o.

• Smlouvu o dílo č. 4/2013 se společ-
ností BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 
a Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě 
o dílo č. 4/2013 na vybudování no-
vého obecního rozhlasu

Rada obce bere na vědomí
• podání žádosti o zrušení výpovědi 

z nebytových prostor Obecní hospoda
• informace k přestavbě bytového jádra 

v BD Polanka č. p. 628 byt č. 10
• postoupení žádosti č.j. 86/2013/BNS 

přestupkové komisi MěÚ Šlapanice 
k dalšímu projednání

• informace ke stavbě nového RD na 
ul. Soběšická, p.č. 480/95

JEDNÁNÍ | 6. 2. 2013
Rada obce schválila
• opravu 3 bytů v částce do 30 tisíc/

byt. Úhrada oprav bude hrazena z fi-
nančních prostředků z fondu oprav 
Lesní 709.

• připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky 
na budovu OÚ

• u pronajatých nebytových prostor 
navýšení nájemného o meziroční 
míru inflace 3,3 % na rok 2013

• Společnost TOP Auditing s.r.o, která 
zpracovává předaudit a audit účet-
nictví obce, pro období 2013-2015

Rada obce bere na vědomí
• informaci ředitelky MŠ Bílovice nad 

Svitavou o přijatých sponzorských 
darech v roce 2012 ►
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Rada obce nemá námitek
• ke stavbě a stavebním úpravám 

domu Tyršova 413 na parcele st. 
379 k.ú.

JEDNÁNÍ | 20. 2. 2013
Rada obce schválila
• zveřejnění záměru pronájmu částí 

pozemků st. p. 383, p.č. 782/3, 
782/4 včetně části budovy o celko-
vé výměře 196 m2 a částí pozemků 
st. p. 60/1 a st. p. 61/1 o celkové 
výměře o výměře 184  m2 – pro-
stranství na návsi

• zveřejnění záměru pronájmu po-
zemků p. č. 282/1, p. č. 281/1 a p. č. 
280/2 za bytovým domem č. p. 615

• Smlouvu o zřízení běžného účtu u 
České národní banky

• Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. 2/2013/DS pří-
jemce Římskokatolická farnost ve 
výši 100 000 Kč na opravu varhan 
bílovického kostela

• harmonogram konání zasedání 
rady obce, pracovních porad ZO, 
zasedání ZO na rok 2013

Rada obce bere na vědomí
• informace o prvním návrhu archi-

tektonického řešení středu obce
Rada obce nemá námitek
• k  předložené projektové doku-

mentaci na novostavbu garážového 
stání a sklepu na pozemku p.č. 
378/10, ul. Obřanská

Zpracoval 
Mgr. Martin Vozka, místostarosta

Zkrácený zápis z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Před zahájením zasedání starosta 
jménem zastupitelstva veřejně podě-
koval a diplomy a drobnými dary ocenil 
sportovce z oddílu SK Radiosport, kteří 
v  loňském roce opět dosáhli velkých 
úspěchů nejen na republikové, ale 
i  evropské a světové úrovni. Na závěr 
vystoupil Ing. Jiří Mareček, který něko-
lika slovy zhodnotil dosavadní činnost 
oddílu a poděkoval za podporu obce.
Zastupitelstvo poté přistoupilo ke 
schválení navrženého programu jedná-
ní, členů návrhové komise, ověřovatele 
a určilo zapisovatelku.
Místostarosta v dalším bodu přednesl 
zprávu z činnosti rady obce a Ing. Klíma 
zprávu o činnosti finančního výboru.
Následovalo schvalování prodeje ne-
movitostí. ZO schválilo prodej ideální 
½ chaty č. evid. 67, na st. p. 618 v Těs-
nohlídkově údolí, k. ú. obec Bílovice 
nad Svitavou, za cenu 10 000 Kč. Tuto 
½  nemovitosti získala obec do vlast-
nictví dědictvím v souvislosti s úmrtím 
původního majitele a uhrazením nákla-
dů na pohřeb a rozhodla se ji odprodat 
současné majitelce zbývající ½ chaty za 
symbolickou cenu, protože objekt stojí 
na cizím pozemku.
ZO schválilo prodej pozemků na ulici 
SK Neumanna – jedná se o předza-
hrádky stávajících domů – plochy mezi 
domem a chodníkem. Dále schválilo 
koupi pozemku jako součásti komu-
nikace Kozlíkovy ulice a bezúplatný 
převod části pozemku, který se stal 
součástí nově vybudované komunikace 
Dobrovského ulice.
ZO schválilo bezúplatný převod po-
zemků, které jsou součástí komunikace 
od mostu od Sokolovny k  vlakovému 
nádraží. Pozemky jsou určeny pro akci 
„Přestupní terminál IDS JmK u žel. sta-
nice Bílovice nad Svitavou a navazující 
úpravy ploch“. Všechny pozemky jsou 
zapsány na LV č. 1662 pro k. ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou.
ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2012 dle přílohy č. 6.

ZO schválilo rozpočet Obce Bílovice 
nad Svitavou na rok 2013 dle přílohy 
č. 7.
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
1/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle přílohy č. 8. 
Více podrobností o této vyhlášce bylo 
zveřejněno v minulém čísle Zpravodaje.
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
2/2012 o místním poplatku ze psů dle 
přílohy č. 9. Zvýšení poplatku je spoje-
no s pokusem o dorovnání neustále se 
zvyšujících nákladů na odchyt psů volně 
pobíhajících na katastru obce.
ZO schvaluje převod budovy č. p. 64 
na st. p. 307 a st. p. 307 do majetku 
Obce Bílovice nad Svitavou. Jedná se 
o historickou budovu myslivecké klu-
bovny v Palackého údolí, dříve vedenou 
jako majetek České republiky.
Další bod se vztahoval na možný nákup 
nového hasičského auta pro sbor dob-
rovolných hasičů. O stavu stávajícího 
auta informoval na minulém zasedání 
velitel sboru pan Otakar Bednařík. 
Diskutovalo se o potřebnosti zakoupení 
nového nebo zánovního hasičského 
auta, současných možnostech kapacity 
hasičky a možných stavebních úpravách. 
ZO pověřilo starostu obce vypsáním 
výběrového řízení na nákup nového auta 
CAS pro Sbor dobrovolných hasičů. 
S výsledkem výběrového řízení budou 
zastupitelé seznámeni na dalším jednání 
zastupitelstva obce. Jedná se zatím pou-
ze o zjištění reálných cen hasičských aut, 
ne přímo o koupi nového auta.
ZO schválilo Dodatek č.  7 smlouvy 
o zajištění financování systému IDS 
JMK dle přílohy č. 10. Obec přispívá 
do systému IDS JMK na rok 2013 
částkou 179 500 Kč. Dodatek smlouvy 
řeší doplatek na noční autobusy ve výši 
22 072 Kč.
Posledním bodem k řešení byla již téměř 
tradičně obecní policie. Touto otázkou 
se zastupitelstvo dlouhodobě zabývalo, 
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řešily se různé varianty. Vzhledem 
k  dlouhodobé pracovní neschopnosti 
jednoho člena OP posledního ¾ roku 
a nezaznamenání nárůstu kriminality či 
jakékoli jiné změny po toto období se 
ZO rozhodlo jít směrem snížení počtu 
strážníků. V  budoucnu se může stav 
s odstupem vyhodnotit a projít dalšími 
změnami.
ZO Bílovice nad Svitavou jako zřizo-
vatel obecní policie podle § 84, odst. 2, 
písm. o) Zákona o obcích v platném 
znění s ohledem na finanční možnosti 
a záměry obce schválilo snížení počtu 
zaměstnanců zařazených do obecní 
policie na 1 strážníka.
V  Různém starosta přečetl písemné 
poděkování obci od TJ Sokol za poskyt-
nutí finanční podpory na rozvoj oddílu 
pracujícího s  mládeží, dále přednesl 
děkovný dopis od Svazu neslyšících 
vztahující se k finančnímu daru poskyt-
nutému na rekondiční rehabilitace pro 
zdravotně postižené. Také shrnul, že 
byly podniknuty kroky k zamezení kou-

ření a konzumace alkoholických nápojů 
u Trafiky na vlakovém nádraží, na což 
si na minulém zastupitelstvu jménem 
občanů stěžovala paní Appelová.
Místostarosta vystoupil s  tím, že rada 
obce přijala rozhodnutí dopravní ko-
mise o ukončení činnosti v návaznosti 
na odstoupení jejího předsedy Ing. 
Horáčka. Dále upozornil, že se má 
znovu sejít komise životního prostředí 
a vyzval občany, kteří by se chtěli zapojit 
do činnosti, ať se obrátí na radu obce, 
předsedu komise nebo mohou napsat 
na obecní e-mail.
Jako poslední vystoupila v  Různém 
předsedkyně komise sociální a zdravotní 
RNDr. Součková, která shrnula činnost 
této komise za podzim a zimu 2012 – 
zejména pořádání akcí pro seniory.
V  diskusi se přihlásila o slovo paní 
Melicharová, která měla dotaz ohledně 
uzavření zadní brány na hřbitově. Mís-
tostarosta odpověděl, že brána se zavírá 
v  zimním období kvůli bezpečnosti 
a na případný odpad je instalován koš 

v přední části hřbitova u vstupní brány. 
Starosta přidal připomínku, že se do 
budoucna plánuje přesun kontejneru 
na odpad do areálu hřbitova – nejspíše 
v rámci úprav zeleně a budování toalet.
Jako poslední vystoupil velitel hasičů 
pan Bednařík, který vyjádřil uspokojení 
ve věci přístupu vedení obce k nákupu 
nového hasičského auta. Dále připo-
mněl, že zná občany, kteří by chtěli na-
dále pracovat v dopravní komisi a myslí 
si, že dopravní komise je pro Bílovice 
potřebná. Starosta k tomu řekl, že rada 
obce může dopravní komisi opět zřídit, 
pokud bude z  řad občanů o činnost 
v této komisi zájem.
Na závěr starosta poděkoval všem, kdo 
se podíleli na přípravě knihy o Bílovi-
cích, vánočního CD a přípravě Vánoč-
ního jarmarku, popřál všem přítomným 
příjemné prožití vánočních svátků 
a pozval všechny občany na novoroční 
ohňostroj za Sokolovnou.

Zpracovala Vendula Bartáková

5

za sběr a svoz komunálních odpadů 2013
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, byl v roce 2012 novelizován dle 
zákona č. 174/2012 Sb. ze dne 2.5.2012. 
Novým zněním zákona byl rozšířen 
okruh poplatníků u fyzických osob (dle 
§ 10b), poplatek platí fyzická osoba:
• která má v obci trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České re-
publiky povolen trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů nebo pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců,

• která má na území obce ve vlastnic-
tví stavbu určenou k  individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba.

Poplatek se platí obci, na jejímž úze-
mí je fyzická osoba hlášena k pobytu 
a na jejímž území se nachází stavba 

k individuální rekreaci, byt v osobním 
vlastnictví nebo rodinný dům bez 
trvale hlášených osob.
Dále se novelou zákona změnila výše 
sazby poplatku. Zatímco dříve byla 
maximálně 500 Kč, nyní je možné sta-
novit na základě rozúčtování skutečných 
nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu s počtem poplatníků 
(v  době tvorby nové obecně závazné 
vyhlášky) nově sazbu ročního poplatku 
až do výše 1000 Kč za poplatníka a ka-
lendářní rok.
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svita-
vou na svém zasedání č. 12/2010-2014, 
konaném dne 19. 12. 2012, schválilo 
novou výši poplatku za sběr, třídění 
a  odvoz komunálního odpadu, a to  
650 Kč na poplatníka. Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2012 o místním po-
platku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 
vydalo Zastupitelstvo obce Bílovice nad 
Svitavou usnesením č. 8/2010-2014. 
V čl. 4 této vyhlášky je uveden způsob 
výpočtu poplatku, podle kterého vychází 
jeho výše pro rok 2013 na částku 784 Kč. 
Zastupitelstvo obce stanovilo poplatek 
nižší - 650 Kč, který je splatný od  
1. 1. 2013.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti 
na pokladně Obecního úřadu Bílovice 
nad Svitavou v úředních hodinách: Po, 
St 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod. a Út, 
Čt, Pá 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 hod., 
složenkou nebo bezhotovostním pře-
vodem na účet obce č.: 5127641/0100
VS = 1340
SS = rodné číslo poplatníka (slouží 
k identifikaci poplatníka)
Přesné udávání variabilních a specific-
kých symbolů je nezbytné pro identifi-
kaci zaslaných plateb.

Zpracovala: Jaroslava Podešvová

MÍSTNÍ POPLATEK
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1. kolo - volební účast  72,6%
Počet voličů v seznamu 2597 
Počet odevzdaných hlasů 1886 
Počet platných hlasů 1879 
  
1. kolo - výsledky kandidátů počet hlasů v %
Karel Schwarzenberg 681 36,24
Miloš Zeman 368 19,58
Jan Fischer 243 12,93
Jiří Dienstbier 210 11,18
Zuzana Roithová 122 6,49
Taťana Fischerová 114 6,07
Vladimír Franz 87 4,63
Přemysl Sobotka 37 1,97
Jana Bobošíková 17 0,9
  
2. kolo - volební účast  70,2%
Počet voličů v seznamu 2581 
Počet odevzdaných hlasů 1811 
Počet platných hlasů 1802 
  
2. kolo - výsledky kandidátů počet hlasů v %
Karel Schwarzenberg 1125 62,43
Miloš Zeman 677 37,56

Podle údajů z webu obce Bílovice nad Svitavou 
zpracovala Jana Skládanková

k02-inzerce_2012_85x61_CB.indd   102-inzerce_2012_85x61_CB.indd   1 22.1.2013   15:47:0022.1.2013   15:47:00

placená inzerce

V červenci roku 2012 uzavřela obec Bílovice nad Svitavou 
s neziskovou společností ELEKTROWIN a.s. Smlouvu 
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. ELEKTROWIN 
a.s. je provozovatelem kolektivního systému pro sběr a recykla-
ci vysloužilých malých (i velkých) domácích elektrospotřebičů. 
V souladu se smluvním ujednáním bylo do obce Bílovice nad 
Svitavou dopraveno 5 ks venkovních, uzavřených a  uza-
mykatelných kontejnerů v  červené barvě s  vyobrazením 
elektroodpadu, který je zde možno odkládat. Do sběrných 
kontejnerů na menší elektrozařízení může každý občan 
zdarma odložit tato elektrozařízení (např. žehličky, mlýnky, 
mixéry, kávovary, váhy, fény, toustovače, holicí strojky, hodinky, 
budíky, el. hračky, fotoaparáty, vrtačky, kalkulačky, mobilní tele-
fony, CD, DVD, MP3 a jiné přehrávače, walkmany, počítačové 
periferie - myši, klávesnice, reproduktory atd.). Do sběrných 

kontejnerů naopak nepatří velká elektrozařízení (např. 
televizory, počítače, monitory apod.), dále tonery, cartridge, 
žárovky, zářivky a autobaterie. Každý občan má nyní možnost 
zdarma se zbavit vysloužilých menších elektrozařízení jejich 
odložením do k tomu určených nádob. Po naplnění sběrných 
kontejnerů bude zdarma zajištěn odvoz a ekologické zpra-
cování elektroodpadu. Větší spotřebiče, například pračky, 
ledničky a sporáky je pak třeba odvézt k  prodejci elektra 
zboží. Vysloužilé počítače, monitory a televizory je možné 
odevzdat při příležitosti svozu nebezpečných odpadů, který 
obec organizuje 2 x ročně v pololetních intervalech.
Menší elektrozařízení lze odložit do sběrných kontejnerů 
umístěných při okrajích vozovky:
• u křižovatky ulic Soběšická a Vodárenská (lokalita Na 

Nivách)
• u samostatných garáží na ulici Lesní (lokalita Polanka)
• u křižovatky ulic Nad Tratí a Žižkova (u sběrného hnízda 

kontejnerů na tříděný odpad)
• u samostatných garáží na ulici Havlíčkova
• v Trávníkách (u sběrného hnízda kontejnerů na tříděný 

odpad).
V únoru roku 2013 uzavřela obec Bílovice nad Svitavou s ne-
ziskovou společností EKOLAMP s.r.o. Smlouvu o zřízení 
místa zpětného odběru na použité světelné zdroje. Obci byla 
dodána malá sběrná plechová nádoba na kovovém podstavci, 
která je určena pro sběr: úsporných kompaktních zářivek, 
výbojek, zářivkových trubic do délky 40 cm a světelných zdrojů 
s LED diodami. Do této nádoby nepatří: klasické žárovky, 
reflektorové žárovky, halogenové žárovky a zářivkové trubice 
delší jak 40 cm. V nádobě musí být shromažďovány pouze 
výše uvedené výrobky určené ke zpětnému odběru.
Sběrná nádoba na použité světelné zdroje je umístěna 
v přízemních prostorách budovy obecního úřadu v č.p. 446 
na Komenského ulici v boční chodbičce za vstupními dveřmi.

Zpracovala: Jaroslava Podešvová

PODLÉHAJÍCÍCH ZPĚTNÉMU ODBĚRU
MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ NĚKTERÝCH VÝROBKŮ

VÝSLEDKY VOLBY 
PREZIDENTA ČR
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KOMINICTVÍ
Mladova 507
664 01 Bílovice nad Svitavou

Nabízíme kominické služby 
přímo v obci. Čištění a opravy 
komínů, kotlů, kamen.
Kontroly dle vyhlášky 91/2010 Sb.

Tel.: +420 702 372 988
e-mail: Kominictvi-Bilovice@seznam.cz

placená inzerce

Upozorňujeme na platnost nové Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2012 o místním poplatku ze psů, od 1. ledna 2013. V  letoš-
ním roce se také zpracovává nová evidence psů a vyplňují se nové 
evidenční karty. Je to proto, že v původních kartách už často nejsou 
aktuální údaje. V této evidenci se zaznamenává údaj o posledním 
očkování Vašeho psa proti vzteklině podle očkovacího průkazu, 
proto je třeba předložit průkaz. Při placení každý chovatel psa 
obdrží novou evidenční známku, aby se evidence sjednotila. Při 
venčení musí mít pes známku umístěnou na obojku.
Povinností všech chovatelů také je, aby jejich pes neznečišťoval 
veřejná prostranství, proto je třeba po svém psu po vykonání 
jeho potřeby vše uklidit. Chceme mít v naší obci čisté ulice, 
obec nakoupila plastové sáčky, které jsou k dispozici na obci 
a vydávají se zdarma při zaplacení poplatku.
Dále upozorňujeme na nutnost stálého dohledu při venčení 
psa. V obci není možno nechat psa volně pobíhat. I cvičený 
poslušný pes může majitele překvapit nečekanou reakcí 
a způsobit újmu na zdraví nebo vyděsit dítě, které může mít 
pak trvale strach ze psů. Není ani příjemné, když pes z radosti 
skáče na procházejí občany, protože ti z toho po umazání nebo 
poškození svého oblečení radost určitě nemají. Také dochází 
k tomu, že nezajištěný pes zaútočí na druhého psa a majitel 
nemá schopnost svého útočícího psa včas odvolat. Majiteli 
napadeného psa tím způsobí stres a často nezanedbatelnou 
majetkovou škodu. I těchto případů už bylo mnoho.
Důsledně proto apelujeme na majitele psů, aby používali pro 
svého psa v obci vodítko a případně koš a těmto situacím 
předcházeli. Za jejich ohleduplnost k ostatním děkujeme.

VÝPIS NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH  
INFORMACÍ Z VYHLÁŠKY:
Přihlásit psa jsou povinni ti chovatelé, kteří jsou trvale při-
hlášení v naší obci.
Termín přihlášení k poplatku: Termínem přihlášení je den, 
kdy pes dovrší stáří 3 měsíce, u staršího psa je to den, kdy 
chovatel psa získal.
Zánik poplatku: Povinnost poplatku zaniká dnem, kdy cho-
vatel psa pozbyl.
Ohlašovací povinnost: Do 30 dnů od vzniku nebo zániku 
poplatkové povinnosti nutno psa písemně přihlásit nebo od-
hlásit na obecním úřadě. Při odhlášení se vyplňuje prohlášení 
nebo předloží potvrzení veterinárního lékaře.
Sazba poplatku:
a) za jednoho psa v bytovém domě . . . . . . . . . . . . 400,- Kč
b) za druhého psa a dalšího psa v byt. domě . . . . . 600,- Kč
c) za jednoho psa v rodinném domě . . . . . . . . . . . 200,- Kč
d) za druhého a dalšího psa v rod. domě . . . . . . . . 300,- Kč
e) pro důchodce bez dalšího příjmu  

v byt. domě za jednoho psa . . . . . . . . . . . . . . . . 200,- Kč
f ) pro důchodce za druhého  

a dalšího psa v byt. domě  . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,- Kč

g) pro důchodce bez dalšího příjmu  
v rod. domě za jednoho psa  . . . . . . . . . . . . . . . 100,- Kč

h) pro důchodce bez dalšího příjmu v rod. domě  
za druhého a dalšího psa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,- Kč

Osvobození od poplatku:
1) Osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P, 

osoby provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob 
nebo osoby, kterým se stanoví povinnost držení psa podle 
zvláštního právního předpisu. (např. § 44, zák. o myslivosti)

2) držitel psa převzatého z útulku po dobu 2 let od převzetí
3) osoba starší 80 let od kalendářního roku, kdy tohoto věku 

dosáhne
Datum úhrady: do 30.04. kalendářního roku nebo po vzniku 
poplatkové povinnosti.
Způsob úhrady: hotově na OÚ nebo na č. ú. 5127641/0100, 
variabilní symbol: 1341, specifický symbol: příjmení plátce 

Zpracovala Magda Mezuláníková

INFORMACE
pro držitele psů

Rehabilitace v Bílovicích nad Svitavou je v provozu 
již 10 let a poskytuje komplexní rehabilitační péči 
u pacientů po operacích, úrazech, u chronických 
pacientů s bolestmi zad, cvičení dětí aj. Tyto služby 
jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Z placených procedur nabízíme klasické masáže, 
baňkování, pravidelné cvičení na velkých a malých 
míčích, tejpování. 

Více informací na tel. čísle: 
+420 776 440 092, +420 545 227 615 

a na webových srtránkách: 
www.rehabilitacebarvirova.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Barvířova Hana a Mgr.Grombířová Eva
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Významné výročí vysvěcení kostela je 
jistě velkou událostí v  dějinách každé 
obce. Před sto lety, přesně 20. července 
roku 1913, po pěti letech od zahájení 
stavby, byl bílovický kostel slavnostně 
vysvěcen děkanem P. Juliem Koubkem 
z Bystrce. Byl zasvěcen sv. Cyrilu a Me-
todějovi.
Do té doby bílovičtí občané museli 
chodit do kostela v  Obřanech, puto-
vali tam pěšky nebo jezdili koňským 
povozem. Dlouholetá snaha místních 
obyvatel o  zřízení vlastní farnosti 
a  postavení kostela vedla k založení 
Kostelní jednoty – spolku, který organi-
začně a ekonomicky zajišťoval zmíněné 
snahy. Pak nastalo období konkrétních 
kroků k realizaci stavby. Nejdříve bylo 
potřeba obstarat pozemek a peněžní 
hotovost. Pro první dva návrhy chrámu 
zhotovené podle vzorů kostela v Podolí 
a v Černovicích byl vypracován rozpo-
čet ve výši 50  000 K. Na financování 
stavby přispívaly rovněž další bílovické 
spolky, obřanský farní úřad, brněnská 
Cyrilometodějská záložna a  soukromí 
dárci. Obecní zastupitelstvo přispívalo 
od roku 1905 každoročně 1  000  K. 
V  roce 1906 byl zakoupen pozemek 
a 5. července 1908 na svátek sv. Cyrila 
a  Metoděje posvětil obřanský farář 
P.  Bohuslav Homola základní kámen 
stavby. Po zahájení stavby přispěl kníže 
Jan z Lichtenštejna částkou 12 000 K.
V  listopadu 1908 stavitel František 
Přikryl prohlásil, že stavba je hotova. 
Překročení rozpočtových nákladů téměř 
o 45 % vedlo k soudnímu sporu, který se 
vlekl 3 roky. Navíc při zkoumání kostela 
stavebním úřadem se odhalily závažné 
nedostatky ve statice věže a krovů 

a  spousta nedodělků. Na dokončení 
stavby bylo třeba sehnat další peníze. 
Kostelní jednotě se začátkem roku 
1913 podařilo získat císařskou dotaci 
z Vídně ve výši 25.000 K. Byly prove-
deny potřebné opravy a zajištěno vnitřní 
vybavení kostela. Teprve pak mohl být 
kostel vysvěcen a předán k užívání.

V současnosti vykonává duchovní službu 
v bílovické farnosti P. PhDr. Jaroslav Filka. 
U příležitosti stoletého výročí jsme našeho 
pana faráře požádali o rozhovor.

Farní společenství jistě zaznamenává 
v  průběhu času významné události 
o své činnosti. Lze uvést nějaký průřez 
těch nejvýznamnějších za uplynulých 
100 let?
K  jubileu připravujeme výroční pub-
likaci, která řadu událostí přiblíží po-

drobněji. Uvedu jen několik zajímavostí: 
Současný kostel má již třetí zvony, neboť 
za první i druhé světové války mu byly 
zvony zabaveny pro zbrojní účely. Máme 
již druhé varhany, ty první byly totálně 
zničeny 29. dubna 1945 při ostřelování 
obce ruskými vojsky. Jako jediní v  ši-
roširém okolí máme v kostele od roku 
2005 podlahové vytápění s  čerpáním 
tepla z hlubinných vrtů. Ale to vše je 
ničím proti tomu, že tu stojí kostel, ke 
kterému mají místní lidé pěkný vztah.

Starší lidé pamatují několik vašich 
předchůdců – P. MUDr. Pavla Prince, 
před tím dlouholeté působení P. Voj-
těcha Hebelky a někteří možná ještě 
P. Jana Zouhara. Kolik kněží od po-
stavení kostela v Bílovicích působilo?
Zpočátku byly Bílovice kooperátorskou 
expositurou – moderně bychom řekli 

STO LET
BÍLOVICKÉHO KOSTELA
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detašovaným pracovištěm – obřanské 
fary. Nejprve tu působil P. Josef Fišer 
(1913 – 1919) a po něm nastoupil 
P. Alois Povolný (1920 – 1932). Dne 
1. února 1932 byly Bílovice odpojeny od 
Obřan a povýšeny na trvalou exposituru 
podřízenou brněnskému biskupství. 
Duchovní správu převzal P. František 
Pospíchal (1932 – 1945), po něm 
P. Vojtěch Hebelka (1945 – 1984) a dále 
P. MUDr. Pavel Princ (1984 – 2003). 
Nakonec jsem se stal bílovickým fará-
řem já. Trvale ustanoveným správcům 
farnosti občas pomáhali další kněží, 
například na důchod tu bydlel P. Jan 
Zouhar (1934 – 1954), P. Ondřej Rytíř 
(1974 – 1991), P. Josef Stria (1950), 
P. Václav Čada (1968 – 1972) a další. 
V  současnosti dojíždí vypomáhat 
P. František Provazník.

Jaké jsou nejdůležitější oblasti studia 
na teologické fakultě a jaké mají kněží 
možnosti dalšího vzdělávání?
Teologické fakulty v  současné době 
nabízejí poměrně širokou paletu oborů. 
Velmi zajímavé je studium zaměřené 
na charitativní a sociální práci, různé 

završil primicí. Do Bílovic mě poslal 
pracovat brněnský biskup Mons. Voj-
těch Cikrle. Moc mu záleželo na tom, 
aby tady lidé našli zázemí pro duchovní 
život a mohli vytvořit něco, co obstojí 
i na věčnosti.

Za Vašeho působení v  Bílovicích se 
hodně změnilo – fara byla přestavěna 
k  využívání farním společenstvím 
i veřejností a okolí kostela se také dost 
změnilo. Do jednoho ze zpravodajů 
(č.  1/2009) jste psal o ideách a pro-
měnách okolí kostela a o současném 
konceptu. To však bylo před čtyřmi 
lety, od té doby se projekt postupně 
realizuje. Co k tomuto lze říci?
Vždy je dobré mít vizi, i když její usku-
tečňování dá hodně práce. Bílovice se 
stále proměňují, jsou živou skutečností 
a potřebují znovu a znovu hledat nové 
formy. Okolí kostela se vlastně přetváří 
souběžně s rytmem života v obci.

Všeobecně je známo, že v Bílovicích 
je ve farním společenství hodně 
mladých rodin. Vede to k řadě aktivit 
a pořádání akcí zejména pro děti. To 
Vás jistě těší a předpokládáme, že na 
těchto aktivitách máte svůj podíl. 
Připravujete nějaké mimořádné akce 
ke 100. výročí?
Informace o pořádaných akcích prů-
běžně doplňujeme na farním webu 
www.farnost-bilovice.cz. Připravujeme 
řadu koncertů, například 9. března 
OBOROH, 16. března NEBEND a 13. 
dubna I. Budweiserová. Dále večery 
o  historii kostela, prezentace doku-
mentů ze života farnosti, na 24. května 
noční program v  kostele. Vrcholem 
oslav bude 16. června slavnost s účastí 
kardinála Miloslava Vlka z Prahy. Bude 
to poprvé v  historii Bílovic, kdy sem 
přijede kardinál, a myslím, že tu dopo-
sud významnější osobnost ještě nebyla.

Víra v Boha ovlivňuje lidi ke spořáda-
nějšímu životu, lepším mezilidským 
vztahům, pocitu spokojenosti a štěstí? 
Jak to vidíte v  současné konzumní 
společnosti?
Papež Jan Pavel II. při návštěvě naší 
republiky v  roce 1990 krásně vystihl, 
že „v jádru každého materialismu je 
strach“. Víra lidem vrací naději, a proto 
je stále v kurzu.

P. Josef Fišer
(1913 – 1919)

P. Fr. Pospíchal 
(1932 – 1945)

P. Pavel Princ 
(1984 – 2003)

P. Alois Povolný 
(1920 – 1932)

P. Vojtěch Hebelka 
(1945 – 1984)

P. Jaroslav Filka
od 2003

Vy jste do Bílovic přišel v roce 2003. 
Odkud pocházíte a co Vás do Bílovic 
přivedlo?
Rodiče pocházejí z  Líšně, ale pak se 
přestěhovali do Židenic. Tam jsem pro-
žil studijní léta a přípravu na kněžství 

pedagogické kombinace a samozřejmě 
teologické nauky. Kněží po absolvová-
ní základního studia mohou navázat 
vědecky koncipovaným doktorským 
programem na univerzitě, ale více 
rozšířená forma je následné vzdělávání 
zajišťované v jednotlivých biskupstvích, 
zaměřené především do životní praxe.

Kromě pravidelných a svátečních 
bohoslužeb je kostel využíván ke 
kulturním účelům, zejména různým 
koncertům, některé jsou již tradiční. 
Kolik se jich během roku uskuteční?
Každoročně se pořádají nejméně čtyři 
koncerty, při různých výročích jich 
samozřejmě bývá více. Letos by jich 
mohlo být osm až deset. ►
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Jak se chod farnosti zabezpečuje 
finančně? 
Běžné provozní náklady se kryjí z kos-
telních sbírek a darů občanů. V Bílovi-
cích lidem už od počátku záleželo na 
tom, aby jejich kostel důstojně repre-
zentoval obec. Tyto zdroje samozřejmě 
nestačí na financování větších projektů, 
tam je třeba získávat granty a dotace 
z  veřejných prostředků. V  minulých 
letech jsme uspěli na úrovni minister-
stva, kraje a určitou částkou přispěla 
i naše obec.

Kdo se po smrti pana Huňaře stará 
o kostelní hodiny a zvony? Proč v zim-
ním období hodiny stojí?
Zemřelý starosta pan Arnošt Huňař se 
o hodinový stroj i zvonové mechanismy 
ve věži staral opravdu poctivě. Běžné 
údržbové a seřizovací práce v součas-
nosti zajišťuje pan Jiří Štancl a  Jiří 
Klíma. Rozsáhlejší opravy se samo-
zřejmě řeší zásahem odborných firem, 
dobré zkušenosti máme s hodinářským 
servisem z  Vyškova a zvonařstvím 
pana Manouška, který je známý svou 
zvonkohrou ve Křtinách. Nefunkčnost 
hodin v zimním období způsobují tuhé 
mrazy. Věž není tepelně zaizolována, 
proto olej v  převodech při ochlazení 
tuhne a mechanismus se nakonec 
zastaví. Odstranění tohoto problému 
se v  dohledné době pravděpodobně 
nepodaří vyřešit, takže bude nutné 
i nadále trpělivě čekat, až se trošku 
oteplí. Potom naše hodiny budou zase 
ukazovat správný čas.

Co byste rád sdělil čtenářům jako 
člověk s  vírou v  Boha, dobro, lásku 
a spravedlnost?
Chtěl bych všechny čtenáře povzbudit 
k  rozvíjení kulturních a duchovních 
hodnot jak v  jejich osobním životě, 
tak v  jejich rodinách, na pracovištích 
i v naší obci. Přál bych si, aby letošní 
jubileum bylo pro nás všechny důvodem 
k projevení k radosti z toho, že „klenot“, 
který naši předkové vsadili do stráně 
nad řekou Svitavou, vždy důstojně re-
prezentoval naši obec a propojoval tuto 
zemi s nebem.

Otázky položili členové redakční rady

K VÝZNAMNÉMU STOLE-
TÉMU JUBILEU NAPSALA 
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVEK 
PANÍ JITKA CÍVKOVÁ

„Těm, kdož cestují drahou Praha – 
Brno – Bratislava, oznamuje bílovický 
kostelíček blížící se Brno. Turistům i 
poutníkům kyne na pozdrav jeho věž 
a  ohlašuje konec turistických a  pout-
nických strastí. Na kopci „Za humny“ 
nad nádražím, v  zeleni sadů, zahrad 
a upraveného parku, je význačnou stav-
bou Bílovic nad Svitavou a dává obci 
charakteristický ráz.“
Těmito slovy jsem před deseti lety v bí-
lovickém zpravodaji uváděla vzpomínku 
na 90 let existence bílovického kostela. 
Vypůjčila jsem si je od bývalého bílo-
vického faráře P. Františka Pospíchala, 
z brožurky vydané k 25. výročí posvěcení 
bílovického kostela. Domnívám se, že 
je vhodné opět tato slova citovat, pro-
tože i po sto letech, kdy se v Bílovicích 
mnohé změnilo, náš kostelíček stojí stále 
v plné kráse na svém místě a vítá turisty, 
poutníky i zbloudilé.
Rok 2013 je významným nejen pro naši 
obec a farníky, ale i pro všechny obyva-
tele Čech a Moravy. Všichni si budeme 
připomínat, že před 1150 lety k  nám 
přišli svatí Cyril a Metoděj. Snad nikdo 
nemůže pochybovat o tom, že jejich 
pobyt na Moravě byl pro naše země 
obrovským přínosem a  požehnáním. 
Těmto dvěma velkým světcům byl před 
100 lety zasvěcen náš kostel. Máme tedy 
další dobrý důvod k oslavě a k děkování.
Ve stínu těchto dvou významných ju-
bileí zůstává ještě jedno, které je mladé, 
ale pro naši farnost a celou obec neméně 
důležité. Letos uplyne 10 let, co byl 

jmenován bílovickým farářem P. PhDr. 
ThLic. Ing. Jaroslav Filka. Tedy důvodů 
k oslavám máme víc než dost.
Každý z  duchovních otců – farářů, 
zanechal ve farnosti svým vedením 
a působením svoje stopy. Mohu tvrdit, 
že jsem pamětník. Pamatuji P. Hebel-
ku, P. Zouhara, P. Prince a  v součas-
nosti nás vede, vychovává, také nám 
pomáhá a  neúnavně pracuje P. Filka. 
Práce každého z nich byla formována, 
omezována a částečně přizpůsobována 
politické situaci ve státě. Všichni víme, 
že katolické církvi a ani ostatním círk-
vím totalitní režim nakloněn nebyl a po 
mnoho desetiletí byly církve a  věřící 
perzekuováni. V  současné době zatím 
žijeme ve svobodě, která i křesťanům 
umožňuje se realizovat.
Pokusím se vytvořit hrubý obrázek 
deseti let práce a života ve farnosti pro 
ty, kteří o naší farnosti mnoho neví. 
P. Filka ihned po svém příchodu rozvířil 
klidnou hladinu bílovické farnosti. Měl 
jistě svoje představy o tom, jaké změny 
v kostele a okolí učinit a také o životě, 
jakým by měla farnost žít. Nezůstal jen 
u plánů a  představ, ale začal je cíleně 
uskutečňovat. Obklopil se mladými 
lidmi a začal farnost od základů obracet 
naruby. Nemohu a ani nechci popisovat 
všechny aktivity, ale některé, ty větší, 
stojí za zmínku.
První akcí bylo vybudování Gorazdova 
sálu na faře. Bylo nutné stavebními 
úpravami připravit místnost pro koná-
ní bohoslužeb po dobu rekonstrukce 
kostela. V této době, kdy nebylo možné 
shromažďování věřících v kostele, jsme 
slavili poutní slavnost na farní zahradě 
pod slunečnou oblohou. Byl to krásný 
zážitek. V současné době je Gorazdův 
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sál využíván na různá setkání farníků, 
k  přednáškám, pro konání malých 
koncertů apod.
Největším a  také nejnáročnějším či-
nem bylo budování vytápění kostela, 
o němž se již mnoho psalo a povídalo 
- je unikátní. Vzpomínka na přípravné 
práce v  kostele není vůbec příjemná. 
Kostel bez soch, obrazů, bez výzdoby, 
bez lavic, bez dlažby se podobal ruině. 
Když se likvidoval mramorový obětní 
stůl (zhotovený bílovickými občany) 
a bílá mramorová mřížka u oltáře, ne-
bylo nám, kteří jsme v  našem kostele 
vyrůstali, zrovna dobře. Vše se však 
zdárně dokončilo a  náš kostel znovu 
vítá návštěvníky v plném lesku. Pan farář 
při stavbě sám na vše pečlivě dohlížel, 
zvládal i ty nejnáročnější práce a  byl 
neúnavný. Se svou vrozenou pečlivostí 
nepřipustil ani při tak rozsáhlé stavební 
činnosti nepořádek kolem kostela.
V tomto údobí byla také opravena kap-
lička sv. Jana Nepomuckého, ve které se 
opět jako kdysi konají každý rok poutní 
bohoslužby. V  současné době probíhá 
oprava varhan a na opravu čeká střecha 
kostela a další a další.
Významně se změnil duchovní život 
farnosti, zvláště mládeže. Dětí je v kos-
tele plno, nedají se přehlédnout, mají 
spoustu aktivit. Na popud pana faráře 
byl založen skautský oddíl, který se 
schází v nově vybudované klubovně na 
faře. Rodiče dětí a mladší generace se 
schází v duchovních společenstvích, ve 
farnosti se konají duchovní obnovy atd.
Bylo by mylné se domnívat, že farnost 
je uzavřené společenství. Naopak, podílí 
se na kulturním dění v obci. V kostele se 

pořádají několikrát v roce koncerty pro 
širokou veřejnost, pro všechny bílovické 
děti pořádá farnost mikulášskou nadíl-
ku a  hojně navštěvované masopustní 
odpoledne. Farnost také spolupracuje 
s KDU-ČSL při pořádání hodů.
Obnovuje se tradice bílovických pěších 
poutí. V loňském roce jsme po mnoha 
letech putovali pěšky na Vranov. Hlav-
ními účastníky byly rodiny s  malými 
dětmi, které statečně celou cestu šlapaly. 
Pěší společné putování se zřejmě líbilo, 
a tak se letos chystá i druhá, pro Bílovice 
tradiční, pouť do Křtin. Samozřejmě 
také pěšky.
Toto vše zdaleka není úplný výčet aktivit 
v naší farnosti, což také nebylo cílem. 
Chtěla jsem na příkladech ukázat, že far-
nost není uzavřené společenství věřících, 
že je živá, že se vzdělává, pracuje a také 
se dovede radovat. Je otevřená všem, kdo 
projeví zájem se do tohoto dění zapojit. 
Pan farář, ač ozdoben několika tituly, 
je příkladným pracantem, nejčastěji ho 
u kostela potkáte v  pracovním oděvu 
s  krumpáčem, lopatou, pilou či kladi-
vem nebo také se štětcem při natírání 
plotu. Žádná práce mu není cizí. Čistota 
v kostele a pořádek kolem kostela jsou 
prováděny pod jeho přísným dohledem.
Před deseti lety jsem panu faráři přála, 
aby se mu podařilo vdechnout farnosti 
nový život a aby jeho práce byla úspěšná. 
Musím konstatovat, že úspěšný je a že 
se mu opravdu práce daří, i když je to 
někdy hodně obtížné. Do dalších let mu 
přeji hodně Boží milosti a požehnání, 
které potřebuje k  tomu, aby svoje vize 
a přání mohl úspěšně realizovat.
Nám všem, občanům Bílovic přeji, aby 
náš kostelíček vzkvétal dalších sto let 
do krásy a aby byl stále plný zbožných 
věřících.

Jitka Cívková

KE KOSTELU NEODMY-
SLITELNĚ PATŘÍ ZPĚV. 
O PŘÍSPĚVEK K HISTORII 
JSME POŽÁDALI SOU-
ČASNÉHO SBORMISTRA 
CHRÁMOVÉHO SBORU 
BRONISLAVA TOMÁŠE.
Bílovický Amatérský Chrámový sbor, 
BACHs, navázal na činnost pěveckého 
sboru pana Norberta Kapitána v roce 

2001. Velmi rozšířil svoji působnost 
a přijal nové členy. V současnosti máme 
asi 34 aktivních členů (ale STÁLE shá-
níme nové a nové). Fluktuace je velká.
Pro představu - za dobu takřka 12 let 
naší působnosti prošlo sborem bezmála 
100 členů, některé maminky odešly na 
mateřskou a opět se vrátily, někteří se 
odstěhovali a podobně.
Repertoár tvoří jak duchovní, tak 
světské skladby takřka všech období. 
Pravidelně vystupujeme při různých pří-
ležitostech v našem kostele, občas hos-
tujeme v kostelech okolních. Oblíbené 
je naše již tradiční zpívání v prostorách 
jeskyně Býčí skála.
Loni byla vydařená květnová akce, kdy 
se v našem kostele setkaly 3 sbory: 
Cantilena, Musica da Camera Brno 
a  BACHs. Závěrem roku 2012 jsme 
kromě mnoha méně známých koled 
interpretovali též „Venkovskou mši 
vánoční“ Pátera Vojtěcha Hebelky - 
bývalého kněze v Bílovicích.
V letošním roce se naši příznivci mohou 
těšit na sbor při mši na Květnou neděli, 
při obřadech Velkého Pátku, na Boží 
Hod velikonoční, poté při mši v neděli 
14. dubna (první svaté přijímání asi 
dvaceti dětí).
Další naší akcí bude účast na sborovém 
festivalu „Arkády“ v Moravské Třebové 
v neděli 26. května a největším svátkem 
v tomto školním roce bude Slavnostní 
mše u příležitosti 100. výročí posvěcení 
našeho kostela s přislíbenou účastí eme-
ritního kardinála Mons. Miloslava Vlka.
Domnívám se, že BACHs významnou 
měrou přispívá ke zpestření kulturního 
života v obci a obohacení volného času 
všech našich zpěváků, kterým chci tímto 
velmi poděkovat.

Bronislav TOMÁŠ, sbormistr

MALBA 14 Kč/m2

NÁTĚR DVEŘÍ   350 Kč/kus
natíráme radiátory, okna, fasády aj.
tel. 605 469 316
pevná linka 547 225 340 (po 20h)
Bílovice nad Svitavou a okolí
PLATBA HOTOVĚ
ZNAMENÁ SLEVU 250 Kč!
www.maliribrno-horak.cz

řádková inzerce
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V Bílovickém zpravodaji v září minulého roku 
jsme zveřejnili výňatek z práce paní vycho-
vatelky Jitky Horákové. A protože tato práce 
rozhodně stojí za přečtení, uvádíme v tomto 
čísle alespoň další výňatek.

ÚVOD
Pracuji jako vychovatelka ve školní dru-
žině základní školy v Bílovicích nad 
Svitavou. Musím říci, že jsem tomu 
velmi ráda. Jednak je škola v místě mého 
bydliště, praktické hledisko – pracuji, 
kde bydlím a  mohu se své výchovné 
práci věnovat také z pozice obyvatelky 
Bílovic nad Svitavou. Co je ale mno-
hem důležitější, je úroveň a kvalita školy 
(profesní a odborný růst), která ve svém 
moderním vybavení, ale i ve svých vý-
chovně vzdělávacích aktivitách výrazně 
přesahuje obraz středně velké „vesnické“ 
školy. Bílovice nad Svitavou jsou i nyní 
při svých více než 3 000 obyvatel stále 
dynamicky se rozvíjející obcí s  novou 
výstavbou a narůstajícím počtem žáků. 
Vedle školních kapacit roste rok od roku 
také potřeba rozšiřování školní družiny 
o další oddělení (od minulého školního 
roku je to nárůst téměř o 100%), ale tím 
také nároků na výchovu mimo vyučování, 
potažmo na ovlivňování části volného 
času, který děti ve školní družině tráví.

Volný čas se stal dnes již uznávanou hod-
notou kvality života. Ve školní družině je 
dostatek prostoru učit děti využívat svůj 
volný čas účelně a smysluplně. Školní dru-
žina se tak stává významným prostředím, 
které se podílí na utváření základních 
kompetencí žáka základní školy, vymeze-
ných ve Školním vzdělávacím programu.
Při přípravě podkladů ke své práci jsem 
si uvědomila jak široká je problematika 
volného času dětí a mládeže a že není 
možné ji postihnout na těchto několi-
ka stránkách. Přesto se chci pokusit o 
malou studii, jak s volným časem dětí 
a mládeže pracujeme ve školní družině 
při základní škole v  Bílovicích nad 
Svitavou, připomenout školní aktivity 
mimo vyučování, ale i další, které jsou 
v obci k využití. V neposlední řadě chci 
zmínit kořeny a tradice obce, které buď 
přímo, nebo nepřímo volný čas dětí 
a mládeže ovlivňovaly a ovlivňují.

STRUČNÝ EXKURZ DO 
HISTORIE VOLNÉHO 
ČASU BÍLOVICKÉ ŠKOLY
První pokusy o soustavné vyučování 
jsou doloženy již od druhé poloviny 

19. století. O  významu vzniku stálé 
školy v  Bílovicích nad Svitavou nás 
přesvědčí školní kroniky, které jsou 
zde nepřetržitě vedeny (rok po roku) 
s prvním záznamem v roce 1892. V nich 
se můžeme dočíst, že bílovická škola 
byla hned od svého založení význam-
ným centrem vzdělávání nejen v  obci 
samotné, ale i pro blízké okolí (Babice 
nad Svitavou, Řícmanice, Ochoz u Brna 
a Kanice). Velikým štěstím pro Bílovice 
nad Svitavou byli od počátku skvělí 
učitelé, za všechny jmenujme alespoň 
Josefa Kozlíka (dlouholetého ředitele, 
starostu Sokola a znamenitého sadaře 
a včelaře), ale také kulturní osobnosti – 
Rudolf Těsnohlídek, který byl za svého 
pobytu v  Bílovicích členem školské 
rady a vzdělavatelem Sokola. Děti, ale 
i mládež byli ve volném čase vedeni ve-
dle přírodovědných kroužků – sadařství 
a včelařství, k rukodělným pracím, dále 
ke sportování v Sokole a provozování 
ochotnického divadla – mimochodem 
je tato tradice dosud uchována v diva-
delním spolku Bota. Pročítáme-li školní 
kroniky pozorně, získáme přesvědčivé 
důkazy, že volnému času dětí a mládeže 
byla ze strany školy věnována vždy velká 
pozornost. Vždyť i v dobách nejtěžších 
– protektorátu – dokázala zorganizovat 
škola týdenní četbu z děl našich národ-
ních autorů, kterou žákům předčítali 
významní brněnští umělci a herci (např. 
Karel Höger).
Současná situace je pro školu, ale obecně 
pro školství mnohem obtížnější. Medi-
ální „boom“ a nové multimediální tech-
nologie, dostávají nejen „naši“ školu do 
velmi obtížné situace, se kterou jen stěží 
drží krok. Její role je značně oslabena 
a musí hledat nové metody, prostředky 
a formy jak se s  touto situací vyrovnat. 
Volný čas dětí mládeže však i nadále 
zůstává v  ZŠ Bílovice nad Svitavou 
základní prioritou, která je podporována 
obecním zastupitelstvem, společen-
skými organizacemi a  sdruženími, ale 
i širokou veřejností. (Školní kroniky – 
1892 – 2010 ZŠ Bílovice nad Svitavou).

VOLNÝ ČAS
novodobý fenomén kvality lidského života

(pokračování)

Práce v dílně základní školy
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SPOLEČENSKÉ ORGANI-
ZACE V BÍLOVICÍCH NAD 
SVITAVOU A JEJICH PODÍL 
V NABÍDCE AKTIVIT ÚČEL-
NÉHO VYUŽITÍ VOLNÉHO 
ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Důležitým pro obec Bílovice nad Svita-
vou se jeví již zmíněný fakt bouřlivého 
demografického rozvoje, způsobeného 
především rozsáhlou výstavbou, kdy 
se vedle obslužných činností obce pro 
nové obyvatele zvýšil také jejich zájem 
o možnosti využití volného času pro 
děti v obci. Cílené působení základní 
školy začalo být významně doplňo-
váno řadou společenských organizací 
a sdružení, které se volnému času dětí 
a mládeže věnují. Ve své práci uvádím 
pouze ty nejvýznamnější s  nástinem 
obsahu jejich činnosti.
Na prvním místě je nutné uvést míst-
ní organizaci Sokola, který vznikl 
v  Bílovicích nad Svitavou již v  roce 
1894. Tato organizace, která do dneška 
sdružuje několik sportovních oddílů, 
sehrála ve výchově dětí a  mládeže 
k účelnému využívání volného času his-
toricky nezastupitelnou roli. Je nutné 
podotknout, že od dob svého založení 
Sokol vždy velmi úzce spolupracoval 
s místní školou.
Mateřské centrum Žirafa bylo zalo-
ženo začátkem roku 2006. Centrum 
vzniklo z  důvodu poptávky ze strany 
rodičů. Rodiny s  dětmi, které se sem 
postupně přistěhovaly z Brna, zjistily, že 
v obci chybí nabídka aktivit pro jejich 
malé děti, jak tomu byli zvyklí z Brna.
Proto se dalo dohromady několik 
maminek, které byly v  tom čase na 
mateřské dovolené a  cítily potřebu 
se nějak začlenit do chodu obce, 
navzájem se seznámit mezi sebou 
a  najít smysluplnou činnost na ma-
teřské dovolené a založily „Občanské 
sdružení Žirafa“. Mateřské centrum 
původně nabízelo jen pár kroužků, 
spíše pro maminky s dětmi, které jsou 
na mateřské dovolené. Aktivity se však 
postupně rozrůstaly pro celou rodinu, 
od miminek až po dospělé. Mateř-
ské centrum nyní nabízí kolem 20 
kroužků. Můžeme zde najít výtvarné 
kroužky, hudební kroužky, dramatic-
ký kroužek, taneční kroužek, cvičení 
s miminky, cvičení maminek s dětmi, 
rehabilitační cvičení, výuku angličtiny 

a spoustu dalších kroužků. Pořádají se 
zde i různé semináře, besedy.
Mateřské centrum se snaží být níz-
koprahové centrum, které je otevřeno 
celé veřejnosti. Vše, co maminky pro 
centrum dělají, to se týká chodu cen-
tra, pořádání akcí, jako je například 
maškarní bál pro děti, lampiónový 
průvod, divadélko pro děti, to všechno 
organizují maminky dobrovolně a bez 
jakéhokoliv finančního zisku.
Středisko volného času Lužánky. 
Posláním SVČ Lužánky je podporovat 
pozitivní formování osobnosti dětí 
a mládeže. Středisko nabízí a  vytváří 
podmínky pro volnočasové aktivity 
a vzdělání široké veřejnosti. Středisko 
je krajským školským zařízením pro 
aktivity ve volném čase, je pro všechny 
věkové a sociální skupiny. Lužánky jsou 
nejstarším a největším zařízením svého 
druhu v celé České republice. Lužánky 
už fungují přes 60 let.

ZÁVĚR PRÁCE
Cílem mé práce bylo představit školu, na 
které pracuji, a současně obec, ve které 
žiji, z  pohledu problematiky volného 
času dětí a mládeže. Často jsme svědky 
kritiky této oblasti práce s dětmi. Vina 
bývá rovným dílem přičítána rodině 

i škole. Děti a mládež jsou kritizováni 
za to, že neumějí se svým volným časem 
nakládat a že ho nepovažují za význam-
nou životní hodnotu. Rodiče i škola se 
tomuto úkolu nemohou vyhnout a bude 
i nadále pro ně jedním z nejdůležitěj-
ších aspektů výchovy. Musíme si ale 
připomenout i  paradoxy dnešní doby. 
Moderní civilizaci velmi dlouho trvalo, 
než si mohla začít „užívat“ volného času. 
Nyní jsme svědky podivné proměny 
hodnot. Více a více času věnujeme spo-
lečenskému uplatnění – kariéře, finanč-
nímu úspěchu – bohatství a podivným 
důkazům, že bez nás není existence toho 
nebo onoho možná. A volného času 
je zase méně, volného v pravém slova 
smyslu. Media, zvláště pak reklamy na 
„cokoliv“, nejsou volnému času také vů-
bec nakloněna. A pokud nabízí cokoliv, 
co možnosti účelného času připomíná, 
jsou za tím skryty zase jen peníze, které 
je nutné na onen „luxus“ vydělat. Pravá 
postata volného času se vytrácí. Při psa-
ní a přípravě své práce jsem se setkala 
s lidmi, kteří věnují velké množství sil 
a svého času ve prospěch nové generace 
a  musím říci, že těchto lidí přibývá. 
Nakonec i ona minianketa prokázala, 
že to není s našimi dětmi tak zlé. A to 
jsou pro mne dobré zprávy.

Jitka  Horáková

Bruslení za sokolovnou, leden 2013



Po úspěšném vydání knížky o Bílovicích se 
nabízí otázka: Co dál?
Někdo je možná zklamán, že v knize 
nenachází to, co očekával, že události, 
které sám prožil tu vůbec nejsou po-
psány, nebo že to, o čem slyšel vyprávět 
pamětníky je popsáno jinak.
Asi nemůže být v knize vše podrobně 
popsáno, ale jestli něco významného 
chybí nebo není správně, pak doufám, 
že to bude pro některé čtenáře inspi-
rativní a  údaje o minulosti obce se 
rozšíří a obohatí. Různé materiály jsou 
určitě nejen v rodinných archivech, ale 
i v archivech organizací, které se dosud 
na veřejnost nedostaly nebo pozornosti 
badatelů unikly. Mohou to být prameny 
písemné, hmotné, zvukové a  filmové 

nahrávky, fotografie. Je to naše kulturní 
dědictví.
Zjistilo se, že některé prameny úplně 
zmizely, např. archiv Juveny - mlá-
dežnické organizace z  r.  1968. Ten 
byl pravděpodobně skartován v době 
normalizace, ale pamětníci tu ještě jsou, 
tedy je možné se pokusit o rekonstrukci. 
Jiné prameny se zachovaly jen zčásti, 
nebo jsou po různém stěhování jen 
neuspořádané nebo zapomenuté.
Tohle bychom si měli v obci trošku dát 
do pořádku. Máme dnes běžně v rukou 
takové technické možnosti, o jakých 
se ještě před pár lety vlastivědným ba-
datelům mohlo jen zdát. Nebo pokud 
ty možnosti znali, byly jim finančně 
nedostupné.
Měli bychom v první řadě přikročit 
k  inventarizaci všech dostupných his-

Jak pokračovat v poznávání
MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ

torických pramenů a  potom k jejich 
postupnému kopírování do digitální 
podoby tak, aby byly veřejnosti lehce 
přístupné např. v knihovně, obecní 
televizi a na Internetu.
Myslím, že se v Bílovicích najde pro 
takovou mravenčí práci dost nadšenců 
místní vlastivědy, ale pro vytvoření 
kvalitního systému bychom potřebo-
vali odborné vedení. Nejlépe historika, 
archiváře anebo studenta těchto oborů.
Možná by se našel, jen o sobě nevíme.

Chcete-li přispět k vytvoření archivu 
vlastními silami nebo vlastníte zají-
mavé dobové dokumenty týkající se 
naší obce a jste ochotni je krátkodobě 
zapůjčit k  okopírování, kontaktujte 
prosím buď přímo mě prostřednictvím 
emailu mrkos.z@seznam.cz nebo 
předsedkyni kulturně-školské komise 
Moniku Nilašovou na emailu nilaso-
va@bilovice-nad-svitavou.cz

Zdeněk Mrkos

HISTORIE

Už se vám někdy podařilo strávit den 
s liškou? V Bílovicích nad Svitavou to není 
nemožné.
Kromě známé Bystroušky tu totiž 
máme také pracoviště Střediska volné-
ho času Lužánky zvané Liška, a právě 
to pořádalo v pondělí 25.2.2013 svůj 
Den otevřených dveří.
Čas od 9:00 do 12:00 byl vyhrazen 
prezentaci dopoledních programů pro 
předškolní děti. Jedná se o miniškolku 
Macešku a hudební školu Yamahu pro 
miminka již od 4 měsíců. Novinkou 
v nabídce Lišky je Centrum 
s Montessori prvky, které 
je určeno pro děti od 1 do 
3 let v doprovodu rodičů 
a  jehož cílem je seznámení 
s principy výchovy a  vzdě-
lávání podle filozofie Marie 
Montessori. Maceška, Ya-
maha i Centrum připravily 
pestrý program, kterého 

se s radostí zúčastnily přítomné děti 
i maminky, a že jich bylo...
V přestávkách mezi jednotlivými vystou-
peními byla možnost občerstvení kávou 
a  čajem, k zakousnutí chutné koláčky. 
Dětem udělaly radost nejen veselé pís-
ničky a výtvarné tvoření, ale také dárečky 
v podobě propagačních předmětů CVČ 
Lužánky a domácí perníčky.
Odpoledne se neslo ve znamení propa-
gace kroužků pro školní děti a dospělé. 
Zahájeno bylo vystoupeními oddílů bo-
jových umění Kung Fu a Wing Tsung. 

Jejich tréninky vyžadují spoustu kázně 
a dřiny, ale kluci i holky jsou nadšeni 
a cvičí s obrovskou chutí.
Velký zájem byl o představení mažo-
retek Kalimero, které za námi přijely 
z Vyškova. Tréninky budou nově pro-
bíhat i pod naším pracovištěm a cvičit 
se bude nejen s hůlkou, ale i s třásněmi. 
Kdo neholduje příliš organizovanému 
tanci, vychutnal si ukázky děvčat a kluků 
z kroužků zumby a street dance.
Na své si přišli také milovníci statičtější 
zábavy. Část Lišky se zaplnila stolíky 
s deskovými hrami, další prostor byl vy-
hrazen pro skládání japonských origami v 
rámci kroužku japonské kultury. Kulinář-
ské dovednosti si bylo možno vyzkoušet 
pod vedením lektorky z kurzu vaření.
Den s Liškou jsme si užili my pořa-

datelé a věříme, že i naši 
návštěvníci. Již nyní se 
těšíme na další setkání na 
podzim při podobné akci, 
nebo i dříve v některém 
z nabízených kroužků 
či na některém z  našich 
příměstských táborů.
Přeji vám krásné blížící se 
jaro! Dagmar Muzikářová

DEN S LIŠKOU SI UŽILI
návštěvníci i pořadatelé
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„Psal se rok 2012, když jsem jel na 
tábor u Kostelní Myslové, na kterém 
jsem prožil 15 dnů. A jak čas na táboře 
plynul, lidé kolem mě se začali snažit 
plnit orchidej mlčení. Pche..., pošetilci! 
Mysleli si, že to dokáží. Až jednoho 
dne to dokázala jedna holka, ale nevím, 
jak se jmenovala, ale to není podstatné, 
protože to byla holka. A další den taky 
a zase holka! A pak jsem si řekl, že to 
zkusím! To šílenství trvalo celých 10 
hodin. Ale pak na mě přišlo rozhodnu-
tí, jestli mám mlčet až do rána a já se 
rozhodl správně. Proto jsem první kluk, 
který na táboře splnil orchidej mlčení.“
„Když jsem měl s Vojtou noční hlídku, 
od začátku nám byla příšerná zima. 
Asi po deseti minutách jsme začali 
přemýšlet o tom, co nám říkal Tijo, že 
dávno jeden člen Stopařů na táboře 
přetočil hodiny dopředu, aby si zkrátil 
čas na hlídce. Asi 10 minut před koncem 
jsem přimrzl k lavičce. Konečně jsme šli 
vzbudit Táňu s Anežkou. A potom jsme 
ještě tak na 3 hodiny šli spát.“
„Je asi jedna hodina v noci a Sven, který 
měl hlídku přede mnou, mě budí. Po 

deseti minutách vylézám ze spacáku. 
Terous, se kterou mám hlídku, už taky 
stojí před stanem a klepe se zimou. Noc, 
a  zvláště hlídka, je dlouhá. Proto bez 
rozmýšlení obě zamíříme ke kuchyni. 
Terous mě však překvapuje balíčkem 
karet Uno, které vytahuje z kapsy. A tak 
usedáme na lavičku a  začínáme první 
hru. Po každé hře ale třikrát obcházíme 
tábor. Od čeho je přece hlídka! A tak 
hrajeme asi čtvrtou hru, ne a ne někdo 
vyhrát. Tak pořád hrajeme, hrajeme 
a hrajeme, a  ještě pořád hrajeme. Na-
konec hru přerušujeme a  obcházíme 
tábor. Rozednívá se, je světlo a my stále 
hrajeme. Už ani nevím, kdo vyhrál, ale 
4 krát jsme otočily karetní balíček. 
A  proč nám nikdo neukradl vlajku? 
Stačí si zkontrolovat stany vedoucích, 
kteří si v nich spokojeně pochrupují ve 
vyhřátých spacácích a máte vystaráno.“
„Ráno byl jako obvykle budíček a poté 
jsme si vybrali, na jakou rozcvičku pů-
jdeme. Já si vybral otužování. Pokud nás 
bylo dost, tak jsme šli plavat do jezírka. 
Bylo to skvělé! Ti rychlejší mohli pla-
vat rychleji, někteří volněji. Po jednom 

obeplavání jezírka jsme vylezli a šli jsme 
zpátky do tábora.“
„Byl čtvrtý den tábora a my jsme byli 
v  ústí řeky La Plata. Vedoucí chytli 
tropickou nemoc. Prostě se zbláznili. 
Renda za sebou táhl pánvičku na pro-
vázku a pak lovil kraby a velryby v po-
toce čínskými hůlkami. Mája s Vochčou 
cvičily jógu a zpívaly státní písně. A Tija 
přepadávaly náhlé změny teplot, jednou 
byl zabalený ve všem, co našel a pak by 
zase nejraději skočil do potoka. Vedoucí 
prováděli ještě mnoho dalších šíleností. 
Jediný způsob jak je vyléčit byl, že jim 
musíme uvařit čaj z deseti druhů bylin, 
které jsme měli napsány na papírku. 
Samozřejmě, nebylo to lehké! Někteří 
jedinci, jako třeba já, jsem nechtěl nic 
vařit, protože bychom si mohli dělat, 
co chceme. Bohužel, čaj jsme uvařili. 
Vedoucí ho vypili a uzdravili se. Škoda!“
„Snad nikomu se nechce ráno vstávat. 
A přitom o prázdninách a  na táboře! 
Jakmile se vstane, je rozcvička, pak ranní 
hygiena a snídaně. Ráno jsem většinou 
naštvaná na celej svět. Ale .... Každé 
takové ráno se dá ještě napravit. A to 
nástupem a pokřikem. Také hlášením 
posádky.  „Admirále, předák posádky 
Consepsion, posádka nastoupena v po-
čtu pět!“ Tato fráze se zapamatuje prů-
měrnému člověku snadno, ale takovému 
Cejnovi! To bylo nejmíň na Nobelovu 
cenu. Myslím, že si jeho verzi „Admi-
rále, předák posádky Anticoncepcion...“ 
zapamatoval snad každý. Každopádně 
se tam většina válela smíchy po zemi. 
Sranda je sranda a když se někdo směje, 
je den a hlavně ráno hned veselejší!“
„Jednou odpoledne byl lov na papouška. 
Vedoucí nám řekli, kde ho najdeme. 
A tak plni očekávání jsme se, každá 
družina zvlášť, vydali za papouškem. 
Namísto velkého barevného opeřence 
nás ale na větvi staré vrby čekal jen 
ohnutý papírový papoušek. Když jsme 
ho ale otočili, byla na něm morseovkou 
napsána zpráva. Ta nás poslala k ohništi 
s další zašifrovanou zprávou. Po jejím 
vyluštění nám prozradila, kde najdeme 
brambory. Po dlouhém a usilovném hle-
dání (zjistili jsme přitom, že levá strana 
při pohledu zezadu je strana pravá) jsme 
je našli a později i oloupali. Zbýval nám 
už jen složitý úkol, a to rozdělat oheň. 
Ten jsme bravurně zvládli. Mezitím, 
než se uvařily brambory, jsme si jen 

VZPOMÍNKA NA LETNÍ
TÁBOR MANERE
V jednom z předchozím čísel našeho zpravodaje jsme vám představili občanské sdružení 
Manere, které se ve své pravidelné činnosti věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže v 
přírodě. V následujícím článku vzpomínají někteří jeho členové na letošní prázdninový letní 
tábor (jejich písemné vzpomínky nejsou redakčně upravovány). Tábora se zúčastnila dvacítka 
bílovických dětí a uskutečnil se u Kostelní Myslové v jižních Čechách. Občanské sdružení 
působí v Bílovicích od roku 2005.

►



tak povídali... Naše brambory už ale 
byly hotové! Podle pokynů, které byly 
napsané v šifře, jsme je ukázali vedou-
cím. Ti nám je schválili. A konečně nás 
vyvedli z omylu (báli jsme se, že k večeři 
budeme opravdu žvýkat papír). Dostali 
jsme celé grilované kuře. Mňam. Ohřáli 
jsme ho v  kotlíku nad ohněm, kotlík 
postavili na pařez a  sesedli se kolem 
něho. Tři, dva, jedna, teď! S těmito slovy 
jsme se vrhli na kuře a každý žvýkal, co si 
ukořistil. Měla jsem štěstí. Zbylo na mě 
krásně propečené stehno! Ale i výborná 
večeře přináší oběti. O horký kotlík jsem 
si totiž spálila ruku. Ale nebyla jsme 
sama. Guda, pověstná tím, že se pořeže 
o cokoliv, se spálila taky. A tak jsme si 
na marodce měnily obvazy dvě. P.S. Ale 
za to kuře, vlastně papouška, to stálo.“
Takto po třech měsících vzpomínají na 
letošní letní tábor, který jsme si užívali 
v měsíci srpnu v blízkosti obce Kostelní 
Myslová, někteří jeho účastníci. Jsou 
to všechno členové oddílu STOPAŘI. 
Oddíl vznikl 13.10.1978 a od té doby 

existuje bez přestávky. Činnost oddílu 
se odehrává na pravidelných čtvrtečních 
schůzkách, jednou až dvakrát měsíčně 
jsou pořádány výpravy buď jednodenní, 
častěji ale víkendové, v  létě jezdíme 
pravidelně na tábor. Obsahem oddí-
lové činnosti jsou praktické věci, které 
potřebuje člověk zvládnout, aby se mohl 
s radostí a bezpečně pohybovat ve volné 
přírodě, na horách a na vodě. Nedílnou 
součástí jsou také hry, které nám přináší 
radost i možnost si zábavným způsobem 
procvičit naše dovednosti.
Organizačně je oddíl součástí občan-
ského sdružení MANERE, které má 
ve svých stanovách uvedeno:
„Manere je dobrovolným sdružením 
pro děti a  mládež provozujícím v  ce-
loroční a pravidelné činnosti se svými 
členy aktivity v  přírodě ve volném 
čase. Základním posláním Manere je 
podpora harmonického duševního, 
tělesného a  sociálního rozvoje dětí 
a mládeže a vedení svých členů k při-
rozenému způsobu života. K  tomu 

sdružení využívá přírodního prostředí 
a  rozvíjí přátelské vztahy mezi svými 
členy založené na zdravých morálních 
zásadách.“ A co vlastně znamená slovo 
MANERE? V  roce 1991, když jsme 
občanské sdružení zakládali, jsme se 
po jednom přechodu Malé a Velké Fa-
try nechali inspirovat latinskými slovy 
„Manere in montibus!“, což znamená 
„Setrvávat na horách!“, ale ne jenom 
ve smyslu fyzickém. Kdo zažil ten stav, 
kdy důležité věci jsou přítomny (jako 
například východ Slunce, jednoduché 
a zdravé jídlo, mít čas, přemýšlet, mít 
radost z překonaných obtíží a  vnímat 
své kamarády) ví, o čem píšu.
Závěrem bych chtěl poděkovat (snad to 
redakčně projde) všem rodičům našich 
dětí, kteří je při oddílové činnosti pod-
porují a našemu občanskému sdružení 
pomáhají.

Na tvorbě tohoto článku se podíleli: 
Želva, Táňa, Anežka, Humor, Sven, 

Jindra, Kryštof, členové oddílu Stopaři 
a René Retek, vedoucí MANERE o.s.

Zima dokáže být krásná, řekněme La-
dovská - sníh padá, děti sáňkují a všude je 
čistě bílo, jakoby uklizeno..., ale zima nám 
může přinést i mnohá úskalí, o kterých 
bych se v  tomto článku ráda zmínila. 
Určitě nebudu mluvit jen za sebe, když si 
postesknu nad žalostným stavem údržby 
chodníků během zimy. Letošní zima byla 
výjimečně štědrá na sněhové poprašky 
a námrazy, které se hlavně přes noc tvořily 
na veškerých komunikacích - a ráno to 
byla, řeknu vám přímo odvaha sejít z Po-
lanky dolů k vlaku nebo kamkoli jinam.
Pády jsme počítali všichni. Nikdo neměl 
čas, ba ani pomyšlení, dívat se nahoru 
na nádherně zasněžené kopce, stromy a 
domy. Všichni jsme hleděli upřeně jen 
pod nohy a ti, co to umí, se modlili, aby 
jejich ranní cesta do práce byla pokud 
možno bez pádu a zranění. Přizpůsobili 
jsme obuv a vycházeli z domovů čím dál 
dřív, abychom se stihli přišourat včas 
třeba k vlaku, ale marná snaha, naše ces-
ta do práce byla plná zážitků každý den.

A neměli jsme problémy jen my. Auta 
se také čas od času jedním smykem řítila 
z kopce. Přesto musím pochválit většinu 
dní, kdy asfaltová cesta byla posolená a my 
chodci byli vděční za ty dary – a riskovali 
chůzí po cestě přejetí autem, raději než 
několik pádů, které by nás jistě čekaly, 
kdybychom se rozhodli jít po chodníku.
Než jsme sešli takový kopec nebo schody, 
strachy jsme se zpotili. Ne jednou, ale 
několikrát za den jsem měla možnost 
vidět pády jak malých dětí, tak i starších 
občanů. Někdy jsme doslova jako prádlo 
ve větru svorně viseli všichni na zábradlí. 
Bruslili jsme po zámkové dlažbě dolů 
a tam, kde zábradlí není, jsme se přichy-
távali keřů, svodidel a jiných předmětů, 
abychom případný pád co nejvíc zmírnili.
Až koncem února jsme zaznamenali 
malou změnu. Sníh a námrazy sice byly 
dál, ale zřejmě se někdo smiloval anebo 
vyslyšel nekonečné modlitby a  stesky 
občanů. Chodníky byly několikrát lehce 
odhrnuty a místy i posoleny. A já se 

skromně ptám, proč nebyly chodníky po-
ctivě udržované celou zimu, proč risku-
jeme zdraví lidí, kteří spěchají do práce, 
obchodů, školek a škol. Nebylo by lepší 
případným úrazům předcházet? Copak 
by nešlo přes zimní období udržovat 
chodníky pravidelně? Prosím zástupce 
obce (za všechny, kteří mi celou dobu při 
četní tohoto článku svorně přikyvují), aby 
jim situace nebyla lhostejná a aby zařídili, 
že budou chodníky i cesty během zimy 
už v brzkých ranních hodinách posoleny 
nebo jinak ošetřeny proti uklouznutí, a 
to zvláště v  lokalitách, které je obtížné 
v  těžkých a kopcovitých podmínkách 
Bílovic sjet i sejít. Děkuji.

Karla Hrabalová

REAKCE NA ČLÁNEK 
VZPOMÍNKY NA ZIMU
Jak jsem již zmínil v  úvodním slovu 
starosty jsme si jako obec vědomi pro-
blému, který letos v souvislosti se zimní 
údržbou nastal, proto jsem učinil kroky 
k nápravě, které již počátkem února byly 
vidět. Tento rok chystáme také nákup 
nové komunální techniky, tak aby další 
zima proběhla bez problémů.

Miroslav Boháček, starosta

aneb jak jsme do práce bruslili 
po obecních chodnících

VZPOMÍNKY NA ZIMU
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„Všude panovala neproniknutelná 
tma a zatuchlý vzduch jeskyně se dal 
skoro krájet. Do naprostého ticha, 
se ozvalo děsivé zachrastění. Ruka 
umrlcova se svezla ze svého pohřeb-
ního lože a ovinula se kolem jeho 
paže… Bílé kosti jakoby ožily. Polilo 
ho děsivé zamrazení po celém těle. 
Na hodnou dobu nebyl schopen se ani 
pohnout. V tu chvíli by se v něm krve 
nedořezal.“

Vzala jsem vás na chvíli do vaší fantazie? 
A rádi byste si zahráli třeba jako Indiana 
Jones na objevitele dávných pokladů?
Musím vás trochu zklamat.
Objevování neobjeveného v dnešní době 
a zvláště takovým románovým způso-
bem vskutku už není téměř možné, ale 
s  jistými řekněme podobnými zážitky 
se můžete setkat například v moderní 
a velmi oblíbené hře: Geocashing.
Že nevíte o co jde? Hned vás zasvětím. 
Tohle se vám bude jistě zamlouvat.
Geocaching- česky geokešink - je jed-
noduše řečeno hledání pokladů pojaté 
v  modernějším stylu. Hra je určena 
pro všechny generace, od dětí školního 
věku až po seniory a spojuje určitý druh 
zábavy, sportu a turistiky. Nabízí nejen 
dostatek nadšení z objevování pokladů, 
ale i soutěžení, pobyt v přírodě a třeba 
i adrenalin, chcete-li.
Samotná hra spočívá v hledání skrytého 
pokladu zvaného cache (čti keš), za po-
užití navigačního systému GPS. Pokud 
tedy chcete chodit na výlety, nebo se už 
turistice věnujete a chtěli byste si vaše 
toulky krajinou něčím obohatit, je pro 
vás geokešink to pravé. Každý člověk, 

který se zabývá hrou geokešink, se 
nazývá geocacher (geokešer, zkráceně 
a po našem kačer). Pro hledání kešek 
používají kačeři turistické přijímače 
GPS. Podrobný popis hry i seznam 
schovaných pokladů a jejich souřadnice 
jsou zveřejněny na speciálních stránkách 
Geocaching.com. Na těchto stránkách 
se hned na začátku každý kačer zdarma 
zaregistruje a pak jen zvolí poklad, který 
chce ulovit. Pomocí GPS délkových 
a šířkových souřadnic skrýše pak vyrazí 
kačer na lov. Je několik druhů kešek: 
tradiční – řekněme základní, tedy tako-
vá, kdy hledáte s GPS podle uvedených 
souřadnic. Multi – kdy získáte souřad-
nice, nalezením např. několika menších 
krabiček, z nichž se postupně souřadnice 
dozvíte a nebo třeba jen vyhledáte in-
formace na určitém místě (třeba součet 
cifer letopočtu na soše uprostřed náměstí 
vám dá část souřadnic). Dalším typem 
pro zkušenější kačery je keška mystery, 
kdy souřadnice získáte po vyluštění šifry 
nebo kvízu. Existuje ještě několik dalších 
typů, tyto jsou ty nejzákladnější. Kešky se 
také dělí podle velikosti na mikro cashe 
- malinká - např. krabička od sirek nebo 
tic tacu, small - malá krabička o velikosti 
0,5 až 1l, např. zavařeninová sklenice, 
regular - střední, např. větší svačinová 
krabička, large - je velká keška o objemu 
do několika litrů - asi jako odpadkový 
koš a keška other - ostatní - zahrnuje 
tzv. neobvyklé formáty. Každá keška musí 
být dobře ukryta, aby ji nenašel nikdo 
kromě kačera, takže mikro keška bývá 
používána nejčastěji ve městech, nejoblí-
benější střední velikost kešek najdete zase 
nejčastěji v přírodě. Nalezení kešky je pro 
kačery odstupňováno podle obtížnosti 
do základních pěti kategorií. Obtížností 
se myslí „obtížnost nalezení“, od těch 
velmi lehko odhalitelných po velmi těžce 
odhalitelné - velmi dobře skryté. Dále 

pak podle obtížnosti „terénu“ také do 
pěti základních kategorií. Od nejméně 
obtížných, až po velmi obtížné. Na obtíž-
nější kešky raději nechoďte sami. U málo 
obtížných stačí dojít na místo a hledat, u 
těch více obtížných, např. stupně 4, je už 
zapotřebí kromě jisté fyzické zdatnosti 
– tedy sportovního výkonu - i vybavení 
jako je třeba lano. Může jít i o velmi 
nepřístupný terén, lezení na strom, skály, 
zdi apod. Ty nejobtížnější kešky terénu 
stupně 5 pak vyžadují speciální nejčastěji 
horolezeckou nebo potápěčskou výbavu 
spolu s dobrými zkušenostmi kačera. Jed-
notlivé obtížnosti jsou na internetových 
stránkách u každé kešky popsány. Spolu 
s  informacemi o autorovi kešky zde 
najdete např. také jedinečný kód kešky, 
piktogramy vystihující charakteristické 
vlastnosti kešky, nápovědy, loga – zápisky 
kačerů, kteří už kešku našli apod.
Každý kačer se tak může podle svých 
schopností už doma při volbě kešky 
rozhodnout, zda se pokusí takovou 
kešku ulovit, či nikoli.
Ráda bych ještě podotkla, že navigace 
GPS kačera nikdy nenavede přímo 
k pokladu, jen do jeho blízkosti, dál už 
si musí poradit kačer sám a za pomoci 
svých hledačských schopností vytipovat 
místo úkrytu kešky.

HLEDAČI POKLADŮ
Ať už se podíváme do dávné historie faraonů, osídlování Evropy, doby prvních králů, obje-
vení Ameriky, Napoleonských válek, světových válek, nebo zůstaneme třeba u nedalekého 
zítřka, musíme si přiznat, že naši předkové tu po sobě zanechali onen nesmazatelně vrytý 
otisk vývoje, který můžeme pozorovat třeba na odkaze v podobě kultury, náboženství, vědy, 
techniky, architektury, řemesel, umění atd. Ne všechny tyto otisky z minulosti jsou nám 
však patrné na první pohled a některé nám dokonce zůstávají skryty tak dlouho, dokud je 
někdo náhodou neobjeví.

►



Po nalezení kešky je zapotřebí ještě ně-
kolika úkonů. V každé kešce je knížka, 
sešitek apod., tzv. logbook, kam každý 
nálezce zapíše svou návštěvu a uvede 
datum a podpis (většinou jde spíše 
o  přezdívku, pod kterou se na webu 
kačer zaregistroval), navíc můžete mít 
třeba i vlastní samolepku či razítko.

Hledáte alternativu běžné mateřské školy?
Chcete svému dítěti dopřát pestré a inspira-
tivní prostředí?
Zajímá vás vyvážený program zaměřený na 
celostní rozvoj vašeho dítěte?
Možná, že hledáte právě ekoškolku Dobro-
děj. Název Dobroděj vychází z předpokladu, 
že dobro je zásadní zkušenost, kterou by měl 
každý (v předškolním věku zvlášť) prožívat.

Mezi městskými částmi Líšeň, Vino-
hrady a obcí Ochoz u Brna se v Údolí 
Říčky nachází ekoškolka Dobroděj, 
která je určena pro děti od 2,5 let do 
7 let. Od půlky března začíná její pro-
voz. Otevřena je od pondělí do pátku, 
kdy nabízí pestrý program v čase od 
6.30 do 17.30 hod.
Ekoškolka Dobroděj je inspirovaná 
konceptem lesních mateřských škol; 
ty jsou poměrně rozšířené v Německu, 
Rakousku a skandinávských zemích 
jako zaběhnutá alternativa kamenných 
školek, ale dobře fungují už i u nás. 
V lesních mateřských školách, a v Dob-
rodějovi taktéž, tráví děti většinu času 
venku - v čisté přírodě Moravského 
krasu, na čerstvém vzduchu. Ekoškolka 
Dobroděj má navíc své teplé zázemí, a to 

na skautské základně Kaprálova mlýna, 
kde je zároveň jídelna.
Koncept ekoškolky vychází z poznatků 
o pozitivních účincích kontaktu s pří-
rodou na zdraví dětí, jejich dovednosti 
i znalosti. Nedílnou součástí tohoto 
zařízení je začlenění environmentálního 
aspektu do pedagogiky i samotného 
chodu školky. Pedagogické principy 
ekoškolky Dobroděj vycházejí z přístu-
pů waldorfské, Montessori pedagogiky 
a přístupů Respektovat a být respekto-
ván; celkově tedy dbají na celostní rozvoj 
dětí. Samozřejmostí je individuální 
přístup a průběžná spolupráce s rodiči.
Ekoškolka Dobroděj je zároveň plno-
hodnotnou alternativou běžným MŠ, 
proto věnuje velkou pozornost klíčovým 
kompetencím, jak je formuluje Rámco-
vý vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání. Klíčové kompetence jsou 
„výstupy“ výchovy a vzdělávání před-
školních dětí, mezi něž například patří 
kompetence k učení, k řešení problémů 
či komunikativní kompetence.
Chcete poznat blíže atmosféru a naši 
práci s dětmi v Dobrodějovi? Nabízíme 
možnost prožít se svým dítětem jedno 
dopoledne společně s námi. V přípa-

Dobroděj v srdci Moravského krasu
NOVĚ OTEVŘENÁ EKOŠKOLKA 

21.3.2013 
Jak se žilo v Bílovicích za pro-
tektorátu – přednáška kronikáře 
B.  Nejezchleba, Klub důchodců, 
17:30 hod. (pořádá obec)

24.3.2013
Velikonoční jarmark a dílny – 
v 15:00 maňáskové divadlo Pekelné 
námluvy, od 15:45 do 18:00 jarmark 
a dílny, kulturní sál Obecní hospody 
(pořádá obec)

1.6.2013 
Den dětí – hřiště u Sokolovny 
(pořádá MC Žirafa, TJ Sokol)

8.6.2013 
Bílovická křižovatka – multižánrový 
festival, hřiště u Sokolovny 

Změna vyhrazena

KALENDÁŘ AKCÍ

V krabičkách jsou také předměty ur-
čené k výměně. Často jde o odznáčky, 
náramky apod. Z krabičky si můžete vzít 
nějakou věc, ale musíte místo ní vložit 
věc jinou, přibližně stejné hodnoty. 
Do krabiček se nesmí vkládat jídlo, 
aby nepřilákalo divokou zvěř, ani jiné 
předměty podléhající zkáze. Po zapsání 
nálezu se musí vše uvést do původního 
stavu a keška se musí vrátit na stejné 
místo, kde byla nalezena.
Při odlovu kešky dávejte pozor na lidi 
netušící o geokešinku (kačeři tyto lidi 
nezasvěcené do hry nazývají mudly 
- tedy ti, co nevědí), chovejte se při od-
lovu tedy co nejvíce nenápadně, aby vás 
nezahlédli. Mudly mají často tendenci 
kešky ničit. O jejich poslání nic netuší.
Po návratu kačera domů přichází 
poslední fáze lovu. Je totiž potřeba se 
znovu přihlásit na geocasching.com 
a  nalezenou kešku zalogovat. Bez to-

hoto kroku nebude autorem kešky nález 
uznán a nalezená keška se nepřipočítá 
k osobnímu skóre kačera.
Kačeři rádi mezi sebou soutěží v počtu 
nalezených kešek. Některým kačerům 
už je i naše republika malá, a tak hledají 
kešky po celém světě. Jsou i kešky s tzv. 
trackovatelnými předměty, které jsou 
opatřeny speciálním kódem a jejich 
úkolem je putovat z keše do keše celým 
světem, ty si ale kačer nechávat nesmí.
Na geokešinku je krásné to, že každá 
keška vás většinou zavede na zajímavé 
místo, např. za účelem seznámit vás 
s  nějakou kulturní památkou, provést 
městem nebo prověřit vaše znalosti.
Věřím, že jsem některé čtenáře zpravo-
daje touto hrou zaujala a do budoucna 
posílí řady aktivních turistů a hledačů 
pokladů - kačerů. Přeji vám mnoho 
úspěchů při lovu.

Karla Hrabalová

dě zájmu nás kontaktujte na e-mail  
info@lmsdobrodej.cz, nebo na telefon 
+420 776 682 735.

Alžběta Živá, lektorka přírodovědného 
kroužku v ekoškolce Dobroděj
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Moderní 
technologie 
v univerzitních 
lesích
Návštěvníci lesů Mendelovy univerzity 
v Brně, které spravuje Školní lesní 
podnik Masarykův les Křtiny, se mohou 
setkávat s novými moderními technolo-
giemi při práci v lesní těžbě a soustře-
ďování dříví. Jedná se o harvestorový 
uzel – harvestor a vyvážecí traktor. 
Tato technologie není nikterak novou 
ve světě a ani v České republice. Bylo 
jen otázkou času, kdy se tyto vysoce 
ergonomické, komfortní a výkonné, při 
dodržení všech technologických postu-
pů i k lesnímu prostředí vysoce šetrné 
technologie objeví v našich univerzit-
ních lesích. Proto je v  této souvislosti 
třeba trocha osvěty veřejnosti.
Harvestor je víceoperační stroj, který 
sestává z  podvozku, kabiny, jeřábu 
a kácecí hlavice. Podvozky mohou být 
kolové, pásové či kráčející. Na podvozku 
je umístěno vlastní tělo harvestoru s ka-
binou pro operátora stroje. Před kabinou 
se nachází hydraulický jeřáb, na jehož 
konci je kácecí hlavice. Ta vykonává 
v těsném sledu hned několik pracovních 
operací. V hlavici je lišta s řetězem pro 
pokácení a  nařezání kmene na poža-
dované délky, tzv. sortimenty. Dále pak 
ústrojí pro posun kmene, měření jeho 
délky a průměru, i jeho odvětvení. Stroj 
strom uchopí, pokácí, odvětví, nařeže na 
požadované sortimenty a uloží. Operá-
tor využívá možnosti usměrňovat směr, 
místo a  rychlost dopadu kmene, aby 
nedocházelo k  poškození okolo stojí-
cích stromů a kácený strom bezpečně 
dopadl na zem. Většina vykonávaných 
činností je plně automatizována, řízena 
je palubním počítačem. Je tedy i přesný 
přehled o výkonu stroje, a to s ohledem 
na dřevinnou skladbu a jednotlivé typy 
vyráběných sortimentů dříví.
Vyvážecí traktor, tzv. forwarder, je sou-
částí harvestorového uzlu. Tento stroj 
taktéž sestává z vlastního podvozku, tělo 
je opatřeno kabinou a ložnou plochou 
s  klanicemi. Mezi kabinou operátora 

a ložnou plochou se nachází hydraulický 
jeřáb s drapákem pro nakládku výřezů. 
Úkolem vyvážecí soupravy je transport 
vytěženého dříví až k místu vhodnému 
pro odvoz z  lesa. Zde dojde k  jeho 
vytřídění a uložení dle sortimentů do 
jednotlivých hrání.
Harvestor může být nasazen v mýtních 
i výchovných (probírkových) těžbách. 
U ŠLP ML Křtiny MENDELU je 
využití harvestoru směřováno zejména 
do probírkových porostů. Vlastní filo-

operátor bude natolik kvalifikovaný, 
že za určitých podmínek bude moci 
některé zásahy provádět sám. Zatím 
tomu tak není.
Veškerý pojezd strojů se děje striktně po 
vyznačených linkách, tedy po průsecích 
3,5 – 4 m širokých. Stroje nesmějí jezdit 
libovolně po porostu. Ten je rozčleněn 
linkami na jednotlivá pracovní pole, 
vzdálenost mezi nimi je cca 20 metrů. 
S linkami souvisí i to, že veškeré větve 
při odvětvování kmenů musí harvestor 

zofii zásahu určuje konkrétní lesník při 
vyznačování. Každý strom je posouzen 
z pohledu jeho negativního nebo pozi-
tivního vlivu pro daný lesní porost do 
budoucnosti. Stromy, které negativním 
způsobem ovlivňují vývoj porostu 
a  stromy napadené hmyzími škůdci 
nebo houbovými patogeny, poukazující 
na zhoršený zdravotní stav jedince, jsou 
obecně určeny k vyznačení, tedy k těžbě. 
Do budoucnosti se předpokládá, že 

klást pod sebe tak, aby byla jízdní dráha 
větvemi pokryta. Takové ukládání klestu 
slouží k tomu, aby nedocházelo k zhut-
ňování půdy, poškozování kořenových 
náběhů a kořenových systémů stojících 
stromů.
ŠLP Křtiny hospodaří v lesích, ve kte-
rých jsou z nadpoloviční většiny zastou-
peny listnaté dřeviny. Dbá se na to, aby 
nevznikaly monokultury. Ve smíšených 
jehličnato – listnatých porostech lze ►



LODIČKA

„To dítě musí mít alespoň pět andělů strážníčků, jeden by 
to s tím chlapcem nezvládnul“ - tak to kdysi říkávala moje 
maminka.

Možná, že mnozí z  vás, stejně jako já, jste mívali to 
zvláštní nutkání, kdy v některém roce zjara je všude plno 
sněhu a zčistajasna začne pofukovat od jihu teplý vítr, 
který přinese náhlou oblevu. To je okamžik, kdy jsem 
neodolal mámení přírody a  šel se toulat po krásném 
okolí Bílovic. Pozorovat právě vzniklé potůčky a po-
lámané křišťálově průzračné krápníky. Nutilo mne to 
zhluboka se nadýchnout, vnímat vůni blížícího se jara 
a potulovat se bez cíle sem a tam.
Bylo to tak i začátkem jara asi v roce 1946, nevzpomí-
nám si přesně. Vlahý vzduch mne nesmírně lákal na 
toulky po venku.
Oblékl jsem si kabátek z modrého chlupatého plyše po 
mé starší sestře, připadal jsem si v tu chvíli jako tmavo-
modrý huňatý medvídek. Ale co se dalo dělat, po skonče-
ní války, když nic nebylo, ani peníze, muselo se nosit vše, 
co nosili starší sourozenci, vše, co se dalo ještě „vynosit“. 

PŘÍBĚH JARNÍHO TÁNÍ
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technologie v přírodních podmínkách 
našich univerzitních lesů. 

Ing. Ondřej Musil
lesník polesí Vranov u Brna

www.slpkrtiny.cz

Problematika  
černé zvěře
V současnosti se lze potkat s  velkými 
škodami, které způsobuje černá zvěř, a to 
především v okolí měst a vesnic. Tento 
problém je celospolečenský a dlouhodo-
bě neřešený. Černá zvěř má u nás téměř 
ideální podmínky k životu, její početní 
stavy v lesích stoupají a pravděpodobně 
ještě nedosáhly vrcholu. Pokud jsou 
semenné roky, zvěř má dostatek potravy 
a nemá potřebu si doplňovat potravní 
bilanci mimo lesní ekosystém. Ovšem 
rok 2012 lze v lesních porostech klasi-
fikovat jako velmi hladový, a tak černá 
zvěř míří především na louky, do blíz-

kosti zahrad a lidských obydlí. Tam, kde 
občané neudržují biologickou čistotu 
v okolí svých zahrad, jsou škody v okolí 
nepřehlédnutelné.
V  honitbě Školního lesního podniku 
Masarykův les Křtiny Mendelovy uni-
verzity v Brně se ročně uloví v průměru 
700 kusů černé zvěře, to ukazuje, že se 
zde bere tato problematika velmi vážně. 
Přestože se provádí intenzivní individu-
ální i společné lovy, většina poškozených 
pozemků v intravilánu obcí, které divo-
čáci navštěvují, je nehonebních a nelze 
proto na nich uplatňovat právo lovu. Na 
obranu proti nevítaným návštěvníkům 
lze využít odpuzujícího repelentu proti 
černé zvěři. Nejúčelnější ochranou je 
však důsledné udržování čistoty v oko-
lí zahrad, nevyvážení biologického 
odpadu za ploty pozemků. Problém 
přemnožené černé zvěře je velmi palčivý 
a vyžaduje spolupráci občanů s lesními 
hospodáři a myslivci.

Ing. Ivo Březina
vedoucí polesí Vranov u Brna 

www.slpkrtiny.cz

harvestor nasadit, limitem je zavětvení 
listnáčů a  jejich křivost. Zavětvení je 
charakterizováno jako podíl silných 
větví, které harvestor nemůže posuvem 
hlavice po kmeni odvětvit pro jejich 
velký průměr. Čím větší je podíl těchto 
stromů v porostu, tím se snižuje pracov-
ní výkonnost stroje a jeho použití ztrácí 
na smyslu. Z pohledu terénu je použití 
harvestorového uzlu limitováno ne 
vlastním harvestorem, ale forwarderem, 
který dříví vyváží.
V současné době již není práce v přírodě 
limitovaná délkou světelného dne. Har-
vestory i forwardery jsou vybaveny ha-
logenovými světly, které bez problémů 
umožňují práci i v nočních hodinách. 
Proto nesmí být návštěvník našich lesů 
překvapen, zaslechne-li v noci hluk 
motoru a  řezání pily či uvidí-li ostré 
světlo ve tmě a klidu lesa. 
Harvestorová technologie byla vyvinuta 
zejména pro práci v  jehličnatých po-
rostech ve skandinávských zemích. Na 
příznivých stanovištích a při vhodných 
parametrech dřevin lze předpokládat 
nárůst využívání této vysokoproduk-
tivní, ergonomické, bezpečné a  šetrné 



Gumové galoše s papučemi uvnitř a silné 
punčocháče na kolenou pečlivě zalátané 
mojí milou maminkou. Hlavně, že mi 
bylo na mých toulkách teplo.
Takto ustrojený jsem se vydal na ob-
hlídku rozvodněné řeky Svitavy. Řeka 
mne vždy přitahovala svým okolím z vrb 
klonících se nad řekou a v létě vrhající 
stín umožňující sledovat život pod 
hladinou. Nyní se však v korytě Svitavy 
převalovaly běsnící a hučící špinavě hně-
dé vlny. Mne toto vodní divadlo přímo 
fascinovalo, až se mi z toho točila hlava. 
Loudáním se po břehu a pohledy z lávky 
nad řekou jsem sledoval divoké vlny řeky 
téměř pod mýma nohama.
Takto jsem došel až k ostrůvku tvořené-
mu řekou a vyústěním mlýnského ná-
honu. Tam mne upoutalo další zajímavé 
divadlo, které předváděl rozvodněný 
potok Časnýř, vlévající se bouřlivě do 
Svitavy, naplněný vodou z  tání někde 
z polí od Kanic nebo Řícmanic.
Loudal jsem se po silnici, která tvořila 
břeh potoka směrem na Řícmanice 
a sledoval jsem se zájmem divokou vodu 

v jeho korytě. Tehdy nebyl Časnýř ještě 
uvězněn panelovým krytem.
Upoután divokým vodním divadlem 
jsem došel až k můstku u tehdy nové 
„parketárny“. Opřený o zábradlí silnič-
ního mostku jsem zpozoroval připlou-
vající a na vlnách poskakující lodičku, 
kterou divoká voda unesla bůhví které-
mu dítěti – parníček s modrým kýlem, 
bílou palubou a červenými komínky.
Honem, aby lodička daleko neuplavala, 
jsem seběhl z mostku na břeh potoka, 
abych lodičku zachránil. Natáhl jsem se 
nad hladinu, nohy mi v galoších uklouz-
ly po blátě a v tu chvíli se nade mnou 
uzavřela divoká kalná hladina potoka…
Dodnes nevím, jak se mi dostaly do 
rukou výhonky keře na břehu, které jsem 
sevřel v poslední chvíli touhou zachránit 
si život. Pomalu a opatrně, v obavě, aby 
se mi výhonek v ruce nepřelomil, jsem 
se začal proti síle proudu přitahovat ke 
břehu. Skrz-veskrz promáčený a  vysí-
lený jsem se ocitnul na břehu, a škrábal 
jsem se dál do blátivého svahu co nejdál 
od divokého potoka.

Cestu domů zpočátku provázely mokré 
šlápoty i nějaké slzičky. Čvachtání v bo-
tách bylo slyšet snad přes polovinu Bílo-
vic a pramének stékající vody z kabátku 
dělal za mnou docela pěkné loužičky. 
Kabátek plný špinavé vody, který nyní 
vážil jako cent, se nedal skoro unést.
Upaloval jsem domů co to jen šlo, ni-
koho jsem na štěstí nepotkal, určitě by 
si lidé mysleli, že velká voda vyhnala 
Bílovického hastrmánka z tůní na břeh.
Doma byla jen maminka, spráskla 
ruce, ani se na nic neptala, rychle za-
topila v koupelně pod kotlem, všechno 
oblečení dolů, šup se mnou do vany 
a  potom šup do postele pod peřinu. 
Horký čaj a  teplá postel – bylo mi 
blaze, a pojednou se mi počaly zavírat 
oči, a mohlo se mi začít zdát třebas 
o rozbouřeném moři a  námořnících 
bojujících s bouří...
A co parníček? Ten asi plaval dál k řece 
Svitavě a možná až do Černého moře 
- Bůh ví…

JoMenBi
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Lesnická stráž  
na ŠLP Křtiny
Lesní porosty Školního lesního pod-
niku Masarykův les Křtiny Mendelovy 
univerzity v Brně se v posledních letech 

staly turisticky velmi navštěvovanou 
destinací. Pěší turisté a cyklisté – občané 
Brna a okolí či návštěvníci z Česka i za-
hraničí – si oblíbili výlety do těchto uni-
verzitních lesů. Svědčí to o dlouhodobě 
nadstandardně udržovaných lesích, ve 
kterých si každý návštěvník najde svůj 
způsob relaxace – může se projít, projet 

se na kole po udržovaných lesních ces-
tách, navštívit Lesnický Slavín nebo si 
jen tak odpočinout v trávě na palouku. 
Tento zvýšený tlak rekreace přináší ale 
i negativní důsledky, které musejí lesníci 
na vlastní náklady řešit – protipožární 
ochranu, likvidaci odpadků po lesích, 
odpadů kolem zahrádkářských kolonií 
a  sídel, opravy zničených cest kopyty 
koní apod. Navýšila se tak i  úloha 
ochranné služby lesní a myslivecké 
stráže. Z  tohoto důvodu ŠLP MEN-
DELU rozhodl vybavit lesníky novými 
auty Škoda Yeti a Roomster v bílé barvě 
a s  viditelným označením, aby mohli 
účinněji zamezovat nešvarům a bojovat 
proti poškozování životního prostředí. 
První zkušenosti takto nově vybavených 
strážců Lesnického parku Masarykův 
les Křtiny jsou velmi pozitivní, návštěv-
níci je více respektují a snížil se i počet 
negativních událostí a krádeží dřeva.

Ing. Ivo Březina
vedoucí polesí Vranov u Brna

www.slpkrtiny.cz
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První fotbalový klub vznikl v Bílovicích 
nad Svitavou už v roce 1924 pod názvem 
Atletický fotbalový klub Bílovice nad 
Svitavou. V roce 1932 se klub přejme-
noval na Sportovní klub Bílovice nad 
Svitavou. V roce 1938 byla činnost klu-
bu ukončena v důsledku neregulérnosti 
hřiště i kvůli finančním nesnázím. Od té 
doby hrála celá řada našich fotbalistů za 
okolní oddíly, převážně v Řícmanicích. 
Až 19. března 1963 se sešlo v Kulturním 
domě asi padesát příznivců kopané, aby 
projednali založení fotbalového oddílu 
a navázali tak na tradici bývalého A.F.K. 
a  SK Bílovice. Byl zvolen přípravný 
výbor pod vedením Ivana Meluzína 
a Richarda Slaného ml., který se pokusil 
nejdříve založit oddíl v rámci některého 
z bílovických podniků.
To však nebylo možné, a tak se fotbalový 
oddíl stal součástí tělovýchovné jednoty 

Sokol. Ustavující členská schůze, která 
se konala 24. dubna 1963, zvolila první 
výbor ve složení: Slaný Richard – před-
seda, Tomášek František – místopřed-
seda, Hladík Alois – pokladník, Slaný 
Richard ml. – jednatel, Smutný Jaroslav, 
Kozel Václav, Malenda Karel, Adámek 
František, Havlásek Antonín, Meluzín 
Ivan a Trnka Rudolf, který byl v červnu 
nahrazen Ladislavem Procházkou.
Největším problémem bylo vlastní 
hřiště. To jsme budovali od roku 1963 
až do roku 1970 na silně podmáčené 
louce v  Dolicích, převážně vlastními 
silami. Všechny zápasy jsme museli hrát 
nejprve v Řícmanicích a později v Ob-
řanech. Dne 6. září 1970 bylo slavnostně 
otevřeno naše nově vybudované hřiště. 
K  převlékání nám sloužily nejprve 
okolní chaty, později jsme si postavili 
provizorní dřevěné šatny bez sociál-
ního zázemí. Umývárnou byla studna 
s železnou vanou. Až v roce 1982 jsme 
obdrželi finanční prostředky z ONV Br-
no-venkov a OV ČSTV Brno-venkov, 
pomocí kterých jsme si postavili během 
tří let jedny z nejlepších šaten v okolí. 
Na stavbě pod vedením předsedy oddílu 
Jaroslava Svobody se výrazně podíleli 
členové a příznivci oddílu, kteří odpra-
covali přes 10 000 brigádnických hodin.
Od založení působilo v oddíle družstvo 
dospělých a dorostu. Později jsme při-
hlásili do soutěží družstvo žáků. V roce 

Pozvánka na

SLAVNOSTNÍ SCHŮZI
Pátek 22. března 2013 

v 18.00 hodin v sále Sokolovny

PROGRAM:
Zahájení, přivítání hostů
Zpráva oddílu kopané
Ocenění hráčů a funkcionářů oddílu
Diskuse
Volná zábava

Od 17.00 hodin otevřena výstava fotografií a trofejí 
„50 let kopané v Bílovicích nad Svitavou“

V rámci oslav 50 let kopané bude uspořádán

POHÁROVÝ TURNAJ ML. PŘÍPRAVKY
dne 15. června 2013

TURNAJ 
„O POHÁR STAROSTY OBCE“ 

(STARŠÍ PŘÍPRAVKA )
dne 22. června 2013

POHÁROVÝ TURNAJ MUŽŮ 
„MEMORIÁL JIŘÍHO PICMAUSE“

dne 29.  června 2013

Na všechny akce pořádané v rámci oslav zve 
výbor oddílu kopané

50 LET OBNOVENÉ ČINNOSTI 
oddílu kopané v Bílovicích

2003 vzniklo družstvo přípravky. Mis-
trovská utkání jsme do roku 1968 hráli 
pod Okresním svazem Brno-venkov. 
Od ročníku 1968/69 jsme přešli pod 
MěFS Brno-město z  důvodu lepšího 
cestování. V současnosti máme družstva 
dospělých, starší a mladší přípravky.
Kdo by se chtěl dozvědět více z  his-
torie i  současnosti bílovické kopané, 
může navštívit naše nově vytvořené 
internetové stránky na adrese – http://
fotbalbilovicensv-cz.webnode.cz/.
Všechny současné a bývalé členy oddílu, 
všechny fanoušky a příznivce zveme na 
slavnostní schůzi k 50. výročí založení 
oddílu.

Pavel Křejčíř
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Již posedmé v řadě se náš oddíl umístil 
na prvním místě v hodnocení Národní-
ho žebříčku. Aby se tento úspěch mohl 
opakovat i v letošním roce, nezbude nám 
nic jiného, než tvrdě trénovat... Dvakrát 
týdně se proto nyní naši členové scházejí 
ve školní tělocvičně a připravují se na 
novou závodní sezónu.
Úterní tréninky jsou zaměřeny na menší 
děti, které rozvíjejí své dovednosti hra-
vou formou. Po úvodní honičce a krát-
kém rozcvičení bývá na pořadu obvykle 
oblíbená opičí dráha, různé „běhací“ 
hry, jako například Na rybáře nebo 
Pneumatiky. Protože hodina a půl není 
krátká doba, je třeba zařadit i  aktivní 
odpočinek. Pro ten se hodí třeba sklá-
dání puzzle z mapy nebo překreslování 
mapových značek a  jiné klidnější hry, 
které vyžadují více přemýšlení. Velký 
úspěch mívá u dětí také orientační 
závod, kdy s mapou tělocvičny v ruce 
obíhají jednotlivé kontroly. Ti starší to 
již bravurně zvládají sami, ti nejmenší 
v doprovodu rodičů nebo kamarádů. 
O tom, že úterní orienťácké podvečery 
mají úspěch, svědčí nemalé množství 
dětí a rodičů, které můžete spatřit před 
začátkem a po konci tréninku na škol-
ním dvoře.
Středeční večer je věnován těm starším 
a pokročilejším. Tady již můžeme mlu-
vit opravdu o tvrdém tréninku i když v 
podstatě se od toho dětského moc neliší. 
Ani profíci se nevyhnou pořádnému 
rozběhání a rozcvičce na rozehřátí, po-
tom je čeká posilovací kruhový trénink. 
Během něj zapojí nejdůležitější svalové 

skupiny. Na závěr si, stejně jako děti, 
zaslouží nějakou hru. I když s ohledem 
na věk je to spíše basketbal, fotbálek 
nebo něco na způsob ragby. Pravidelní 
účastníci těchto tréninků odcházejí 
posíleni na těle i na duchu, ale ti, kteří 
se objeví pouze jednou za čas, odcházejí 
propocení a vyřízení na několik dalších 
dní až týdnů.
Jelikož však máme jaro na krku, ptáci 
řvou, kytky smrdí, bláta je plný les a ra-
diový orientační běh je sport, který patří 
do lesa, chystáme se se změnou času 
opět změnit i  místo konání tréninků. 
Jarní tréninkovou sezónu zahájíme 
v  úterý 2. dubna 2013 v 16.30 hod. 
u bývalé hájovny na Polance. Na tuto 
změnu se těší nejen trenéři, ale hlavně 
děti. Ty nejmenší budou čekat tratě 
fáborkované, školáci již vyrazí do lesa 
s mapou a rádiem.
Přípravě a pořádání tréninků se věnuje 
celá řada dobrovolníků, mezi něž patří 
již tradičně téměř celá rodina Mareč-
kova, ale také Valerie Helánová a Lída 
Ondrouchová. Nepostradatelná je i po-
moc rodičů dětí, kteří vyrážejí s dětmi 
do lesa jako jejich doprovod.
Kromě pravidelných tréninků nás 
v  letošním roce čeká také pořádání 
několika významných sportovních 

akcí. V době, kdy tento zpravodaj vyjde, 
budeme již mít za sebou dvě z nich. 
V sobotu 9. března proběhne 1. krajská 
soutěž v ROB a o den později závod v 
orientačním sprintu Bílovický koláč, 
jehož hlavními pořadateli jsou manželé 
Matulovi. V tomto divácky vděčném 
závodě po bílovických uličkách budou 
mít příležitost si své orientační doved-
nosti vyzkoušet nejen profesionálové, 
ale i široká veřejnost.
Další velmi významnou akcí je pořádání 
Mistrovství republiky v nočním ROB 
a Mistrovství republiky v ROB na dlou-
hé trati. Oba závody proběhnou v druhé 
polovině dubna nedaleko Bílovic. První 
z obou závodů, jak sám název napovídá, 
probíhá v noci. Za svitu čelovek pobíhají 
po lese desítky lidí, kteří drží v jedné 
ruce přijímač a  v druhé mapu. Kdo 
to nikdy nezkusil, nedokáže si vůbec 
představit, jak je orientace v nočním lese 
jiná, než za bílého dne. Co je to závod 
na dlouhé trati lze také lehce uhodnout. 
Protože se však jedná o orientační běh 
a  každý závodník si hledá cestu sám, 
liší se i  počet naběhaných kilometrů. 
Většina závodníků stráví v lese nejméně 
dvě hodiny.
Tím samozřejmě naše činnost nekončí. 
Čeká nás pořádání dalších oblastních, 
okresních a  krajských soutěží a  jako 
každoročně několika oddílových sou-
středění. Ale o tom až někdy příště...

Za SK Radiosport 
Pavla a Ivo Hažmukovi

foto V. Priessnitz

JARO JE TADY
.---/.-/.-./---//.---/.//-/.-/-../-.-- 

SK Radiosport, Radioorientační běh



V prosinci loňského roku se na počest slavné spisovatelky Simony Monyové otevřelo v Obřanech 
nové Wellness centrum 4comfort. Občanům Brna a jeho okolí se tak naskytla jedinečná příležitost využít 
všestranné služby tohoto centra pod jednou střechou. 

Wellness centrum 4comfort se nachází na ulici Fryčajova/Cihelní a svým komplexním přístupem 
nabízí celou škálu služeb z oblasti péče o zdraví a krásu. Hlavní relaxační a ozdravnou zónu představuje 
Saunový svět, ve kterém návštěvníci mohou vyzkoušet jak tradiční finské sauny, tak i parní lázeň či 
oblíbenou vano saunu. Součástí saunového světa je také venkovní saunový dóm, ve kterém probíhají 
v Brně ojedinělé saunové ceremoniály. Mimo venkovních i vnitřních sprch slouží k ochlazení vyhřátého 
těla 4 ochlazovací bazénky a speciální ledová studna. Cenově bezkonkurenční vstup 120 min za 168 
Kč zahrnuje zapůjčení osušky, prostěradla a volný pohyb po celém saunovém světě. Milovníci soukromí 
a romantických zážitků si pak mohou vychutnat služby saunového světa v odděleném soukromém Spa. 

K relaxaci je dále možno využít privátní Whirlpool, který přináší nejen příjemný oddech, ale stimuluje 
i „hormony štěstí“ a odstraňuje únavu a bolest, nebo masáže. Kvalifikovaní maséři tohoto wellness centra 
ovládají kromě tradičních relaxačních a sportovních masáží také masáže exotické. Mezi ně patří rituály 
PURE FIJI, které využívají čistě přírodních produktů dovážených přímo z ostrova FIJI, nebo Ajurvédské 
masáže vycházející z individuálního přístupu ke klientovi dle jeho svalové struktury. 

K lepší fyzické kondici pak slouží služby fitness centra, kde se nachází jak nejmodernější posilovací 
stroje, tak tzv. kardio zóna. Vašim individuálním potřebám bude jistě vyhovovat i osobní trenér. 

Wellnes centrum 4comfort nabízí také celou řadu služeb z oblasti Beauty. Zejména dámy jistě ocení 
nejrůznější kosmetická ošetření či multifunkční solárium, ve kterém zároveň omlazujete pokožku 
pomocí kolagenu a zároveň cvičíte hýžďové svaly. Nechybí zde ani kadeřnictví L‘Oreal a komfortní 
pedikúra v masážním křesle. 

4Comfort není postaven na klubovém systému. Vítáni jsou zde všichni bez rozdílu věku. Příjemný 
a kvalifikovaný personál navíc poskytuje pocit nadstandardní péče. 

Koncept celého centra je postaven tak, aby byl co nejvíce vstřícný vůči životnímu prostředí. Proto 
všechny kosmetické přípravky zde používané jsou v co nejvyšší kvalitě (ECO/BlO). 

Po příjemném relaxu si můžete v kavárně příjemně posedět u kávy s moučníkem, sklenky kvalitního 
moravského vína nebo točeného piva. Pro teplejší dny zde připravují posezení na zahrádce, což ocení 
zejména maminky s dětmi.

www.4comfort.cz
info@ 4comfort.cz
telefon: 734 156 340, 530 347 978

otevírací doba
Pondělí – Neděle 09:00–22:00

ZDRAVÍ, RELAX A POHODA V BRNĚ-OBŘANECH

Otevírací doba:  PO–PÁ 9.00–20.00
 SO 10.00–17.00
Telefon: +420 775 541 123
www.facebook.com/factorysalon

Pro získání aktuálních slevových akcí si nás přidejte 
na Facebooku.

Objednávky on-line na webu. Zaručení nejniší ceny .

AKCE
• Brazilský keratin pouze za 800 Kč 
• S příchodem jara nový účes od profesionálů
• Jarní AKCE od pondělí do středy sleva 15% na střihy.

Těší se na Vás náš nový tým

Salon FACTORY, Brno-Maloměřice

Selská 71, Brno-Maloměřice
www.salonfactory.cz

Salon FACTORY, Brno-Maloměřice

Oznámení o zahájení činnosti

oznamuje, že od 1. 1. 2013 je zapsána v  seznamu České 
advokátní komory pod evid. číslem 14552 se zaměřením 
generální praxe.

Advokátní kancelář 
Mahenova 13, 678 01 Blansko 
Tel: 516 413 745, Mobil: 605280616
Email: advokat.alicedm@volny.cz

Kancelář se zabývá občanským, rodinným, trestním, pracov-
ním, správním a obchodním právem. 

Zejména se jedná o: sepisy smluv, kontrola smluv, zřízení 
a zrušení věcných břemen, kompletní vyřízení rozvodu (vy-
pořádání SJM, úprava práv a povinností k nezletilým dětem, 
zastupování u soudu), výživné, exekuce, insolvence, náhrada 
škody, zastupování klientů u soudů a jiných orgánů, právní 
porady, zastupování v dědických řízeních, obhajoba klientů 
v  trestních řízeních, mimosoudní řešení sporů, sepisy žalob, 
odvolání, dovolání, stížností, poradenství v oblasti pracovního 
práva, řešení spoluvlastnických vztahů, sousedských sporů aj. 

JUDr. Alice Dostálová Macků
advokát

Pobočka AK: 
Husova 310, 664 01 Bílovice nad Svitavou. 
Úřední hodiny na pobočce: 
každé pondělí 16.00- 19.00 hod. 
Nutno se předem objednat! 
Mobil: 605 280 616, Email: advokat.alicedm@volny.cz 


