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vážení spoluobčané,
je tu rok 2014, čekali jsme, že napadne 
sníh… , vyzkoušíme naši novou tech-
niku a ono nic. Tento rok pokračujeme 
v tom, co jsme započali v roce 2013, tj. 
začne stavba přestupního terminálu 
iDS, přestavba obecního úřadu na tři 
třídy základní školy a konečně zahájí-
me budování středu obce, kde vznikne 
nová pošta, obecní úřad, knihovna 
a krásná náves, na kterou zde dlouhá 
léta každý čeká. 
Také chystáme již druhý ročník mul-
tikulturního open festivalu bílovická 
křižovatka, který se koná na hřišti za 
sokolovnou. kdo tento rok vystoupí 
a jak bude festival probíhat, to se dočtete 
uvnitř zpravodaje. 
Snažíme se také opravit na žádost obča-
nů různé zkratky, chodníky a stanoviště 
na tříděný odpad. 
Minulý rok jsem začal spolupráci se 
Svazem měst a obcí, kde jsem se stal 

motivujícím starostou s  tím, že tento 
projekt by nám měl napomoci při 
čerpání Evropských dotací v  letech 
2014-2020.
Snažím se také řešit situaci obecních 
bytových domů na Polance. Státní fond 
rozvoje bydlení zkrátil dotační dobu 
z  původních 20let na 10let a vyhověl 
nám u bytového domu lesní 724, 725 
a Šebelova 695. Další bytové domy byly 
vybudovány z dotace na základě „Roz-
hodnutí o účelovém určení prostředků 
státního rozpočtu“, dle stanoviska 
MFČR nelze žádat o změnu.  MMR 
hledá řešení, které by umožnilo zkrácení 
vázací doby i v případě těchto dotací, 
a tím by došlo k odstranění nerovnosti 
mezi příjemci dotací. bližší informace 
o dalším postupu budou průběžně zve-
řejňovány na stránkách www.mmr.cz.   
Změny nastaly také v naší základní ško-
le, kde ke konci roku na vlastní žádost 
odešla ředitelka školy a byl vypsán kon-
kurs na pozici ředitele/ky. konkurs byl 
vyhlášen v souladu se zákonem a prová-
děcí vyhláškou. Na základě § 5 odst. 6)  
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních ko-
misí, má výsledné pořadí uchazečů pro 
zřizovatele doporučující charakter. 
Zřizovatel (obec) zvážil navržené 
kandidáty, pozval dva z nich na jednání 
rady obce, a dal každému časový prostor 
45 minut. Zřizovatel rozhodl, že žádný 
z  uchazečů v  této chvíli neodpovídá 
představám zřizovatele a konkurs zrušil.   
Nyní je v čele školy statutární zástupce, 
kterým je Mgr. bohdan kousalík. Na 
jaře (březen/duben 2014) bude vypsán 
nový konkurs, který bude zveřejněn 
na fyzické i elektronické desce úřadu 
a na úřední desce kÚ Jmk. Složení 
konkursní komise bude opět v souladu 
s vyhláškou, tj. člen určený zřizovatelem 
-předseda, člen určený zřizovatelem, 
člen určený ředitelkou krajského úřa-
du, odborník v oblasti státní správy ve 
školství, pedagogický pracovník ze ZŠ, 
školní inspektor ČSi a člen školské 
rady. komise na základě bodových 
ohodnocení vybere nejvhodnějšího 
kandidáta a toho doporučí radě obce 
ke jmenování. Rada obce si může pozvat 
i více kandidátů a rozhodne nezávisle na 
doporučení výběrové komise.
od letošního března pořádáme společně 
s Rc Žirafa každý měsíc farmářské trhy, 

které nabídnou vám, občanům bílovic 
nad Svitavou, čerstvé a sezónní potravi-
ny ve výborné kvalitě např.: maso, zele-
ninu, ovoce, mléčné výrobky, med, sirupy 
a marmelády. Přijďte si nakoupit čerstvé 
výrobky a podpořit místní zemědělce…
přesná data pořádání farmářských trhů 
najdete v tomto zpravodaji v kalendáři 
akcí a na aktuálních plakátech v obci.
v závěru loňského roku jsme pořádali 
pro naše seniory posezení s  muzikou 
a  vánoční zájezd do vídně. v  letoš-
ním roce předpokládáme, že v období 
prázdnin započne přestavba středu 
obce, proto budeme pořádat posezení 
se seniory již v období velikonoc. 
Počátkem letošního roku se dokončuje 
realizace dotace na bioodpad, nyní 
probíhá distribuce informačního letáku 
jak nakládat s bioodpadem vč. stanovišť 
kontejnerů“.
Jedná se o hnědé kontejnery a prosím 
občany, aby do těchto kontejnerů dávali 
jen bioodpad podle letáku ve vašich 
schránkách. v případě, že tento infor-
mační leták jste ve schránce neměli, 
můžete si ho bezplatně vyzvednout na 
podatelně obecního úřadu. 
Snažíme se také hledat další dotační 
tituly, např. na rozšíření mateřské škol-
ky, jak to ale dopadne uvidíme během 
tohoto roku. 

Přeji vám všem krásně strávené jaro, 
pohodovou atmosféru a hodně sluníčka. 

Miroslav Boháček
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z jednání Rady obce
bílovice nad Svitavou

zpRáva
jeDnání | 20.11.2013
Rada obce schválila
•	 Smlouvu o dílo na zajištění provozu 

sběrného střediska odpadů (SSo) 
obce bílovice nad Svitavou společ-
ností kTS.

•	 Smlouvu o sběru, přepravě a odstra-
ňování odpadu se společností kTS.

•	 Smlouvu o dílo na akci „Pořízení 
štěpkovače a kompostérů pro zkvalit-
nění nakládání s bioodpadem v obci 
bílovice nad Svitavou“.

•	 žádost o změnu smlouvy, jedná se o 
snížení lhůty z 20 let na 10 let. Žá-
dosti SFRb vyhověl a zaslal Dohody 
o změně smlouvy č. 9255910249 – D 
a smlouvy č. 9255910277-D. Jedná 
se bD lesní 724, 725.

jeDnání | 4.12.2013
Rada obce schválila
•	 nového nájemce malometrážního 

bytu č. 105.
•	 3  měsíční výpověď z  nájmu neby-

tových prostor tj. ke dni 31.3.2014, 
stávajícím nájemníkům v nemovitos-
tech určených k demolici v souvislos-
ti s výstavbou středu obce.

•	 rozhodnutí o zrušení konkursu na 
obsazení pracovního místa ředitele/ře-
ditelky ZŠ, v souladu s ustanovením § 
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění.

•	 zveřejnění záměru na prodej pozem-
ků za bytovým domem obřanská 
615 za cenu 500,- kč/m2. Zaměření 
bude rozpočítané mezi kupující.

•	 smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce ve výši 24.000,- kč, 
příjemce dotace oS lesní skřítci.

•	 smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce ve výši 5.000,- kč, DFS 
bystrouška.

Rada obce doporučila
•	 zastupitelstvu obce schválení kupní 

resp. směnné smlouvy na pozemky 

zasahující do ul. kozlíkovy: p. Sedlák 
a manž. Holkovi.

jeDnání | 18. 12. 2013
Rada obce schválila
•	 souhlas s návrhem uvažované vý-

stavby RD na pozemku p.č. 925/1, 
925/3, plocha bR19b dle předložené 
studie za podmínek: pozemek se na-
chází v okrajové části obce, příjezd je 
nouzový po nezpevněné komunikaci, 
stavebník a jeho další nástupci se 
zaváží, že příjezdovou cestu budou 
udržovat na své náklady v takovém 
stavu, aby umožňovala příjezd pro 
vozidla v nouzovém stavu i v době 
nepříznivých klimatických podmí-
nek (příjezd požárníků, zdravotní 
služby, odvoz odpadů a další), a to bez 
zásahů do jiného vlastnictví.

•	 přijetí dotace z rozpočtu JMk ve výši 
79.000,- kč na výdaje k zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH na 
rok 2013.

•	 nesouhlas s předloženým řešením 
návrhu zadání Územní studie bí-
lovice nad Svitavou pod Časnýřem 
(bR22) a s přiřazením plochy bR20 
(ve vlastnictví obce bílovice nad 
Svitavou) k ploše bR22.

•	 smlouvu o dílo na provedení kom-
pletní projektové přípravy včetně 
inženýrské činnosti pro akci „Re-
vitalizace středu obce bílovice nad 
Svitavou“ – PParchitects, s.r.o.

Rada obce bere na vědomí
•	 informaci ředitelky MŠ o přijímání 

dětí do mateřské školy od 1. září 
2014 na školní rok 2014-2015, bez 
připomínek.

•	 zápis ze školské rady, bez usnesení.

jeDnání | 17.1.2014
Rada obce schválila
•	 předložený návrh novostavby RD na 

pozemcích p.č. 450/296, 450/297, 

450/39, ul. ke Třešním, žadatel Ja-
roslav Horák.

•	 zapojení obce do kampaně „vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením vlajky Tibetu 
10.3.2014.

•	 Povodňový plán obce bílovice nad 
Svitavou, zpracovaný společnosti 
Envipartner s.r.o. Povodňový plán 
obce je uložen u místostarosty, 
v  elektronické podobě je zveřejněn 
na webových stránkách obce.

•	 podání žádosti na SFRb o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s  byty – b.j. 20 bílovice 
nad Svitavou, byt. dům b 3.1. vodá-
renská 700, byt. dům v1, lesní 707, 
byt. dům A3 – Šebelova 695.

•	 vnitřní směrnici č. 1/2014 Zásady 
používání sociálního fondu.

•	 kupní smlouvu o prodeji majetku 
– požární stříkačky za dohodnutou 
cenu 33.000,- kč.

Rada obce bere na vědomí
•	 připomínky a návrhy pana Wawra-

cze k  oZv 1/2012 oZv 1/2012, 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu. Rada obce 
schvaluje text odpovědi dle přílo-
hy, která bude panu Wawraczovi 
zaslána.

jeDnání | 4.2.2014
Rada obce schválila
•	 u pronajatých prostor sloužících 

k  podnikání navýšení nájemného 
o meziroční míru inflace 1,4 % na 
rok 2014.

•	 plat zástupci statutárního orgánu 
Základní škola bílovice nad Svi-
tavou, příspěvková organizace, od 
1.1.2014.

•	 souhlas s  objednávkou zahradnic-
kých prací na úpravu hrobu MUDr. 
Nikolského. Rada doporučuje oslovit 
sociální či kulturní komisi s možností 
přesunu hrobu MUDr. Nikolského a 
jeho ženy na bílovický hřbitov.

•	 souhlas s  návrhem řešení zálivů 
pro autobusové zastávky u cihelny 
v  obou směrech a přechodu pro 
chodce.

•	 prodej přívěsu požární stříkačky za 
cenu 27.000,-kč a schvaluje kupní 
smlouvu. ►



•	 prodej nákladního automobilu Mag-
ma-multikara za cenu 15.000,-kč 
a schvaluje kupní smlouvu.

jeDnání | 11.2.2014
Rada obce schválila
•	 výzvu, zadávací  dokumentaci 

a Smlouvu o dílo na zakázku malého 
rozsahu č.1/2014 zadávanou mimo 
režim zákona na akci“ bílovice nad 
Svitavou - Hřbitov, Hradisko, MŠ.

•	 výstavbu novostavby RD, zpevněných 
ploch , opravy oplocení, výstavby opěr-
né zdi a změně přípojky el. energie, na 
p.č. 299/2 a p.č. 298 k.ú. bílovice, dle 
předložené projektové dokumentace.

•	 nesouhlas s navázáním plochy bR 
20 v majetku obce na řešení plochy 
bR 22 a nedoporučuje pokračovat 
v přípravě realizace budoucí výstavby 
na ploše bR 22.

•	 zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku – úvěr bílovice nad Svitavou.

•	 Smlouvu o právu stavby na pč. 276/1 
a p.č. 278/14, k.ú. bílovice nad Svi-
tavou pro SvJ obřanská 586. SvJ 

obřanská 586, iČ: 26937921, po do-
končení stavby požádá obec o odkup 
části pozemků dotčených stavbou.

jeDnání | 26.2.2014
Rada obce schválila
•	 převést v lokalitě bR16 všechny 

zbudované sítě vč. komunikace na 
pozemcích p.č. 480/161 a 480/107 
bez budoucích závazků a odprodej 
480/180 dle dřívější dohody.

•	 prodej jednonápravové vlečky a sy-
pače na traktor za cenu 5.000,- kč.

•	 na základě žádosti pí v. Zavadilové 
zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p.č. 748/12 v k.ú. a obci bílovice nad 
Svitavou, cena 150,-kč/m2.

•	 že nemá připomínky k předložené 
dokumentaci na akci „lávka na že-
lezničním mostě v km 163,083 TÚ 
2002 brno- Česká Třebová“.

•	 předloženou nabídkou na „výrobu, do-
dávku a instalaci prvků dětského hřiště“ 
v celkové ceně po slevě 72.971 kč.

•	 návrh Zastupitelstvu obce bílo-
vice ke schválení kupní smlouvy 

č. 2/2014/kS na koupi pozemku, 
vedeného ve zjednodušené evidenci 
440/1, původ Pk o výměře 125 m².

•	 zveřejnění záměru pronájmu části 
obecního pozemku p.č. 1181/7 vedle 
domu Polanka 627 o výměře 121 m2 
na dobu určitou 1 rok.

•	 předložený návrh termínů konání 
rady obce a zastupitelstva obce.

•	 program veřejného zastupitelstva 
obce dne 19.3.2014.

•	 zveřejnění záměru obce – prona-
jmout část prostor sloužících podni-
kání v č.p. 24, ul. Tyršova. Pronájem 
bude uzavřen na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce a nájemné 
bude činit 165,- kč/m2/rok.
zpracoval místostarosta Martin Vozka
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v  tomto roce jsou při údržbě obce 
připraveny některé změny a rozšíření 
rozsahu údržby. obec v minulém roce 
a počátkem tohoto roku pořídila novou 
techniku a zvýšil se počet zaměstnanců 
na údržbě. První novinkou, která nás 
očekává na konci března nebo počátkem 
dubna, je zahájení blokového čištění 
obecních komunikací a chodníků. Pro 
tento účel byl pořízen zametací stroj 
značky EGHolM, který komuni-
kace zametá a současně vysává. Stroj 
má velký výkon, předpokládáme, že si 

poradí i s většími nánosy štěrku u ob-
rubníků. informace o termínech čištění 
budou na přenosném značení. Prosíme 
občany, aby ve stanovených termínech 
neparkovali na čištěných komunikacích 
a umožnili efektivní čištění.
Sečení trávy na obecních pozemcích 
budou zajišťovat pracovníci obce. bude 
nakoupena nová kolová sekačka pro seče-
ní rovných i svažitých ploch. Předpoklá-
dáme na těchto plochách častější sečení.
Nejméně jednou týdně objíždíme kon-
tejnerová místa a uklízíme, pokud je 

v těchto místech nepořádek. v jarních 
měsících bude revitalizována zeleň 
v parčíku u nádraží a následně průběžně 
udržována.
Postupně chceme opravovat poškozená 
schodiště a zábradlí kolem schodišť 
a chodníků.
občané se mohou obracet s připomín-
kami, požadavky a návrhy na údržbu 
obecních pozemků přímo na údržbu 
obce na telefonní číslo 606 620 849. 

Ivo Podešva 

vážení občané,
komise pro životní prostředí rady obce 
bílovice nad Svitavou prosí občany, aby 
provedli jarní úklid v okolí svých domů, 
případně i jiných veřejných prostranství, 
v  sobotu 5. dubna nebo v  týdnu před 
tímto datem.

z údržby obceInformace

prosba o jarní úklid
Předpokládá se zametání chodníků, 
sbírání odpadků nebo úprava a úklid 
zelených ploch.
vzniklý odpad můžete ukládat na 
viditelných místech, na chodnících, 
odkud ho budou v následujícím týdnu 
odvážet pracovníci obecního úřadu. 

Prosíme, abyste místa odpadů nahlá-
sili na obecní úřad, na adresu: obec@
bilovice-nad-svitavou.cz nebo zavolali 
na číslo: 545 227 335 nebo na služební 
mobil pracovníků údržby 606 620 849.
Je také možné si předem, na obecním 
úřadě, vyzvednout plastové pytle na 
odpadky.

Jan Kadlec
předseda komise pro ŽP

Stavba krbů a komínů, za-
pojení kamen do komínů, 
kompletní realizace.
Profesionalita a kvalita za rozum-
nou cenu. ing. Miroslav skutek, 
tel. 728 330 840

řádková inzerce



smlouvy. Při realizaci poptávky byl dodr-
žen §6 zákona č. 137/2006 Sb., tj. zásada 
transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace.

č.17/2010-2014, 
konaného dne 
18.12.2013 
Zveřejněna je zkrácená a upravená verze 
dokumentu pro dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy ná-
vrhové komise, volební komise, ověřova-
tele a určilo zapisovatelku, místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.
ZO vzalo na vědomí zprávu finančního 
výboru.
ZO schválilo kupní smlouvu 32/2013 
kS, podle které obec bílovice nad 
Svitavou kupuje část odděleného 
pozemku p. č. 322/5 o výměře 88 
m², který se slučuje s pozemkem p. č. 
322/6 – komunikace kozlíkova, vše k. 
ú. obec bílovice nad Svitavou, za cenu 
350,- kč za 1 m², za celkovou kupní 
cenu 30.800,- kč.
ZO schválilo Směnnou smlouvu 
27/2013 SS, podle které obec bílovice 
nad Svitavou přenechává do SJM man-
želů H. část pozemku 328/15 o výměře 
25 m² a manželé H. přenechávají touto 
smlouvou do vlastnictví obce pozemek 
p. č. 331/5 o výměře 17 m² - ostatní plo-
cha a část pozemku p. č. 328/3 o výměře 
8 m². Hodnota směňovaného majetku 
prvního i druhého měnitele byla určena 
dohodou a činí 1.250,-kč.
ZO schválilo přijetí daru od Jiho-
moravského kraje: části pozemku Pk 
1207/304, nově označené jako pozemek 
p. č. 1207/19 o výměře 3.291 m², k. ú. 
obec bílovice nad Svitavou a pozemku 
p. č. 1207/5 o výměře 281 m² vzniklého 

sloučením z pozemků p. č. 1207/5 a p. č. 
1207/6, k. ú. obec bílovice nad Svitavou.
ZO schválilo kupní smlouvu 34/2013 
kS, prodávající manželé H., bytem 
bílovice nad Svitavou, kupující obec 
bílovice nad Svitavou. Předmět převodu 
je nově vzniklý pozemek, označený jako 
p. č. 948/30 o výměře 67 m², který vznikl 
oddělením z pozemku p. č. 948/1, k. ú. 
obec bílovice nad Svitavou, za cenu 
350,- kč za 1 m², to je za celkovou kupní 
cenu 23.450,- kč.
ZO bere na vědomí informaci o postu-
pu zpracování změny č. 1 ÚP bílovice 
nad Svitavou.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
6/2013.
ZO pověřilo správce rozpočtu prová-
děním rozpočtových opatření v  rámci 
schváleného závazného ukazatele beze 
změny závazného ukazatele.
ZO pověřilo radu obce v   souladu 
s  §102 odst. 2) písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozděj-
ších předpisů k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v  rozsahu: do 
výše 300  000,- kč včetně na stránce 
výdajové schváleného rozpočtu, neome-
zeně na stránce příjmové schváleného 
rozpočtu. Neomezeně na příjmové 
a výdajové stránce schváleného rozpočtu 
u účelově přidělených finančních pro-
středků z jiných rozpočtů. v částce vyšší 
může Rada obce bílovice nad Svitavou 
provádět rozpočtová opatření v případě, 
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný 
výdaj na zajištění chodu obce, v případě 
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrá-
cení možných škod, dále když včasné 
provedení úhrady je vázáno penalizací.
ZO schválilo rozpočet obce bílovice 
nad Svitavou na rok 2014.
ZO schválilo tvorbu a čerpání sociální-
ho fondu pro zaměstnance oÚ.
ZO schválilo Dodatek č. 9 Smlouvy 
o  zajištění financování systému iDS 
JMk.
ZO podle § 84, odst. 2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů  a v souladu s Nv 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, v platném 
znění  stanovuje výši odměny neuvol-
něnému místostarostovi v celkové výši 
20.000,- kč od 1.1.2014.

zpracovala Vendula Bartáková

5

jednání zastupitelstva 
obce bílovice nad Svitavou 

vÝpISy z USneSení

č.16/2010-2014, 
konaného dne 
24.10.2013
Zveřejněna je zkrácená a upravená verze 
dokumentu pro dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ově-
řovatele a určilo zapisovatelku.
ZO schválilo prodej bytové jednotky 
č. 556/1 o velikosti 1+1, o výměře 
31,75 m2, k bytu náleží sklep o výměře 
4,56 m2, vše na ul. komenského 556, 
k.ú. bílovice nad Svitavou, za cenu 
850 tis kč, kupujícímu panu J.J., bytem 
bílovice nad Svitavou. Způsob úhrady: 
300 000,-kč bankovním převodem do 
14 dnů od podpisu kupní smlouvy, zbylá 
částka tj. 550 tis., bude hrazena formou 
hypotéky do 3 kalendářních měsíců od 
podpisu kupní smlouvy.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
5/2013.
ZO schválilo podání žádosti v  rámci 
programu oPŽP 2007-2013, prioritní 
osa 4, oblast podpory 4.1. - zkvalitnění 
nakládání s  odpady. Žádost bude po-
dána na nákup domácích kompostáren 
a koupi 1 ks štěpkovače v max. výši do 
700 tis. bez DPH, spolufinancování 
obce bude do výše 10%.
ZO schválilo projekční kancelář Ate-
lier PP Architects, s.r.o., zastoupenou 
ing. arch. Pavlem Pekárem pro výběr 
dodavatele   na zakázku malého rozsa-
hu s  názvem „Střed obce“ v  rozsahu: 
dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení, zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele včetně položkové-
ho rozpočtu a výkazu výměr, kontrolní 
rozpočet v případě změn, autorský dozor, 
a to vše  za cenu do 1 mil. bez DPH. vý-
sledná nabídková cena bude předložena 
k odsouhlasení radě obce, před podpisem 
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obec bílovice nad Svitavou oznamuje 
svým občanům, že získala dotaci z ope-
račního programu Životní prostředí na 
projekt svozový systém biologicky roz-
ložitelného odpadu. Projekt realizovaný 
v roce 2014 je spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti a Státním 
fondem životního prostředí ČR.
cílem projektu je zavedení separace 
biologicky rozložitelných odpadů v obci 
bílovice nad Svitavou přímo u občanů, 
a tím snížení množství směsného ko-
munálního odpadu a také snížení eko-
nomické náročnosti likvidace odpadů 
v obci. Součástí projektu je poskytnutí 
svozového vozidla – nosiče kontejnerů 
s kontejnerovou nástavbou a sedmi 
kontejnerů pro sběr a svoz bioodpadů.
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění 
nakládání s odpady a především se zvýší 
vytříděnost bioodpadů, které v součas-

nosti tvoří až 30% podílu ve směsném 
komunálním odpadu, čímž dojde ke 
snížení celkového množství odpadu.
celkové uznané náklady čini ly 
2 251 200 kč, z toho příspěvek z fon-
du Evropské unie 2 143 020 kč (85%), 
příspěvek SFŽP ČR 126 060 kč (5%) 

ozNÁMeNÍ obČANŮM 
o zavedení separace 
a svozu bioodpadů v obci 
bílovice nad Svitavou

a příspěvek obce bílovice nad Svitavou 
252 120 kč (10%).

Řídící orgán: Ministerstvo životního 
prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond 
životního prostředí ČR

Příjemce dotace: obec bílovice nad 
Svitavou

CO jSMe POŘíDILI?
Pro účely manipulace a svozu biood-
padu bylo pořízeno svozové vozidlo – 
nosič kontejnerů se sedmi kontejnery 
o objemu 2,5 m3. Svozové vozidlo bude 
odvážet rostlinné zbytky z údržby zeleně 
na nejbližší kompostárnu.

většina lidí má nejranější vzpomínky 
z období třetího až pátého roku svého 
dětství. Schválně, pokuste se z hlavy vy-
táhnout vaši úplně nejstarší vzpomínku. 
Možná budete překvapení, jak je to těžké.
Také jsem se o to pokusil a uvědomil 
jsem si, že spousta mých vzpomínek se 
týkala událostí ze školky a zároveň, že 

většina z nich se odehrávala venku. vy-
bavila se mi přitom kultovní novela R. 
Fulghuma: „vše, co opravdu potřebuju 
znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
Možná na tom něco bude, a tak se opět 
nořím do svého dětství – hry na schov-
ku, prolízačky, bunkry, důmyslné hrady 
s padacími mosty. To bylo nádherné ob-
dobí, bez starostí a bez zodpovědnosti. 
Ale zároveň i období prvních kamarád-
ství a učení se fungování v kolektivu.
když se snažím pochopit, co pro mě 
bylo důležité, co formovalo moje 
vzpomínky, vybavují se mi další udá-
losti z dětství – fotbal s kamarády, sběr 
lesních jahod s  babičkou, stopování 
lišky s dědou. Takže ne školka samotná, 
říkám si, ale zejména venkovní aktivity 

jsou v mém případě zážitky, které se můj 
mozek rozhodl uchovat v paměti. okol-
ní podněty, které nás nutí k interakci, to 
je to oč tu běží.

a co váS nejvíc
z lesní mateřské školky

bavIlo ve ŠKolce?
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Dnešní doba se od mého dětství liší. 
v  něčem je „horší“ (rodiče mají ten-
denci se o své ratolesti více bát, všude je 
vozit a pravidelně sledovat) a v něčem 
naopak „lepší“ (máme více možností se 
rozhodnout, jaké typy podnětů dětem 
chceme nabídnout a  do jakých škol 
budou chodit).
když jsme byli postaveni před pro-
blém, co s dítětem nepřijatým z ka-

pacitních důvodů do obecní školky, 
rozhodli jsme se z možných variant 
pro lesní školku. Zpočátku panovaly 
logicky obavy z  neznámého, neod-
zkoušeného principu i prostředí, ale 
velmi brzy se ukázalo, že tato vari-
anta nebyla pouze „z  nouze ctnost“. 
Pedagogický přístup dle metodiky 
„Respektovat a být respektován“, zá-
zemí školky orientované na venkovní 
aktivity (krom tradičního pískoviště 
již méně tradiční ohniště, záhonky, 
králíkárna či stolování venku) spolu 
s  různorodým programem vytváří 
inspirativní prostředí plné nových 
podnětů podporujících rozvoj dětí 
v souladu s přírodou a jejími principy.
A tak není divu, že když se se synem 
večer bavíme o tom, co ve školce zažil 
a co nového se naučil, že si musím vy-
pomáhat atlasem zvířat či se nenápadně 
chodit radit s  Wikipedií, abych byl 
svému pětiletému synovi alespoň tro-
chu vyrovnaným partnerem do diskuze.

když si navíc vybavím, jaké jsem byl 
v tomto věku neduživé, stále nemocné 
dítě a s  jakou „pohodou“ to nyní ce-
loročně (déšť, sníh, bláto) zvládá naše 
ratolest, mohu jen tiše závidět! Pobyt 
na čerstvém vzduchu se nahrazuje těžko, 
u malých dětí to platí dvojnásob… 

Martin Toman, lesní otec

Vrátka lesních skřítků jsou Vám ote-
vřena na ulici Husova 570.
Bližší info na www.lesniskritci.cz, na 
FB nebo na tel. 725 021 363.

koupím 
domek na brněnSku
koupím dům 4+1 nebo i menší max. 
30 km od brna s dobrou dostupností. 
cena se odvíjí dle stavu. Mám hoto-
vost. tel.: 603 952 459

řádková inzerce

Tak jako na ostatních základních 
školách, bylo i na té naší období ledna 
a února spojeno s  tradičním zápisem 
nových žáků do první třídy. Zápis, který 
se konal 15. ledna 2014, byl z mnoha 
hledisek výjimečný.
o zápis byl zcela mimořádný zájem. 
konečný počet 89 zájemců, kteří se zá-
pisu zúčastnili, patří z hlediska historie 
vůbec k nejvyšším. Paní učitelky tradič-
ně připravily velmi přívětivé prostředí, 
starší žáci převlečení za pohádkové 

bytosti děti provázeli po celou dobu 
přijímacího řízení. A tak jsme potkávali 
odcházející děti s rozzářenýma očima, 
které odpovídaly na otázku, zda se do 
školy těší, kývnutím hlavy a úsměvem. 
Zápis k naší radosti navštívil i pan sta-

rosta Miroslav boháček. Překvapením 
pro nás bylo, že zápis do první třídy 
v bílovicích nad Svitavou si přijela na-
točit také Česká televize. Naše škola se 
nám rozrůstá. vždyť první, druhé, třetí 
a  čtvrté ročníky budou mít po třech 
třídách. v létě nás tak čekají další sta-
vební úpravy, aby se počet žáků, který už 
atakuje hranici 450 – 460, do naší školy 
nejen vešel, ale aby pracovní prostředí 
bylo pro žáky pokud možno, co nejlepší.

PaedDr. Pavel Kováč

zÁpis do prvNÍch třÍd
školního roku 2014/2015
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Protože jsme zjistili, že v bílovické Žirafě do-
šlo v poslední době k několika podstatným 
změnám, přinášíme rozhovor s její novou 
předsedkyní.

Báro, na úvod bych se Vás ráda zepta-
la, jak jste se vlastně dostala k Žirafě 
a k jejímu předsednictví?
Já jsem v Žirafě vlastně taková „staro-
nová“. byla jsem jednou ze zakladatelek 
mateřského centra v roce 2006, kdy jsem 
byla doma se svou první dcerou. Název 
ŽiRAFA tenkrát vznikl jako zkratka slov 
Život – RAdost - FAntazie. No a před 
více než rokem, kdy se tehdejší předsed-
kyně Monika Nilašová vracela do práce, 
mě holky oslovily, jestli bych se k vedení 
Žirafy nechtěla znovu přidat. Protože mě 
tento způsob zapojení do dění v obci na-
plňuje, a navíc byla i příznivá situace, byla 
jsem právě na mateřské s druhou dcerou, 
tak jsem tuto možnost ráda přijala.

někteří z nás si již všimli, že v poslední 
době došlo v Žirafě k několika výrazným 
změnám. Můžete je v krátkosti přiblížit?
Nejpodstatnější změny jsou asi dvě. 
Jednak jsme se změnili z  občanského 
sdružení na spolek a druhou změnou 
je, že jsme se přejmenovali z mateřského 
centra na centrum rodinné.

Proč jste měnili statut z občanského 
sdružení na spolek?
Tuto změnu jsme si nevybrali „dobro-
volně“, ale vychází z nového občanského 
zákoníku, kdy se všechna občanská 
sdružení automaticky po 1.1.2014 změ-
nila na spolky. Tedy pokud si nezažádala 
o jiný statut.

Předpokládám, že ta druhá změna 
– přejmenování mateřského centra 
na rodinné – dobrovolná je. co vás 
k ní vedlo?
Už dlouho jsme cítili, že Žirafa není 
jen místem, kde se setkávají mamin-
ky na mateřské dovolené. kroužky 
i jednorázové akce navštěvují nejen 
mamky - a čím dál více tátové, babičky 
a dědové - s dětmi, ale i samotné děti a 
dospělí. Žirafa se tak stává prostorem 
pro celou rodinu, z čehož máme velkou 
radost, a proto jsme se tomu rozhodli 
přizpůsobit i její název.

souvisí s tím i nějaké další změny?
Určitě. Máme krásné nové logo, za které 
moc děkujeme grafičce katce Majcové. 
Zásluhou Hanky klimentové máme 
také nové webové stránky, a protože 
chceme být „in“, fungujeme delší dobu 
už i na facebooku.

Budou mít tyto změny nějaký vliv na 
chod centra?
kromě kurzů a jednorázových akcí, 
které organizujeme běžně, bychom 
chtěli pořádat více aktivit týkajících se 
celé rodiny. Příkladem můžou být např. 
farmářské trhy, které zkušebně proběhly 
loni na podzim.
Tím, že jsme nyní rodinné centrum, 
byli bychom také rádi, kdyby se do 
chodu Žirafy začlenili v mnohem větší 
míře i tátové a muži obecně. Myslíme 
si, že mužský pohled by mohl vnést do 
Žirafy „nový svěží vítr“. Takže pokud je 
v bílovicích nějaký akční táta, který má 
chuť se do dění v Žirafě zapojit, budeme 
rádi, když se nám ozve.

co se z Vašeho pohledu povedlo v Ži-
rafě loni nejvíce?
velkou radost jsme měli hlavně z úspěš-
ných 1. bílovických farmářských trhů, 
které jsme zrealizovali ve spolupráci 
s obcí.

Jak vás vůbec napadla myšlenka při-
vést farmářské trhy do Bílovic?
o farmářských trzích jsme uvažovali 
už delší dobu, protože jsme si říkali, že 
by mohly oživit dění v bílovicích. No 
a nezanedbatelný důvod je asi i ten, že 
tuto akci děláme nejen pro ostatní, ale 
i kvůli sobě, abychom měli možnost 
nakoupit si kvalitní potraviny přímo 
v místě bydliště.

Připravujete nějaké novinky pro le-
tošní rok?
kromě toho, že by farmářské trhy měly 
od března probíhat pravidelně každý 
měsíc, připravujeme nově třeba „bleší 
trh“. „blešák“ by se měl konat v sobotu 
17. května v obecní hospodě a účast-
níci na něm můžou nabízet nejrůznější 
zajímavé nepotřebné věci ze svých 
domácností. letos jsme také zažádali 

RozhovoR
novou předsedkyní žirafy
s bArborou borŮvkovou, 



o grant na příměstské tábory s novou 
netradiční tématikou, tak uvidíme, 
jestli budeme v dotačním řízení úspěšní 
a tábory proběhnou.

Znamená to, že je Žirafa stále z velké 
části financována z dotací a grantů?
Ano, je to tak. Největší částkou jsme 
v  posledních letech byli podpořeni 
z Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Momentálně čekáme na to, jak velká 
dotace nám bude letos z MPSv „při-
klepnuta“. Druhým naším největším 
sponzorem je obec bílovice nad Svita-
vou, která nám každoročně hradí nájem 
prostor a propůjčuje nám bezplatně sál 
obecní hospody pro konání různých 
akcí a finančně přispívá např. na konání 
Divadélek pod kaštany a Dětského dne. 
Pravidelně žádáme o dotace také u Ji-
homoravského kraje, prozatím jsme byli 
každý rok podpořeni. letos zkoušíme 
zažádat o granty i u jiných subjektů. 
kromě dotací je chod Žirafy financo-
ván z  vybraných členských příspěvků, 
příjmů z  akcí, pronájmu prostor od 

liška je nejmladším pracovištěm SvČ 
lužánky a nachází se v malebném údolí 
řeky Svitavy přímo v srdci bílovic nad 
Svitavou. bílovice se v poslední době 
stávají domovem pro stále více mladých 
rodin s dětmi. Jedním z cílů zaměst-
nanců našeho pracoviště je poskytnout 
těmto lidem kvalitní a smysluplné 
trávení volného času. celá nabídka pra-
coviště liška je však mnohem pestřejší 
a neustále se rozšiřuje. Najdete tu již 
nyní aktivity určené nejen dětem, ale 
i rodičům a prarodičům.
Nabízíme pestrý výběr kroužků, například 
Zumba kids, jógu pro děti, deskové hry, 
vaření a další. k nabídce od 1. března 
přidáváme ještě druhý termín stolního 
tenisu, a to každé úterní odpoledne od 
16:30 do 18:00 hodin. Pro školáčky je 
otevřena každé odpoledne od pondělí do 
čtvrtka klubovna, kde se mohou setkat se 

svými kamarády pod dohledem dospělé 
osoby, která zajišťuje stálou nabídku drob-
ných aktivit. klubovna je vždy otevřena 
od 13:00 do 15:00 hodin, poplatek činí 
30,- kč za den. Pro děti od 2 do 5 let let 
je v dopoledních hodinách od pondělí do 
středy otevřena Maceška. Program Ma-
cešky obsahuje pohybové cvičení, zážit-
kové učení, hudební i výtvarnou činnost.
Nedílnou součást naší nabídky tvoří 
letní příměstské tábory. Toto léto je 
pro vás připraveno 9 týdenních táborů 
s nejrůznějšími tématy, na něž můžete 
své děti přihlašovat už teď na našich 
webových stránkách nebo u vedoucí 
pracoviště kláry Říhové, rihova@luzan-
ky.cz, tel. 725 808 221.
Rádi bychom Vás pozvali na následu-
jící blížící se akce:
Bubnování s liškou: ideální příležitost 
pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet africké 

bubnování a prožít radost z  rytmu 
a pohybu. Programem vás provede Jirka 
bouda. Akce se koná v úterý 18. 3. od 
15:30 do 16:20 pro děti 7 – 13 let, od 
16:30 do 17:20 pro starší děti a dospělé 
a v neděli 13.4.
noc výroby deskových her: Na přelomu 
února a března jsme úspěšně zahájili 
sérii tematických nocí na lišce pro děti 
od 7 do 15 let. Na dalším přespávání se 
na vás těší Markéta liška Šafaříková 
v době 21. 3. – 22. 3. od 18:00 do 9:00.
Čarodějnické hrátky: veselé setkání 
s tetami Maceškami pro nejmenší s ča-
rodějnickými úkoly a opékáním buřtů 
se koná 29. 4. od 15:30 hodin.
Dále pro vás připravujeme tvůrčí psaní 
s Petrem kuběnským.
o všem, co se u nás děje, se můžete 
informovat a podávat přihlášky na na-
šich webových stránkách: http://liska.
luzanky.cz/

Přijměte tedy naše srdečné pozvání 
a přijďte se k nám podívat!

Markéta Šafaříková

lektorů atp. vzhledem k tomu, že jsme 
neziskovka, snažíme se ale vstupné na 
akce držet co nejnižší a veškerý zisk je 
investován zase zpátky do chodu centra.

takže finanční podpora od dalších 
subjektů je pro fungování centra ne-
zbytná, je to tak?
Je to, jak říkáte. A jsme za veškerou 
finanční podporu opravdu vděčni. 
Fungování Žirafy ale zdaleka není jen 
o penězích. Stejně důležitá je i veškerá 
dobrovolnická činnost, na které Ži-
rafa doslova stojí. Někdy mám pocit, 
že tím, že Žirafa působí na venek 
poměrně profesionálně, můžou si nás 
někteří návštěvníci plést s komerčním 
výdělečným zařízením. Tak to ale není. 
kromě provozní, která se stará v Žirafě 
o úklid, je náš jediný další zaměstnanec 
už jen koordinátorka. Ta je zároveň ale 
i dobrovolnicí, protože práce, kterou 
pro Žirafu odvádí, výrazně převyšuje 
její částečný pracovní úvazek. Takže 
dobrovolnictví je pro nás opravdu ne-
postradatelné.

Mojí poslední otázkou je, co byste 
přála Žirafě do budoucna?
Těch přání by bylo asi víc, ale omezím 
se na tři. bylo by výborné, pokud by se 
nám podařilo najít nové větší prostory, 
díky kterým bychom mohli nabídnout 
rodičům např. i hlídání dětí v průběhu 
některých akcí. Dále by nás potěšilo, 
kdyby se našli noví dobrovolníci. Pod-
statná je přitom nejen pomoc při akcích, 
ale i různé podněty, návrhy, doporučení 
na osvědčené lektory, pomoc při zpra-
cování grantových řízení atp. každý 
zkrátka může přispět tak, jak je mu to 
nejbližší. No a do třetice by bylo fajn, 
kdyby se do organizačního týmu Žirafy 
zapojili muži.

Děkuji za rozhovor a přeji vám i Žirafě 
do dalšího období hodně štěstí!

Jana Skládanková

www.zirafa-bilovice.cz
facebook.com/RodinnecentrumZirafa

pestrý výběr kroužků
nabízíme
a letní příměstské tábory

Za SVČ Lužánky pracoviště Liška
Žižkova 600, 664 01 Bílovice n. Sv.
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KOZLíKOVa
Josef kozlík (1862–1924) vystudoval 
brněnský učitelský ústav, v  hudbě byl 
žákem leoše Janáčka. v bílovické škole 
učil v letech 1892 až 1900, a pak v letech 
1919 až 1923. byl učitelem zkušeným, 
iniciativním a váženým, vyžadoval ká-
zeň a pořádek, byl velmi přísný.
v bílovicích spoluzakládal v roce 1893 
Sbor dobrovolných hasičů a stal se 
prvním starostou Sokola v roce 1894, 
který rovněž pomáhal zakládat. Spolu 
s  dalšími učiteli Josefem Teperou 
a  Josefem Pokorou usiloval o změnu 
zastaralého způsobu života v zaostalé 
obci. všude, kde působil, vznikaly 
čtenářské besedy a včelařské spolky, 
organizoval výstavy a zveleboval ladem 
ležící pozemky. v  roce 1898 založil 
spolu s  Josefem Teperou rozsáhlý 

třešňový sad na Polance, který zanikl 
v  souvislosti s  výstavbou dnešního 
sídliště. věnoval se i spisovatelské práci 
a komponoval. Z písemných prací byly 
vydány např. kuchyňská zelenina, 
Pěstování stromoví ovocného, Učitel 
pořadatel slavností a výstavek stro-
mových, květinových a ovocnářských, 
Učitel včelařem a další. Z hudebních 
děl vyšel tiskem např. Zpěvník národ-
ních a vlasteneckých písní.
Žil po léta v domě na Fügnerově nábřeží 
č. 83, kde včelařil a na stráni pěstoval 
ovocné stromky. Jde o dům postavený 
v  roce 1854, ve kterém byla v  letech 
1856 – 1927 hospůdka zvaná „v zátiší“. 
Do dnešní podoby byl dům několikrát 
rekonstruován.
v roce 1923 byl ze zdravotních důvodů 
suspendován, zemřel 29. dubna 1924 

a  je pochován na místním hřbitově. 
letos uplyne od jeho úmrtí 90 let.
První domy v této ulici byly postaveny 
v letech 1931 – 1940 (letopočty kolau-
dace), novější zástavba pokračovala od 
roku 1956, největší stavební rozmach 
pokračuje v posledních letech.

TePeROVa
Josef tepera (1856–1925), rodák 
z  kroměříže, přišel na bílovickou 
dvojtřídku v roce 1890 ze školy v lu-
kovanech u ivančic. v roce 1891 byla 
postavena nová škola na komenského 

oSobnoStI 
bílovIcKé 
v názvech ulict

ém
a

Mezi bílovickými ulicemi je šest, které byly pojmenovány po vý-
znamných bílovických občanech.

ulici (tehdy pouze dvoupodlažní), byla 
rozšířena na trojtřídní a chodilo do ní 
141 žáků. Mezi dvaceti uchazeči byl 
Josef Tepera vybrán do čela, stal se 
řídícím učitelem (nadučitelem). byl 
jedním z  hlavních aktérů postavení 
dvou slavobrán při otevření školy 
25.10.1891, škola byla samé kvítí. Začal 
psát kroniku školy a jako bystrému po-
zorovateli a pečlivému zapisovateli mu 
vděčíme nejen za zachycení událostí, 
které sám prožil, ale stal se i badatelem 
v minulosti naší obce a dá se říci i jejím 
prvním historikem. Jeho osobnost je 
spojena i se vznikem spolkového života 
v  bílovicích. byl spoluzakladatelem 

Josef kozlík

Josef tepera
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vlasteneckého spolku „věnceslav“, 
Hasičské jednoty a Sokola v bílovicích. 
v  letech 1895 až 1907 vedl školní 
cvičení v  tělocvičně sokolovny. Dne 
10.10.1915 byl hlavním řečníkem při 
odhalení nejstaršího pomníku obětem 
l. světové války na ostrůvku. Svou čin-
nost na škole ukončil r. 1919.
R. Těsnohlídek použil často ve svých 
literárních dílech k  příběhům postav 
příběhy bílovických lidí. v díle „Posei-
don“ je Josef Tepera zvěčněn ve stejno-
jmenné postavě.
Ulice byla vystavěna v  letech 1933 až 
1942, poslední dům v roce 1974.

věnceslav. Spolek pořádal besedy, 
vybudoval na tehdejší dobu rozsáhlou 
knihovnu, odebíral a shromažďoval 
časopisy. v něm byly položeny základy 
bílovického ochotnického divadla. 
Spolek ukončil svou činnost v r. 1908, 
když před tím všechny jeho iniciativy 
převzala tělocvičná jednota Sokol. Ulice 
byla postavena v letech 1928 až 1937.

KRaTInOVa
Tato ulice se jmenovala původně Žiž-
kova. Přejmenována byla po Františku 
kratinovi, který byl umučen 27.12.1941 
v  koncentračním táboře Mauthausen. 
František kratina se narodil 2.10.1878 

v Řícmanicích jako nejstarší z osmi dětí, 
povoláním byl klempířem, v roce 1902 
se oženil. bojoval v 1. světové válce, ze 
které se vrátil vážně zraněn. od roku 
1921 byl aktivním členem kSČ, za 
okupace byl v odbojové skupině se stejně 
smýšlejícími lidmi z Řícmanic, kanic 
a líšně. Na základě udání byl 23.7.1941 
zatčen, vězněn nejprve v kounicových 
kolejích v brně, poté v Mauthausenu. 
v této ulici František kratina s rodinou 
bydlel v domě čp. 317, na domě byla dne 
9.5.1954 umístěna pamětní deska. v roce 
1993 noví majitelé domu při jeho opra-
vách pamětní desku odstranili a předali ji 
vnukovi Milanu kratinovi.Ulice byla celá 
postavena (zkolaudována) v roce 1923.

TaRanZOVa
Příjmení taranza patří k  nejstarším 
v bílovicích. Rolníci tohoto rodu jsou 
už v nejstarších držebních záznamech 
z 18. století. Jeden z nich, vavřinec, byl 
starostou obce již v letech 1857 – 1860. 
Ulice je pojmenována po dalším staros-
tovi václavu Taranzovi, který byl jedním 
z 18 starostů v historii naší obce, v letech 
1872 až 1905, tedy 33 let. ve funkcích 
radních se vystřídala řada lidí, starosta 
však zůstával. byl nadšeným českým vlas-
tencem, a tak nejstarší spolek v bílovicích 
vznikl r. 1891 v jeho hospodě na návsi.
Stal se jeho předsedou a spolek dostal 
jeho jméno ve vlastenecké podobě 

Václav taranza

František kratina

►
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S. K. neUManna
s. k.neumann (1875 – 1947), spiso-
vatel a básník, žil v bílovicích v letech 
1906 až 1917, několikrát se zde stěhoval. 
Navštěvovali ho tehdejší osobnosti kul-
turního života, např. Marie Majerová, 
Helena Malířová, viktor Dyk, malíř 
otakar kubín, šéfredaktor lidových 
novin Arnošt Heinrich a další. Stýkal 
se s bratry Čapkovými, kteří pobývali 
v bílovicích v době školních prázdnin. 
bílovice se najednou staly živým kul-
turním centrem.
U Šenků v „Uličkách“ (Husova ul.) čp. 5 
měl pracovnu. o Marii Šenkové napsal 
báseň chvála selky ve sbírce Nové zpě-
vy. Přátelil se s místním zahradníkem 

ho umělce vincence Makovského a ing. 
arch. vladimíra beneše.
Nad řekou na vrchu Šumbera je umís-
těna deska s Neumannovým čtyřverším.
Ulice S. k. Neumanna byla postavena 
v letech 1975 až 1978.

ŠeBeLOVa
Jedna z nových ulic v bílovicích nad 
Svitavou v  oblasti Polanka je po-
jmenována po slavném bílovickém 
rodákovi.
Plk. i. m. Metoděj Šebela, DFc (1915 
– 1943) se vyučil elektromechanikem, 
ale podobně jako mnozí další mladí 
muži rychle podlehl vábení výšek 

Svůj dvousethodinový operační turnus 
zakončil 31. ledna 1942. Představoval 
pro něj provedení 41 nočních bombar-
dovacích náletů nad Německo a oku-
povaná území, z toho posledních 19 ve 
funkci kapitána letounu. Po povinném 
„odpočinku“ se k třistajedenáctce, která 
již působila v rámci coastal command 
(část RAF volně přeložitelná jako ná-
mořní letectvo) vrátil na počátku roku 
1943. Aniž to tušil, čekalo jej dalších 
15 bojových akcí, tentokráte nad širo-
širými vlnami Atlantiku.
Určitě nejproslulejší z nich se stala 
akce, kterou podnikl 10. dubna 1943, 
kdy se zúčastnil se svým Wellingtonem 
útoku na italský blockade - runner Hi-
malaya, snažící se z přístavu bordeaux 
proniknout do nitra Atlantiku, aby 
ze vzdáleného Japonska dopravil zpět 
strategicky důležité suroviny. o tom, 
jakou důležitost německé velení celé 
akci přikládalo, nejlépe svědčí skuteč-
nost, že Himalayu na cestě do nitra 
Atlantiku doprovázelo celkem šest po 
zuby ozbrojených plavidel.
Hned na počátku zteče Němci úto-
čícímu Šebelovi vyřadili jeden motor, 
což bylo zcela legitimním důvodem 
k urychlenému opuštění místa boje. 
Šebela však - ke zděšení Němců, ale 
i ostatních druhů na palubě, ale i k nad-
šení nadřízených - v útoku pokračoval. 
Za tuto bezmála sebevražednou akci si 
vysloužil velice ceněný Záslužný letecký 
kříž (DFc).
„...Jakmile Šebela spatřil svůj cíl, dostal 
se do prudkého a velmi přesného ohně 

bandochem, o němž se zmiňoval v řadě 
fejetonů, které psal pro lidové noviny 
(1910 –1914) a které byly později vy-
dané pod názvem S  městem za zády. 
Předválečné tiché Uličky zvěčnil v básni 
takto: „Zde v této uličce úzké, nejstarší 
z  dědiny, kde ploty se rozpadávají, 
domky i rodiny.“ ve sbírce básní „kniha 
lesů, vod a strání“ opěvuje básník okolní 
krásnou přírodu ve všech ročních obdo-
bích, v barvách mlhavého rána, žhavého 
poledne i pozdního večera. básníkovu 
bílovickou idylu ukončila světová válka, 
po válce žil v Praze.
Pamětní deska na domě čp. 5 byla od-
halena 17.4.1971.
Pomník S.k.Neumanna u sokolovny byl 
postaven v roce 1964, je dílem národní-

a v aeroklubu absolvoval pilotní výcvik. 
Po odvodu v roce 1933 narukoval 
k letectvu, kde absolvoval výcvik pilota 
dvoumístných letounů. Jako četař déles-
loužící po okupaci vstoupil 1. července 
1939 do řad právě zřízeného protekto-
rátního vládního vojska. Z okupované 
vlasti uprchl jako jeden z  posledních 
22. května 1940 a již 28. května byl na 
francouzském konzulátu v bělehradě 
odveden do československé zahraniční 
armády. Protože ze všech českoslo-
venských jednotek nejvíce po posilách 
volala 311. bombardovací peruť, byl 
28. února 1941 přidělen do jejích řad. 
První operační let provedl ještě jako 
druhý pilot v noci 1. července 1941 a od 
7. září téhož roku létal již jako kapitán. 

s. k. neumann

Metoděj Šebela



protiletadlové palby jednoho z  tor-
pédoborců,“ pravilo se v citaci k jeho 
udělení. „Útok byl proveden se skvělou 
velitelskou rozhodností, za mimo-
řádně těžkých podmínek, bez ohledu 
na nebezpečí vlastního života. výkon 
zasluhuje plného uznání. Po útoku se 
Šebela s těžce poškozeným strojem 
vrátil na mateřské letiště vzdálené 306 
námořních mil, maje schopný pouze 
pravý motor stroje...“

Jako kapitán letounu se Šebela vždy 
ukázal jako obratný, statečný a ukázně-
ný letec a byl mimořádným příkladem 
všem podřízeným. Jako pilot a jako 
důstojník stál vždy na vysoké úrovni ve 
své osádce i mezi členy celé peruti...“
bílo-fialovou stužku zcela zaslouženého 
DFc však Metoděj Šebela nenosil ani 
měsíc.
„Nikdo neví, co se s jeho letounem 
přihodilo“, píše válečný korespondent 
dlící tehdy u jednotky. „Hovořilo se jen 
o mimořádném množství německých 
stíhačů, kteří toho dne nad biskajským 
zálivem létali. Snad některý z nich má 
cyrdu (tak se mu říkalo) na svědomí...“
bezmála šedesát let trvalo, než bylo 
srovnáním britských a německých 
záznamů zjištěno, že za sestřelením 
Šebelova liberatoru s  největší prav-
děpodobností stál poddůstojník Paul 
Puckedorf z německé luftwaffe se svým 
strojem Messerschmitt bf 109G, který 
si ve stejnou dobu na přibližně stejném 
místě, tedy západně od brestu, nároko-
val sestřelení stejného stroje.
o vojenských a leteckých kvalitách Me-
toděje Šebely, DFc vypovídají i četná 
vyznamenání, která mu byla udělena. Za 
svou dlouhodobou a úspěšnou bojovou 

činnost byl vyznamenán třikrát Čes-
koslovenským válečným křížem, dále 
Československou medailí Za chrabrost, 
Československou medailí Za zásluhy 
i. st., Pamětní medailí čs. zahraniční 
armády, britská místa mu kromě již 
zmíněného DFc udělila ještě Air crew 
Europe Star.
 Po Plk. i. m. Metoději Šebelovi, DFc 
jsou u nás pojmenovány dvě ulice - 
v bílovicích nad Svitavou a v Praze 14.
v bílovicích bydlel v domě č. 324 na 
rohu ulic Dobrovského návrší a krati-
novy. Na domě mu byla v roce 6.10.2001 
odhalena pamětní deska.
Šebelova ulice byla postavena v letech 
kolem roku 2000, první bytový dům č. 
670 byl obydlen v roce 1996.

Na vypracování se podíleli: 
Bořivoj Nejezchleb, Jan Horáček, 

Olga Uhrová, Petr Kubáč.

Čerpáno z  brožury výletní bílovice 
nad Svitavou a literární bílovice nad 
Svitavou (autor Miloslav Procházka), z 
bílovických zpravodajů, z publikace vy-
dané v r. 2005 ke 130. výročí narození S. 
k. Neumanna, z knihy o bílovicích nad 
Svitavou, obecní kroniky a internetu.

vážení čtenáři, děkuji vám za přízeň 
v uplynulém roce. Těší mě, že knihovna 
slouží svému účelu – poskytnout každé-
mu dobrou četbu. Ale stává se i místem 
setkávání na zajímavých besedách.

Rovněž mládež školní a předškolní sem 
našla cestu. v listopadu byli žáci tří prv-
ních tříd pasováni na „Rytíře knih“, žáčci 
z mateřské školy už sem chodí pravidelně 
a přidala se i třída z lesní školky.

ke konci roku jsem vyhlásila soutěž 
mladých spisovatelů na téma „Můj 
zvířecí miláček“ a přihlásilo se ne-
uvěřitelných 39 nadějných literátů. 
Hodnocení velmi zajímavých a zasvě-
cených prací bylo velmi obtížné, nebyli 
vítězové ale ani poražení. Zajímavé 
ceny si odnesli všichni.

ČteNÁřské okéNko

►
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A stRuČně 
Z nOVýcH PŘíRůstků

Jan Žďárek
HMyZí RODIny a STáTy
Doplněné a rozšířené vydání popu-
lární knihy o společenském hmyzu 
„PRoČ vosy, včely, čmeláci, mravenci 
a termiti…? aneb Hmyzí státy“ z pera 
entomologa, vysokoškolského peda-
goga a popularizátora vědy poutavou 
a přístupnou formou vysvětluje záhady 
a mýty obestírající rodinné a společen-
ské chování hmyzu a pavouků. Pokouší 
se odpovědět na otázky, jak a proč se 
už před miliony let vyvinuli tvorové 
organizovaní do společností, jejichž 
složitost si nic nezadá – ba v mnohém 
předčí – uspořádání společnosti lidské.

Arne Dahl
MISTeRIOZO, aŽ na 
VRCHOLKy HOR, ZLá 
KReV, eVROPSKé 
BLUeS
Arne Dahl je nepochybně nejlepší 
švédský detektivkář a jednoznačně 
patří ke kánonu švédské kriminální 
literatury.

Olga Zelinková
DySLexIe V PŘeD- 
ŠKOLníM VěKU?
kniha, která v úvodu přibližuje několik 
životních příběhů lidí, otevřeně vyprá-
vějících o svých zkušenostech s dysle-
xií, je určena především učitelkám MŠ 
a  rodičům. Seznamuje s  rizikovými 
faktory, které mohou už v předškol-
ním věku predikovat pozdější obtíže 
provázející tuto poruchu učení. Nabízí 
orientační diagnostiku jejich příznaků 
a poukazuje také na některé možné 
postupy časné reedukace.

Frank lampard
FRanKůV KOUZeLný 
FOTBaL
vítejte v kouzelné lize plné fantazie – 
nejbáječnější fotbalové soutěži, jakou 
svět neviděl. Tento, ani žádný jiný. Do 
týmu budete potřebovat čtyři hráče, 
takže pečlivě vybírejte. Tahle liga je 
mnohem náročnější než nějaká hra 
v parku. Nikdy nebudete vědět, kdo 
budou vaši soupeři ani kde se utkáte.

Marie Nedopilová, knihovnice

avuS reality
nabízíme k pronájmu byty v Adamově
Nový zděný byt 1 + kk (27m2) + sklep, 
nájem 5.200,-/měsíc + inkaso
Nový zděný byt 2 + kk (56m2) + sklep, 
nájem 6.600,-/měsíc + inkaso
kontakt: p. uhlíř, tel. 602 725 265, 
e-mail: ukpl@email.cz

řádková inzerce
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Zasedání se výjimečně nenatáčelo pro 
bílovickou televizi, protože svoji čin-
nost v  polovině prosince ukončil pan 
karel kiesel, který doposud záznamy 
pořizoval, a v době veřejného zasedání 
nebyl k dispozici nikdo, kdo by záznam 
natočil.
v bodě Různé přečetl starosta děkov-
ný dopis od Svazu neslyšících, který 
děkoval obci bílovice nad Svitavou za 
finanční příspěvek pro svaz.
v  Diskusi vystoupil jeden z  občanů, 
který si zlomil nohu na Husově ulici na 
náledí a žádal po obci odškodné 10 tis. 
Paní tajemnice uvedla, že obec žádala 
plnění pojistné události po pojišťovně, ta 
však došla k závěru, že chyba nebyla na 
straně obce, tudíž pojišťovna nic nevy-
platí. Dotyčný se může proti rozhodnutí 
pojišťovny odvolat.
Dále byl od zástupce školské rady 
vznesen dotaz na radu obce, proč byl 
zrušen konkurz na ředitele školy, i když 
výběrové řízení proběhlo. Starosta 
k tomu řekl, že konkurz byl sice vyhlášen 
a proběhl, výběrová komise určila pořadí 
uchazečů, ale verdikt výběrové komise 
má pro zřizovatele (radu obce) pouze 
doporučující charakter. Rada obce 
dospěla k závěru, že žádný z uchazečů 
momentálně neodpovídá představám 
zřizovatele. Zástupce školské rady se 
dotázal, jaká tedy je představa rady 
obce. Starosta odpověděl, že představa 
je, aby se škola dál rozvíjela a ředitel/ka 
spolupracoval/a se zřizovatelem. Další 
skutečnosti vedly radu k  rozhodnutí 
místo ředitele školy prozatím neobsa-
dit. ing. Pavlovský k  tomu dodal, že 
radní pokládali otázky typu: Jakou má 
uchazeč vizi pro další směřování školy, 
co jako ředitel by chtěl změnit, atd. Ani 
jeden kandidát neměl přesvědčivou 
odpověď. Zájemci se mohou přihlásit 
znovu – rada vyhlásí nový konkurz 
na jaře. Dále se dotázal zastupitel ing. 
klíma, jak výběrové řízení probíhalo, na 
což odpověděl starosta, že komise měla 
7 členů, vytvořila pořadí uchazečů a rada 
obce pak pozvala do druhého kola dva 
první kandidáty. Paní tajemnice znovu 
upozornila, že výběrová komise měla 

hlas jen poradní a rada může vybrat 
kohokoli bez ohledu na pořadí kandidá-
tů. Dále vystoupila zastupitelka RNDr. 
Součková, která považuje za nešťastné 
rozhodnutí ředitelky školy odstupovat 
v  polovině školního roku a vyjádřila 
přání být napříště ve výběrové komisi.
Dále promluvil jeden z  občanů, který 
poděkoval obci za uskutečnění akcí pro 
bílovické seniory. Dále uvedl, že po-
strádá nějaké poděkování od Sdružení 
dobrovolných hasičů obci za plánovaný 
nákup nového hasičského vozu cAS, 
protože 5 milionů je opravdu velká 
částka. Má za to, že když už se nové 
vozidlo pořizuje, na nákupu se neměla 
podílet jen obec bílovice, ale celá zále-
žitost se mohla řešit například v rámci 
svazku obcí Časnýř. Nakonec popřál 
všem přítomným všechno nejlepší do 
nového roku.
Místostarosta odpověděl, že Sbor dob-
rovolných hasičů podporuje obec a nové 
hasičské auto bude v majetku obce, je to 
účelová investice. v rámci svazku obcí 
Časnýř se toto řešit nedá, v každé obci 
je samostatný Sbor dobrovolných hasičů 
a na používání auta by byl problém se 
domlouvat.
vedoucí folklórního souboru bystrouš-
ka poděkovala za finanční pomoc obce, 
zvláště pak při příležitosti 15 let trvání 
souboru.
Jako poslední si vzala slovo opět za-
stupitelka RNDr. Součková a pozvala 
občany na Masopustní veselici připra-
vovanou na začátek března.

Zapsala Vendula Bartáková

co v zápISe nebylo
ze zasedání zo 18.12.2013
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reality a hypotéky

www.realandia.cz  |  +420 733 467 679  |  info@realandia.cz

zastoupení pro Bílovice nad Svitavou a okolí

Máte zájem nezávazně, zdarma zjistit odhadní cenu Vaší nemovitosti? 
Potřebujete poradit?

Služby pro klienty:
 prodej a pronájem RD, bytů  vyklízecí a stěhovací práce
 finanční poradenství  úklidová činnost   
 stavebně-technické řešení  údržba a servis domácnosti

...reality nás baví.

placená inzerce

BÍLOVICE NAD SVITAVOU a okolí

MALBY 14 Kč/m2

nátěry dveří 350 Kč/kus
Dále provádíme tapetování, zednické práce, 

nátěry oken, radiátorů, střech, rýn, nábytku aj. 

Platba hotově = SLEVA 250 kč! 
606 469 316 , 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz

Tradiční Noc kostelů minulý rok poprvé otevřela i náš bílovic-
ký kostel sv. cyrila a Metoděje. Snaha nabídnout lidem, kteří 
do kostela běžně nechodí, možnost důkladně si prohlédnout 
dominantu obce, navíc v roce 2013 slavící stoleté jubileum, 
se setkala s  velkým zájmem. Prohlídka věže s  odborným 
výkladem, několik doprovodných výstav a řada atraktivních 
představení přilákaly přes pět set návštěvníků.
Tři zvony – největší sv. cyril a Metoděj, pak sv. Anna a sv. Josef, 
hodinový stroj a vůbec celá konstrukce kostelní věže, to bylo nej-
větší lákadlo už jen proto, že ještě nikdy za celou dobu existence 
kostela nebyly nikdy tyto prostory zpřístupněny veřejnosti. lidé 
trpělivě čekali v nekonečné frontě a Jirka s Davidem neúnavně 
vyprávěli a vyprávěli. broněk a Zuzka hráli na varhany a snažili 
se zájemcům poodhalit tajemství tohoto královského nástroje, 
který podstoupil v  minulém roce náročnou opravu. Zpíval 
bAcHs i dětská scholička, nechyběla pantomima ani doplňující 
program pro děti. Zájemci si mohli poslechnout přednášku 
o historii kostela doplněnou projekcí fotografií. velmi zajíma-
vým a pečlivě připraveným výkladem dokázal zaujmout Pavel i 

ty netechnicky založené, kteří přišli nahlédnout do kotelny, aby 
se dověděli něco o unikátním podlahovém vytápění v kostele, 
o tepelném čerpadle a vlastně o tom, jak to tehdy před 8 lety 
při rekonstrukci kostela bylo. i pro ty, kteří všechno pamatují, 
byla ukázka příjemným oživením vzpomínek.
Mnozí z  příchozích v tom, co chtěli vidět, měli naprosto 
jasno. Jiní se zde zastavili spíše náhodou na cestě z Adamova 
nebo ze křtin.
Nenechte ujít podobnou příležitost i tento rok. v  pátek 
23. května se můžete těšit na Noc kostelů a minout ten náš 
bílovický bez povšimnutí by byla škoda. budeme rádi, pokud 
přijdete na prohlídku nebo na nový doprovodný program. Až 
do pozdních nočních hodin bude kostel otevřený právě pro 
vás. Těšíme se.
Průběžně aktualizovaný podrobný program Noci kostelů na-
leznete na webu www.nockostelu.cz a www.farnost-bilovice.cz.

Martin Tomášek

NoČNÍ NÁvštěvA
bílovického kostela



v sobotu 8. února se roztleskávačky 
cRAZY PoMPoNS zúčastnily 1. 
ročníku soutěže mažoretek o líšeňský 
pohár, který se konal v brně v tělocvičně 
ZŠ Čejkovická.
Na soutěž přijely týmy z celé republiky 
i ze Slovenska. Naše dívky nevystupova-
ly jako mažoretky s hůlkami, ale s pom-
pony (střapci). Své vystoupení předvedly 
v kategoriích kadet-pompon a junior- 
pompon. Přestože nikdy na podobné 
soutěži nezávodily, získaly mladší dívky, 
které trénují v Rodinném centru Žirafa, 
1.místo a starší dívky, které trénují 
v ZŠ Hamry, 3. místo. Holkám moc 
gratulujeme a těšíme se na další takové 

Těšíme se na vás. Mirka Šmardová
informace: mirka.smardova@seznam.cz 
tel.: 725 512 190.

soutěžily jsme o Líšeňský pohár
soutěže. Do našeho týmu, který působí 
v bílovicích, v  Maloměřicích a Med-
lánkách, uvítáme nové dívky.

Uplynulý rok byl pro náš soubor mi-
mořádně úspěšný. Nastudovali jsme 
komedii Dokonalá svatba, kterou jsme 
převzali z repertoáru Národního divadla 
v brně. Přepsali jsme ji tak, aby vyhovo-
vala jak našemu vkusu, tak možnostem 
malého jeviště v sále obecní hospody, 
a  s velkým úspěchem jsme ji odehráli 
před bílovickým publikem. Díky velko-
rysosti vedení obce jsme mohli pořídit 
nové kulisy, které také pomohly pozved-
nout hru na vyšší úroveň. komedie měla 

ohlas, jaký jsme ani nečekali, po dvou 
dubnových premiérách si diváci doslova 
vynutili další reprízu koncem května, 
takže jen na jaře shlédlo představení 
více než 750 diváků.
Ani s nadcházejícím létem jsme neslo-
žili ruce do klína. Protože valná část 
členů našeho souboru je zároveň i členy 
občanského sdružení Živá tradice pro 
bílovice, vrhli jsme se střemhlav do 
přípravy Mladých hodů. Tato pěkná 
tradice poněkud doplácí na termín ko-

nání, kdy většina spoluobčanů odjíždí na 
dovolenou, proto jsme se rozhodli celou 
akci posunout ještě do června – pevně 
věříme, že to naši svatí patroni pochopí.
v  srpnu jsme se už potřetí zúčastnili 
závodu dračích lodí kŘETíNkA cUP. 
Umístěním jsme sice neoslnili, ale, jak 
říkají olympionici, není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se. A jak říkáme my, každá 
akce, na které můžeme reprezentovat 
svou obec, je užitečná.
Hned po prázdninách jsme se začali 
intenzivně připravovat na stěžejní akci 
– a to je ochotnický festival Miroslava 
Doležela v bučovicích. Jsme zváni ka-
ždoročně a zájem pořadatelů nás velmi 
těší, zvláště proto, že díky vysoké úrovni 
festivalu jsou zvány ty nejlepší soubory 
Jižní Moravy. Je nám velkou ctí, že mezi 
ně pořadatelé zahrnuli i soubor boTA. 
byli jsme příjemně překvapeni, že 
naše představení bylo vyprodané už 
z předprodeje. Jako host večera se letos 
přijel na naše představení podívat he-
rec a režisér ondřej kepka. Měli jsme 
trochu obavy, jak tato známá umělecká 
osobnost přijme naši poněkud bláznivou 
verzi známé hry, ale strachovali jsme se 
zbytečně. Pan kepka se skvěle bavil a po 
představení nešetřil slovy chvály. líbil 
se mu přepis hry i režie, a z hereckých 
výkonů vyzvedl nejvíce role ženicha 
( Jaromír Zima) a ženichova svědka 
( Jan veselý).
v  listopadu jsme – opět ruku v  ruce 
s  občanským sdružením Živá tradice 
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co je nového
v divadelním souboru bota?



Již počtrnácté proběhla ve dnech 1.-14. le- 
dna v bílovicích nad Svitavou Tříkrá-
lová sbírka. Jedná se o sbírku oficiálně 
pořádanou charitou ČR v  celé naší 
vlasti, k níž se naše obec připojuje již od 
jejího počátku v roce 2001. v letošním 
roce byla hlavním dnem sbírky sobota 
11. ledna, ale jako každý rok bylo možné 
přispívat během celých dvou týdnů i do 
kasičky na obecním úřadě a v  koste-
le. koledování se zúčastnilo celkem 
20 skupinek koledníků, což je asi 80 lidí.
Díky ochotě a skvělému přístupu k této 
činnosti všech koledníků a především 
štědrosti občanů bílovic se letos vybralo 
rekordních 70 724 kč.
Za Vaše dary děkujeme!

v brněnské diecézi se v letošním roce po-
dařilo nashromáždit celkem 19 333 563 
kč. Tyto peníze budou využity např. 
k zajištění provozu noclehárny pro 
lidi bez domova na bratislavské ulici 
v brně nebo na nákup nového nábytku 
a cvičné kuchyně v Denním stacionáři 
Effeta pro lidi s mentálním postižením, 
autismem a kombinovaným postižením 
z brna a jeho okolí.
více informací o tříkrálové sbírce (vý-
sledky z různých diecézí, využití příspěv-
ků i výsledky z minulých let) najdete na 
www.trikralovasbirka.cz.
krásný a požehnaný nový rok 2014 vám 
přejí dobrovolníci z farní charity v bílo-
vicích nad Svitavou.         Věra Švejdová

pro bílovice – zorganizovali Martin-
skou husu, která měla i letos u veřejnosti 
velký úspěch, a začátkem prosince jsme 
se pustili do přípravy Živého betléma. 
letos na něm s  námi spolupracoval 
bílovický chrámový sbor bAcHs. 
betlém jsme odehráli 25. prosince před 
kostelem sv. cyrila a Metoděje, za účasti 
velkého množství diváků, kteří se přišli 
podívat i přes nepřízeň počasí. velkou 
zásluhu na úspěšném představení měl i 
sbor, který podtrhl vánoční atmosféru 
překrásným provedením koled. Ráda 
bych touto cestou ještě jednou podě-
kovala jak všem zpěvákům, tak sbor-
mistrovi, panu bronislavu Tomášovi, 
a tajemnici sboru, paní Janě vágnerové. 
Na tento rok plánujeme s bAcHsem 
další spolupráci na několika zajímavých 
projektech.
Nyní pokračujeme zkouškami nového 
představení. Jedná se o hru Prokletí 
rodu baskervillů aneb Pozor, zlý pes. 
Jak je z názvu patrno, jedná se o paro-
dii na Psa baskervillského, kterou jsme 

třÍkrÁLovÁ sbírka 2014

převzali z  repertoáru divadla v Mostě 
a upravili ji pro naše potřeby. Předsta-
vení bude velmi zajímavé i díky novým 
kulisám a světelným efektům, víc zatím 
neprozradím.
i v  tomto roce plánujeme spolupráci 
s  občanským sdružením Živá tradice 
pro bílovice – hned v březnu to bude 
Masopustní veselice, v  červnu Mladé 
hody a v  listopadu Martinská husa. 
Rádi bychom také rozšířili činnost 
našeho souboru, proto plánujeme do 
budoucna dvě představení do roka. le-
tos nám to kvůli plánované rekonstrukci 
obecní hospody asi nevyjde, ale určitě 
bychom rádi připravili mimo premiéry 
Psa i  zábavný program na bílovické 
vánoční trhy.
Ještě bych na tomto místě za celý diva-
delní soubor boTA chtěla poděkovat 
obci bílovice nad Svitavou za úžasnou 
finanční i morální podporu. Díky mate-
riální pomoci jsme zakoupili materiál na 
kulisy, barvy, látky a elektroniku, a v sou-
časné době se pouštíme do rekonstrukce 
osvětlení jeviště, které bude v budoucnu 
sloužit nejenom našemu souboru, ale 
všem zájmovým složkám, které sál 
využívají. Také nesmírně oceňujeme 
možnost zkoušet v sále – nepovažujeme 
to za samozřejmost, moc dobře si uvě-
domujeme, že osvětlení a otop nejsou 
zadarmo a velice si vstřícnosti obce 
bílovice vážíme.

Za divadelní soubor BOTA
Jana Appelová

Galerie alFa
nové místo 
pro kulturu
Začátkem února otevřela paní Kamila Dohna-
lová ve 2. patře budovy obchodního domu na 
návsi (v prostorách původního baru Studia 
M) Galerii aLFa. Obdobnou činnost provozo-
vala 12 let v alfa pasáži v Brně, nyní se roz-
hodla přestěhovat do místa bydliště a projekt 
trochu rozšířit. Cílem je nejen provozovat zde 
prodejní a výstavní galerii, ale i vytvoření 
zázemí pro umělecké řemeslníky – jakéhosi 
sdružení, které by spojovalo rozličná tradiční 
řemesla – kováře, skláře, šperkaře, řezbáře, 
keramiky, vitrážníky, restaurátory nábytku 
a další. Paní Dohnalová chce svou galerií 
nejen představit současné umělce, kteří 
již mají „jméno“, ale také podpořit místní 
umělce formou pořádání vernisáží a výstav, 
případně spolupracovat se základní školou 
a vystavovat i dílka bílovických školáků. 
Chystá se také nabídka různých kulturních 
akcí, jako například besedy s autory a uměl-
ci, divadelní představení, komorní koncerty 
atd. Paní Dohnalová doufá, že se jí podaří 
vytvořit tvůrčí a živou atmosféru a obohatit 
místní kulturní život.
Vchod do Galerie aLFa je na zvonek - z tera-
sy vedle Rodinného centra Žirafa, v případě 
nutnosti také bezbariérový přístup z druhé 
strany budovy. Otevírací doba je v pondělí, 
úterý, čtvrtek a pátek od 11:00 do 17:00 
hod., ve středu a sobotu od 11:00 do 20:00 
hod. Kontaktovat můžete paní Dohnalovou 
i prostřednictvím mailu (kamidohnalova@
seznam.cz) nebo Facebooku www.facebook.
com/v.alfavitraze (či pod názvem alfa Galerie 
ve vyhledávači Facebooku), nebo se podívat 
na webové stránky www.vitrazalfa.wz.cz.

Vendula Bartáková
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V sobotu 7. června 2014 se na atletickém 
hřišti za místní Sokolovnou uskuteční 
další ročník multižánrového hudebního 
festivalu bílovická křižovatka. Hlavní 
myšlenkou akce je setkávání lidí nejen 
z naší obce, ale i z blízkého okolí, a kří-
žení různých hudebních žánrů, podobně 
jako se v bílovicích kříží vodní, silniční, 
cyklistické i  pěší cesty. Záměrem dra-
maturgie je hledat a představit publiku 
především méně známé hudební for-
mace, nebo muzikanty, kteří nepatří do 
hlavního hudebního proudu, ale přesto 
jsou ceněni odbornou veřejností.
celý festival bude stejně jako v loňském 
roce zahájen vystoupením místního dět-
ského folklórního souboru Bystrouška, 
který úspěšně reprezentuje naši obec již 
více než 15 let. Poté se vždy v hodinovém 
bloku představí 5 účinkujících různých 

žánrů. Těšit se můžeme na českou rocko-
vou legendu, zpěváka a klávesistu Roma-
na Dragouna, bývalého člena hudebních 
skupin Progres ii, Futurum nebo projektu 
Stromboli. Trojice brněnských muzi-
kantů s minulostí v kapelách Narvan, 
Ultrazvuk, výlet, Helmutova Stříkačka, 
Maracana, Mergle, to je hudební skupina 
lidopop. Hudbou z oblasti world music 
nás okouzlí seskupení natalika v čele s 
Natalií velšmídovou zpracovávající lidové 
písně celého světa bez ohledu na etnickou 
příslušnost. Hvězdou akce bude dozajista 
Michal Prokop & luboš Andršt & 
Jan Hrubý trio. Michal Prokop, bývalý 
kytarista a zpěvák skupiny Framus Five, 
známý také jako moderátor televizního 
pořadu krásný ztráty, se spojí s neméně 
proslulými muzikanty – kytaristou s 
bluesovými i jazzovými zkušenostmi lu-

křižovAtkA 2014
bílovIcKá bošem Andrštem a osobitým houslistou 

Janem Hrubým. Podobně jako vloni celou 
akci zakončí kapela Dizzy zabývající se 
interpretací coververzí písní Joe cockera, 
Roberta Palmera, The committments 
a dalších interpretů.
Financování akce je postaveno jako 
multizdrojové – náklady budou hrazeny 
z  finančních prostředků od sponzorů 
(po loňském ročníku nám někteří ob-
čané nabídli sponzorský dar na tuto za-
jímavou akci, na které se dobře pobavili 
s přáteli), od obce a ze vstupného, kromě 
toho obec podala v letošním roce žádost 
o dotaci z prostředků Jihomoravského 
kraje. Prostor pro konání akce poskytuje 
zdarma TJ Sokol.
Vstupenky budou k zakoupení na 
místním obecním úřadě a v obvyklých 
brněnských předprodejích od začátku 
dubna.
Festival je pořádán obcí bílovice nad 
Svitavou ve spolupráci s místními 
organizacemi – TJ Sokol a Sborem 
dobrovolných hasičů.

www.bilovickakrizovatka.cz 
Monika Nilašová

kynologický klub bílovice se zabývá 
svoji činností již 23 let. Je dobrovolným, 
otevřeným, sportovním a zájmovým 
sdružením. cílem je zajištění všestran-
ného vyžití zájemců o chov a výcvik psů 
z řad dospělých a mládeže. Díky zastu-
pitelstvu obce bílovice nad Svitavou 
jsme v roce 1995 získali do pronájmu 
pozemek na pravém břehu řeky Svitavy, 
za prodejnou Stavebnin, kde může-
me výcvikovou činnost provozovat. 
Činnost klubu se úspěšně rozvíjí díky 
kvalitním výcvikářům a výborné partě 
lidí. každoročně byly pořádány letní 
výcvikové tábory, kterých se mohou zú-
častňovat též rodinní příslušníci, pobyt 
je zakončen výkonnostními zkouškami. 
Do pravidelných akcí patří i skupinová 
vycházka se psy po okolí, ale i přátelské 
posezení a opékání špekáčků. v letoš-
ním roce chceme mimo jiné uspořádat 
klubové přebory, abychom porovnali 
výsledky svého cvičebního úsilí v soutěži 

Ukaž, co umíš-neumíš! Rádi bychom 
předvedli i několik ukázek pro veřejnost 
a nabídli zástupcům obce naši účast na 
akcích pořádaných pro děti např. MDD. 
v  současné době má naše základna 
22  aktivních členů. kromě vlastní 
výcvikové činnosti zaměřené na spor-
tovní kynologii, zkouškovou a závodní 
činnost, dle příslušných zkušebních 
řádů pomáháme všem, kteří mají zájem 
mít poslušné pejsky. Zveme mezi nás 
všechny, kteří chtějí pracovat se svým 
pejskem v dobré partě a pod kvalitním 
vedením. Než začnete s vaším štěnětem 
aktivní výcvik, je dobré se zamyslet, čeho 
spolu chcete dosáhnout, zda pro vás 
bude spíše společníkem doma, nebo se 
spolu chcete prezentovat na výstavách 
či výkonnostních zkouškách a závodech. 
Dle toho by měl výcvik taky probíhat.
Se štěnětem mezi nás můžete přijít cca 
v jeho 4. měsíci věku, poté co již bylo 
přeočkováno veterinářem. Z  počátku 

jde spíše o to, aby se štěně socializovalo 
na jiné psy a prostředí, což je velmi 
důležité. Poté začneme se základními 
povely. Na cvičáku se scházíme každou 
středu od 17 hod. a každou sobotu, 
v zimním období od 9,30 hod., v letním 
období od 8,30 hod. Zde se seznámíte 
s organizací a průběhem výcviku, pod 
vedením zkušených kynologů. Takže 
pokud chcete pro svého pejska kama-
rády, přijďte mezi nás.
bližší informace na tel. 721  573  420  
pí. kubáčová, hlavní výcvikář, nebo v ob-
chodě na návsi, chovatelské potřeby,  
pí. králíková.

Předsedkyně Kynologického klubu 
Bílovice nad Svitavou Blanka Kubáčová

chcete mít poslušného psa? 
přijďte Mezi NÁs



kALeNdÁř 
aKcí
vždy ve čtvrtek – Farmářské trhy 

v bílovicích - 13.3., 10.4., 15.5., 
5.6., 10.7.2014

úterý 18. března od 15:30 do 16:20 
hod. – bubnování s liškou pro děti 
7 – 13 let (SvČ lužánky, liška)

pátek 21. března – sobota 22. března 
– od 18:00 do 9:00 hod. tématická 
noc na lišce pro děti od 7 do 15 
let, těší se na vás Markéta liška 
Šafaříková

neděle 6. dubna od 15:00 hod. 
„o perníkové chaloupce“ - maňás-
kové divadlo pro děti (pořádá 
obec bílovice nad Svitavou)

neděle 6. dubna od 15:45 do 18:00 
hod. – „velikonoční jarmark a díl-
ny“ – kulturní sál obecní hospody 
– vstup na jarmark zdarma, dílny 
za poplatek (pořádá obec bílovice 
nad Svitavou)

úterý 8. dubna od 18 hod. – beseda 
„knihy o bílovicích“ s ukázkami – 
obecní knihovna (pořádá knihov-
nice Marie Nedopilová a kronikář 
bořivoj Nejezchleb)

neděle 13. dubna  od 16:30 do 17:20 
hod. – bubnování s  liškou pro 
děti od 14 let a dospělé (SvČ 
lužánky, liška)

středa 16. dubna od 16:00 hod. 
velikonoční posezení seniorů, sál 
kulturního domu

úterý 29. dubna od 15:30 hod. – 
Čarodějnice s Maceškami, veselé 
odpoledne pro nejmenší s čaroděj-
nickými úkoly a opékáním buřtů 
(SvČ lužánky, liška)

sobota 17. května – bleší trh – 
sál  obecní hospody (pořádá 
Rodinné centrum)

sobota 7. června od 13:00 hod. – „bí-
lovická křižovatka“ - multižánrový 
hudební festival – hřiště za Soko-
lovnou (pořádá obec bílovice nad 
Svitavou ve spolupráci s TJ Sokol 
a Sborem dobrovolných hasičů)
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zásah do 
autorských 
práv k dílu
Pracoval jsem celý život ve výzkumném 
ústavu tvářecích strojů a technologie 
tváření jako pracovník informací a pa-
tentů a neustále jsem pracoval s cizími 
jazyky a  příslušným názvoslovím.
První slovník s názvem Plošné a obje-
mové tváření – vícejazyčné názvosloví, 
na kterém jsem pracoval, vyšel před cca 
40 lety jako součást publikace exportní 
společnosti STRoiJMPoRT. Slovník 
jsem později ještě rozšířil, obsahoval 
angličtinu, němčinu, francouzštinu, 
ruštinu a samozřejmě češtinu a byl takto 
vydán. Po odchodu do důchodu jsem se 
rozhodl pro nové zpracování, tentokrát 
již s ilustracemi a definicemi jednotli-
vých pojmů. Toto nové zpracování uve-
řejnilo v roce 1989 na základě naklada-
telské smlouvy vysoké učení technické 
brno, Fakulta strojního inženýrství, jejíž 
tehdejší spolupracovníci ing. Novotný a 
ing. Dvořáková se původně také podíleli 
na tvorbě slovníku jako spoluautoři na 
ilustracích a na ruštině.
kolem r. 2010 jsem se rozhodl pokračo-
vat v díle a přitom jsem zjistil, že vUT 
brno, FSi umístila celý první slovník v r. 
2006 na své internetové stránky volně 
přístupné pro kohokoliv, ačkoliv k tomu 
nedostala souhlas autorů, tedy porušila 
autorský zákon. A dokonce uvedla na 
titulní straně jako autora svého pracov-
níka, označila dílo jako „přepis do elek-
tronické podoby“ (přepis=opis= plagiát).

Na základě mé výzvy v r. 2010 oznámilo 
vUT stažení díla z internetu, omlou-
valo se neznalostí pracovníka a nabídlo 
mně jednání o narovnání (odškodném) 
za zásah do autorských práv.
Na současných webových stránkách 
vUT obsahujících seznam dříve vydané 
literatury je tento původní slovník stále 
nabízen jako pomůcka studia ke stažení, 
i když stažení již není možné. A je uvá-
děn jako dílo vUT se jmény osob, jež se 
podílely na jeho přepisu, což představuje 
pokračování zásahu do autorských práv.
Soudní jednání vedlo ke smíru a uložení 
povinnosti omluvy za nakládání s autor-
skými právy, omluva má být zveřejněna 
do 30.6.2014. využívám možnosti zve-
řejnění v bílovickém zpravodaji.
Z textu přiložené omluvy si každý čte-
nář může udělat sám svůj závěr.

Vladimír Hencl

OPIS OMLUVy:
vážený pan vladimír Hencl
66401 bílovice nad Svitavou

v brně 12. 12. 2013, Č.j. S60/13900/2013

vážený pane Hencle,
vysoké učení technické v brně, Fakulta 
strojního inženýrství (dále jen „FSi“) 
přivítala ukončení našeho vleklého 
rozporu ohledně zásahu do vašich au-
torských práv s velkou úlevou. i když je 
FSi stále přesvědčena, že k uvedenému 
stavu došlo nikoli jednáním FSi, ale 
nešťastnou shodou náhod a špatným 
pochopením okolností případu všemi 
účastníky, tímto se vám FSi za vzniklou 
situaci mým jménem omlouvá.
Z uvedeného důvodu, prosím, přijměte 
dohodnutou finanční částku nikoli 
jako uznání viny ze strany FSi, ale jako 
kompenzaci všech zdlouhavých jednání 
ohledně sjednání nápravy. vaše autorské 
dílo je v současné době nedostupné pro 
jakoukoliv manipulaci a bude napříště 
mezi studijními materiály zařazeno pou-
ze s vaším výslovným souhlasem a s uve-
dením vašeho jména jakožto autora.
Dovolujeme si doufat, že nastalá situace 
do budoucna nenarušila naše vztahy. Na 
půdě FSi jste a budete vždy vítán.

S přátelským pozdravem
Podpis a razítko vUT

Za správnost opisu: Olga Uhrová



v domě, ve kterém se nachází cukrárna-
-kavárna Svitava, byla začátkem letošního 
roku otevřena Galerie U Mlýna.  vchod 
je od cukrárny blíže k bývalému mlýnu.
Galerii provozuje pan Jirgala, který je 
zároveň autorem několika obrazů a dře-
věných či sádrových reliéfů zde vystave-
ných. Návštěvníci mohou dále zhlédnout 
čínskou keramiku – kopie starších dynas-
tií a různé dárkové keramické předměty, 

upozorNěNÍ! 
Z důvodu nedostatku místa na 
stránkách tohoto vydání bílovického 
zpravodaje jsme nemohli zveřejnit 
všechny příspěvky, které jsme obdr-
želi. Zájemci si je však mohou přečíst 
na www.bilovice-nad-svitavou.cz 
Mediální komise

Jedná se o tyto příspěvky –  Anglič-
tina v ZŠ, obřanská farní kronika, 
Činnost bAcHs a kopaná. 

obrazy českých i zahraničních autorů 
v  různých technikách. Galerie slouží 
jako výstavní prostor a veškeré vystavené 
předměty je možno také zakoupit.
otevírací dobu majitel stanovil na kaž-
dou neděli - od 12.00 do 18.00 hodin. 
Jen v případě nenadálé události bude 
na vstupních dveřích cedulka s nápisem 
„Dnes zavřeno“. vstup je umožněn 
i přes cukrárnu. Vendula Bartáková

v bílovicích máme 
GaleRII U mlÝna

P. MUDr. Pavel Princ více než dvacet 
let působil v bílovicích nad Svitavou 
jako správce římskokatolické farnosti. 
v těchto dnech se dožívá 85 let. Stále je 
velmi společenský a udělalo mu radost 
několik setkání s bílovickými farníky, 
kteří ho přijeli navštívit. k  jeho vý-
znamnému jubileu mu chceme i touto 
cestou všichni pogratulovat a přejeme 
hodně pevného zdraví, duševní svě-
žesti a hojnost božího požehnání do 
dalších let.

Ze SVěDeCTVí PŘáTeL  
a SPOLUPRaCOVníKů
velmi dobrý a obětavý dětský lékař, 
milovník koncertů klasické hudby. Tak 
na něj a vzájemnou spolupráci vzpomíná 
zdravotní sestra ludmila cahová z let 
společného působení v Jihlavě. Spolu 
s ní a MUDr. kubíčkem, který se poz-
ději stal také knězem a dokonce i mu-
čedníkem, vstoupili tajně a v hluboké 
ilegalitě do řádu dominikánů. S velkou 
odvahou se scházeli v duchovním spole-
čenství, které bylo pronásledováno státní 
bezpečností. když odešel Pavel Princ na 
teologická studia, nastoupila za něj do 
Hrotovic a Moravských budějovic jako 
dětská lékařka MUDr. věra Zmrzlá. od 
začátku svého působení se setkávala 
s pochvalným hodnocením rodičů na 
adresu MUDr. Prince. Zvláště na něm 
oceňovali pečlivost a láskyplný přístup 
k malým svěřencům. 

v bílovicích si na něj uchováváme 
vzpomínku jako na člověka skromného, 
obětavého a důsledného, který podporo-
val sociálně slabé a rodiny s více dětmi. 
Připomeňme si, že rád cestoval po naší 
vlasti i za hranice, kde měl dobré přátele. 
Mluví několika světovými jazyky.

ŽIVOT P. PaVLa PRInCe  
V DaTeCH
Doktor Princ se narodil 27. března 1929 
v Hodoníně. Po dokončení studia na 
Masarykově univerzitě v  brně v roce 
1953 působil dlouhá léta jako pediatr. 
Mezi lety 1968 až 1972 vystudoval cy-
rilometodějskou bohosloveckou fakultu 
v olomouci. Po vysvěcení 1. července 
1972 sloužil jako kaplan v Rosicích 
u  brna, v Moravských budějovicích 
a v brně v kostele u sv. Jakuba. v roce 
1981 se stal duchovním správcem v br-
ně-obřanech a v bílovické farnosti, kde 
působil až do roku 2003, kdy odešel do 
důchodu. byl jmenován nemocničním 
kaplanem v Psychiatrické léčebně v br-
ně-Černovicích a vypomáhal v různých 
farnostech. v současnosti je v charit-
ním domě na Moravci, kde stále slouží 
mše svaté.

MaLé OHLéDnUTí Za 
PůSOBeníM PáTeRa 
Prince
Po nahlédnutí do farní kroniky obřan 
se dozvíme, kolik aktivit a práce tu bylo 

kromě pastorace vykonáno za služby 
doktora Prince. Patřily k nim koncerty 
duchovní hudby, činnost modlitebních 
společenství, setkávání dětí a mládeže, 
tzv. biblické hodiny a zájezdy na poutní 
místa doma i v zahraničí. Součást dění 
ve farnosti tvořily rozsáhlé opravy kos-
tela, např. statické zajištění stavby, reno-
vace soch a střechy, realizace plynového 
topení, nová dlažba, a další.
Farní záznamy v bílovicích nad Svi-
tavou prozrazují, že za více než dva-
cet let péče P. Prince byla opravena 
krytina věže a okapy na kostele i faře. 
vybudovalo se sociální zázemí na faře, 
bylo nainstalováno vytápění kostela 
akumulačními kamny. Pořídil se nový 
obětní stůl a ambon. Po listopadových 
změnách v roce 1989 se stala běžnou 
výuka náboženství na škole a jako malé 
zadostiučinění a vzpruha do dalších 
let se ukázala primiční mše místního 
rodáka Antonína brychty. Pravidelně 
se v bílovickém chrámě konaly koncerty. 
v devadesátých letech věřící mládež na-
cvičila několik divadelních představení 
a scének, jezdilo se na poutě, pořádaly 
mariánské podvečery a řada dalších 
aktivit společenství věřících.

Jana a David Ondrušovi

k 85. narozeninám
p. Mudr. pavla prince

20
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Zdaleka ne všechno, co domácnosti už 
nepotřebují, musí skončit v popelnici 
a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále 
větší důraz se dnes klade na maximální 
využití všech materiálů, které lze zno-
vu použít. Stručně se tento přístup dá 
vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, 
který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice 
o něco pracnější, než všechno smetí 
vysypat na jednu hromadu, přijde nás 
to ale mnohem levněji. Platíme totiž 
jen za likvidaci směsného komunálního 
odpadu. o obaly nebo třeba staré elektro 
se na konci životního cyklu postarají 
jejich výrobci.
vysloužilé elektrospotřebiče v součas-
nosti celosvětově tvoří asi pět procent 
hmotnosti pevného domácího odpadu, 
tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

MnOŽSTVí  
eLeKTROODPaDU ROSTe
všichni Evropané vyprodukují ročně 
na osm milionů tun elektroodpadu, 
jeho množství přitom rok od roku 

je to zAdArMo!
odevzdejte staré elektro k recyklaci
roste. Proto vznikl celý systém sběru, 
evidence a dopravy starých spotřebičů 
ke zpracovatelům, který končí recyklací 
a návratem drtivé většiny použitých 
materiálů do výroby.
výrobci a dovozci se v  České repub-
lice přiklonili k osvědčenému modelu 
vytvořenému a prověřenému nejprve 
ve skandinávských zemích. Založili 
takzvané kolektivní systémy, neziskové 
společnosti, které zajišťují plnění jejich 
zákonných povinností.

MíST ZPěTnéHO  
ODBěRU STáLe PŘIBýVá
Díky tomu máme všichni možnost 
zcela zdarma odevzdat jakýkoli vy-
sloužilý elektrospotřebič na nejbližším 
místě zpětného odběru. Jen největší 
z českých kolektivních systémů, ElEk-
TRoWiN, jich za osm let své existence 

vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. 
Jde o to, aby to nikdo neměl se svou 
starou lednicí, pračkou nebo třeba elek-
trickou zahradní sekačkou na nejbližší 
sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti 
využít, musíme splnit vlastně jen jednu 
– zato důležitou – podmínku. odevzdá-
vaný spotřebič nesmí být zbaven žádné 
důležité části. Pokud se totiž pustí do 
demontáže někdo jiný než odborník na 
zpracování disponující vysoce speciali-
zovanou technologií, dochází k úniku 
škodlivých látek, které mohou velmi 
vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze 
starých lednic, které zvětšují ozono-
vou díru. kvůli tomu se také taková 
lednice bez kompresoru bere jako 
odpad – a za jeho zpracování bychom 
už museli platit.

žáci z bílovic navštívili 
oLyMpijský pArk soČi
Letná 2014

12. února 2014 jsme si v Praze na letné 
mohli užít olympijské atmosféry 2000 
km vzdáleného ruského Soči, místa 
konání XXii. zimních olympijských her. 
Naše škola se v prosinci minulého roku 
přihlásila do soutěže Moje olympiáda 
a v  lednu jsme se dozvěděli skvělou 
zprávu – byli jsme jako jedna z mála škol 
Jihomoravského kraje (celkem pět škol) 
úspěšní a pojedeme na letnou! v Praze 
si užít sněhu a zimních radovánek, mít 
dopravu i program zdarma, to si přeje 
snad každý!

Pár slov o olympijském parku, jak 
byl prezentován v tisku a jak jsme ho 
poznali. Sport, zábava a fandění, to 
bylo hlavní motto Českého olympij-
ského výboru. „chceme, aby Česko 
sportovalo, nejenom drželo palce na-
šim reprezentantům u televize, jedlo 
chlebíčky a při tom vedlo chytré řeči“, 
řekl k tomu jeho předseda Jiří kejval. 
během olympiády v Soči (7. – 23. 
února 2014) připravil Čov bruslař-
skou plochu, která vydrží i teplotu +14 
stupňů, curlingovou dráhu, běžkařský 
ovál a hokejová hřiště. Dále zde byli 
k dispozici trenéři a poradci, snow park 
a půjčovny sportovního vybavení. A na 
více jak sto místech mohli diváci sle-
dovat přenosy z olympijských soutěží. 
celková rozloha olympijského parku 
měla 17,5 tisíc čtverečních metrů.

Návštěva olympijského parku byla hlav-
ní výhrou pro základní školy v soutěži 
„Moje olympiáda“.
Čekal nás těžký úkol, vybrat 40 žáků 
pátých až devátých tříd, kteří by si za-
sloužili zúčastnit se tohoto náramného 
výletu do Prahy. věděli jsme, že by měli 
jet ti, pro které bude cesta odměnou za 
vzorné chování ve škole, za reprezentaci 
školy v soutěžích a za aktivní organizaci ►
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sportovních akcí. Současně by se vybraní 
účastníci neměli bát vyzkoušet si všech-
ny nabízené sportovní aktivity, naopak 
si všeho pořádně užít!
v 5 hodin ráno jsme nasedli do auto-
busu a vyrazili. Po příjezdu do Prahy se 
nás ujala průvodkyně, která se o nás celý 
den starala. Dostali jsme svačinu, pře-
vlékli jsme se do sportovního oblečení 
a vyrazili do půjčovny bruslí. Necelou 
hodinu jsme jezdili na oválu, zájemci si 
na kluzišti vyzkoušeli nejrůznější prvky 
jízdy na bruslích. Po bruslení nás čekal 
biatlon. kdo neměl vlastní vybavení, 
zapůjčil si běžky a boty a nastoupili jsme 
do stopy. kdo chtěl, tak si i zastřílel. 
Někteří stáli na běžkách poprvé v životě, 
a proto jsme si užili i hodně legrace. 
Naštěstí byl sníh měkký, takže pády 
tolik nebolely. Sluníčko svítilo, teplota 
šla nahoru a my jsme se při klasickém 
běhu nebo bruslení na běžkách pěkně 
zahřáli. Dopoledne rychle uběhlo. Prošli 
jsme se také po kovové konstrukci, která 

zážitků a dojmů. byl to skvělý den! Dě-
kujeme našim žákům za hladký průběh 
akce, učitelům za pomoc při organizaci 
a především paní učitelce Petře Sojáko-
vé za zajištění a zorganizování této akce.

Mgr. Petra Glosová

a TaDy jSOU KRáTKé 
OHLaSy naŠICH ŽáKů

byl to úžasně strávený den. Jsem velká 
fanynka letošních olympijských her, 
a proto jsem s nadšením přivítala mož-
nost vyzkoušet si pár disciplín. Moc se mi 
líbil curling, v budoucnu si ho budu chtít 
určitě zahrát znovu. Přes celý park vedla 
ledová cesta pro bruslaře, kde nám naše 
průvodkyně (dobrovolnice) věnovala pár 
minut lekce bruslení. Také jsme si vy-
zkoušeli biatlon. Poznala jsem, že to není 
vůbec jednoduchý sport. Nepochopím, 
jak se biatlonisté mohou trefit do tak ma-
lého terčíku. během rozchodu po areálu 
se každý věnoval svým zájmům. Já jsem 
například sledovala na obří obrazovce 
rozhovor s Alešem valentou. celý den se 
mi moc líbil. Jsem moc ráda, že jsem měla 
příležitost navštívit olympijský park. byl 
to skutečně skvělý zážitek.

Nela Hodečková, 8. třída

v  olympijském parku se mi opravdu 
moc líbilo. Jen byla škoda, že jsme 
nemohli vyzkoušet všechny disciplíny. 
Nadchl mě biatlon, na běžkách jezdit 
umím, bruslení bylo také fajn a nejvíc 
mě překvapil curling, tento sport jsem 
vyzkoušel poprvé.

Filip Krupka, 5. třída

v olympijském parku se mi nejvíc líbil 
curling a biatlon, protože tyto disciplíny 
jsem si zkusil poprvé v životě. ve volném 
čase jsme si mohli vyzkoušet i snow-
boarding. Na závěr jsme dostali všichni 
zlaté medaile na památku. A paní uči-
telka Petra Sojáková byla i v  televizi, 
předváděla, jak správný fanoušek fandí 
českým hokejistům.

Mikuláš Vagner, 5. třída

Po bruslení a biatlonu jsme se mohli 
projít po velkém lešení, šla jsem se 
podívat na olympijský oheň. Po obědě 
jsme si vyzkoušeli curling, ten mě bavil 
ze všeho nejvíc. Na závěr jsme dostali 

medaile a mohli se projít po celém 
areálu, něco si koupit nebo si zajít na 
nějakou atrakci. všechno se mi moc 
líbilo, jsem ráda, že jsem byla vybrána 
mezi čtyřicet žáků naší školy, kteří se 
této akce mohli zúčastnit.

Anežka Švancarová, 5. třída

bruslení bylo krásné! ledový ráj mě 
nadchl, protože měl dvě části. Dráhu, 
po které jsme jezdili a kluziště, kde 
nám sedmiletá krasobruslařka předvedla 
vystoupení. Dále nás čekal biatlon. Na 
běžkách jsem stála poprvé v životě, takže 
mi to ze začátku vůbec nešlo. Nakonec 
ale všichni, i já, běželi na lyžích téměř 
bez pádu. Mohli jsme si i zastřílet. 
biatlon nás unavil, všichni měli hlad. 
k obědu nám předložili řízek a bram-
bory. celý den jsme si moc užili!

Barbora Mollová, 5. třída

ve volném čase jsme si mohli vyzkoušet 
cokoli. S kluky jsme navštívili snowpark. 
To bylo úžasné! Tolik skokánků a triků 
na dráze! Nikomu se nechtělo domů, 
byl to super zážitek! Doufám, že se sem 
ještě někdy podívám!

Ondřej Čermák, 5. třída

Největší zážitek tohoto dne byla pro mě 
jízda na lyžích. Díky krásnému počasí 
jsme jezdili jen v mikinách. Zážitek byl 
i curling. Nikdy jsem se o tento sport 
nezajímala, proto jsem byla zvědavá, jestli 

se táhla nad celým areálem a prohlédli si 
tak všechna sportoviště z ptačí perspek-
tivy. v hlavním stanu jsme poobědvali 
a už nás čekala další disciplína – curling. 
Moc jsme se těšili, nikdo z nás tento 
sport do té doby nevyzkoušel. Nebylo 
to vůbec jednoduché, led je kluzký 
a kámen těžký. Při oficiálním ukončení 
programu někteří naši žáci poskytli do-
konce rozhovory do televize a počínali 
si velmi profesionálně. Jako dárek jsme 
si všichni odvezli pamětní medaili. Těch 
atrakcí a možností bylo mnoho, a tak 
jsme si museli dát na chvíli rozchod, 
aby měl každý možnost zkusit to, co ho 
nejvíc lákalo. Na celé čáře vítězila jízda 
na snowboardu. Na kamery jsme také 
předvedli, jak umíme fandit a povzbu-
zovat český tým sportovců. Do bílovic 
jsme se večer vrátili unavení, ale plní 

mi to půjde. Snažili jsme se dvacetikilo-
gramový kámen poslat na druhou stranu 
hracího pole do terče na ledu. Moje první 
pocity byly dobré, ale nechtěla bych se 
tomuto sportu věnovat závodně. výlet 
do Prahy hodnotím jako velmi zdařilý. 
viděli jsme i Aleše valentu. v osm večer 
jsme se vrátili unaveni do bílovic.

Sabina Hochmanová, 9. třída



Na běžkách jsem stála poprvé, takže 
každý druhý krok končil pádem. Pak mi 
trochu poradila paní učitelka, takže jsem 
padala už jen každý čtvrtý krok. Pro mě 
to byl obrovský pokrok. brusle mi zase 
byly malé, tak jsem si je v půjčovně vymě-
nila. Nebyly však nabroušené, takže jsem 
se sotva hýbala. vypadala jsem, že stojím 
na bruslích poprvé, dali mě do kurzu 
pro začátečníky. Trénovala jsem pouze 
základní pohyby a vím, že příště si vezmu 
vlastní brusle. Na curlingu jsme si dlouho 
čistili boty, pak přišly instrukce, jak se hra 
hraje. Samotná hra mi moc nešla, skoro 
vždy jsem skončila na zemi. curling asi 
nebude můj sport! Při předávání me-
dailí si každá škola měla vybrat své čtyři 
zástupce, kteří vyšli na podium a o své 
škole řekli pár slov. vypadali jsme jako 
sportovní škola. výlet se mi moc líbil.

Markéta Suchyňová, 6. třída

Jsem ráda, že jsem se do Prahy mohla podí-
vat a vyzkoušet si olympijské sporty. Prožili 
jsme úžasnou olympijskou atmosféru, kte-
rá panovala na letné během celého dne.

Lucie Hošková, 9. třída

Za okny se nám místo sněhu zelená, 
takže si všichni tenisti pomalu začína-
jí chystat své „nádobíčko“. Než se však 
pustíme do „práce“, řekněme si co nás 
letos vlastně čeká. Minulá sezóna byla 
úspěšná, družstvo dospělých hrálo na 
špičce soutěže, turnaj hráčů krajského 
přeboru se také podařil, takže máme 
letos na co navazovat. Družstvo bude 
hrát krajskou soutěž iii. třídy, kde 
v  květnu a červnu postupně změří 
síly s  těmito kluby: Sokol letovice, 
Sk Jundrov brno A, Sokol brno 
Žabovřesky b, Tatra brno kohou-
tovice, Tk brno – chrlice b, bTk 
ingstav brno A a TJ brno – komín 
b. Sestava zůstala téměř beze změny. 
kádr se posílil o Johanu Dostálkovou 
(dcera známého fotbalisty Richarda 
Dostálka), na hostování do Čebína 

jsme pustili mladého lukáše Eberhar-
da. Naše ambice jsou hrát opět na špici 
soutěže a pokusit se postoupit do vyšší 
soutěže, kterou jsme si také v  sezóně 
2011/2012 vyzkoušeli. Naše fanoušky 
budeme nově zvát na jednotlivá utkání 
prostřednictvím plakátů a webových 
stránek obce. Další významnou akcí 
letos bude opět krajský turnaj biNAS 
cUP, který proběhne ve dnech 16 až 
18 srpna, jste také srdečně zváni.
kromě sportovní činnosti máme v plánu 
nadále zkrášlovat náš malebný areál 
a čeká nás mnoho brigádnických hodin. 
v současnosti má tenisový oddíl celkem 
25 členů, kdo by měl zájem se k nám 
přidat je samozřejmě vítán.

Jménem TK, Petr Marvan.

v úterý 25. 2. se konal na pravidelném 
tréninku karneval pro nejmenší členy 
našeho oddílu. byla jsem celkem zvěda-
vá, kolik dětí přijde, jelikož se úterních 
tréninků normálně nestíhám účastnit, ale 
takový počet jsem opravdu nečekala. Už 
ve čtvrt na pět šatna přetékala dětským 
křikem a smíchem a úderem půl páté se 
do tělocvičny nahrnulo naráz skoro 40 
rozjařených dětí v kostýmech ve věku od 
dvou do asi deseti let. i ti nejmenší měli 
alespoň tykadla na hlavě, křidýlka na zá-
dech nebo namalované tváře. Masky byly 
opravdu povedené a bylo vidět, že si jejich 
přípravu užily nejen děti, ale i rodiče. Asi 
nejvíce jsem užasla nad maskou klárky 
Tomáškové, která přišla za dokonalý 
model papírového přijímače na závod 
144 MHz, včetně koleček na ladění a 
krátkých i dlouhých prvků. i vedoucí si 
to řádně užili – Pavla Hažmuková přišla 
v převleku lišky včetně oranžových uší 
a ocásku, lída ondrouchová, která přišla 
prý za les, připomínala zase dokonalého 
Hejkala, což sice asi nebyl úplně záměr, 

ovšem podoba byla opravdu dokonalá 
Roztomile působil i malý Zbyšek Haž-
muk, který pobíhal po tělocvičně jako 
čiperná buzola se střelkou na zádech. 
Podívaná to byla nezapomenutelná.
Pro děti bylo připraveno v  tělocvičně 
několik stanovišť, kde na každém bylo 
třeba splnit více či méně obtížný úkol. 
Umístění jednotlivých stanovišť měly 
děti zakresleny v mapě, aby se tak naučily 
lépe orientovat, a po splnění všech úkolů 
na všech stanovištích pak čekala na děti 
sladká odměna. Úkoly na stanovištích 
byly různé a symbolicky připomínaly 
často různé přírodní překážky v lese: 
•	 ražení kleštěmi na čas do kartičky 

(jako na opravdovém závodě) 
•	 skákání v pytli (běh v ostružiní) 
•	 probíhání mezi kuželi po vytyčené 

dráze (kameny v terénu) 
•	 skákání z žíněnky na žíněnku (jako 

přes potok v lese) 
•	 přeskakování kozy či sjíždění po 

nakloněné lavičce jako po skluzavce 
(skála v lese)

•	 bruslení na koberečcích (blátivý 
terén)

•	 skládání puzzle (ouha - mapa se nám 
roztrhala o ostružiní)

•	 přeskakování laviček (zarostlá pa-
seka), 

•	 přecházení laviček či kladiny podél 
(úzká lávka přes potok). 

Úkoly nebyly příliš obtížné - avšak 
zkuste v převleku za zajíce, ještě s půl-
metrovou plyšovou mrkví v ruce přesko-
čit kozu – to už lze opravdu považovat 
za obdivuhodný výkon! 
Závěrečným, avšak nejzábavnějším 
úkolem bylo nakonec přetahování 
lana – na jedné straně holky a na 
druhé kluci. Skoro jsme to my holky 
vyhrály, ale nakonec to skončilo pro 
obě strany nerozhodně, takže spokojení 
byli všichni. 
Akce to byla rozhodně povedená 
a zážitků bylo mnoho, snad si to brzy 
zopakuji! 

Na vlastní kůži zažila 
Zuzka Marečková

trénink rob dětíKaRnevalovÝ
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z tenisového 
oddílu

střÍpky



Zásady správného třídění bioodpadu

•	 odpady	z	ovoce	a	zeleniny
•	 skořápky	ořechů	a	vajec
•	 zkažené	potraviny	(ne	maso	a	kosti)
•	 sedliny	kávy	a	čaje	i	s	filtem
•	 pokojové	i	řezané	květiny	(bez	dátků	a stuh),	
•	 hlína,	listí,	plevel,	tráva
•	 spadané	ovoce
•	 peří,	vlasy,	papírové	ubrousky,	kapesníky	a sáčky
•	 drcené	větve

•	 pleny	a	obvazy
•	 tekuté	zbytky	potravin	(nápoje,	jedlé	oleje)
•	 plastové	kelímky,	sáčky	a	obaly
•	 plechovky,	hliníkové	fólie,	krabice	tetrapak
•	 textilie,	kůže	a	vlna,	dřevo,	maso	a	kosti
•	 prospekty	a	noviny
•	 objemné	zelené	odpady	(větve	stromů,	pařezy	apod.)
•	 uhynulá	zvířata
•	 stavební	suť	a	komunální	odpad
•	 pytlíky	z	vysavače,	odpad	z	popelníků,	odpad	ze	zametání

Bílovice 
nad Svitavou

uMístění 
KontEJnErŮ v obCi

oblast Mladova
ulice Havlíčkova
ekodvůr

ulice Soběšická
ulice Trávníky
ulice Lesní
Tyršova 46 (před 
Obecní hospodou)

Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů. Z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozlo-
žitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady mohou být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie 
a kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.
Aby mohl být bioodpad z domácností v Bílovicích takto využit, musí tomu předcházet kvalitní třídění přímo u původce. 

OZNÁMENÍ OBČANŮM
o zavedení separace a svozu bioodpadů 
v obci Bílovice nad Svitavou

v Bílovicích nad Svitavou
JaK  na  odpad


