
březen 2015 | vydává Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou
ZPRAVODAJ
BÍLOVICKÝ 1 | 2015



Redakční
sloupek

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 3.1.2015 v 18 hodin se rozzářil nad 

Bílovicemi novoroční ohňostroj, který jste, 
ve spolupráci s  rádiem PETROV, mohli 
slyšet živě v jeho vysílání. Ještě jednou 
děkuji všem organizátorů a hlavně Mirkovi 
Zímovi. Z osobního kontaktu s vámi anebo 
podle diskuze na facebookovém profilu 
obce se ohňostroj všem líbil.

Přehoupli jsme se do roku 2015 a je tu 
„ten“ přelomový rok, na který jsme všichni 
čekali. Rok, který nám všem přinese spous-
tu komplikací i nepohodlí, ale posune život 
v Bílovicích o výrazný kus dopředu.

Nyní dokončujeme akci přestupní ter-
minál IDS na ulici Pod Nádražím, kterou 
vyhrála ve výběrovém řízení firma SKAN-
SKA a.s. Ke konci roku byla dokončena 
první etapa na ulici Komenského, kde 
zbývají dodělat jen terénní úpravy a pár 
drobností. Letos realizujeme druhou část, 
a to na ulici Pod Nádražím, v „kaštance“ 
výstavbou dešťové kanalizace, zázemí pro 
řidiče, přeložkou inženýrských sítí, povrchu 
parkoviště a komunikace. Doufám, že nám 
počasí bude přát a vše se podaří řádně 
v termínu dokončit.

V běhu je také 2. fáze projektu „rekon-
strukce základní školy“, která se bude 
realizovat od května do července 2015. 
Před začátkem tohoto projektu se musí 

přestěhovat pošta, která bude nově v do-
časných prostorách na ulici Žižkova 600, 
v místě bývalého RC Žirafa. Dále se bude 
stěhovat obecní úřad do dočasných prostor 
na ulici Komenského, v budově restaurace 
u Ševčíků. Prosím všechny občany Bílovic 
nad Svitavou o trpělivost a shovívavost. 
Bude to komplikované pro nás i pro vás.

Konečně jsme také u cíle v  rámci pro-
jektu „revitalizace středu obce“, kde na 
základě vypsaného výběrového řízení si 
cca 15  firem vyzvedlo podklady pro po-
dání nabídky, a nabídku podaly 3 firmy. 
Proběhlo první neveřejné kolo, kde jsme 
kontrolovali splnění kvalifikačních poža-
davků, a pak 6.2.2015 v 9:00 hod. začala 
elektronická e-aukce. Vítězem e-aukce se 
stala firma KOMFORT, a.s., s  výslednou 
cenou 44 400 000,-Kč bez DPH. Stavební 
práce by měly začít v měsíci březnu a dle 
firmou předloženého harmonogramu by 
budova nového obecního úřadu a pošty 
měla být hotova do prosince 2015. Pokud 
počasí dovolí, tak budou probíhat dále prá-
ce na nové knihovně a obřadním sále, na 
úpravě venkovních prostor a na parkovišti 
tak, abychom mohli v  červnu 2016 vše 
převzít do užívání.

Snažíme se také, i na základě Vašich 
požadavků, o opravu místních komuni-
kací a  chodníků. Během měsíce května 

Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky první 
číslo letošního zpravodaje. Taktéž první číslo nové 
mediální komise a taktéž první číslo s novým šéfre-
daktorem. Ač třikrát nové, rozhodli jsme se zásadní 
věci neměnit, a tak si někteří z Vás změny možná ani 
nevšimnou. Myslíme si, že není důvod měnit věci, 
které fungují dobře.

A co se v tomto čísle dočtete? Jako téma tohoto 
čísla jsme vybrali bílovické spolky a uskupení, 
a to ze dvou důvodů. V Bílovicích se děje spousta 
věcí! Věděli jste, že máme vlastní skautský oddíl? 
Fotbalový tým? Toto ještě většina z nás možná ví. 
Zkusme tedy těžší otázku: Mají Bílovice vlastní klub 
golfu nebo amerického fotbalu? Odpověď na tuto 
a mnohé další otázky, které Vás možná napadají, 
zjistíte právě v tomto čísle… Druhý důvod, proč jsme 
se rozhodli pro toto téma, byl historiografický. Rádi 
bychom, aby si čtenář i za padesát či sto let mohl 
udělat jasnější obrázek o tom, co se v  Bílovicích 
dělo a aby otázku našeho volného času nesmetl ze 
stolu stejně jako jeden světový autor, který napsal: 
„Společnost strávila následující tři měsíce na hradě. 
A co že celou zimu dělali? Inu, zimovali…“.

Pojďme se nechat inspirovat a rozvinout trochu 
své volnočasové aktivity. Určitě jsme nezvládli 
zmínit všechny spolky a uskupení, které v Bílovicích 
máme (a tímto se omlouváme těm, o kterých jsme 
se nedozvěděli). To nám ale nemusí vůbec vadit! 
Pakliže Váš koníček v Bílovicích svůj klub/tým nemá, 
neznamená to ještě, že musíte dojíždět jinam. Klidně 
ho můžete i založit a třeba se tak zapsat do historie 
Vaší obce, Naší obce.

Určitě už Vám letos mnoho lidí popřálo všechno 
nejlepší do nového roku. My vám tedy vedle pří-
jemného a přínosného počtení zpravodaje přejeme 
navíc všechno nejlepší ve vašem volném čase a ať 
Vám Váš koníček přináší jen radost!

Jan Horáček, šéfredaktor
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA

proběhne oprava povrchu ul. Teperovy 
a Dobrovského po Taranzovu, technologií 
jakou máme již vyzkoušenu na ul. Husové 
a Kozlíkové. Nový povrch by měl dostat 
i chodník nad kostelem. Čekáme také na 
vypsání nových dotačních titulů, ze kte-
rých chceme čerpat finanční prostředky 
na několik nových projektů např.: kana-
lizace Havlíčkova, nová lávka přes řeku, 
modernizace ekodvora či výměna oken 
a zateplení pláště školy. Zatím dotační tituly 
vypsány nejsou, první výzvy se očekávají 
na podzim 2015. Chystáme proto zatím jen 
projekty, abychom na ně mohli obratem 
žádat dotace.

Snažíme se také posunout v  jednání 
ohledně obecních bytových domů na Po-
lance, SFRB zkrátil dotační dobu z původ-

JEDNÁNÍ | 10. 12. 2014
Rada obce schválila

• pronájem volného obecního bytu 
č. 1 o velikosti 3 + 1 na adrese Füg-
nerovo nábř. 129 v  Bílovicích nad 
Svitavou na dobu určitou od 1.1.2015 
do 31.12.2016 s  možností dalšího 
prodloužení nájemní doby

• v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. h) pro volební období 2014– 
2018 komise a jmenovala jejich 
předsedy a členy

• od roku 2015 příspěvek 5.000 Kč pro 
o.s. Dům přírody Moravského krasu, 
o částku 5.000,- Kč, bude navýšen 
příspěvek do rozpočtu DSO Časnýř

• nájemní smlouvu na pronájem 
prostor v objektu Žižkova 600 pro 
potřeby České pošty s.p. po dobu 
výstavby středu obce

• na základě § 11a) odst. 1 písm. a) 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách 
a v souladu s ustanovením § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích   

pověřuje RNDr. Taťánu Součkovou, 
p. Josefa Zavadila a Ing. Ivana Michalí-
ka, členy zastupitelstva obce, k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství.

JEDNÁNÍ | 07. 01. 2015
Rada obce schválila

• změny smluvních cen – údaj z r. 2014 
a nově od 2015 (bez DPH):
a) cena za výsyp 1 kontejneru na třídě-

ný odpad: papír: 60,- Kč → 40,- Kč 
(-20) plasty: 57,- Kč → 60,- Kč (+3)

b) cena za odvoz objemných komunál-
ních odpadů: 1x vývoz SKO vozidlem 
MAN do 5 t do spalovny: 980,- Kč   
→ 1 000,- Kč (+20), 1x vývoz SKO 
vozidlem MAN do 5 t na skládku: 
1 440,- Kč → 1 500,- Kč (+60)

c) c) cena za odvoz nebezpečného 
odpadu (v rámci mobilního svozu): 
1 km jízdy vozidlem ADR: 20,- Kč  → 
21,- Kč (+1)

• projednání odpovědi ředitele základní 
školy Mg. M. Klašky č.j. 4/2015/BNS na 

dopis zřizovatele k situaci ve vedení 
základní školy ze dne 12.12.2014 
a vzala na vědomí závěry z  tohoto 
písemného vyjádření Mgr. Klašky. 
S  pověřeným statutárním zástup-
cem Mgr. Liborem Žandou byla 
projednána rámcová koncepce školy

• Smlouvu o nájmu movité věci traktor 
Zetor typ 6245 na dobu určitou od 
7.1.2015 do 31.3.2015, nájemce Obec 
Vranov 

• harmonogram výsypu nádob na  vy-
tříděný papír: bude probíhat od 
r. 2015 v intervalu 1 x týdně (v r. 2014 
probíhal v intervalu 1 x za 14 dní)

• objednávku na položení chráničky 
inž. sítí za 110 tis Kč bez DPH a pro-
dloužením vodovodu za 240 tis. Kč 
bez DPH pro potřeby modernizace 
ekodvora.

Rada obce vzala na vědomí
a souhlasí s názorem komise život-

ního prostředí ze dne 17.12.2014 ke 
kácení stromů u bytového domu č.p. 
585. Obec Bílovice nad Svitavou jako 
vlastník pozemku p.č. 286/14 nepožá-
dá o kácení předmětných stromů.

JEDNÁNÍ | 21. 01. 2015
Rada obce schválila

• navýšení nájemného o meziroční 
míru inflace 0,4 % na rok 2015 u  pro-
najatých prostor sloužících podnikání

ních 20 let na 10 let. V březnu chystáme 
schůzi nájemníků, kde předložíme dnešním 
nájemníkům smlouvy o předčasném pře-
vodu bytů do osobního vlastnictví. Letos 
se jedná jen o dva bytové domy, další nás 
při souhlasu SFRB čekají v následujících 
letech. Je to poměrně zdlouhavé, ale ne-
chtěli jsme se unáhlit, protože nastavujeme 
pravidla pro podobné převody v budoucnu.

Nelze však zapomenout na letošní 
70. výročí osvobození Bílovic nad Svitavou 
v roce 1945. Vzpomínkou na padlé, polo-
žením věnců, v předvečer dne 29.4.2015 
na místním hřbitově uctíme tento památný 
den. V letošním roce na podzim si připome-
neme další významné datum pro naši obec, 
a to 100. výročí postavení prvního pomníku 
ve střední Evropě obětem 1. světové války, 

který se nachází u nás na ostrůvku. Během 
jarních měsíců bude provedena jeho opra-
va pod odborným dohledem Památkového 
ústavu ČR, tak abychom mohli v říjnu dů-
stojně oslavit toto výročí. Kulturní komise 
rady obce již připravuje program oslav.

Také připravujeme již třetí ročník mul-
tikulturního open festivalu „Bílovická 
křižovatka“, který se letos koná 6.6.2015 
od 14:00 tradičně na hřišti za sokolovnou. 
Kdo tento rok vystoupí a jak bude probí-
hat, to se dočtete uvnitř zpravodaje nebo 
na webových stránkách obce či festivalu: 
www.bilovickakrizovatka.cz.

Přeji vám všem příjemné, 
již se blížící jaro.

Miroslav Boháček 
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• souhlas s úpravami bytu Komenské-
ho 139, nájemce Jiří Adamec dle 
žádosti č.j. 90/2015/BNS

• částku 25.000,- Kč na doplacení 
rozdílu mezi současnou elektro-
centrálou a novou elektrocentrálou 
GEKO ED-AA/HHBA, která je sou-
částí nového hasičského auta.

• zveřejnění záměru o   prodeji cca 
8 m2 odd. z pozemku parc. č. 286/17, 
který bude dotčen při zřízení sjezdu 
na komunikaci na ulici Obřanské

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce č. 1/2015/BNS ve výši 
2.000,- Kč, příjemce dotace Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce č. 2/2015/BNS ve výši 
47.000,- Kč, příjemce dotace Rodin-
né centrum Žirafa

• Dohodu s  Úřadem práce ČR, po-
bočka Brno o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí 
příspěvku a schvaluje vytvoření 
nového pracovního místa pro pra-
covníka zařazeného do údržby obce 
po dobu trvání této dohody.

pozemků zpracovává Geometrický plán 
č. 1386-44/2012 vyhotovený Josefem 
Kolínkem dne 11.07.2012). Cena směňo-
vaných nemovitostí byla stanovena doho-
dou ve výši 3.600,- Kč, a to pro každou 
smluvní stranu. Touto směnou smlouvou 
jsou nároky a požadavky paní S.B. vůči 
obci Bílovice nad Svitavou ke dni podpisu 
smlouvy definitivně vypořádány. Směnná 
smlouva je přílohou č.5 zápisu.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/ 
2014 dle přílohy č. 6 zápisu.

ZO schválilo v souladu s ust. § 84 odst. 
2 písm b) rozpočet Obce Bílovice nad Svi-
tavou pro rok 2015 dle přílohy č. 7 zápisu.

ZO zvolilo Ing. Jiřího Klímu a pana Ví-
tězslava Švejdu členy finančního výboru.

ZO zvolilo Ing. Lubora Laichmana a paní 
Magdu Mezuláníkovou členy kontrolního 
výboru.

ZO poskytlo v souladu s ust. § 85 písm b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích peněžní 
dar ve výši 75000,- Kč, TJ SOKOL Bílovice 
nad Svitavou IČ: 49461711 a schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 
daru, která je přílohou č. 8 zápisu.

jednání Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou 

VÝPISY Z USNESENÍ

Č.2/2014-2018,  
KONANÉHO DNE  
18.12.2014

Zveřejněna je zkrácená a upravená ver-
ze dokumentu pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu 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, ověřovatele 
a určilo zapisovatelku, místostarosta pře-
četl zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo návrh kupní smlouvy 
25/2014 KS, kterou Obec Bílovice nad 
Svitavou prodává část pozemku p. č. 
909/2, nově nazvaného jako p. č.909/23, 
k. ú. obec Bílovice nad Svitavou, o výmě-
ře 35 m², za cenu 350,- Kč/m², to je za 
celkovou cenu 12.250,- Kč, kupující J.N., 

bytem Bílovice nad Svitavou. Smlouva je 
přílohou zápisu č. 3.

ZO schválilo návrh kupní smlouvy 27/2014 
KS, kterou Obec Bílovice nad Svitavou prodá-
vá pozemek p. č. 1058/29, zahrada, o výměře 
64 m2, k. ú obec Bílovice nad Svitavou, za 
cenu 350,- Kč/m² , to je za celkovou cenu 
22.400,- Kč kupující J.M., bytem 612 00 
Brno. Smlouva je přílohou zápisu č. 4.

ZO schválilo směnnou smlouvu č. 24/ 
2014 SS, kterou Obec Bílovice nad Svi-
tavou směňuje celý pozemek st. p. 25/1, 
zastavěná plocha, zbořeniště a oddělenou 
část pozemku p. č. 758/4, ostatní plocha, 
jiná plocha, označenou jako část „d“ o vý-
měře 2m² za oddělenou část pozemku st. 
p. 26 – zastavěná plocha, označenou jako 
část „a“ o výměře 3m² ve vlastnictví S.B, 
t.č. bytem Bílovice nad Svitavou, (oddělení 

JEDNÁNÍ | 04. 02. 2015
Rada obce schválila

• nájemní smlouvu č.1/2015/NP na pro-
dloužení nájmu pozemků st.p. 60/1, 
části pozemku p.č. 1332 o celkové 
výměře 184 m2.Nájemce G+B, za cenu 
20,- Kč za 1 m2 za rok

• zápis mediální komise ze dne 26.1.2015. 
Rada obce schvaluje ceník reklamy 
v Bílovickém televizním vysílání

• poskytnutí finančního daru Dětskému 
domovu Dagmar a schvaluje Smlouvu 
o  poskytnutí finančního daru ve výši 
7.250,- Kč

• souhlas k  připojení obce Bílovice nad 
Svitavou k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ dne 10. března 2015.

JEDNÁNÍ | 10. 02. 2015
Rada obce schválila

• závěry hodnotící komise a Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek ve věci za-
dávacího řízení „V 00034 – revitalizace 
středu obce“ zadavatele Obec Bílovice 
nad Svitavou, Komenského 446, 66401 
Bílovice nad Svitavou, IČ: 00281581 

a doporučuje ZO schválit Smlouvu 
o dílo, která byla součástí zadávací 
dokumentace, s  uchazečem, jenž 
podal nejvýhodnější nabídku

• program zasedání zastupitelstva 
obce, které se svolává na čtvrtek 
19.2.2015 v 17.00 hod.

JEDNÁNÍ | 18. 02. 2015
Rada obce schválila

• Dodatek č. 1 a časový harmonogram, 
kterým se mění termín realizace 
2. etapy stavby „K 0071B-Rozšíření 
infrastruktury pro vzdělávání v Bí-
lovicích nad Svitavou“ mezi objed-
natelem Obcí Bílovice nad Svitavou 
a zhotovitelem firmou CERGOMONT 
a.r.o.

• předložené veřejnoprávní smlouvy 
s TJ Sokol Bílovice dle přílohy č. 2. 
Výše finančního plnění je v souladu 
s rozpočtem obce pro rok 2015

• realizaci ankety o sledovanosti Bí-
lovické televize dle návrhu komise 
mediální.

Martin Vozka 



ZO schválilo Smlouvu o právu k provede-
ní stavby mezi Obcí Bílovice nad Svitavou 
a Dobrovolným svazkem obcí „Vodovody 
a kanalizace Bílovicko, na základě které si 
stavebník vyřídí dodatečné povolení stavby 
studny na pozemku p.č. 1261/5 k.ú Bílovice 
nad Svitavou, zapsané na LV č. 1. Smlouva 
je přílohou č. 9 zápisu.

ZO schválilo zajištění veřejné zakázky 
„Revitalizace středu obce“ prostřednictvím 
e-aukce a pověřuje Mgr. Ing. Ladislava Kavří-
ka, Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., 
Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315, 
k zajištění průběhu veřejné zakázky.

V bodu RŮZNÉ uvedl starosta (vzhledem 
k dotazu na předchozím zasedání ZO, kde 
byla vznesena stížnost na zápach ČOV), že 
hovořil s Ing. Kalivodou, předsedou Svazku 
obcí Časnýř, a ten starostu informoval, že 
během posledních 3 měsíců nikdo žád-
nou stížnost na zápach ČOV v Bílovicích 
nehlásil.

Dále starosta informoval občany a za-
stupitele o pokračování akce „Přestupní 
terminál IDS JMK“. Již je hotová část akce 
před tunýlkem, chybí jen výsadba zeleně. 
Další část v „kaštance“ za tunýlkem bude 
pokračovat v následujícím roce. Od 14.1. do 
31.3.2015 bude uzavřena ul. Pod Nádražím, 
konečná autobusu bude přeložena k Soko-
lovně. Záleží na počasí, zda se zastávka vrá-
tí v březnu na původní místo, nebo zda bude 

prodloužené provizorium do dubna. Vše je 
předjednané na KÚ JMK a Kordisu. Spoje 
budou upraveny tak, aby navazovaly na vlak. 
Koordinaci provede Kordis a KÚ. Nově bude 
vybudováno 42 parkovacích míst.

Starosta dále sdělil, že situace kolem 
ředitele v ZŠ není vedení obce lhostejná 
a  rada obce jako zřizovatel zaslala ředi-
teli ZŠ Mgr. Klaškovi výzvu k odstoupení 
z  funkce ředitele školy. Starosta dopis 
přečetl. Dopis je přílohou č. 10 zápisu.

Také informoval přítomné, že obec má 
nové facebookové stránky, na kterých 
budou poskytovány informace a aktuality 
vztahující se k dění v obci.

Nakonec starosta pozval občany na 
novoroční ohňostroj dne 03. 1. 2015 u So-
kolovny, který pořádá obec ve spolupráci 
se Sokolem. Ohňostroj má profesionálně 
na starosti p. Zíma, který byl odborně 
proškolen a složil zkoušku.

Č.3/2014-2018,  
KONANÉHO DNE  
19.2.2014

Zveřejněna je zkrácená a upravená ver-
ze dokumentu pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu 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, ověřovatele 

a určilo zapisovatelku, místostarosta pře-
četl zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo předloženou Smlouvu 
o  dílo ze zadávacího řízení „V 00034 – 
revitalizace středu obce“ vč. všech příloh 
na Revitalizaci středu obce s  vítězným 
uchazečem Komfort a.s., IČ: 25524241 za 
cenu 44 400 000,- Kč bez DPH a pověřilo 
starostu obce jejím podpisem v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách. Smlouva 
je přílohou č. 4 zápisu.

ZO schválilo smlouvy s  TJ SOKOL na 
poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce 
Bílovice nad Svitavou - ve výši 70 000,- 
Kč na činnost jednotlivých oddílů. Dalších 
70 000,- Kč pak na akci „Výstavba zázemí 
hřiště“. Smlouva je přílohou č. 5 zápisu.

ZO schválilo rozpočtové opatření č.  1/ 
2015 dle přílohy č. 6.

S  výsledky dokladové a fyzické inven-
tarizace za rok 2014 seznámil přítomné 
místostarosta. Protokol o provedení inven-
tarizace je přílohou č. 7.

V bodu Různé starosta požádal občany, 
aby měli trpělivost a dodržovali bezpeč-
nost na prováděných stavbách. Jedná se 
zejména o výstavbu nového přestupního 
terminálu IDS JMK u nádraží a v měsíci 
březnu započne výstavba středu obce, kde 
bude docházet k bouracím pracím a  nové 
výstavbě.

Vendula Bartáková 

VZPOMÍNKA NA
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Bývalý předseda Místního národního výboru 
v Bílovicích nad Svitavou.
Narozen 25.4.1925, zemřel 20.2.2015.

Rozloučení se zesnulým panem  
Aloisem Hudcem se konalo dne 2. břez-
na 2015 v  obřadní síni brněnského 
krematoria. Smutečního shromáždění 
se zúčastnilo množství bílovických ob-
čanů, i když již dlouhá léta v Bílovicích 
nebydlel. Kromě rodiny a příbuzných 
se přijela rozloučit řada zaměstnanců 
provozovny Českomoravského průmy-
slu kamene – hovorově označované 
jako mramorárna. Pan Hudec byl léta 
oblíbeným vedoucím tohoto provozu. 

Začátky – tehdy kamenictví - se datují od 
dvacátých let minulého století a   jednalo 
se převážně o prosperující provoz, který 
po sametové revoluci v roce 1989 byl po-
stupně utlumen až zcela zanikl.

Předsedou tehdejšího Místního národního 
výboru byl pan Hudec v letech 1968–1971 
a 1976–1985. Poprvé se stal předsedou 
v  době politických změn, kdy odstoupil 
z funkce dosavadní předseda. Začalo krátké 
období „Pražského jara“, které bylo nazváno 
demokratickým socialismem. V té době se 
v mnoha obcích vysazovaly Lípy svobody, 
i v Bílovicích byla slavnostně zasazena Lípa 
svobody nad Trávníkami, a je tedy spjata 

se jménem Aloise Hudce. V  dalších 
obdobích byla obec zvelebována v tzv. 
akcích Z, kdy řada projektů mohla být 
realizována jen s brigádnickou pomocí 
občanů. Jednalo se o zlepšování život-
ního prostředí, opravy cest, budování 
kanalizací, chodníků, veřejného osvět-
lení a  dalších akcí. O veškerém dění 
v té době si můžeme číst i ve zprávách 
Aloise Hudce v tehdejších zpravodajích. 
Již jako důchodce odborně provedl se 
svým synem nutnou opravu pomníku 
S.K. Neumanna u Sokolovny.

Byl přátelský, zúčastňoval se veřej-
ného a společenského života. Svou 
činností a jako místní občan se zapsal 
pozitivně nejen do historie obce, ale 
i pamětí všech lidí, kteří ho znali nebo 
měli možnost s ním spolupracovat.

Čest jeho památce!
Olga Uhrová 

Aloise Hudce
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  Mgr. 
Libor Žanda
Od narození (1978) bydlí 
v Bílovicích. Navštěvoval 
základní školu, kterou nyní 
řídí. Po střední škole studo-
val Pedagogickou fakultu 
v  Brně, obor matematika 
– tělesná výchova. Hned 
po vysoké škole nastoupil 
jako učitel do Kanic, kde učil 
celkem 8 let. Nyní pracuje 
pátým rokem na místní zá-
kladní škole.
Je ženatý s manželkou Ha-
nou a má dvě dcery Agátu 
(3 roky) a Karin (1 rok).
Aktivně sportuje (běh v pří-
rodě, basketbal, florbal) a za-
jímá se o historii a genea-
logii.

Můžete čtenářům přiblížit sled 
událostí, v důsledku kterých 

jste převzal vedení základní školy?
Pan ředitel Klaška nastoupil do funkce 

v červenci roku 2014. V říjnových volbách 
do zastupitelstev se rozhodl kandidovat 
ve svém trvalém bydlišti ve Šlapanicích. 
Situace se vyvinula tak, že byl jmenován 
místostarostou a je dlouhodobě uvolněn 
z  funkce ředitele ZŠ. Po dobu výkonu 
funkce místostarosty se mu ze zákona 
musí jeho pracovní pozice zachovat, 
maximálně však do uplynutí 6 let, což je 

funkční období ředitele ZŠ. Pan ředitel 
musel vybrat zástupce, který školu povede 
v době jeho nepřítomnosti, a jsem rád, že 
výběr padl na mě. Hrozilo, že si vybere 
někoho, kdo vůbec nemá se školou nic 
společného. O funkci jsem projevil zájem 
už při konkurzu, který se konal v květnu 
roku 2014. Celou situaci beru jako výzvu 
a budu se snažit, aby bílovická škola fun-
govala ke spokojenosti všech.

Měla situace, za jaké jste vedení 
školy převzal, vliv na atmosfé-

ru ve škole? Reagovali na ni nějak 
rodiče dětí?

Atmosféra ve škole byla těsně před mým 
jmenováním vyhrocená, řekl bych, že po 
jmenování se postupně uklidňuje. Nikdo 
z rodičů se otevřeně k situaci nevyjádřil.

Jaký je rozsah vašich pravomocí 
pro řízení chodu školy, musíte 

například svou práci konzultovat 
s oficiálním ředitelem, máte od něj 
nějaké pokyny apod.?

Zastupuji ředitele při řízení školy v plném 
rozsahu. Od předání školy s ním nejsem 
v kontaktu, a pokud by pan ředitel chtěl za-
sahovat do řízení, aniž by ve škole působil, 
nabízenou funkci bych nepřijal. Školu musí 
podle mého názoru řídit člověk, který je se 
školou v každodenním kontaktu.

Máte nějakou vlastní vizi kon-
cepce směrování školy pro 

čtyřleté období, po které budete 
pravděpodobně p. Klašku zastupo-
vat? Je to docela dlouhá doba.

Toto je otázka na delší odpověď. Pokusím 
se být stručný. Chtěl bych, aby ve škole 
bylo zdravé klima. Důležité je, aby do ško-
ly chodili spokojení a motivovaní učitelé. 
Od toho se vše odvíjí. Spokojení a aktivní 
učitelé vytvoří takové podmínky, aby škola 
bavila i děti, ty chodí spokojené domů a po-
vídají o škole rodičům. Nechci se ovšem 
soustředit pouze na klima školy, ale také 
na kvalitu výuky a výběr nových učitelů.

Další mojí vizí je škola s komunitními 
prvky. Chtěl bych do dění školy zapojit 
i občany Bílovic. Byl bych velmi rád, kdyby 
se povedlo ve škole pořádat různé besedy, 
popřípadě zájmové kroužky pro dospělé 
(např. základy práce na PC, výuka cizích ja-
zyků atd.) Tato moje vize je prozatím ještě 
vzdálená, ale už pomalu zjišťuji podmínky 
a  věřím, že jednou se opravdu bílovická 
škola stane kulturním centrem obce.

Kdo je oficiálně jmenován vaším 
zástupcem? Škola mívá zástup-

ce ředitele, ne?
Zástupce zůstává stejný a je jím dlouho-

letý člen sboru a zkušený pedagog Bohdan 
Kousalík. Jsem velmi rád, že tuto funkci 
vykonává p. Kousalík, protože je důležité, 
aby Vaší pravou rukou byl člověk, na kte-
rého se můžete spolehnout.

Ponechal jste si i nějaké vyučo-
vací hodiny, nebo vaši kapacitu 

plně odčerpává řízení školy a  akcí 
souvisejících s rozšiřováním kapa-
city školy?

Ředitel každé základní školy je částečně 
i pedagogem a má předepsané množství 
hodin, které musí odučit. Je to dobrá praxe, 
protože ředitel alespoň neztratí kontakt 
s  žáky a vnímá chod školy i z pohledu 
učitele.

Jak spolupracujete s obcí jako 
zřizovatelem školy?

Naše vztahy byly vždy korektní a po mém 
jmenování jsme se domluvili s panem sta-
rostou a místostarostou, že budu pozvaný 
na každou Radu obce, abychom probrali 
aktuální problémy a potřeby školy.

Zhruba v polovině ledna došlo ve 
škole k hlášenému ohrožení ply-

nem. O co šlo a jaká opatření proti 
opakování problému jste provedli?

Ve školní kotelně jsou velmi citlivá čidla, 
která detekují jakýkoliv i slabší únik plynu. 
To přesně se stalo 20. ledna, kdy čidla 

Rozhovor 
se zastupujícím ředitelem školy



ohlásila na mobil pana školníka únik plynu. 
Pan školník okamžitě zareagoval a provedl 
všechny úkony, které je při vzniku takové 
situace potřeba provést - odpojení kotelny 
centrálním STOP tlačítkem, vypnutí proudu 
v celé škole centrálním havarijním tlačít-
kem a uzavření hlavního uzávěru plynu. 
Po vyhodnocení situace jsme usoudili, že 
z preventivních důvodů bude jistější školu 
evakuovat. Prvek, na němž závada vznikla, 
překontroloval odborník a závadu opravil. 
Podnikáme další kroky k tomu, aby se 
situace neopakovala.

Někteří rodiče nevědí, jak získat 
informace o kroužcích, které 

ve škole probíhají, ale nepořádá je 
škola. Mohla by škola tyto informace 
nějak souhrnně zprostředkovávat?

Abych byl upřímný, tak mimoškolní akti-
vity domlouval p. Klaška a delší dobu mně 
trvalo, než jsem se v kroužcích zorientoval. 
Není jich totiž málo. Beru Vaši otázku jako 
dobrý podnět a v nejbližší době zveřej-
ním na webových stránkách školy www.
zsbilovice.cz v sekci zájmové útvary i tyto 
aktivity. V žádném případě neberu ostatní 
organizace, které podporují děti k podnět-
nému trávení volného času, jako konkuren-
ci. Chtěl bych, aby základní škola s těmito 
organizacemi úzce spolupracovala.

Je všeobecně známo, že škola 
v současné době nenabízí do-

statek mimoškolních aktivit pro 
děti, zejména pohybových. Co je 
příčinou? Nemají děti o pohyb zá-
jem, nebo nejsou vedoucí pro takové 
kroužky?

Toto je věc, která mě také velmi trápí. Po-
hybové kroužky jsou pro mě jako aktivního 
sportovce jednou z priorit, bohužel několik 
kolegů včetně mě zkoušelo vést různé 
sportovní kroužky, ale po čase děti ztrácejí 
zájem a raději se věnují aktivitám, které 
nejsou tolik namáhavé, např. počítačům.

Pokud by měl někdo z rodičů zájem vést 
jakýkoliv, nejen sportovní kroužek, tak to 
uvítáme a budeme ho v tom podporovat. 
V lednu nám například nabídl spolupráci 
pan Doc. RNDr. Rybář, který u nás začal 
vést včelařský kroužek. Škola bude mít 
své vlastní úly, které se pořídí z projek-
tu. Historie se v tomto případě opakuje, 
protože velkým propagátorem včelařství 

byl už pan ředitel Kozlík před více než 
100 lety.

Doneslo se nám, že v brzkých 
odpoledních hodinách je tělo-

cvična místo aktivit pro děti využí-
vána na cvičení důchodců. Nebylo 
by vhodnější tělocvičné aktivity do-
spělých směrovat spíše na pozdější 
čas, kdy už děti jsou doma s rodiči?

Tělocvična není momentálně naplno 
vytížená, takže nevidím v cvičení důchodců 
v odpoledních hodinách problém. Navíc si 
myslím, že škola by se měla otevírat širo-
ké veřejnosti a my velmi rádi podpoříme 
aktivní důchodce.

V loňském školním roce se hod-
ně diskutovalo nad upadající 

úrovní jídel ze školní kuchyně. Jak 
škola tento problém řešila a s jakým 
výsledkem?

Práci školní kuchyně velmi pečlivě sle-
duji. Uvědomuji si, že reakce veřejnosti 
nebyly vždy pozitivní, proto je právě ona 
jednou z mých priorit. Od svého nástupu 
do funkce konzultuji všechny zásadní 

kroky s novým vedoucím kuchyně. Probí-
ráme spolu skladbu jídelního lístku, plnění 
spotřebního koše a vybavení kuchyně. 
Pan vedoucí se velmi snaží, aby se chod 
kuchyně zlepšoval.

Kdo se stará o školní web a face-
book? Funguje ještě školní 

časopis?
Školní web má na starosti náš informatik 

p. učitel Košík a částečně se o něj starám 
i já. Školní facebookové stránky zaplňuje 
fotkami z akcí školy hned několik učitelů.

Škola vydává již tradičně časopis Kozlík, 
který ale vychází pouze jednou ročně. Mně 
se zdála tato frekvence velmi malá, proto 
jsem poprosil kolegy o spolupráci a p. uči-
telka Krupárová se svou třídou 3. B se velmi 
ochotně chopila vydávání nového časopisu, 
který si děti pojmenovaly Liščím drápem. 
V  den rozdávání pololetního vysvědčení 
vyšlo první velmi zdařilé číslo, zatím pouze 
pro žáky naší školy.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
zdaru v práci i v soukromém životě.

Redakce 

ZASEDÁNÍ ZO 18.12.2014

Po obvyklých úvodních formalitách 
místostarosta přednesl zprávu o jedná-
ních rady obce od posledního veřejného 
zasedání. Zajímavá byla například infor-
mace, že pronájem prostoru, do kterého 
se přestěhuje pošta, než bude dostavěna 
nová budova, bude platit obec.

Bylo oznámeno zřízení komisí rady 
obce a jména jejich předsedů: komise 
pro životní prostředí – Ing. Kadlec; 
komise sociálně zdravotní – RNDr. 
Součková; komise pro děti a  rodinu 
– p.  Prudíková; komise sportovní – 
p. Šenk; komise kulturní – Ing. Ledvina; 

komise mediální – MUDr. Bartáková; 
komise bezpečnostní – p. Sadílek; ko-
mise pro výstavbu a územní plán – Ing. 
Lázniček; komise pro regionální rozvoj 
– p. Zavadil.

Dalším bodem byly majetkové převody, 
které jsou podrobně vypsány v oficiálním 
zápise z jednání.

Následně paní tajemnice Mgr. Kárná 
poskytla konkrétní a podrobné informace 
k rozpočtovým opatřením. Bylo řečeno 
například, že rozpočet obce na 2015 
bude nakládat s příjmy 37.598.900 Kč, 
z toho 2 miliony padnou na splátky úvěrů 
z minulého období.

Bylo schváleno poskytnutí daru 75 ti-
síc na zakoupení sekačky pro fotbalisty 
a také legalizace studny na pozemku 
čističky.

CO V ZÁPISECH
ze zasedání ZO 

NEBYLO
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V bodu, ve kterém šlo o schválení 
e-aukce jako nástroje k výběru doda-
vatele veřejné zakázky „střed obce“, 
proběhla kratší debata, díky tomu, že 
Ing. Štancl požádal o vysvětlení k  pa-
rametrům, které byly stanoveny pro 
výběr firem do e-aukce. Místostarosta 
vysvětlil, že konkrétní stanovené hodno-
ty vycházejí z konzultace se zkušeným 
poradcem Mgr. Ladislavem Kavříkem, 
který sleduje soudní rozhodnutí ve 
sporech kolem veřejných zakázek 
vybíraných v e-aukcích a využívá tyto 
zkušenosti při organizování dalších.

Ing. Klíma se ptal, jaký bude har-
monogram celé akce s výběrem firmy  
a   e-aukcí. Starosta popsal předpo-
kládané termíny, ze kterých vyplývá, 
že kolem poloviny března by mohla 

vybraná firma začít s bouráním, koncem 
listopadu by měla být hotová pošta, obecní 
úřad a  sociální zázemí Obecní hospody, 
koncem června dalšího roku pak i knihovna 
a samotné náměstí.

V bodu Různé starosta rozebral situaci 
ohledně odchodu ředitele základní školy Mgr. 
Klašky na místo uvolněného místostarosty 
města Šlapanice. Zdůraznil, že současný stav 
obci vadí, a proto se rada obce rozhodla poslat 
Mgr. Klaškovi otevřený dopis, který starosta na 
zasedání přečetl.

MUDr. Bartáková reagovala na dopis 
p. Wawracze ohledně vyhlášky o odpadech 
adresovaný radě obce a zastupitelům, pa-
nem Wawraczem navrhovaný koncept obec 
nemůže akceptovat.

V rámci bodu Diskuse p. Wawracz roz-
sáhle probíral se zastupiteli svůj návrh 
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řešení poplatků za odpady. Debata se 
protáhla na asi 15 minut a starosta ho 
nakonec musel požádat, aby respektoval 
jednací řád veřejného zasedání, kdy má 
každý občan právo na cca 5 minutový 
příspěvek, a navrhl mu, aby pokračo-
vání hovoru společně přenesli na půdu 
obecního úřadu.

Na závěr místostarosta zodpověděl 
dotaz ohledně fungování Ekodvora při 
zavřené ulici k nádraží. Ekodvůr bude 
fungovat, i když s velkým omezením. 
Ulice je uzavřena pro běžnou dopravu 
a autobusy, ale měla by se na ní udržo-
vat nouzová možnost projetí, kterou je 
možné při zachování nutné opatrnosti 
využít.

Jana Skládanková 

S hlubokým zármutkem jsme nedávno 
přijali zprávu, že jsme ztratili skvělého 
kamaráda, člověka s dobrým srdcem, bí-
lovického varhaníka a sbormistra BACHS 
Broňka Tomáše. Odešel v něm někdo, kdo 
zanechal v našem domově i duších nesma-
zatelnou stopu. Za jeho humorem, kouzlem 
osobnosti, hudebním i technickým nadáním 
a láskou k lidem se však skrýval nejen ži-
vot zasvěcený hudbě, zpěvu, divadlu, víře 
v Boha, ale také neutuchající boj s vlastními 
psychickými a fyzickými dispozicemi, kvůli 
širokému spektru jeho aktivit.

Narodil se v roce 1978 a celý život mu 
byly domovem Bílovice. Osud mu dal do 
vínku zájem o mnoho různých oborů a roz-
manité talenty, které začal úspěšně rozvíjet 
už na základní škole v místě bydliště. Od 
roku 1984 navštěvoval LŠU v  Bílovicích 
a o tři roky později se stal žákem varhaníka 
bílovického kostela Norberta Kapitána. 
Roku 1992 zakončil studium I. cyklu oboru 
hry na klavír LŠU pod vedením Jarmily 
Grebíkové. Mezi léty 1992 a 1997 pokra-
čoval ve studiu hry na varhany u Marie 

Karasové, varhanice v husovickém kostele. 
Po absolutoriu II.  cyklu hry na varhany 
navázal dalším studiem hry na tento krá-
lovský nástroj, ale tentokráte už v  kurzu 
pro dospělé. Absolventský koncert měl 
v bílovickém chrámě.

V těchto letech se zároveň stal jedním 
z členů pěveckého souboru Ivany Smo-
líkové a  později se připojil i k dalšímu 

pěveckému tělesu, k Ars Brunensis. Školil 
své schopnosti pod dohledem Vlastimila 
Babáka, někdejšího sólisty Janáčkovy ope-
ry ND v Brně, a Magdalény Plevové, dříve 
profesorky brněnské konzervatoře. Stále 
chodil hrát na varhany spolu s Norbertem 
Kapitánem. Postupně po něm přebíral čím 
dál více povinností v souvislosti s účastí 
na bohoslužebném hudebním doprovodu. 
Protože varhaník také tradičně vedl pěvec-
ké nadšence, kteří nacvičovali vystoupení 
při příležitosti křesťanských svátků, stal 
se v roce 2000 i oficiálním regenschorim, 
vedoucím chrámového sboru. Úspěšná in-
terpretace řady děl brzy vyústila v oficiální 
založení Bílovického amatérského chrámo-
vého sboru v květnu 2003. Pod Broňko-
vým vedením od té doby nacvičil mnoho 

Malá vzpomínka
na člověka s dobrým srdcem
Kamarád, varhaník a sbormistr 
Bronislav Tomáš



skladeb, které těšily srdce posluchačů, 
a vystoupil na bezpočtu míst. Za zmínku 
stojí, že se ve školním roce 2004/2005 
stal učitelem hry na varhany a klavír na 
ZUŠ Smetanova v Brně. Působil také jako 
soukromý pedagog.

I Broňkova „nehudební“ dimenze života 
se ubírala cestou studia a činorodosti. Po 
maturitě na Gymnáziu Křenová v  Brně 
pokračoval na Veterinární a farmaceutic-
ké univerzitě, kde zúročil zálibu v latině. 
Po přestupu na Lékařskou fakultu MU se 
stal zdravotníkem a jezdil určitou dobu 
v týmu ZZS, avšak ten pravý obor studia 
našel až o něco později na Filozofické 
fakultě MU, kde usiloval o titul bakaláře 
Dějin umění. Počet jeho koníčků by za-
hanbil snad i renesanční osobnosti. Po 
dlouhou dobu byl nadšeným chovatelem 
koz, sbíral a opravoval historické radio-
přijímače, učil se arabsky... Zvířecími 
přáteli mu bylo několik psů.

Za nás všechny, kterým bylo dovoleno 
trávit krásné chvíle s Tebou, kéž bychom 
Ti mohli ještě jednou poděkovat za optimi-
smus, potěšení z Tvé hudební interpretace 
i vedení sboru, za to, že jsi byl excelentní 
kolega na jevišti a ztvárnil tolik rolí mezi 
bílovickými ochotníky v souboru BOTA. 
Nelze zapomenout na vše dobré, čím jsi 
nás těšil, na to, co jsi vykonal pro farnost 
nebo obec. Vzpomínáme s láskou.

Requiescat in Pace!
David Ondruš 

Jak si jistě mnozí z  vás všimli, od 
února letošního roku sídlí rodinné 
centrum Žirafa v  nových prostorách. 
K přestěhování došlo po dohodě s ve-
dením obecního úřadu, které se z dů-
vodu plánované výstavby nového středu 
obce a rozšíření základní školy snažilo 
najít vhodnou provozovnu pro dočasné 
přemístění pošty. Protože pro účely 
pošty se jevily jako nejvhodnější právě 
prostory Žirafy, byla rodinnému centru 
nabídnuta možnost přestěhování v rámci 
stejného objektu. Žirafa tedy stále sídlí 
na adrese Žižkova 600, nově však ve 
druhém patře obchodního domu.

Stěhování proběhlo v  prvním úno-
rovém týdnu. Během těchto dní se 
povedlo nejen přemístit veškeré vy-
bavení a materiál z původních prostor, 
ale zároveň jsme se snažili připravit 
novou Žirafu tak, aby se v ní hned další 
týden cítili návštěvníci příjemně. Za 
pomoc při stěhování děkujeme nejen 
všem ochotným rodičům, kteří nezištně 
přiložili ruku k dílu, ale také obecnímu 
úřadu, který nám poskytl pro úpravy 
nových prostor své zaměstnance. Velký 
dík patří i Katce Majcové, která nám 
pomohla vhodně rozvrhnout umístění 
stávajícího vybavení a navrhla i další 
vylepšení, která se postupně budeme 
snažit realizovat.

A jak to tedy teď v Žirafě vlastně vypa-
dá? Pojďte s námi na krátkou prohlídku. 

Celkové rozvržení prostor je pro potřeby 
rodinného centra velmi příznivé. Hned 
za vstupními dveřmi se ocitnete v chod-
bičce sloužící jako příjemná šatna, která 
nám dříve chyběla. Po několika krocích 
vejdete do hlavní místnosti - určené 
pro veškeré žirafácké dění - na kterou 
navazují skladové prostory využité zá-
roveň jako zázemí RC. Návštěvníkům 
je k dispozici také kuchyňka a nezbytné 
sociální zařízení. Co je však na nové 
Žirafě naprosto jedinečné, je úchvatný 
výhled. Čelní prosklená stěna hlavní 
místnosti, která nabízí nejen dostatek 
světla, ale i neobvyklý pohled na náves, 
projíždějící vlaky a okolní zeleň, totiž 
okamžitě okouzlí nejen všechny děti, 
ale pravděpodobně i většinu dospělých. 
Nevěříte? Přijďte se podívat.

Přestože je za námi velký kus práce, 
jsme si vědomi toho, že stojíme teprve 
na začátku cesty vedoucí k „zabydlení“ 
nových prostor. Postupně bychom 
rádi rozzářili novou Žirafu barvami 
a zkrášlili ji tak, aby se stala příjem-
ným místem, do kterého se budou její 
návštěvníci rádi vracet. A protože náš 
starý „kabátek“ s dominantní kresbou 
safari na čelní stěně zůstal v původních 
prostorách, rádi bychom pro Žirafu 
časem vytvořili nějaký pěkný kabátek 
nový. Držte nám palce, ať se nám to 
povede.

Za RC Žirafa, Šárka Kučerová 

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1.-14. ledna v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Zúčastnilo se jí 

71 koledníků (21 dospělých a 50 dětí) v 18 skupinkách. Díky jejich ochotě a Vaší 
štědrosti se letos podařilo vybrat rekordních 72.505 Kč a 5 USD. Tyto finance budou 
využity k opravě Denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením a autismem, 
pro lidi bez domova a další potřebné.

Za Vaše dary děkujeme!
Za farní charitu Bílovice nad Svitavou, Věra Švejdová 

Technická 
podpora 

v domácnosti

Radek Veverka
tel.: 739 954 845

Bílovice nad Svitavou

Žirafa
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aneb od února v nových prostorách
v novém kabátku

HODINOVÝ MANŽEL

placená inzerce



V prosinci loňského roku skončil projekt 
zaměřený na primární logopedickou pre-
venci v  MŠ, o kterém jsme již v některém 
z  minulých čísel Bílovického zpravodaje 
informovali. Zbývá nám tento projekt vy-
hodnotit a podat informace o jeho naplnění.

Z dotace se nám podařilo vybavit jazy-
kové koutky ve všech třídách základními 
pomůckami, hrami, širokými zrcadly na 
procvičování artikulačních orgánů, gra-
fomotorickými tabulemi, obrázkovými 
katalogy a ve čtyřech třídách výpočetní 
technikou. Do jedné třídy byly pořízeny 
odborné logopedické pomůcky a také zde 
probíhal dvakrát týdně kroužek individuální 
logopedie, který navštěvovaly děti v dopro-
vodu rodičů. Přednostně byly přijímány děti 
nastupující v září do základní školy, které 
do té doby byly bez logopedické péče, pak 
teprve byly přijímány další děti podle zá-
važnosti narušené komunikační schopnos-
ti. Kroužkem prošlo 26 dětí, z  toho 9 dětí 
dochází ještě v  tomto kalendářním roce. 
Dětem byla věnována péče při správném 
bráničně-žeberním dýchání, obratnosti 
artikulačních orgánů před zrcadlem, 
plynulosti řeči za podpory grafomotoriky, 
sluchovém rozlišování, vyvozování hlásek 
a jejich fixace a automatizace. Někomu 
stačily 3 návštěvy, někomu 3 měsíce nebo 
i více. Většina rodičů zjistila, že návštěva 
kroužku nestačí, ale že je nezbytná jejich 

pravidelná podpora a domácí procvičo-
vání (krátce a častěji je lépe, než jednou 
dlouze). Čím více pracovali rodiče s dětmi 
doma, tím více byly znatelné výsledky na 
řeči jejich dětí a zkrátila se doba docházení 
do kroužku. Velkou podporu poskytovaly 
také paní učitelky v  jednotlivých třídách 
praktikováním jazykových chvilek. Podle 
zpracované metodiky prováděly několi-
krát týdně dechová, sluchová, artikulační 
a hlasová cvičení, zakončená básničkami 
a provázená motivačními příběhy a pohád-
kami. V  této činnosti s  vyžitím zřízených 
jazykových koutků budeme pokračovat 
i nadále.

Novou pozitivní zprávou je, že od února 
2015 jsme dostali další schválenou dotaci 
ve výši 60 000,- Kč (a vlastním vkladem 
15 000,- Kč) za stejným účelem. Tím je 
umožněno pokračování činnosti  logo-
pedického kroužku, vybavení výpočetní 
technikou i zbývající dvě třídy, rozšíření 
výukových programů, doplnění didaktické-
ho materiálu na rozvoj a podporu řeči a po-
řízení pískovnic na rozvoj grafomotoriky.

Jsme připraveni udělat vše potřebné, 
aby dotace byla dobře využita ve prospěch 
všech dětí v naší mateřské škole, zvláště 
těch s narušenou komunikační schopností.

Za MŠ Bílovice nad Svitavou  
Radka Retková 
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Kalendář 
akcí

Rádi zveřejňujeme informace o po-
řádaných akcích, které se redakci 
podařilo shromáždit. Zcela jistě nejde 
o úplný výčet toho, co se v Bílovicích 
bude v blízké době dít. Ostatní akce 
a chybějící organizační detaily k akcím 
tady uvedeným budou s předstihem 
zveřejňovány obvyklými způsoby (vý-
věsky, obecní rozhlas, web, facebook).

21.3.2015 Irský večer, místo 
konání Sokolovna v Bílovicích, od 
20 hodin, pořádá OS Na Nivách

29.3.2015 Velikonoční jarmark, 
Sokolovna, od 15 do 18 hodin, po-
řádá kulturní komise

duben 2015 velikonoční koncert 
sboru BACHS (bude upřesněno)

10.4.2015 Kanada - Rocky Moun-
tains / Skalisté hory, cestovatel-
ská přednáška, Obecní knihovna, 
od 18 hodin, pořádá kulturní komise

29.4.2015 Vzpomínka na padlé,  
položení věnců, v předvečer 70. vý-
ročí osvobození Bílovic (bude 
upřesněno)

15.5.2015 Kuba, cestovatelská 
přednáška, Obecní knihovna, od 
18 hodin, pořádá kulturní komise

23.5.2015 Sborový festival Broň-
ka Tomáše v Bílovicích nad Svi-
tavou, Sokolovna, od 17 hodin, 
vystoupí  BACHS Bílovice nad 
Svitavou - dirigent Jiří Řezníček, 
CANTAMUS Letovice - sbormis-
tryně Renata Fraisová, Kantila 
Křtiny - sbormistr Lukáš Sotolář, 
APS Moravan Brno - sbormistryně 
Veronika Hromková

6.6.2015 hudební festival Bílo-
vická křižovatka, hřiště za Soko-
lovnou, od 14 hodin, pořádá Obec 
Bílovice nad Svitavou

červen 2015 Svatojánská noc 
(bude upřesněno)

červenec 2015  Mladé hody, ve 
farní zahradě (bude upřesněno), 
pořádá OS Živá tradice pro Bílovice

Redakce 

Nadstandardní aktivity v mateřské škole

LOGOPEDICKÁ
PREVENCE DĚTÍ



Připadla mi milá povinnost informovat 
Vás o nejčerstvějších změnách na našem 
pracovišti Liška – SVČ Lužánky. Seznámím 
Vás se složením našeho pracovního týmu 
i s  organizačními změnami týkajícími se 
našeho prostoru. Také Vám představím 
nabídku akcí následujících měsíců včetně 
letních přívesnických táborů, na které již 
můžete hlásit své děti.

Letos již výsledky jejich práce mohli 
někteří z Vás ocenit jako účastníci Párty 
v liščím doupěti. A o čem byla? Odpoledne 
zahájily děti z kroužků Ateliér a Barvínek 
dvanácti krátkými příběhy na motivy své 
fantazie formou stínového divadla. Násle-
dovali je tanečníci a tanečnice z kroužků 
Zumba. Celkovou atmosféru pak doladily 
výstavou svých keramických výrobků, kre-

a dramatické dílny, exkurze a výlety do 
přírody pro Vás chystá Klubovna. Pokra-
čuje také cyklus tematických přespává-
ní. Děti se sejdou v pátek v  18:00 večer 
a stráví s námi čas až do soboty 9:00 ráno. 
Témata nocí jsou nejrůznější a pro násle-
dující měsíce jsme pro Vás nachystali tyto 
favority: Noc deskových her 6.–7. března; 
Noc příběhů a strašidel 20.–21. března; 
Dramatická noc 17.–18. dubna a UV párty 
25.–26. dubna. Na konci května společně 
s RC Žirafa oslavíme Den dětí.

Sledujte naše akce na www.liska.
luzanky.cz/akce nebo si nás přidejte na 
FB: „SVČ Lužánky – pracoviště Liška“. 
Chcete informace o plánovaných akcích do 
emailu? Napište si na: liska@luzanky.cz

A nakonec? Máme pro Vás připravenou 
pestrou nabídku letních přívesnických 
táborů. Devět tematických týdnů plných 
příběhů, výletů, her, tvoření a poznání 
pro děti různých věkových kategorií. Pro 
úplné maláčky ve věku 3,5–6 let, pro 
starší děti 10–15 let a pro věkově smíšené 
skupiny ve věku 6–14 let. Čeká Vás složitý 
úkol vybrat si právě to téma, které bude 
Vaše děti bavit nejvíce. Poslat je můžete 
na výpravu do říše Faraona, nebo do 
biblického Izraele. Můžou propadnout 
chuti čokolády v  Karlíkově továrně, stát 
se skutečnými vládci času, ocitnout se 
v zajetí tropického pralesa, nebo vyzkou-
šet v  rámci sportovního týdne latinsko-
americké rytmy. Všechny tábory pro 
Vás připravily a jejich kvalitu garantují: 
Klára Říhová, Dáša Indrová, Eva Kotasová 
a Markéta Šenková. Celá nabídka, včetně 
popisu programu a všech informací, je 
již nyní na našich stránkách www.liska.
luzanky.cz/prazdniny (příměstské tá-
bory). Na adrese taboryliska@luzanky.
cz přijímáme přihlášky.

LIŠKA JE TU PRO VÁS.
Máte nápady, připomínky, inspiraci, 
chuť spolupracovat? Pomozte nám ji 
obohatit.
Klára Říhová – vedoucí pracoviště; 
tel. 725 808 221; rihova@luzanky.cz
Dagmar Indrová
tel. 734 756 058; liska@luzanky.cz

Těšíme se na společné zážitky.
Za tým SVČ Lužánky –  

pracoviště Liška Dáša Indrová 

PO ŠKOLE, V NOCI I V LÉTĚ
S LIŠKOU

LIDÉ PŮSOBÍCÍ NA LIŠCE  
A JEJICH PRÁCE

V současnosti má Liška dva interní za-
městnance. Kláru Říhovou, vedoucí praco-
viště, která zde působí od září roku 2014, 
a  mě, Dagmar Indrovou. Jako její pravá 
ruka jsem nastoupila nyní v  únoru. Kro-
mě tvůrčí pedagogické práce se budu starat 
o organizaci nárazových akcí a propagační 
stránku Lišky. Přátelé mi říkají Dášo a už 
od dětství jsem měla ráda divadlo, které 
jsem postupně hrála, režírovala i studovala. 
Posledních deset let se věnuji dramatické 
výchově v nejrůznějších formách a už 
se moc těším, co všechno v našem SVČ 
společně zrealizujeme.

Důležitou součástí našeho týmu pracovní-
ků jsou však také nadšení externisté a  další 
lidé, za které nejlépe mluví oblíbenost a kva-
lita kroužků pro děti, kurzů pro dospělé a mi-
niškolky Maceška pro děti ve věku 2–5let.

seb, maleb a tisků děti z kroužků Šikovné 
tlapky, Rukodělné čarování a Creative 
handmade. Úplný seznam kroužků pro 
děti a kurzů pro dospělé, s  podrobnými 
informacemi o jejich náplni, naleznete na 
našich webových stránkách. Po domluvě 
s  lektorem si je můžete přijít vyzkoušet 
a přihlásit se do nich kdykoliv během roku.

Víme, že důležitý je i prostor, kde se 
s Vámi společně scházíme. Proto se snaží-
me Lišku neustále zabydlovat a zútulňovat. 
Od konce dubna nás však čeká jisté pro-
storové omezení, související s výstavbou 
nového obecního úřadu. Po dobu, kdy se 
pošta přesune místo RC Žirafa, přijdeme 
o část zázemí a sálu. Doufáme, že tato 
skutečnost výrazně neovlivní dojmy z na-
šich aktivit a předem se za ni omlouváme.

Na co se můžete těšit v jarních měsí-
cích? Mnoho nárazových akcí, jako malová-
ní na obličej, tvořivé psaní, arteterapeutické 

11
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Vážení čtenáři, patřím mezi histo-
rické nadšence, a proto posledních asi 
šest let se zájmem čtu každý článeček 
v Bílovickém zpravodaji, který se his-
torii jenom trochu věnuje. Považuji za 
nanejvýš přínosné publikovat rozhovo-
ry s pamětníky, poukazovat na slavná 
výročí, či zaznamenávat pomalu mi-
zející historii. Zároveň se však snažím 
„stát nohama pevně na zemi“ a žít 
dnešní dobu takovou, jaká je. Bylo by 
mi proto velkým potěšením, kdyby téma 
tohoto zpravodaje potěšilo obě takovéto 
skupiny lidí. Jak ty, kteří ze soupisu 
bílovických spolků a sdružení načerpají 
inspiraci k trávení svého volného času, 

tak třeba za padesát nebo sto let i ty historii 
milující, kteří z  tohoto soupisu načerpají 
autentické informace o tom, co se v  Bí-
lovicích dalo všechno s vlastním volným 
časem dělat v  první polovině dvacátého 
prvního století.

Bohužel není soupis, zcela jistě, ani 
zdaleka kompletní. Všechny spolky a usku-
pení se nám určitě oslovit nepodařilo, 
u některých se nám to sice povedlo, ale 
do uzávěrky zpravodaje nebyl dodán po-
žadovaný text.

Ze spolků, které v tomto seznamu nena-
jdete, jmenujme alespoň divadelní spolek 
BOTA, o jehož činnosti vás pravidelně 
informujeme a který má v tomto čísle 

samostatný článek, SK Radiosport, 
významný a  sportovně úspěšný bí-
lovický klub, který o své činnosti ve 
zpravodaji často píše, ale zpracovaný 
medailonek se nám nepodařilo získat, 
stejně jako se nám to nepodařilo třeba 
u basketbalového klubu SK VOLTAGE 
Bílovice nad Svitavou nebo u spolku 
závodícího na dračích lodích. A určitě 
mnoho dalších zde není zmíněno… 
Snad alespoň ty, co se nám oslovit 
podařilo a své příspěvky dodali, Vás 
zaujmou, případně se stanete i jejich 
členy a užijete si s nimi spoustu zá-
bavy!

Jan Horáček 

Bílovická farnost
Farnost je zázemí pro naši víru, je to 

takový náš druhý domov. Jan Pavel II. 
označil farnost za konkrétní formu místní-
ho uskutečnění církve. Také naše farnost 
je zastoupena všemi generacemi, které se 
aktivně zapojují do jejího života. Ať je to 
údržba a úklid kostela, zpěvy chrámového 
sboru, koncerty, farní kavárny, poutě, 
výlety, farní slavnosti, akce pro děti, 
přednášky, duchovní programy, společné 
výjezdy rodin atd. Většinu iniciativ plánují 
a uskutečňují farníci sami s podporou 
správce farnosti pana faráře P. Jaroslava 
Filky. Otec Jaroslav od začátku svého pů-
sobení v Bílovicích buduje zázemí, které 
je k aktivnímu životu farnosti nezbytné. 
Zcela proměněná zahrada, opravené 
prostory fary, nová klubovna, zrekon-
struovaný kostel – to vše slouží nejen 
nám věřícím, ale celé veřejnosti. Když se 
ohlédneme za uplynulými roky, vidíme, 
že farnost roste, stává se stále živější, 

nápaditější a otevřenější. Farníci jsou 
lidé, kteří nejenže věří v Boha, modlí se 
a chodí do kostela, ale jsou tu i pro druhé: 
budují přátelské vztahy a nabízejí blíz-
kost a lásku Boží také ostatním. Farnost 
se snaží být aktivní součástí naší obce, 
a nebojím se říct – kéž by byla také jejím 
srdcem, ve kterém by měl místo každý, 

kdo po tom touží a hledá je. Dalo by se 
psát o naší farnosti ještě mnoho, a nejen 
chválu. Vždyť každé úsilí a práce s lidmi 
s sebou nese také obtíže, nedorozumění 
a občasné neúspěchy. Ale i tyto situace 
a těžké chvíle nás posilují, vychovávají 
a vybavují na další cestu.

Lenka Koudelková 



13

Bílovický 
amatérský 
chrámový sbor

Po bezmála dvanácti letech své existence, 
řadě vystoupení a stálé pozornosti věrných 
posluchačů se zdála existence oblíbeného 
pěveckého tělesa ohrožena. Neuplynulo 
dlouho od posledního velkého úspěchu 10. 
prosince 2014 na akci Česko zpívá koledy na 
bílovické návsi a „srdce“ souboru přestalo 
bít. Zemřel sbormistr Bronislav Tomáš.

Stávající účinkující oslovili Jiřího Řezníč-
ka, který příležitostně s pěveckým sdru-
žením vystupoval jako doprovodný hráč 
i zpěvák, aby se ujal „sbormistrovského 
žezla“. Pod jeho vedením se už také za-
čalo s přípravou vystoupení na velikonoční 
obřady. Podle něho se členem BACHS 
může stát každý člověk, který umí zpívat, 
případně ovládá čtení not, ale především 
má opravdovou chuť si zazpívat.

Bílovický sbor bude v další etapě své 
existence směřovat k naplnění svého 
původního určení, tedy doprovodu boho-
služeb a zpřítomnění duchovního rozměru 
hudby všem lidem.

Kdo umí zpívat a rád zpívá – soprán, alt, 
tenor, bas, ať přijde ve středu nebo neděli 
v 18:00 hodin do školy v Bílovicích nad 
Svitavou, nebo se ozve někomu ze sboru, 
nebo na mail reznicek.jura@seznam.cz 
nebo na tel.: 774 238 967.

David Ondruš 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů obce 
Bílovice nad 
Svitavou

Náplní práce SDH je podpora jednotky 
SDH, účast našich členů na hasičských 
soutěžích, pravidelný úklid CHKO Moravský 
kras, technická pomoc spoluobčanům v Bí-
lovicích, jako např.: kácení stromů, čištění 
studní, sběr železného šrotu atd. Mezi další 
činnosti patří každoroční hasičská zábava, 
účast na dětském dni s ukázkami techniky 
a různými atrakcemi.

Sbor byl založen 1. března 1893 a k dneš-
nímu dni má 53 členů.

Mezi největší úspěchy SDH Bílovice nad 
Svitavou patří ocenění čestným uznáním 
za spolupráci při záchraně dvou speleologů 
u obce Holštejn, nebo třeba ocenění vrch-
ního požárního rady ČR za mimořádnou 
obětavost při povodni v roce 1997. Sbor se 
schází pravidelně každý týden ve čtvrtek 
v hasičské zbrojnici a je otevřený novým 
členům.

Petr Borůvka 

Občanské 
sdružení  
Na Nivách

Občanské sdružení Na Nivách působí 
v naší obci již sedmým rokem. Bylo zalo-
ženo s cílem pozvednout úroveň kulturně-
-společenského života v lokalitě Na Nivách, 
tudíž se pod jeho záštitou pravidelně po-
řádá například populární Drakiáda a Pálení 
čarodějnic. Do povědomí občanů se OS 
Na Nivách bezpochyby zapsalo i spolu-
pořádáním každoročně velmi úspěšného 
Irského večera.

Neméně důležitým programovým bo-
dem OS je také péče o okolí a zlepšování 
občanské vybavenosti, podařilo se nám 
zbudovat u bytových domů dvě dětská 
hřiště, včetně travnaté plochy na míčové 
hry, o něž členové OS pečují.

Jsme otevřená komunita, jejíž aktivity 
jsou financovány z dobrovolných příspěv-
ků a jejímž členem se může stát každý, 
kdo není lhostejný ke svému okolí a rád 
pomůže, ať už libovolným finančním pří-
spěvkem, nebo organizačně při pořádání 
různých akcí.

Více informací je možno získat buď do-
tazem na e-mail na-nivach@centrum.cz,  

nebo po přihlášení na stránky www.sou-
sede.cz/os-na-nivach.

Radek Szabó 

Kynologický 
klub Bílovice nad 
Svitavou

Kynologický klub Bílovice nad Svitavou 
byl založen již v roce 1991 a v roce 1995 
díky zastupitelstvu obce získal do pronájmu 
stávající areál. Na začátku byl pozemek 
zarostlý, plný náletových dřevin a hromad 
kamení. Členové klubu vynaložili nemalé 
úsilí, aby doznal dnešní podoby. Velké po-
děkování patří všem bývalým i stávajícím 
členům, neboť bez jejich pracovního nasa-
zení a zápalu by cvičiště dnes nefungovalo. 
Za celou dobu chodu klubu složili jeho 
psovodi nespočet zkoušek dle NZŘ a MZŘ, 
často s výbornými výsledky.

Dobrá parta spolu s kvalitním výcvikem 
se odráží i ve stále se zvyšujícím zájmu 
o členství v  této organizaci, což stávající 
členy velmi těší, ale také zavazuje provádět 
kvalitně výcvik s vyškolenými výcvikáři.

V současné době se klub skládá z 26 ak-
tivních psovodů. Hledáte bezvadnou partu 
„pejskařů“? Přijďte i se svým čtyřnohým 
kamarádem mezi ně. Areál cvičiště se 
nachází na pravém břehu řeky Svitavy, 
Pod Nádražím, asi 50 m za prodejnou 
stavebnin. Zde se seznámíte s organizací 
a průběhem výcviku. Oblast výcviku probí-
há dle platných zkušebních řádů. Posluš-
nost, obrana, stopa. Poslušnost je povinná. 
Začínajícím psovodům pomáhají individu-
álně krok za krokem. Místopředsedkyní KK 
Bílovice je paní Blanka Kubáčová.

Bližší informace na www.bilovicenad-
svitavou.webnode.cz

Blanka Kubáčová 

Kynologický  
klub Svitava

Kynologický klub byl založen v  říjnu 
2013 a od svého založení se věnuje vše-
strannému výcviku psů dle mezinárodního 
i národního zkušebního řádu. Poskytuje 
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pomoc a rady majitelům psů s průkazem 
původu, pořádá letní výcvikové tábory 
a jiné aktivity. Z původních patnácti členů 
se za rok a půl rozrostl na úctyhodných 
25. Úzce spolupracuje s Airedale Terrier 
klubem Brno, s nímž i pořádá různé akce 
(například Mistrovství republiky Airedale 
Teriérů).

Vedle jiných úspěchů stojí za zmínku 
například vybudování krásného cvičiště, 
účast na mistrovství republiky AT nebo 
ukázka výcviku psů pro žáky ZŠ.

Klub je otevřený novým členům, maji-
telům psů se zájmem o výcvik. Výcviky 
se konají vedle fotbalového hřiště každou 
sobotu od 14:00 hodin a středu od 16:30. 
S sebou mimo pejska platný očkovací prů-
kaz, náhubek a pevné vodítko. Pro bližší 
informace můžete kontaktovat předsed-
kyni klubu paní Mgr. Lázničkovou na tel. 
739922738, nebo kouknout na web klubu 
www.kksvitava.estranky.cz

Marie Lázničková 

Přátelé regionální 
vlastivědy 
v Bílovicích nad 
Svitavou

V letech 1991–2010 působila Společnost 
přátel historické vlastivědy, kterou se 
spolupracovníky založil PhDr. Jiří Bartoň, 

původem z Brna (*1943), a byl pak jejím 
předsedou. Měla centrum v Praze a osobní 
vazby na řadu míst v republice. V Bílovicích 
byl jejím členem Bořivoj Nejezchleb. SPHV 
vydala v r. 1993 brožuru Bílovicko, autorů 
Dr. Ladislava Bartoše a Dr. Jiřího Jaroše.

B.  Nejezchleb v  místě zorganizoval 
i přednášku J.  Bartoně o Novém hradu 
u Adamova, sám ale besedoval, přednášel, 
působil badatelsky i autorsky a stal se au-
torem knihy o Bílovicích. Jeho přednášky 
v  místním Klubu důchodců navštěvovala 
pravidelně stálá skupina besedníků, kteří 
tím vlastně vytvořili místní SPHV.

Společnost přátel historické vlastivědy 
se v  Praze roku 2010 proměnila v  Kruh 
přátel regionální historie. Lépe to reaguje 
na současné požadavky na spolkovou 
činnost a odráží okruh zájemců. Obdobně, 
ovšem zcela nezávisle, se nyní z iniciativy 

Zdeňka Mrkose, který se kdysi do SPHV 
zapojil při své badatelské činnosti na Vy-
sočině, začali pravidelně scházet Přátelé 
regionální vlastivědy v Bílovicích v Obecní 
knihovně, a to z důvodu bližšího přístupu 
k regionálnímu fondu knihovny. Okruhem 
jejich působnosti je region Bílovicka, po-
případě jeho zázemí, snahou pak upevnění 
vztahu sousedů k obci, v níž žijí a ke kraji 
s nevšedními půvaby. Schází se vždy po-
slední pátek v  měsíci, na programu jsou 
někdy předem domluvená témata, jindy 
se beseduje náhodně na téma, které sami 
přítomní otevřou.
PhDr. Jiří Bartoň, Zdeněk Mrkos 

Dětský kmen 
Stopaři
(kmen Ligy lesní moudrosti, organizace 
registrované ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy)

Naši činnost představují pravidelné 
týdenní schůzky, doplněné o víkendové 
výpravy. Hlavní náplní je pobyt v přírodě, 
její poznávání, dobrodružné i naučné hry, 
rukodělná činnost. Činnost kmene je inspi-
rována myšlenkami E. T. Setona, zaklada-
tele woodcraftu. Vzorem je pro nás kultura 
severoamerických indiánů. Každoročním 
završením naši činnosti je letní 14denní 
tábor v indiánském stylu.

Původně náš kmen fungoval v Brně, kde 
vznikl v  roce 1990, jako kmen Wallowa. 
V  roce 2008 jsme již jako samostatně 
fungující část Stopaři udělali první nábor 
v Základní škole Bílovice nad Svitavou. Od 
této doby již působíme pouze zde. Nyní 
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má náš kmen 60 členů, převážně dětí ve 
věku 7–15 let.

V současné době probíhají každý týden 
tři schůzky, rozdělené podle rodů (věku 
dětí). Aktuálně mezi sebou rádi přivítáme 
nové členy, kluky a holky 1.–3. třídy, na 
naší úterní schůzce, která probíhá v době 
16:00–17:30 hod. Pokud byste se chtěli 
podívat, jak to u nás probíhá, kontaktujte 
vedoucí kmene: Alexandru Šulákovou, tel.: 
775 334 109.

Více informací najdete na našich webo-
vých stránkách: www.stopari.unas.cz

Více o woodcraftu a činnosti Ligy lesní 
moudrosti najdete zde: www.ligalesni-
moudrosti.cz

Alexandra Šuláková 

Víte-li o mladé dívce anebo mladém 
chlapci (kolem 15 let), kteří by se chtěli 
věnovat práci s dětmi, pošlete je za námi. 
Více informací o nás naleznete na našich 
webových stránkách: 
http://bilovice-1.skauting.cz.

Martin Novák 

Rodinné  
centrum Žirafa

Žirafa byla založena v roce 2006 mamin-
kami na mateřské a rodičovské dovolené 
s cílem zajistit pro sebe i další mladé rodiny 
aktivity, které pro danou skupinu obyvatel 
v obci chyběly. Do roku 2013 byla tato ne-
zisková organizace občanským sdružením, 
v lednu 2014 se transformovala na spolek.

Název „ŽIRAFA“ vznikl jako zkratka z prv-
ních slabik slov ŽIvot-RAdost-FAntasie, 
která v sobě zahrnuje vstřícnost ke všemu 
pozitivnímu, tvůrčímu a inovativnímu.

V  letech 2006-2013 bylo hlavní náplní 
Žirafy provozování MATEŘSKÉHO CENT-
RA. Vzhledem k tomu, že se nabídka služeb 
(pravidelných kroužků i jednorázových akcí) 
postupně rozšiřovala a pořádané aktivity 
byly stále častěji určeny pro širokou rodinu 
(nejen pro rodiče na mateřské dovolené), 
došlo v roce 2013 ke změně názvu na RO-
DINNÉ CENTRUM ŽIRAFA, který lépe vysti-
huje pestrou náplň a nabídku poskytovaných 
služeb. Zpočátku fungovalo MC výhradně 
na dobrovolnické bázi, od roku 2009 bylo 
zřízeno placené místo koordinátorky (na 

1. skautský oddíl 
Bílovice nad 
Svitavou

Je tomu již 5 let, kdy vznikl náš oddíl. 
Funguje při brněnském středisku AXINIT 
a po více než šedesáti letech tak obnovil 
skauting v Bílovicích nad Svitavou. Pořá-
dáme pravidelné týdenní schůzky, výlety 
do přírody a další akce a naše činnost 
je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. 
K již tradičním akcím patří letní stanový 
tábor, přivezení Betlémského světla 
z  Vídně a jeho přinášení při vánoční 
dětské mši v kostele, dále pomoc při pra-

Součástí táborů jsou tematické hry poskytující 
prostor pro vlastnoruční vytváření nejrůznějších 
rekvizit.

cích a údržbě klubovny ve farní zahradě 
a jejího okolí.

Oddíl tvořila nejprve jedna družina se 
14 dětmi. Nyní je to již 5 družin (3 chla-
pecké a 2 dívčí) s 57 dětmi. V  loňském roce 
pořádal pro své členy 2 samostatné tábory. 
Dívky vyrazily na tábořiště s indiánskými 
stany Tee-Pee k  Žižkovu Poli a chlapci 
na stanový tábor u  naší trvalé základny 
v Brzkově na Vysočině.

V  uplynulém roce náš oddíl dosáhl 
významného úspěchu, kdy v  konkurenci 
2,5 tisíc oddílů získal v  každoročních 
skautských závodech v kategorii chlapců 
4. místo v krajském kole a u dívek 1. místo 
v krajském a vynikající 6. místo v celostát-
ním kole.



částečný úvazek). Provoz centra je z velké 
části závislý na dotacích - zejména z Mini-
sterstva práce a sociálních věcí, z JMK a od 
Obce Bílovice nad Svitavou. Dobrovolnictví 
však nadále zůstává naprosto nepostrada-
telnou složkou fungování Žirafy.

Po celou dobu své působnosti nabízí 
RC Žirafa pravidelné výtvarné, pohybové 
a vzdělávací kurzy pro děti, dospělé a rodiče 
s dětmi, přičemž provoz probíhá obvykle od 
pondělí do pátku od 9:00 do cca 21:00 (dle 
rozvrhu). Organizována je i řada jednorázo-
vých akcí kulturních, sportovních, vzděláva-
cích, poznávacích, výtvarných atd. (ročně až 
80), které se konají i o víkendech. Obyvatelé 
Bílovic tak mohou využívat širokou nabídku 
volnočasových aktivit přímo v místě bydliště.

Žirafa je vstřícná, otevřená společnost, 
která každoročně nabízí svým návštěvní-
kům možnost členství. Zájemci se mohou 
zapojit do dění také organizačně – jako 
vedoucí kroužků, pořadatelé jednorázových 
akcí, při zpracování grantových výzev a do-
tací, jako členové rady spolku atd.

www.zirafa-bilovice.cz, info@zirafa-bi-
lovice.cz, tel.: 777 677 209

Šárka Kučerová 

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Bílovice nad 
Svitavou

Vznik se datuje 17. února 1895, a tak 
v letošním roce slavíme 120. výročí vzniku 
Sokola. Sokol vznikl jako spolek podporu-
jící českou kulturu, zejména pak kulturní, 
sportovní a společenskou jednotu v obci. 
V  historických záznamech jsou zmínky 
o divadelním spolku, pěveckém sboru, 
turistickém oddílu, hokeji, české házené, 
plavání a mnohé další.

V dnešní době však zůstaly už jen spor-
tovní oddíly (tenis, atletika, kopaná a stolní 
tenis) a oddíly všestrannosti (cvičení 
žen, florbal žáků a florbal žen, nohejbal 
a gymnastika mládeže). Sokol sdružuje 
na 230 členů.

Mezi našimi největšími úspěchy lze 
připomenout sestru Boženu Kalovou – 
Dobešovou, členku gymnastického druž-

stva, jež získalo v roce 1936 na olympiádě 
v Berlíně stříbrnou medaili a v roce 1938 
na mistrovství světa v Praze medaili zlatou. 
Nelze však zapomenout ani na ostatní 
oddíly, jež v dnešní době dávají zejména 
dětem možnost sportovat a mají úspěchy 
na sportovním poli. V dnešní době počítačů 
je sport velice opomíjen.

Sokol je otevřen všem lidem bez rozdílu 
věku, pohlaví či náboženského vyznání. Stačí 
když navštíví vybraný oddíl, vyplní přihlášku 
a zaplatí roční členský poplatek. Veškeré 
informace vám poskytnou trenéři a vedoucí 
oddílů nebo starosta Sokola Petr Pošmůrný.

Petr Pošmůrný 

Sportovní klub 
Sígrs american 
football

Náš tým se každoročně účastní ČLAF 
(České ligy amerického fotbalu), Divize III 
(3. nejvyšší soutěž v ČR).

Vznik klubu se datuje do roku 2006. Od 
roku 2011 jsme pravidelně účastníky ligy.

V letošní sezóně bychom rádi vyhráli 
Divizi III s následným postupem do Divize 
II. Z dlouhodobějšího hlediska mezi naše 
hlavní cíle patří postup mezi elitu týmů 
amerického fotbalu v ČR, tedy do Divize I. 
Tento cíl je sice vysoký, ovšem v horizontu 
několika let rozhodně není nereálný.

Mezi naše největší úspěchy patří II. místo 
na otevřeném halovém mistrovství ČR 
v roce 2009, I. místo v ČLAF C v roce 2012, 
III. místo v ČLAF B v roce 2013 a I. místo 
v ČLAF C v roce 2014. Pravidelné tréninky 
míváme každý čtvrtek v 19:30 hod. v hale 
ZŠ v Bílovicích nad Svitavou a každou so-
botu v 18:00 v hale TJ Start Lesná.

Jsme otevřený sportovní klub, který rád 
kdykoli přivítá do svých řad nové členy. 
V  případě zájmu či jakýchkoliv dotazů 
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prosím kontaktujte hlavního trenéra Petra 
Švandu, tel. +420 777 072 951. popř. na 
email bilovice.sigrs@gmail.com.

Petr Švanda 

Živá tradice  
pro Bílovice

Občanské sdružení bylo založeno v roce 
2012 hrstkou nadšenců, kteří se účastnili 
tradičních Mladých hodů. V  popředí naší 
činnosti je zájem o místní folklor a tradice 
a snaha o obnovu a udržení lidového kroje 
Bílovic. Občané se s námi mohou pravidel-
ně setkávat na Mladých hodech a Martin-
ské huse. Spolupracujeme na Masopustu, 
účastníme se jarního úklidu obce nebo 
akce Česko zpívá koledy. Nechali jsme ušít 
dva nové kroje a chystáme se provést větší 
opravy na těch starších. Byli bychom rádi, 
kdyby se mezi našimi mladými spoluob-
čany zvýšil zájem o nošení krojů, a rádi 

mezi sebou přivítáme kohokoli. Kontaktovat 
nás můžete na facebooku: www.facebook.
com/ZivaTradiceProBilovice. Nejbližší 
velká akce budou Mladé hody a již během 
dubna se budou konat pravidelné schůzky, 

kde se bude celá akce plánovat, budeme 
tančit a zpívat – na tato setkání jsou všichni 
zájemci zváni, budeme o nich informovat 
právě na facebooku. Těšíme se na všechny!

Jitka Štanclová 

STATISTIKA ZA ROK 2014

Počet knih: 10 604
Nové: 839
Registrovaní čtenáři 443 (z  toho děti 

do 15 let 191)
Návštěvníci: 4 038 (fyzické i virtuální 

návštěvy)
Návštěvníci kulturních akcí: 446 (ško-

láci a družináři, školka, besedy pro 
dospělé)

Uživatelé internetu v  knihovně: 109; 
počet návštěv www stránek. 11 059

Počet výpůjček: 9  387 (asi 21 knih 
ročně na 1 čtenáře; loni 18 ks na 
1 čtenáře)

NOVÉ KNIHY

Pro dospělé:
DĚJINY SVĚTLA Jan Němec (o foto-

grafovi Františku Drtikolovi)
PLATANOVÁ ALEJ John Grisham 

(rasové problémy)

DIGITÁLNÍ DEMENCE Manfred Spitzer 
(digitální závislosti, výsledky výzkumů)

OBUVNÍKOVA ŽENA Adriana Trigiani 
(opojné, pestré a romantické vyprávění 
z Itálie)

PŘÍZRAK Jo Nesbo (9. díl krimisérie 
s Harry Holem)

PÁD VZHŮRU Gery van Hass (pád člověka 
až na dno a jeho druhá šance)

STŘÍBRNÁ ZÁTOKA Jojo Moyesová 
(oceněný světový bestseler pro ženy)

Pro děti máme 30 nových knih od osvěd-
čených spisovatelů.

CO DÁL

Březen - měsíc čtenářů v  knihovně: 
ukončení soutěže se samolepkami za 
půjčování knih

Nejlepší čtenář je táta – beseda pro děti, 
s předčítáním

Pokračují schůzky zájemců nejen 
o historii Bílovic (každý poslední pátek 
v měsíci), těším se na návštěvy žáků ze 

Čtenářské okénko

OMLUVA
Redakce Bílovického zpravo-

daje se omlouvá Kynologickému 
klubu Bílovice nad Svitavou, že 
v  minulém čísle byla uveřejněna 
fotografie jeho psovoda se psem 
pod článkem o Kynologickém klubu 
Svitava – Bílovice. Kolektiv redakč-
ní rady této záměny upřímně lituje.

Redakce 
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školy a školky, na tematické vzdělá-
vací akce (během celého roku) a na 
povídání se známými osobnostmi 
z Bílovic a okolí.

J. A. Komenský 1592–1670; 
„S pomocí knih se mnozí stávají 
učenými i mimo školu. Bez knih 
pak nebývá učený nikdo ani ve 
škole.“

Marie Nedopilová,  
knihovnice 



Bílovická křižovatka

HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU
AREÁL OTEVŘEN OD 13.00

3. ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU
POD ZÁŠTITOU OBCE BÍLOVICE NAD SVITAVOU A TJ SOKOL 

6. ČERVNA 2015
SOBOTA

PŘEDPRODEJ: OÚ BÍLOVICE NAD SVITAVOU, PODATELNA / ČERPACÍ STANICE FORS BÍLOVICE NAD SVITAVOU / DŮM PÁNŮ Z LIPÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY 17 / INDIES, POŠTOVSKÁ 2 / CK KUDRNA, VOBCHŮDEK, PODCHOD POD HLAVNÍM NÁDRAŽÍM

WWW.BILOVICKAKRIZOVATKA.CZ

VSTUPNÉ 200 KČ / V PŘEDPRODEJI 150 KČ

BÍLOVICE NAD SVITAVOU

 PĚVECKÝ SBOR
BYSTROUŠKA

UKULELE
ORCHESTRA
JAKO BRNO

LENKA
FILIPOVÁPOLETÍME?

ADD GOSPEL

BIOMASSA
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Festival 
Bílovická 
křižovatka

Již 3. ročník festivalu Bílovická kři-
žovatka se uskuteční v sobotu 6.6.2015 
od 13  hodin na hřišti za Sokolovnou 
v  Bílovicích nad Svitavou. Hlavními 
hvězdami letošního ročníku budou 
zpěvačka Lenka Filipová a kapela Pole-
tíme? Dále vystoupí  skupina  Biomassa, 
Ukulele orchestra jako Brno, gospelový 
sbor ADD GOSPEL. Na festivalu vy-
stoupí, a již tradičně ho zahájí, dětský 
pěvecký sbor Bystrouška pod vedením 
paní učitelky Hamákové. Součástí fes-
tivalového areálu bude  skákací hrad.

Vstupenky v ceně 150,- Kč se budou 
prodávat na podatelně obecního úřadu, 
na benzince FORS a v Brně v obvyklých 
předprodejích. Na místě v den festivalu 
se budou prodávat za 200,- Kč. Děti 
do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup 
zdarma.

Podrobnější informace na webu 
festivalu www.bilovickakrizovatka.
cz. Festival pořádá Obec Bílovice nad 
Svitavou ve spolupráci se Sokolem.

Miroslav Boháček 

V  lednu uplynulého roku jsme začali 
zkoušet novou divadelní hru. Jednalo se 
o parodii na známý román A. C. Doyla 
Pes baskervillský. V našem podání se hra 
jmenovala Prokletí rodu Baskervillů, aneb 
Pozor, zlý pes, a jak už název napovídá, 
kromě hlavních postav měl s  původní 
hororovou předlohou jen velmi málo spo-
lečného. Díky štědré finanční pomoci Obce 

Bílovice nad Svitavou jsme mohli nejen 
zrenovovat kulisy použité při loňském 
představení, vyrobit jejich nové součásti 
a mnoho nových, nákladných rekvizit, ale 
také jsme mohli svépomocí vyrobit zcela 
nové osvětlení jeviště. Světelná rampa před 
jevištěm byla obohacena o několik barev-
ných a bodových reflektorů a nefunkční 
světla na jevišti byla nahrazena novými. 

představení vyprodáno už z předprodeje, 
což nás samozřejmě těšilo, stejně jako 
skutečnost, že patronem našeho večera 
měla být naše herecká a dabingová legen-
da, Mistr Vladimír Brabec.

Byla to pro nás opravdu velká čest, vy-
stupovat před umělcem takového formátu, 
a velmi nás potěšilo, že Mistr v následné 
besedě velmi kladně ohodnotil představení 
jako celek i herecké výkony jednotlivců. 
Také se velmi zajímal nejen o činnost naše-
ho amatérského divadla od jeho vzniku až 
po současnost, o naši spolupráci s předsta-
viteli obce, ale o kulturní život v naší vesnici 
obecně. Potěšilo ho množství kulturních 
akcí, které se u nás konají, zejména ho 
překvapila multikulturní akce Bílovická kři-
žovatka. Ocenil jak představitele obce, kteří 
jsou ochotni, zvláště v dnešní době, věno-
vat úsilí a finanční prostředky na rozvoj 

Co je nového 
v divadelním 
souboru BOTA?

Toto osvětlení bude sloužit nejen nám, ale 
i všem ostatním organizacím a spolkům, 
které sál kulturního domu využívají.

Přestože jsme díky nedostatku času 
museli obě premiéry uskutečnit v poměr-
ně nevýhodných termínech – jednalo se 
o čtvrtek a neděli večer, byli jsme překva-
peni velkým zájmem publika, které po oba 
večery zaplnilo sál téměř do posledního 
místečka. Měli jsme z  toho obrovskou 
radost, protože nás na podzim čekala 
nejprestižnější akce, které se pravidelně 
zúčastňujeme už několik let, a to Festival 
ochotnických divadel v  Bučovicích. Jak 
jsme byli pořadateli informováni, bylo naše 

kultury, tak i nasazení, s jakým někteří lidé 
ve svém volném čase pracují pro kulturní 
vyžití svých spoluobčanů. Prohlédl si i naši 
divadelní kroniku, kam nám napsal krásné 
věnování a přání dalších úspěchů. Beseda 
byla velmi srdečná a veselá, a přestože byl 
Mistr právě po operaci ploténky, nestěžoval 
si na nepohodlí, ale naopak sršel humorem 
a doslova sypal z  rukávu jednu veselou 
historku z natáčení a dabingu za druhou. 
Jeho povzbuzující slova nás opravdu hod-
ně vzpružila a dodala nám energii pro další 
činnost našeho divadla.

Jak už pravidelní čtenáři tohoto sloup-
ku vědí, nespecializuje se BOTA jen na 

Členové souboru v rozhovoru s Vladimírem Brabcem.
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divadelní představení. Každoročně spolu 
se spolkem Živá tradice pro Bílovice po-
máháme s přípravou Masopustní veselice 
pro naše nejmenší, s KDU-ČSL se podílíme 
na přípravě Mladých hodů a o prázdninách 
jezdíme reprezentovat Bílovice na závody 
dračích lodí Křetínka Cup.

Rovněž podzim a zima jsou pro náš 
soubor obdobím horečné činnosti. Spolu 
s  Živou tradicí pořádáme Martinskou 
husu. V listopadu proběhl už třetí ročník 
a zdá se, že si tato pěkná akce získává 
v Bílovicích stále více a více příznivců. Na 
začátku prosince jsme se spolu s Živou 
tradicí pro Bílovice, chrámovým sborem 
BACHs a dětmi z Bystroušky zapojili do 
akce Česko zpívá koledy. Atmosféra byla 
velmi krásná, téměř jsme cítili Vánoce ve 
vzduchu – jen nás mrzelo, že se zúčastni-
lo velmi málo spoluobčanů. Dalo by se říci, 
že pěvecká část byla oproti návštěvníkům 
ve značné přesilovce.

Podobně se nám vedlo i na vánočních 
trzích, kde jsme zorganizovali spolu 
s BACHsem program s názvem Děti zpívají 
Ježíškovi. Za zpěvu koled jsme přišli na 
pódium spolu se Svatou rodinou, položili 
Ježíška do připravených jesliček a vyzvali 
děti, aby Jezulátku něco pěkného zazpívaly 
nebo zarecitovaly. Panna Maria měla plný 
košíček drobných hraček a dárečků, které 
jsme chtěli rozdávat dětem spolu s vystři-
hovánkami Betlémů a vánočními samo-
lepkami. Bohužel, tato akce proběhla za 
minimálního zájmu veřejnosti – na jeviště 
za námi přišlo pouze pět dětí. I přesto jsme 
se rozhodli tuto akci zopakovat i v příštím 
roce. Byli bychom rádi, kdyby se z ní stala 
taková předvánoční tradice, která by našim 
nejmenším alespoň trochu ukrátila čekání 
na vánoční nadílku.

Poslední týden před vánocemi jsme vě-
novali nácviku Živého Betléma, na kterém 
s  námi i letos spolupracoval chrámový 
sbor BACHS se sbormistrem Bronislavem 
Tomášem. Betlém jsme odehráli 25. pro-
since před kostelem Sv. Cyrila a Metoděje. 
Zájem diváků byl opravdu veliký a máme 
upřímnou radost, že se naše Živé Betlémy 
spoluobčanům stále líbí.

I na rok 2015 máme mnoho plánů, které 
ovšem musíme přizpůsobit plánované 
rekonstrukci Obecní hospody. V rámci této 
rekonstrukce se bude rozšiřovat stávající 
jeviště a předělávat opona. Materiál na tyto 
práce bude financovat obec a členové na-
šeho souboru je provedou svépomocí. Také 
budeme pomáhat s novým ozvučením sálu, 
které se obec také rozhodla financovat, 
a které bude, stejně jako nové jeviště, slou-
žit všem kulturním složkám. V novém roce 
budeme pokračovat ve zkouškách nové 
divadelní hry a plánujeme, že i letos se 
zúčastníme všech kulturně-společenských 
akcí, na kterých obvykle spolupracujeme. 
Rádi bychom se ještě výrazněji zapojili do 
programu na bílovických vánočních trzích 
a chceme vymyslet zcela nový zábavný 
program pro naše nejmenší.

Dovolte mi ještě, abychom touto cestou 
poděkovali Obci Bílovice nad Svitavou, 
zejména panu starostovi Boháčkovi, 
místostarostovi panu Vozkovi a tajemnici 
paní Kárné a samozřejmě všem, kteří naši 
činnost podporují. Víme, že kultura na 
amatérské úrovni není výdělečná činnost, 
o to více je třeba ocenit vše, co všechno 
v tomto směru nové zastupitelstvo podniká.

Za divadelní soubor BOTA
Jana Appelová a Jaromír Zima

vedoucí souboru 

Historie bílovického Vánočního běhu 
sahá až do roku 1978. Vznikl s úmys-
lem navázat na Vánoční běhy, které se 
v Bílovicích běhávaly v první polovině 
20. století. Na začátku byl organizován 
pro místní občany, ale brzy se dostal 
ve známost mezi atletickou komunitou 
v okolí Brna.

Loňský ročník Vánočního běhu byl již 
třicátý pátý. Část běžců a běžkyň nám 
odlákal závod v Okrouhlé, který je sou-
částí Brněnského Běžeckého Poháru, 
a na druhou prosincovou sobotu jsme 
ho přesunout nechtěli, protože to se 
konal Vranovský žleb, který je novým 
závodem BBP. Někoho možná také 
odradilo počasí, protože ještě v pátek 
odpoledne pršelo. Sobotní dopoledne 
už bylo bez deště, ale stále bylo zata-
ženo a po dešti byly mokré lesní cesty.

Vánočního běhu se v posledních 
ročnících mohou účastnit i ti nejmladší 
v kategorii předškolní děti. Těch bylo 
osm a všichni běželi s velkým nadšením, 
někteří s rodičovským doprovodem. 
Nejmladšího žactva bylo dohromady 
25, s tím že bylo rozděleno do dvou 
věkových kategorií a holky i kluci byli 
oceněni samostatně. Jen osm z nich 
bydlí v Bílovicích. V mladším žactvu 1  

Rudolfa 
Těsnohlídka 
6.12.2014

VÁNOČNÍ

BĚH
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skončila nejlépe Lenka Jankovská mezi 
holkami. Kluci byli jen dva a oba z Bílovic. 
V mladším žactvu 2 se nejlépe umístila Petra 
Kutějová, která byla na druhém místě.

Pak už startovala kategorie přípravky, 
kde tři ze šesti děvčat byly z Bílovic a nej-
lépe skončila Valentina Sláčiková na třetím 
místě. Mezi kluky nebyl jen jeden z Bílovic 
a vyhrál domácí Petr Jankovský. V mlad-
ších žákyních zabojovaly proti sobě členky 
atletického oddílu a vyhrála Eliška Mezero-
vá. Před startem nejstarších kategorií jsme 
vyhlásili výsledky nejmladších kategorií, 
aby malí závodníci mohli jít do tepla.

Ve starších žákyních vybojovala vítězství 
domácí Michaela Kieslová nad soupeřkou 
z Lulče. V kategorii starších žáků jsme na-
opak viděli souboj mimobílovických atletů. 
Vyhrál Štěpán Stloukal z ACT leraK Blansko 
před oddílovým kolegou Davidem Klíčem 
a třetím Filipem Zemanem z AHA Vyškov.

Nyní přišel na řadu start kategorie do-
spělých – ženy a muži běželi dohromady. 
Žen se nakonec přihlásilo šest, z toho jen 
jedna z Bílovic. Mužů přišlo na start jede-
náct, z toho dva jsou občané Bílovic. Mezi 
ženami zvítězila Hana Vejrostová z Luko-
van časem 28:08 před Evou Hyánkovou 
z  Bílovic (30:43) a Kateřinou Staňkovou 
za klub Pisoárky (31:18).

Oddíl stolního tenisu místního Sokola 
pokračuje v dlouhé tradici Vánočních 
turnajů, kde se setkávají lidé v poho-
dové vánoční náladě, aby navzájem 
svedli boj o nejlepšího stolního tenistu 
v Bílovicích.

Vánoční turnaje jsou pravidelně pořá-
dány 26. prosince, na Štěpána. Stejně 
tak tomu bylo o Vánočních svátcích 2014. 
Letos si přišlo turnaj zahrát 27 hráčů, 
mezi nimiž byli členové našeho oddílu 
registrovaní v České asociaci stolního te-
nisu a hrající Brněnskou městkou soutěž, 
hráči hrající ligu Brněnského rekreačního 
stolního tenisu (BREST), ale také dost re-
kreačních hráčů, kteří hrávají stolní tenis 

jen s kamarády. Jeden účastník do Bílovic 
přijel na turnaj „až“ z Brna.

Hrálo se ve třech sedmičlenných sku-
pinách a jedné šestičlenné skupině, takže 
každý měl jistotu zahrání si minimálně 
šesti, potažmo pěti zápasů. Hráči pořáda-
jícího oddílu byli rovnoměrně rozlosováni 
do všech skupin a s nimi i čtyři další hráči, 
jejichž výkonnost jsme znali. Zbytek hráčů 
byl rozdělen losováním skupin. Hráči měli 
k dispozici občerstvení v podobě čepo-
vaného piva Bernard. Každý dostal jeden 
půllitr zdarma v rámci startovného. Mezi 
zápasy si mohli povídat, sledovat zápasy 
ostatních hráčů hrajících současně na 
čtyřech stolech.

Nejlepší čtyři hráči z každé skupiny 
postoupili do šestnáctičlenného pavouka, 
který se hrál na jednu prohru. Pouze pora-
žené semifinalisty čekal ještě zápas o třetí 
místo. Mezi čtveřici nejlepších se probo-
jovali Petr Marvan, Michal Balcárek, Jan 
Kozák a nebílovčák Mojmír Spurný. První 
semifinále vyhrál Balcárek nad Marvanem 
3:2 a druhé semifinále vyhrál Spurný nad 
Kozákem také 3:2. Následné finále vyhrál 
Michal Balcárek nad Mojmírem Spurným 
3:1 a souboj o třetí místo vyhrál Jan Kozák 
nad již vyčerpaným Petrem Marvanem 3:0. 
Nejlepší tři hráči dostali ceny od sponzo-
rů: MiPoN, s.r.o. (ponožky z Moravského 
krasu), T-shock, s.r.o. (potisk textilu, hrn-
ků, odznaků) a CZ.NIC, z.s.p.o. (správce 
domény .cz, bezpečné přihlašování ke 
službám přes mojeID). Reportáž z turnaje 
můžete vidět v archivu televizního studia 
na oficiálních stránkách naší obce.

Martin Šerák 

Vánoční turnaj 26.12.2014
ve stolním tenise

Nad všemi ostatními muži zvítězil vý-
razným rozdílem třídy František Kubínek, 
taktéž z klubu Pisoárky, v čase 22:38. 
Druhý doběhl Martin Šerák z Bílovic s větší 
ztrátou s časem 26:41 a třetí byl Jiří Huť-
ka z Brna za čas 26:54. Jeden závodník 
závod nedokončil.

Nikomu se nic nestalo, i když se někteří 
závodníci projeli po blátě. Podle ohlasů po 

závodě se závodníkům Vánoční běh 
líbil a rádi zase přijedou. Rádi uvidíme 
na našich závodech více bílovických 
občanů. Příležitost k tomu mají na 
30. Jarním běhu 11. dubna 2015.

Bližší informace a také výsledky 
najdete na webové adrese behy.bilo-
vice.info.

Martin Šerák 
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