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při posledním rozloučení

Vážená rodino,
vážení hosté,

Král je mrtev,
ať žije král...
takovéto zvolání jsme určitě mnozí slyšeli
v historických filmech, nebo jsme o něm
četli.... Byly doby, kdy mě toto jednání
pohoršovalo a myslela jsem si, jak mohli
být lidé tak krutí, že když král zemřel, tak
se zároveň s truchlením nad zemřelým
volá sláva jeho nástupci.
Po letech jsem však pochopila situaci. Ač
sdílíme smutek, život jde dál a vládce musí
být nahrazen.
Do stejné situace jsme se dostali v Bílovicích, když naprosto neočekávaně zemřel
náš starosta Arnošt Huňař. Všichni jsme
tím byli zasaženi jako bleskem. Nikdo sice
nic nevyvolával jako v době králů, ale lidé
ve vedení obce se dostali do nezáviděníhodné situace. Pochopitelně bylo potřeba
přemýšlet o novém starostovi. Toto číslo
zpravodaje proto věnujeme vynuceným
změnám ve vedení obce.
Začtěte se, prosím, do řádků věnovaných
starostovi Arnoštu Huňařovi, ale i řádků
o situaci, která jeho odchodem nastala.
Novému starostovi Miroslavu Boháčkovi
popřejme společně hodně energie a rozvahy k práci, pro kterou po dlouhých úvahách nabídl svou kandidaturu a byl zvolen.
Olga Uhrová
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odešel Arnošt Huňař, otec, dědeček,
bratr. Odešel starosta Bílovic nad Svitavou.
Pro tuhle chvíli se těžce hledají slova
útěchy, o to více, že Arnošt nám byl po
mnoho let blízký jako člověk, kolega
i přítel. Dovolte mi, abych vám jménem
Zastupitelstva a Rady obce Bílovice
nad Svitavou, jménem všech spolupracovníků a zaměstnanců obecního
úřadu i jménem svým vyjádřil hlubokou
a upřímnou soustrast nad jeho úmrtím.
Znal jsem Arnošta prakticky celý život.
Poznal jsem ho ale až za těch několik
posledních let, kdy jsem byl členem
zastupitelstva a později i rady obce
a začal s ním blíže spolupracovat. Čím
déle a lépe jsem ho poznával, tím více
jsem si ho vážil a měl ho rád. Ne pro
to, co říkal, ale pro to, co dělal, co byl.
Měl rád lidi, měl rád život a žil rád svůj
život plný práce, zájmů a neuvěřitelného
množství přátel a známých. Ukázal nám,
jak má vypadat naplněný život.
Arnošt byl také chlap. Chlap, na kterého se dalo spolehnout, který si nikdy
nestěžoval, který dokázal držet slovo,
jehož slovo platilo a mělo svou váhu.
Během naší spolupráce se mi častokrát

stalo, že jsem mu až později a zpětně
musel dát za pravdu. Byl to člověk,
kterému jsme mohli věřit a kterého
jsme měli rádi.
Prožil celý život v Bílovicích, pro Bílovice žil a Bílovice byly jeho život, stal se jakýmsi jejich dobrým duchem. Byl s nimi
spjatý jako málokdo. Jeho pracovní den
měl 24 hodin, dělal tisíc věcí, vyřizoval,
zařizoval, u všeho byl, všude byl vidět.
Dělal také dalších tisíc věcí, které už na
první pohled vidět nebyly, u kterých se
považovalo jaksi za samozřejmé, že jsou,
že fungují. Ale fungovaly právě díky
Arnoštovi, který zařídil, vyřídil, udělal,
pomohl. Na našeho Arnošta byl prostě
spoleh. Dlužíme mu dík. Dík, který mu
už nemůžeme říct. Odešel Arnošt Huňař, odešla osobnost, odešlo kus Bílovic.
Umřel své rodině, svým přátelům, ale
také svým Bílovicím.
S jeho smrtí se budeme jen těžko smiřovat, bude těžké vyplnit mezeru, která
vznikla jeho odchodem.
Jiří Wolker v jedné své básni říká, že se
smrti nebojí, že smrt není zlá, že je to
jen kus života. Že co strašné je, co zlé
je, to umírání je…
Arnošt uměl nejenom krásně žít, on
uměl i umřít. Bohužel tento den nastal
příliš brzy.

Smuteční projev
bývalého ředitele Dopravního podniku
města Brna Ing. Bedřicha Prokeše
Dovolte mi, abych vyjádřil hlubokou
lítost nad úmrtím starosty obce, našeho
spolupracovníka, spoluobčana a kamaráda, pana Arnošta Huňaře.
Odešel nám příliš brzy. Jsme zarmouceni a vědomi si toho, že jsme ztratili
člověka, po kterém zůstane v našem
životě trvalá mezera. Mluví se mi velmi
těžko, protože jsem Arnošta znal plných
čtyřicet let.
Arnošt Huňař se narodil 24. října 1943
v Brně. Bydlel s rodiči krátce v areálu
bílovického mlýna, kde tatínek Arnošta
působil jako zahradník. Potom se rodina
přestěhovala na Husovu ulici, kde se narodil jeho mladší bratr Jaroslav. Arnoštovi rodiče na Husově ulici provozovali
dlouhá léta zahradnictví a oba synové,
když bylo potřeba, pomáhali. V Bílovicích nad Svitavou vychodil Arnošt
základní školu a protože mu okolnosti
nedovolily pokračovat v otcových šlépějích, vstoupil 1. září 1958 do učebního poměru v oboru elektromontér
u Dopravního podniku města Brna. Po
vyučení a absolvování vojenské služby
začal pracovat od 1. srpna 1961 u stejného podniku až do svého odchodu do
důchodu 31. prosince 2005.
Během práce vystudoval dálkově průmyslovou školu. Absolvoval mnoho
dalších odborných zkoušek a školení
a ve svém oboru se stal uznávaným
specialistou. Mnohým byl učitelem
a zasvětil je do mnoha tajů svého
řemesla, které nelze vyčíst v žádných
příručkách ani učebnicích. Mimo jiné
byl i revizním technikem lodní dopravy
na brněnské přehradě. Přes všechny své
znalosti a zkušenosti nebyl ambiciózním
člověkem a netoužil po kariéře. Zůstal
vždy skromným a přátelským a přinášelo mu radost a potěšení, že může
pomoci. Protože byl pravým křesťanem
v tom nejširším slova smyslu, nasadil
vždy všechny síly, když jeho známí
a přátelé potřebovali pomoci i ve svých
soukromých záležitostech. Toto úsilí se
stalo jeho celoživotním tématem.

Jeho snaha a touha být prospěšným své
milované obci ho přivedla také do veřejného života, kde pracoval od roku 1976
jako poslanec za Čs. stranu lidovou.
Od 15. listopadu 2002 byl zvolen neuvolněným místostarostou a od 1. ledna
2005 pracoval již jako místostarosta na
plný úvazek. V roce 2010 byl zvolen
starostou obce. Své funkce si vážil a plně
chápal její rozsah, důležitost a odpovědnost, která dosahuje vysoko nad rámec
zákonných ustanovení.
Mezi široký záběr jeho činností patřila
také dlouholetá starost o provoz veřejného osvětlení, který jeho zásluhou
a přispěním nezatížil tolik obecní rozpočet. O svou obec se staral nad rámec
svých pracovních povinností, jezdil
mnohdy v noci v zimě s pracovníky, kteří
zajišťovali posyp komunikací, aby pomohl a zkontroloval jejich sjízdnost, aby
se ráno lidé dostali bezpečně do práce.
Při všech jednáních a rozhodováních
postupoval uvážlivě a citlivě, rád si věci
důkladně rozmyslel, vyslechl všechny
argumenty a až po důkladném seznámení se všemi podrobnostmi daného
problému dospěl k rozhodnutí. To mohlo někdy vést i k povrchní domněnce, že
není nakloněn záležitost řešit. Pravdou
byl však opak. Rozhodl se v okamžiku,
kdy byl stoprocentně přesvědčen, že se
rozhodl dobře a své stanovisko potom
již neměnil.
Své osobní kontakty a vazby uměl využít
ve prospěch veřejnosti a obce, včetně
získání finančních prostředků. Jeho
podřízení a spolupracovníci u něho
vždy našli pochopení. Byl toho názoru,
že se dá vždy najít řešení a trápily ho
vypjaté emotivní situace, ke kterým
někdy při schůzích docházelo, bytostně
je nesnášel.
Ve vysokém pracovním nasazení pracoval ve veřejné správě pro Bílovice nad
Svitavou až do své smrti, která ho zastihla nečekaným a rychlým způsobem
ve spánku dne 18. dubna 2012 a ukončila jeho bohatý a prací naplněný život.

Pan Arnošt Huňař byl výjimečnou
osobností a připomeňme si proto také
jeho rozsáhlé společenské působení.
V první řadě byl hluboce oddán svému náboženskému přesvědčení, které
vycházelo z historické rodinné tradice.
Při svém obrovském pracovním vytížení
měl hlavní zásluhu na organizaci poutí,
ať už to byla každoroční pouť na Sv.
Hostýn, do Křtin, Žarošic a dalších míst.
Byl spolupořadatelem lidoveckých hodů
a plesů, které měly vždy svou úroveň.
Na těchto i jiných akcích se podílel
nejen organizačně, ale často a nemálo
také finančně. Od svých mladých let se
staral o věžní hodiny svého milovaného
kostela, ve kterém se s ním dnes loučíme
naposledy.
Musíme také zmínit jeho dlouholetou činnost jako člena mysliveckého
sdružení, kam ho přivedla jeho láska
k přírodě. Již v 15 letech se začal učit
myslivecké fanfáry na borlici, kterými
pak v roce 1965 doprovázel svého učitele Antonína Svobodu na jeho poslední
životní cestě. Myslivecké zkoušky vykonal v 18 letech. Myslivci jej měli rádi,
a proto byl zván na hony a společenská
setkání do mnoha mysliveckých společností. S dlouholetým členem sdružení,
zesnulým panem Slávkem Kalou, vytvořil nezapomenutelnou dvojici, která
v širokém okolí Brna dokázala bavit
účastníky honu, často až do brzkých
ranních hodin. Podílel se aktivně na organizaci tradičních mysliveckých plesů
a dalších kulturních událostí. Bílovičtí
myslivci si plně uvědomují rozsah jeho
činnosti v jejich sdružení, a že nebude
jednoduché vše zajišťovat tak, jak to
dokázal Arnošt Huňař.
Krásný a srdečný vztah měl také k pracovníkům Mendelovy univerzity Školního lesního podniku Křtiny, ke kterým
jej poutalo upřímné přátelství.
Byl také dlouholetým členem i funkcionářem Sboru dobrovolných hasičů
v obci Bílovice nad Svitavou. Zúčastnil
se mnoha společných zásahů, pomáhal
při povodních a organizoval a morálně
i finančně podporoval společenské akce.
Hasičům byl dobrým pomocníkem
i kamarádem. Hasiči mu děkují a jsou
si vědomi, že budou jeho přítomnost již
trvale velmi postrádat.
Podporoval i kulturu v obci a společenské akce pro širokou veřejnost.
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Bílovické divadlo BOTA mu děkuje
za podmínky, které vytvořil a kterými
podporoval jejich činnost.
Velkou přízeň také věnoval bílovickému Sokolu, pro jehož činnost
zajistil nemalé finanční prostředky.
Byl úžasně zručný i manuálně a jeho
velkou osobní zálibou byly staré
motorky. Jezdil na výstavy veteránů,
sháněl součástky a podle technické
dokumentace motocykly renovoval
tak, že vypadaly, jako by právě sjely
z výrobního pásu. S potěšením se
potom na nich projel.
Měl rád přírodu a květiny, které
pěstoval před svým domem. Měl
mnoho přátel a známých, znal obrovské množství lidí, které měl rád,
rád se s nimi setkával a lidé měli rádi
jeho. Byl to také člověk plný humoru
a jemné recese a jeho historky a příhody byly pověstné.
Chápejme ho jako osobnost, která
vysoko vyčnívala nad běžný rámec
a byla zárukou, jistotou a pilířem pro
svou rodinu, obec a všechny, kteří ho
měli rádi.
Arnošte, čest Tvé památce, nikdy na
Tebe nezapomeneme.
Redakčně kráceno

Poděkování
Dovolte mi, abych poděkovala touto
cestou všem občanům za projevená
slova soustrasti, útěchy a laskavá
slova vzpomínek při úmrtí mého
tatínka, pana Arnošta Huňaře.
Velmi mě posílily a pomohly mi
zvládnout tuto nečekanou a pro mě
tak bolestnou událost.
Hluboce si vážím psychické i materiální podpory, které se mi dostalo
od přátel i známých a rovněž velmi
děkuji za účast při posledním rozloučení. Vaše podpora byla pro celou
naši rodinu velmi důležitá a cenná.
S vědomím a zkušeností z této
nenahraditelné ztráty bych si moc
přála, abychom si všichni dokázali
včas projevit vzájemný respekt, úctu
a pokoru.
Protože slova „potom a později“ se
nám v okamžiku mohou změnit na
„nikdy“.
Věra Mazancová
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Rada obce

Bílovice nad Svitavou
se od předchozí schůze Zastupitelstva obce sešla
na pěti schůzích, kde se zabývala těmito body:
jednání | 14. 3. 2012

Rada obce rozhodla
• že na základě proběhlého jednání
s ředitelkou MŠ dne 6.3.2012 nebude vyhlašovat konkurs na ředitelku
MŠ, Rada obce potvrzuje ředitelku ve
funkci na 6 let tj. do 31.7.2018
Rada obce schválila
• M. Havlína IČ: 65346939 jako nového nájemce nemovitosti č.p. 24 na
parcele st.22 včetně stodoly, chlévu
a dvora o celkové výměře 987 m2 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní za účelem parkování zemědělské
a lesní techniky a příslušenství,
uskladnění palivového dřeva. Cena
za pronájem je 20 000,- Kč/rok
• poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v roce 2012 ve výši 7 500,-Kč Bílovickému skautskému oddílu
• příspěvek ve výši 5 000,-Kč na představení Pašijí 30.3.2012, doporučuje vybírat vstupné na této akci ve výši 50,-Kč

• zápis Kulturně školské komise ze
dne 20.2.2012
• informaci o ukončení činnosti paní
Kutilové v komisi sociální a zdravotní
• zápis z jednání komise mediální ze
dne 2.2.2012, RO jmenuje na návrh
předsedkyně komise mediální jako
novou členku této komise paní Karlu
Hrabalovou

jednání | 28. 3. 2012

Rada obce souhlasí
• se stavebními úpravami a nástavbou
RD, ul. Husova 554, p.č. 685(st.) dle
předloženého projektu.
• se stavebními úpravami a změnou
stavby před dokončením č.p. 479,
Bílovice nad Svitavou, Mladova dle
přiložené stavební dokumentace

jednání | 11. 4. 2012

Rada obce vzala na vědomí
• zprávu z jednání komise dopravní
a bezpečnostní ze dne 16.1.2012.
Rada obce bere na vědomí informaci
o pozastavení činnosti v této komisi
pana Martina Franze.

Rada obce schválila
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi „povinným“ Obcí Bílovice
nad Svitavou a „oprávněným“ JPM
Net, s. r. o.; investorem plynovodní
přípojky je Společenství vlastníků
Obřanská 586, Bílovice nad Svitavou, vlastníkem plynárenského
zařízení se stane dle smlouvy JPM

Zkrácený zápis z  jednání Zastupitelstva obce konaného dne 15.3.2012
Zastupitelstvo schválilo navržený program
jednání, doplněný o bod jednání Nákup nového
zásahového vozu CAS.
Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise,
ověřovatele a určilo zapisovatelku.
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 1209/2
o výměře 21 m2 nově nazvaného jako st.p.
1561/1, pod objektem garáže v Trávníkách za
cenu 1 000 Kč za 1 m2, to je za celkovou cenu
21 000 Kč, dále prodej části pozemku p.č.
1209/2 o výměře 13 m2 nově nazvaného jako
st.p. 1560/1, pod objektem garáže v Trávníkách

za cenu 1 000 Kč za 1 m2, to je za celkovou
cenu 13 000 Kč.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012.
ZO vzalo na vědomí výsledky provedené fyzické
a dokladové inventury za rok 2011 dle protokolu
o provedení inventarizace.
ZO schválilo koupi bytu do vlastnictví obce Bílovice
nad Sv., v lokalitě Adamov, případně Blansko v ceně
1 300 000 Kč s možností navýšení o provizi realitní společnosti. Zakoupený byt bude použitý jako
bytová náhrada pro bývalého školníka s rodinou.
ZO neschválilo financování nákupu nového
CAS pro JSDH Bílovice nad Svitavou ve výši
3 200 000 Kč z rozpočtu obce.

Rada obce vzala na vědomí
• informaci o vydávání rozhodnutí
o přijetí a nepřijetí dětí do Mateřské
školy v Bílovicích nad Svitavou na
školní rok 2012-2013
Rada obce souhlasí
• s přístavbou a nadstavbou RD čp.
253 na ul. Husova – dvorní trakt

jednání | 25. 4. 2012

Rada obce schválila
• nájemní smlouvu na bytovou jednotku 3+1, ul. Ronovská, Adamov, jako
bytovou náhradu za školnický byt
• zveřejnění záměru prodeje pozemku
p. č. 929/8 o výměře 476 m2 , k. ú.
i obec Bílovice nad Svitavou, na
Havlíčkově ulici za cenu 10 000,- Kč

Vzhledem k započaté diskuzi ohledně obecní
policie navrhl Ing. Pavlovský – člen zastupitelstva v souladu s § 94 odst. 2) zákona 128/2000
Sb., zařadit na program jednání nový bod:
„Snížení počtu strážníků Obecní policie“. Návrh
zařadit bod jednání do programu nebyl přijat.
Zkrácený zápis z jednání Zastupitelstva obce konaného dne 4.4.2012
Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání doplněný o další bod jednání: „Rozpočtové
opatření č. 2/2012“.
Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise,
ověřovatele a určilo zapisovatelku.

• cenu za pronájem obecních pozemků 7,-Kč/m2 ročně s účinností od
1.7.2012
• zveřejnění záměru prodeje pozemku
p. č. 929/8 o výměře 476 m2 , k. ú.
i obec Bílovice nad Svitavou, na
Havlíčkově ulici za cenu 10 000,- Kč
Rada obce bere na vědomí
• informaci o ukončení analogového
vysílání k 30.4.2012, dojde k přeladění kabelové televize z důvodu změn
na družici Astra
Rada obce nemá námitek
• k přístavbě stávající chaty č.ev. 286,
zahrádkářská oblast Mladova, Bílovice nad Svitavou na pozemku p.č.
1071. 1084/52
• k provedení stavebních úprav na RD
Teperova, čp. 577, Bílovice nad Svitavou dle předložené dokumentace
• k záměru provedení stavebních úprav
„RD – nástavba, st. úpravy“ Bílovice
nad Svit., Husova 554 dle předložené
výkresové dokumentace

jednání | 9. 5. 2012

Rada obce schválila
• Obec Bílovice nad Svitavou, zadala
VZ, v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2011 o zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona, na opravu
střechy bytového domu na ul. Lesní
709, RO schvaluje jako dodavatele
veřejné zakázky mimo režim zákona
firmu Libor Urbánek, Rokycanova
29, 615 00 BRNO, IČ 60425164
v souladu se zprávou o posouzení
a hodnocení nabídek

ZO schválilo Kupní smlouvu o koupi bytové jednotky č. 444/84 se způsobem využití byt, nacházející
se v budově č.p. 444 v Adamově, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.
444 v Adamově, se způsobem využití bytový dům,
zapsané na LV 2407, stojícího na parcele St. 1130
a spoluvlastnického podílu na pozemcích, parcela
St. 1130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
417 m2, zapsané na LV č. 2795 a parcela 543/1,
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1251
m2, zapsané na LV 2900, to vše v katastrálním
území Adamov, obci Adamov a okrese Blansko,
zapsáno na listu vlastnictví č. 2414, 2407 a 2900
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,

• Obec Bílovice nad Svitavou, zadala
VZ, v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2011 o zadávání veřejných zakázek
mimo režim zákona, na vyvážení
soustavy ústředního topení v budově OÚ, aby bylo postupováno v již
započatých energetických úsporách,
RO schvaluje jako dodavatele veřejné
zakázky mimo režim zákona firmu
REGO s.r.o., Libušina tř. 2, Brno,
IČ 15546497 v souladu se zprávou
o posouzení a hodnocení nabídek
• Smlouvu o dílo č.11/2012/D na
zpracování digitálního povodňového
plánu obce se společností ENVIPARTNER, s.r.o.
• poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,Kč na provedení melioračních prací
z nádrže povrchové vody Mladova
• navrženou verzi zastavovacího plánu
pro území označené Br16 v platném
územním plánu obce Bílovice na
Svitavou
Rada obce bere na vědomí
• závady a nedostatky dle Záznamu
o provedení prověrky nadstaveb
BOZP, které proběhlo dne 25.4.2012
v Mateřské škole Bílovice nad Svitavou, závady budou odstraňovány
dle fin. možností obce v souladu se
závěry této prohlídky
Rada obce nemá námitek
• s provedením trubní vrtané studny
na pozemku p.č. 748/8 v k.ú. a obci
Bílovice nad Svitavou dle předloženého projektu
Zpracoval: Miroslav Boháček

Katastrálního pracoviště Blansko za kupní cenu
1 470 000 Kč, tento byt bude použitý jako bytová
náhrada pro bývalého školníka a jeho rodinu.
ZO schválilo Smlouvu o úschově na základě
schválené Kupní smlouvy k bytové jednotce
č.p. 444/84 k.ú Adamov.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012.
Mladá rodina koupí byt
v Bílovicích nad Svitavou. Ideálně
třípokojový, v cihlovém domě. Nejlépe
lokalita Polanka. Prosím, nabídněte.
Telefon: 724 815 621
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řádková inzerce

Net., s. r. o. Povinný zřizuje touto
smlouvou ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku věcné
břemeno, spočívající: a) v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení, b) v právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních
přípojek, provozovat distribuční
soustavu a plynovodní přípojku
k domu č. p. 586; vyměřuje jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč,
v rozsahu tak, jak je vyznačeno
v příloze geometrického plánu č.
1377-2482012 ze dne 03.02.2012
• měsíční nájem v Domě s pečovatelskou službou, Komenského 773 ve
výši 62,- Kč/m2, který bude u nově
uzavíraných smluv

Z činnosti komisí
Komise mediální

Mediální komise zajistila naplnění sekce Fotogalerie na webových stránkách
obce. Mohla by se průběžně doplňovat
o fotky z různých společenských akcí
konaných v obci. Bylo by vhodné zajistit
prolínání Fotogalerie s Turistickými
informacemi o obci. Sekce Turistické
informace na webových stránkách obce
se bude nadále upravovat a doplňovat.
Komise navrhuje, aby jeden ze členů
komise dostal administrátorská práva
ke vstupu a úpravě některých vybraných
sekcí webových stránek - konkrétně Turistické informace, Fotogalerie, Videa.
Mediální komise navrhuje spustit zkušební provoz Diskuse s tím, že k moderování se dobrovolně hlásí jeden ze členů
komise, současně je ale nutné, aby rada
souhlasila s tím, že na dotazy občanů
budou odpovídat přímo členové rady,
nebo jejich odpovědi zpracuje moderátor a bude je vkládat k diskutovaným
tématům.
Komise kladně zhodnotila zdárné
spuštění Kalendáře akcí na webových
stránkách obce, bude nutno cyklicky
upozorňovat jednotlivé spolky a sdružení v Bílovicích na možnost vkládat
akce do kalendáře.
Kameraman nezávisle na mediální komisi vytvořil novou znělku Bílovického
vysílání. Komise hodnotí tuto aktivitu
kladně, znělka je momentálně rozhodně lepší než původní, i když poměrně
zdlouhavá.
Náměty na další pořady bílovického vysílání – rozhovor s novým starostou obce,
natáčení v pekárně, natáčení s vedoucí
kynologického klubu, případně rozhovory se zajímavými osobnostmi Bílovic.
Dlouhodobě nutno zajistit, aby probíhalo natáčení Bílovických novin – někdo z rady by se měl vždy minimálně
jedenkrát za měsíc ujmout mikrofonu
a projít Bílovice v místech, kde je momentálně něco k okomentování.
Komise zajistila náplň a vydání nového
čísla zpravodaje 2/2012.
Komise se zabývala dlouhodobou nečinností některých komisí rady obce.
Nevzešel od nich za poslední rok žádný
zápis z jednání. Z toho mediální komise
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usuzuje, že tyto komise porušují Pravidla komunikace dohodnutá na začátku
volebního období a bylo by vhodné
zvážit změnu v personálním obsazení
komisí, případně jejich zrušení.
Vyjádření rady obce k bodům navrženým k projednání:
Přístup do vybraných sekcí webových
stránek obce pro člena mediální komise
Milana Sadílka se bude řešit.
Diskuse jako taková zatím spuštěna nebude, na titulní straně webových stránek
obce je již pro občany vytvořen formulář
pro dotazy a náměty, jen zde bude doplněna kolonka na zaškrtnutí souhlasu se
zveřejněním dotazu dle zákona. V budoucnu bude vytvořena složka „Odpovědi občanů“ a tam budou odpovědi na
otázky zaslané přes formulář.
Vendula Bartáková

Komise pro výstavbu
a rozvoj

Dle zprávy předsedy komise Ing. Dušana
Láznička se komise pravidelně neschází.
To, co je potřeba v tomto ohledu řešit,
se projednává přímo na radě a výstupy
z komise jsou tedy přeneseně výstupy
některých bodů jednání rady obce.
Zapsala: Vendula Bartáková

Komise kulturně-školská

Od začátku letošního roku obec podpořila mimo jiné několik kulturních
akcí, na kterých se organizačně podíleli
také členové kulturně-školské komise.
V lednu se uskutečnil v bílovickém
kostele koncert Smíšeného sboru Kantiléna a v Obecní hospodě poslechový
pořad o Elvisi Presleym. V únoru
proběhl, díky podpoře bývalého pana
starosty Arnošta Huňaře a účasti
mnoha dobrovolníků, Masopustní karneval. V březnu mohli zájemci navštívit
poslechový pořad o Bobu Dylanovi,
přednášku pana Nejezchleba, místního
kronikáře, o historii školství v Bílovicích, pašijové divadelní představení
Studia Dům pod režisérským vedením

paní Evy Tálské a před velikonocemi si
zakoupit nebo vytvořit drobnou dekoraci, pomlázku nebo šperk na jarmarku
v kulturním sále. V květnu se v bílovickém kostele uskutečnilo setkání tří
pěveckých sborů, které se, doufejme,
stane každoroční tradicí.
V současné době připravujeme akce,
které se uskuteční ve druhé polovině
roku. V průběhu letních měsíců by měly
být uskutečněny úpravy v prostorách
obecní knihovny, na které byly vybrány
finance v rámci akce Den pro knihovnu v loňském roce. V návaznosti na to
bychom na podzim rádi uspořádali další
podobnou akci.
Monika Nilašová

Komise dopravní
a bezpečnostní

(vyjádření odstupujícího předsedy)
Mé ukončení činnosti v Dopravní
a bezpečnostní komisi nebylo samozřejmě dílem okamžiku a vzbouřených
emocí na veřejném zasedání zastupitelstva dne 24.5.2012. O složení funkce
jsem již delší dobu vážně uvažoval.
Pochopil jsem, že na naše podněty
(Dopravní komise) nikdo nereaguje
a neexistuje žádná zpětná vazba mezi
komisí a vedením obce - např.: „tento
námět rozpracujte, na to zapomeňte...“,
a to od počátku funkčního období
zastupitelstva. Na pozvání k jednání
(zápis ze dne 28.2.2011) přišli dva členové zastupitelstva. Názory, které byly
a jsou prosazovány ve vedení obce (zastupitelstva) v problematice zajišťování
bezpečnosti občanů a dodržování veřejného pořádku považuji za naprosto
nekompetentní a jsou v rozporu nejen
s mým osobním názorem (v oboru pracuji více jak dvacet let), ale i s obecnými
zásadami, zkušenostmi a normami.
Posledním impulzem k okamžitému
ukončení mojí činnosti pro obec bylo
trojnásobné patové hlasování o obsazení funkce místostarosty. Všichni
jsme viděli, že rozšířené vedení obce
prakticky ani po měsíci nedospělo ke
společnému názoru na nejlepšího kandidáta na tuto funkci. Každý jistě pochopí, že s čistým svědomím nemohu
pracovat pro šéfa (vedení obce - rada,
zastupitelstvo), se kterým nesouhlasím
a kterého si v konečném důsledku ani

nemohu vážit, protože nemá sám jasno
v zásadních věcech.
Dovolte, abych ještě poděkoval všem
kolegům, kteří mně v dobré víře ve
smysluplnost naší činnosti v komisi
pomáhali.
Karel Horáček

Komise zdravotní
a sociální

Komise na poslední schůzi projednávala
doplnění členů, navrhnuto kontaktování
praktických lékařů v Bílovicích.
Z podnětu sociální komise byly vyžádány formuláře na vyřízení Seniorpasu.
Tyto vyplněné formuláře pošle obec na
příslušnou brněnskou instituci. Občané
obdrží poštou průkaz spolu s katalogem,
kde jsou zveřejněny různé slevy, např.
do lékáren, do divadla, na masáže apod.
Někteří občané tyto průkazy již mají vyřízené. Průkaz je bezplatný a doporučujeme našim starším spoluobčanům jeho
vyžádání. Komise doporučuje prezentaci
Seniorpasů v bílovické kabelové TV.
Součástí sociálně zdravotní komise je
Sbor pro občanské záležitosti, v minulosti se jako jeho zástupce zúčastňovala
paní Hamáková blahopřáním k životním jubileím občanů. V březnu tohoto
roku se náš bývalý spoluobčan pan Kala,
který momentálně pobývá v Domově
důchodců v Letovicích, dožil životního
jubilea 90 let. Za obec mu byla blahopřát
předsedkyně komise.
V podzimním období plánujeme uskutečnění zájezdu do divadla a v měsíci
říjnu posezení pro důchodce s místní
oblíbenou hudbou Dědci, kteří budou
hrát k poslechu i tanci. Zajištěno bude
i občerstvení a další program. Další
možností společenského vyžití pro seniory by mohlo být uskutečnění zájezdu
do typické betlémářské obce Třeště.
Taťána Součková

Komise pro životní
prostředí

Zpráva Ing. Jana Kadlece, předsedy
komise, která shrnuje činnost za delší
časové období, je k přečtení na webových stránkách obce. Jedná se o delší
text, který nebylo možno z nedostatku
místa ve zpravodaji otisknout.
redakce

Zapsání dítěte

do cestovního dokladu rodiče
Od 1.7.2011 nelze do cestovního
dokladu rodiče zapsat děti. Děti zapsané do tohoto data smějí překročit
hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož CD jsou
zapsány, pouze do 26.6.2012.
K 26.6.2012 pozbývají všechny zápisy dětí v cestovním dokladu rodičů
platnost a od 27.6.2012 musí být
občan mladší 15 let při vycestování
do zahraničí (i do států Evropské
unie) držitelem platného cestovního
dokladu.Cestovní pas se strojově
čitelnými a biometrickými údaji se
vydá ve lhůtě 30 dnů.
Ve lhůtě do 15 dnů se vydá cestovní
pas bez strojově čitelných a biometrických údajů /tzv. BLESK/.
Při vydání prvního cestovního pasu
je občan, který nemá pobyt na území
ČR, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem
o státním občanství. U občanů, kteří
mají trvalý pobyt na území ČR, se
doklad o státním občanství vyžaduje,
vzniknou-li pochybnosti o tomto
údaji (např. narození v cizině, rodiče
jsou nebo byli cizinci, občan dlouhodobě pobýval v zahraničí).
Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad
o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního
cestovního pasu, tj. pro naši obec Městský úřad Šlapanice, Brno, Opuštěná 2,
tel. 533304257 nebo 533304271, na
jeho žádost státní občanství u Kraj-

ského úřadu pro Jihomoravský kraj. Na
Obecním úřadě Bílovice nad Svitavou se
v tomto případě už žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR nepodává!
Občan je povinen předložit úřadu podklady pro ověření státního občanství.
Zákonný zástupce se při podání žádosti
o Osvědčení o státním občanství ČR
pro dítě prokáže platným občanským
průkazem, předloží originál rodného
listu dítěte, oddací list nebo rodné listy
rodičů dítěte (při vyhotovení oddacího
listu po 1.7.2001 se předkládají rodné
listy rodičů dítěte). Pokud jsou prarodiče
dítěte narozeni po 1.1.1954, pak ještě
jejich rodné listy nebo oddací list (pokud
nemohou doložit, bude probíhat šetření
a prodlouží se lhůta vydání osvědčení).
Pokud se podává žádost o 1. cestovní pas
dítěte nebo 1. občanský průkaz, nevybírá
se správní poplatek za vydání osvědčení
o státním občanství.
Vypracovala: Magda Mezuláníková

Upozornění:

Dovolujeme si připomenout, že Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou přijalo dne 10.12.2008 „Vyhlášku o veřejném pořádku č. 1/2008“ s účinností od
1. ledna 2009, která byla v plném znění
otisknuta ve zpravodaji č. 1/2009. Lze ji
vyhledat na www.bilovice-nad.svitavou.
cz, nebo je možné do ní nahlédnout na
OÚ u paní Mezuláníkové.
Věříme, že ji budou všichni respektovat,
neboť vznikla na základě přání a připomínek občanů a je ku prospěchu nás všech.

Něco pro „hravé“ výletníky,
začněte na www.poznavaci-hra.cz
S nastávajícím letním obdobím bychom rádi
připomněli hru pro širokou veřejnost, jejímž
cílem je poznat blízké okolí naší obce, především potom pomníky, památníky a studánky
Bílovicka. Každý, kdo bude chtít hru absolvovat, bude muset začít na internetových
stránkách www.poznavaci-hra.cz, kde najde
návod ke hře, mapu a křížovku, kterou bude
postupně při své cestě vyplňovat. Potom

bude moci v libovolném pořadí navštívit 18
cílů, u nichž najde potřebný údaj do křížovky
a po seznámení se se všemi místy zjistí, kde je
umístěn „poklad“. Odměnou za Vaši námahu
Vám budou nejen příjemné procházky po okolí
Bílovic a sem tam nějaká drobnost (hlavně pro
děti), ale pokud vyluštíte kompletní tajenku, pak
i drobné překvapení.
Za kulturně-školskou komisi Monika Nilašová
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Obec,
obecní úřad
a starosta
Práva a povinnosti starosty obce, města, městyse stanoví zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení). V rámci
tohoto právního předpisu je možné se
seznámit s pravomocemi starosty a místostarosty. Dále jsou zde ustanovení,
která říkají, jaká je pravomoc zastupitelstva obce, rady obce a mnohá další.
Starosta obce stojí v čele obecního
úřadu i obce. Je třeba rozlišovat pojem
„OBEC“ a „OBECNÍ ÚŘAD“.
Obec velmi zkráceně znamená - veřejnoprávní korporace, vlastní majetek,
občané obce. Obec vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Jedná se o samostatnou působnost jde především o uspokojování potřeby
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Dále do samostatné působnosti náleží
hospodaření, spolupráce s jinými obcemi, svazky obcí, správní delikty, volby
do zastupitelstev…
Obecní úřad velmi zkráceně znamená
– výkon přenesené působnosti, tedy
agend, které se vykonávají pro stát. Evidence obyvatel, rušení pobytu, matrika,
ověřování listin, podpisů, Czechpoint,
stavební úřad, silniční správní úřad,
atd. Stát na výkon těchto agend zasílá
finanční „příspěvek“ do rozpočtu obce.
Rozsah této přenesené působnosti stanoví zákon.
K rozlišení těchto činností stačí, aby
si občan všimnul hlavičky případného
dokumentu zaslaného prostřednictvím
obce, nebo obecního úřadu.
Malá pomůcka: Pokud je v hlavičce
dokumentu či v razítku slovo „ÚŘAD“,
jedná se o přenesenou působnost, tedy
výkon státu (používá se razítko s malým
státním znakem, nebo hranaté razítko).
Pokud však je zde uvedené jen slovo
„OBEC“, jedná se o samostatnou působnost, tedy pravomoc obce (používá
se razítko se znakem obce, nebo hranaté
razítko).
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Dále, v rámci našeho malého exkurzu
do zákona o obcích, můžeme zmínit
§ 103, ve kterém se hovoří, že starosta
zastupuje obec navenek, dále, že starostu
a místostarostu (místostarosty) volí do
funkcí zastupitelstvo obce z řad svých
členů. Starosta a místostarosta musí být
občanem České republiky. Za výkon své
funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
K situaci, která nastala v naší obci, se
vztahuje § 104 - Starostu zastupuje
místostarosta. Zastupitelstvo obce může
zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí
zastupitelstvo obce, zastupuje starostu
v době jeho nepřítomnosti nebo v době,
kdy starosta nevykonává funkci (§ 73
odst. 3 a § 79 odst. 1).
Následuje doplnění členů ZO na počet
15. To znamená, že rada obce osvědčí
v souladu s § 56 zákona č. 491/2001
Sb., že na uvolněný mandát po zesnulém
starostovi obce, nastoupí dle výsledků
voleb z roku 2010 náhradník, který na
nejbližším zasedání zastupitelstva složí
slib. (Pokud by první náhradník mandát
nepřijal, tak se osloví druhý atd.).
Volba nového starosty proběhne obdobně jako při ustavujícím zasedání
zastupitelstva. Tedy pokud nebude
navržena volba tajná, hlasování probíhá
veřejně. Hlasuje se o navržených kandidátech. Aby byla volba platná, musí být
zastupitelstvo usnášení schopné, tedy
přítomna nadpoloviční většina „všech
zastupitelů“, tj. v naší obci 8 přítomných
zastupitelů.
Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem
hlasů, platná volba je, pokud má navržený kandidát nadpoloviční většinu hlasů
„všech zastupitelů“, což je minimálně
8 hlasů.
Starosta dle zákona:
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok (§ 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle
zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci
obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci
tajemník obecního úřadu; vedoucí
odboru jmenuje, odvolává a stanoví
jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem
krajského úřadu svěřit komisi výkon

přenesené působnosti v určitých
věcech,
d) může požadovat po Policii České
republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti
o činnosti obce,
f ) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník
obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné
působnosti obce svěřených mu radou
obce,
h) další úkoly stanovené tímto zákonem
a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle
zvláštních právních předpisů vůči
uvolněným členům zastupitelstva
a tajemníkovi obecního úřadu.
Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce,
podepisuje spolu s ověřovateli zápis
z jednání zastupitelstva obce a zápis
z jednání rady obce.
Dalším zajímavým paragrafem v zákoně
o obcích je § 106, zde se dá uvést, že
zvláštními orgány obce zákon myslí např.:
• přestupkovou komisi, (komise řeší
např.: přestupky proti veřejnému
pořádku; přestupky proti majetku;
přestupky proti občanskému soužití,
pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů,
škodu vzniklou do výše 5 tis atd.).
Předsedou může být jen osoba,
která, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak, prokázala zvláštní odbornou
způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní
orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní
odborné způsobilosti osoby stojící
v čele zvláštního orgánu obce platí
obdobně ustanovení zvláštních
právních předpisů upravujících toto
prokázání pro úředníky územních
samosprávných celků.
• povodňovou komisi, atd., které může
starosta zřídit pro výkon přenesené
působnosti.
Obec Bílovice nad Svitavou tyto zvláštní orgány obce nemá. V úvahu by připadala pouze komise pro projednávání
přestupků, ale vzhledem k tomu, že by
toto zřízení komise bylo spojené s dalšími finanční náklady z rozpočtu obce,

má obec tuto záležitost vyřešenou
Veřejnoprávní smlouvou s MěÚ Šlapanice a hradíme tedy, dle sazebníku,
projednávané případy.
Pokud by se obec rozhodla tuto
komisi v budoucnu zřídit, v jejím
čele, dle zákona, může být jen osoba,
která, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak, prokázala zvláštní odbornou
způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní
orgán zřízen.
„Možnost“, nikoliv povinnost, dává
zákon v § 108, starosta má právo
užívat při významných příležitostech
a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed
velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.
Rada obce může stanovit, v kterých
případech může tento odznak užívat
jiný člen zastupitelstva obce nebo
tajemník obecního úřadu.
Důležité je také mít povědomí o §
109, tedy kdo tvoří „Obecní úřad“
(tzn. přenesenou působnost státu):
• starosta,
• místostarosta (místostarostové),
• tajemník obecního úřadu, je-li
tato funkce zřízena,
• a zaměstnanci obce zařazení do
obecního úřadu.
V čele obecního úřadu je starosta.
V rámci tohoto ustanovení je dána
i pravomoc radě obce - Rada obce
může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci
obce zařazení do obecního úřadu.
Obecní úřad
a) v oblasti samostatné působnosti
1. plní úkoly, které mu uložilo
zastupitelstvo obce nebo rada
obce,
2. pomáhá výborům a komisím
v jejich činnosti,
3. rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním
zákonem 34b);
b) vykonává přenesenou působnost
podle § 61 odst. 1 písm. a), s výjimkou věcí, které patří do působnosti
jiného orgánu obce.
Vypracovala: Mgr. Ida Kárná

Činnost obecní policie
leden – květen 2012
Na úseku dopravy bylo řešeno, nebo se
dořešuje 53 přestupků (zejména ulice
Husova, Komenského, Žižkova, S.K.
Neumanna). Jedná se o špatné parkování – zákaz zastavení, stání v zastávce
MHD, stání na nezpevněných plochách,
chodnících a další drobné přestupky, které
jsou řešeny na místě domluvou.
Dodržování rychlosti v obci – provádí
PČR.
Přestupky na úseku proti majetku - bylo
řešeno, nebo se dořešuje 27 případů (opakované krádeže jízdních kol, poškozování
dopravního značení, poškození os. mot.
vozidel, oplocení, drobné krádeže a další
případy, kde škoda nepřesahuje 5 000,- Kč.
Při škodě na majetku nad částku 5 000,Kč je věc předána Obvodnímu oddělení
PČR Šlapanice.
Přestupky na úseku proti veřejnému pořádku - bylo řešeno, nebo se dořešuje 40 případů (zábory veř. prostranství, znečištění
veř. prostranství, rušení nočního klidu při
rozchodu z restaurací a jiných kulturních
akcí pořádaných v Bílovicích nad Svitavou,
ale i v blízkém okolí, zakládání černých
skládek, ale i umísťování odpadu mimo
vyhrazená místa a další drobné případy,
které jsou řešeny na místě domluvou.
V poslední době dochází i ke znečištění
veřejných míst použitými inj. stříkačkami,
a to v parcích a na parkovištích.
Přestupky na úseku v oblasti ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - byly řešeny 4 přestupky. Jedná
se zejména o podávání alkoholu osobám
mladším 18 let, prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Byla rovněž
provedena preventivní akce ve spolupráci
s obvodním oddělením PČR Šlapanice
v místních restauracích na dodržování
zákona o podávání alkoholických nápojů
mladistvým. Při uvedené akci nebyl zjištěn žádný přestupek. Tyto preventivní
akce se budou opakovat i nadále.
Obecní policie rovněž přijala několik případů spáchání trestných činů. Tyto jsou
předávány k dalšímu šetření PČR jedná
se jak výše uvedeno, při škodě přesahující
5 000,- Kč, krádeži vloupáním, odcizení
motorových vozidel, ublížení na draví,
domácím násilí a další případy.

K další činnosti obecní policie patří činnost preventivní. Kontrola podezřelých
osob, vozidel, objektů, bytů a rekreačních
objektů. Za uvedené období bylo kontrolováno cca 100 podezřelých osob a osádek
vozidel. Proběhlo 40 kontrol odstavených
podezřelých vozidel, se zaměřením na
vozidla odcizená. Možnost bezúplatného
napojení objektu na obecní policii.
Za uvedené období obecní policie přijala
různá další oznámení, při kterých nedochází přímo k porušování zákonů např.
pohyb dítěte ve vozovce, pohyb osob podezřelých, které se různě pohybují po ulicích obce ale i domech, podezřelá vozidla
a osádky vozidel, polomy stromů v okolí
silnic, nebo v prostoru cyklostezky. Řízení
provozu při dopravních nehodách, při
kulturních a sportovních akcí konaných
na území obce, zejména za Sokolovnou.
Obecní policie dále spolupracuje se
správou a údržbou silnic Brno-venkov
a Blansko (výmoly, poškození svodidel
atd.). Povodí Moravy (monitoring řeky
při povodních nebo tání, nebezpečných
stromů a míst v okolí koryta a další).
Spolupráce se soudy, krim. policií, městskými policiemi v okolí a dalšími státními
institucemi (soudy, úřady).
Bylo nalezeno několik kusů registračních
značek, jízdních kol, osobních dokladů,
mobilních telefonů. Ve většině případů
se ztracené věci dostaly zpět k majitelům.
Upozornění pro občany v Bílovicích
nad Svitavou:
Při pohybu podezřelé osoby či vozidla,
nebo při páchání přestupku nebo jiného
správního deliktu, neváhejte se obrátit
osobně nebo telefonicky na obecní policii. V případě, že nelze strážníky obecní
policie zastihnout, volejte tísňovou linku
158, nebo obvodní odd. PČR Šlapanice
tel. 544 228 002.
Budeme rádi za každou informaci. Oznámení je možno učinit i anonymně.
• úřední den je každou první středu
v měsíci
• tel.č. 545 227 851, mobil 606 738 379
• E-mail: policie@bilovice-nad-svitavou.cz
Vypracoval: str. Miroslav Hloušek
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Krátké zprávy

Co se děje v obci
Nový chodník u řeky

Na jaře byla provedena rekonstrukce
asi 140 m2 chodníku na pravé straně
řeky Svitavy u Husího parku. Chodník
byl dlouhodobě v nevyhovujícím stavu
– byla propadená část směrem k silnici.
Provedlo se srovnání podkladu a vydláždění zámkovou dlažbou. O prodloužení
chodníku do Husího parku se zatím
neuvažuje. Plánuje se natření řetězového
zábradlí u silnice.

prostředí, byla vybudována kanalizační
stoka. Obec využila této stavby a na
vlastní náklady zajistila položení vodovodního řadu. Následně bylo provedeno
zapravení povrchu.

Zahrádka
Obecní hospody

Koncem dubna byla slavnostně otevřena
zahrádka Obecní hospody. Obec se na
realizaci finančně podílela. Zajistila rozvod elektroinstalace a odpadů (Obecní
hospoda je majetkem obce, který obec
pronajímá). Na náklady stávajícího nájemníka byly provedeny stavební a truhlářské práce. Bylo opraveno zastřešení,
vznikla zpevněná plocha, na které je
nyní umístěno posezení asi se 120 místy,
našlo se místo i pro zeleň. Zahrádka je
opatřena grilem a dochází sem obsluha. Bude přístupná za pěkného počasí
v sobotu a v neděli, o prázdninách po
celý týden.

Dotační programy

Byla schválena dotace na projekt „Protipovodňová opatření v obci“, v rámci
jeho realizace by se občané Bílovic
mohli mimo jiné dočkat bezdrátového
rozhlasu v obci.
Byla podána žádost o dotace na projekt
II. etapy revitalizace zeleně v obci (za-

Ulice Dobrovského

Stále pokračují stavební práce na ulici
Dobrovského, budou zde položeny
kompletní inženýrské sítě (vodovod,
plyn, elektřina, kanalizace). E.O.N
- vlastník elektrických rozvodů má
podmínku k uložení kabelů do země
- rozebíratelný povrch, investor - obec
tudíž musela změnit původní záměr
vyasfaltování povrchu na povrch rozebíratelný, tedy zámkovou dlažbu.
Předpokládaný termín dokončení všech
prací je plánován na srpen 2012.

Mladova

V lokalitě Mladova, v rámci dotace
získané ze Státního fondu životního
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hrada MŠ, hřbitov, svah Hradisko). Žádost je administrativně schválena, čeká
se na to, zda budou přiděleny finance.

Oprava silnic

Jako každoročně chystá vedení obce
zapravení výtluků na obecních komunikacích.

Nová cukrárna
na návsi

Na návsi po zbourání domu č.p. 50
vedle služebny obecní policie přibyla
nová proluka. Krátce nato zmizel další
starý dům, tentokrát vedle prodejny
ovoce a zeleniny. Na tomto místě se
v krátkém čase dočkáme nové cukrárny
manželů Čevelových, kteří mají nyní
výrobnu na Polance. Bude se jednat
o patrovou stavbu, kterou navrhl Ing.
arch. Jan Hrabal z Polanky. V přízemí
bude umístěna cukrárna s posezením
pro 24 hostů a se zázemím pro přípravu
pochoutek. Celá stavba bude jakoby
zasunuta směrem do vnitrobloku, čímž
vznikne prostor na umístění posezení
před cukrárnou.
Můžeme se těšit na točenou zmrzlinu,
zákusky, dorty, kávu - a to i v bezlepkovém provedení, na které se paní
Čevelová specializuje.
Již letos v létě se Čevelovi chystají
nalákat zákazníky na stánek s točenou
zmrzlinou vlastní výroby, který bude
stát na místě budoucí cukrárny. Zajímavostí je, že i zákazníci budou mít
možnost ovlivnit, které příchutě budou
vyrábět.
Vendula Bartáková

Intenzifikace čističky
odpadních vod je dokončena
Stavba s názvem „Intenzifikace ČOV
Bílovice n.Sv.“ obsahuje 3 části:
a) nová kalová koncovka a úprava
technologie čistění odpadních vod
(čistění odpadních vod bude ještě
lepší než dosud a bude odpovídat
nové a přísnější legislativě)
b) dešťová zdrž na pravém břehu řeky
Svitavy (cca 30 m3 zajistí lepší chod
čistírny při deštích, neboť obec
Bílovice n.Sv. má na tomto pravém
břehu značnou část kanalizace jednotné – společný odvod splaškových
i dešťových vod)
c) zvýšení kapacity ČOV z původních
4 850 EO (ekvivalentních obyvatel)
na 7 750
Příprava stavby se datuje k roku 2006,
kdy jsme společně s tehdejším starostou
Bílovic, panem Vilémem Klevetou, začali projednávat její potřebnost a způsob
provedení. Následovalo mnoho jednání
o technologii čistírny, výběr projektanta
– Pöyry Environment, a.s., výběr zpracovatele žádosti o dotaci – AP Investing,
s.r.o., výběr technického dozoru - AP
Investing, s.r.o. a výběr zhotovitele stavby – Sdružení ČOV Bílovice n.Sv. (se
sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební
a inženýrská činnost, s.r.o.).
Dne 22.9.2009 vydal SFŽP ČR Rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP.
Celkové výdaje na projekt byly stanoveny na 68 074 155,- Kč bez DPH
(81 008 244,- Kč vč. DPH) a z toho
způsobilé výdaje jsou 60 020 359,- Kč
bez DPH (72 024 431,- Kč vč. DPH).
Z těchto způsobilých výdajů byla stanovena výše 85% z fondů EU a 5%
z fondů státního rozpočtu. Dalších 5%
činí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje. Dotační prostředky činí celkem
95% ze způsobilých výdajů. Prostředky
z vlastních zdrojů, složené z neuznatelných výdajů a 5% uznatelných výdajů,
byly stanoveny na 13 700 000,- Kč vč.
DPH a svazek obcí je zajistil z úvěru
ČS, a.s. se splatností do r. 2017 a s úroky
4,18%. Náš svazek se stal k 1.7.2011
plátcem DPH a vzhledem k vracení této
DPH bude skutečná částka o vrácenou

DPH nižší. Na stavbu tedy nejsou použity finance obcí, ale splátky úvěru jsou
zajištěny z nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu, které je součástí
vodného a stočného. Vlastní stavba má
plánované náklady podle SoD se zhotovitelem stavby 62 908 670,- Kč (vč.
rezervy 5 391 220,- Kč) a bez DPH.

Ostatní náklady jdou na projektovou
dokumentaci, výběrová řízení, apod. Po
vrácení DPH jsme tedy dosud vynaložili
na stavbu vč. ostatních nákladů celkem
62 683 832,09 Kč.
Vlastní stavba byla zahájena předáním
staveniště dne 1.3.2011 a podle SoD
měla být dokončena k 31.3.2012. Vlivem
nepříznivého počasí však došlo k prodloužení termínu dokončení na 2.5.2012
a tento den nám byla stavba zhotovitelem předána. Kontrolní zkoušky, které
proběhly, vykazují velmi dobré výsledky.
Od 2.5.2012 byl zahájen 12měsíční
zkušební provoz a po jeho vyhodnocení
bude následovat kolaudace stavby.
Z důvodu splnění podmínek pro přijetí dotace EU jsme museli absolvovat
koncesní řízení na výběr provozovatele
vodohospodářské infrastruktury našeho
svazku obcí. Na zajištění tohoto koncesního řízení byla vybrána společnost Havel, Holásek a Partners, s.r.o. a náklady na
toto řízení činí dle smlouvy ze 14.4.2010
celkem 840 000,- Kč vč. DPH.
Do výběrového řízení se přihlásily 4 společnosti, jedna neuspěla v kvalifikačních
podmínkách, byla vyloučena a jedna

společnost byla vyloučena při vlastním
výběrovém řízení. Ze zbývajících dvou
společností byla dne 1.3.2012 vybrána
jako nejvýhodnější nabídka společnosti
VAS, a.s., která byla provozovatelem až
doposud. Dne 23.5.2012 vydal SFŽP
ČR již svůj poslední souhlas s podpisem
Provozní smlouvy a v začátku června
bude s touto vítěznou společností tato
Provozní smlouva s termínem trvání do
31.12.2021 podepsána.
Cena vodného a stočného je u našeho
svazku obcí jedna z nejnižších mezi

svazky provozovanými VAS, a.s. v Jihomoravském kraji. Je nezbytné se zmínit
o tom, že je výrazně ovlivněna značně
vysokým nájemným (cca 40% ceny
vodného a stočného), které náš svazek
dostává od provozovatele a používá
jej v plné míře na přestavbu ČOV. Po
doplacení úvěru bude používáno toto
nájemné na obnovu vodohospodářské
infrastruktury. Toto se mně jeví jako
velice spravedlivý způsob financování
svazku obcí prostřednictvím odběratelů
vody. Každý přispívá podílem podle
toho, kolik vody odebírá.
rok

vodné

stočné celkem

2012

35,81

35,56

71,37

42,41

79,80

2011
2013
2014
2015

32,01

32,16

36,59

38,53

38,87

45,71

37,39

64,17

75,12
84,58

(pozn. – na roky 2013-15 jsou uvedené ceny
pouze orientační)

Vladimír Kalivoda,
starosta obce Kanice, předseda DSO
Vodovody a kanalizace Bílovicko
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Mimořádné zasedání
zastupitelstva obce
očima účastníků

Mezi významné události posledních dní
v Bílovicích nad Svitavou patří svolání
mimořádného zasedání zastupitelstva
obce, které proběhlo dne 24. května
2012 za účelem zvolení nového starosty obce.
Jednání řídil místostarosta Miroslav
Boháček, který hned v úvodu vyzval
všechny přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku zemřelého
starosty Arnošta Huňaře.
Potom přistoupil k vlastnímu programu
jednání. Konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášení schopné, protože je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO. Přítomných bylo 13 členů (včetně připraveného
nového člena), dva byli řádně omluveni
- MUDr. Vendula Bartáková a Josef
Zavadil.
Po schválení programu zasedání přišlo
na řadu složení slibu nového člena
zastupitelstva, který přebírá zastupitelský mandát KDU-ČSL za zemřelého
starostu. Tímto novým členem zastupitelstva je Ing. Jiří Štancl.
Po nutných formalitách (volba komisí
apod.) bylo přistoupeno k vlastní volbě
starosty obce. Nejprve muselo zastupitelstvo rozhodnout, zda bude volba
veřejná nebo tajná. Těsnou nadpoloviční
většinou vyhrála varianta volby veřejné,
tj. aklamací (zvednutím ruky).
Jediným navrženým kandidátem pak
byl dosavadní místostarosta Miroslav
Boháček, který byl za starostu také
zvolen, a to 8 hlasy pro (0 proti, 5 se
zdrželo). M. Boháček poděkoval za
své zvolení a slíbil, že se bude snažit co
nejlépe pracovat a také dotáhnout do
úspěšného konce i projekty, které zahájil
spolu s Arnoštem Huňařem.
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Protože se touto volbou uvolnila funkce
místostarosty, bylo třeba přistoupit
k volbě nového místostarosty. Zastupitelé přednesli dva návrhy - první na
Mgr. Martina Vozku (navrhl ho Ing.
M. Polák) a druhý na RNDr. Taťánu
Součkovou (návrh podal Mgr. Zdeněk
Mezuláník).
Volba místostarosty však nebyla
úspěšná, protože žádný z kandidátů
neobdržel potřebný počet hlasů.
Starosta v této nepříjemné situaci vyhlásil
přestávku v jednání zastupitelstva, aby
zastupitelé mohli projednat další postup.
Po přestávce oznámil, že podle volebního
řádu ZO probíhá v případě neúspěšné
volby druhé kolo voleb, případně pak
ještě třetí kolo. Následně tedy proběhla
ještě další dvě kola volby místostarosty,
ale dopadla stejně jako první kolo, vždy
se stejným výsledkem hlasů:
Mgr. Martin Vozka - 6 hlasů pro, 6 hlasů
proti, l se zdržel,
RNDr. Taťána Součková - 6 hlasů pro,
5 hlasů proti, 2 se zdrželi.
Žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu všech
členů zastupitelstva (tj. 8 hlasů, protože
zastupitelů je 15), a místostarosta nebyl
zvolen. Nová volba proběhne na příštím,
už řádném zasedání v červnu.
V následném bodu jednání - Různé
- vystoupil zastupitel Ing. Jiří Klíma
(KDU-ČSL), který vyjádřil svou nespokojenost s výsledkem jednání a volby
místostarosty. Vyjádřil názor, že při
jednání s opozicí nebyla vůle se domluvit a že si touto neúspěšnou volbou
zastupitelstvo udělalo ostudu.
Dále vystoupil zastupitel Ing. Martin
Polák (ODS), který sdělil přítomným,
že vyzval zastupitele z ostatních stran,
aby navrhli jiného kandidáta na místostarostu, ale jeho návrh neprošel.
V sále bylo přítomno asi 60 občanů. V
diskusi vystoupil Ing. Karel Horáček,
předseda dopravní a bezpečnostní komise. Vyjádřil své zklamání z dosavadní

spolupráce s radou i zastupitelstvem
a také rozčarování z průběhu tohoto
mimořádného zasedání. Považuje zastupitelstvo za svého „šéfa“, ale v dané
situaci si takového nadřízeného nedokáže vážit, a proto se rozhodl odstoupit
z funkce předsedy komise.
Dále vystoupil RNDr. Josef Skalník
a také vyjádřil své zklamání z průběhu
jednání. Vzdal hold zesnulému starostovi Arnoštu Huňařovi mimo jiné za to,
že dokázal tuto názorovou rozpolcenost
zastupitelů spojovat.
Vyzval zastupitele, aby se vzpamatovali,
protože obec potřebuje vedení a potřebuje (řečeno obrazně i konkrétně), aby
světlo svítilo a hodiny na kostele šly.
Paní Melicharová přednesla své doporučení, aby se na místostarostu navrhli
především zkušení lidé, a aby se jako
hlavní hledisko nebrala stranická příslušnost.
S příspěvkem vystoupil také pan Zdeněk Mrkos, který doplnil pana Skalníka
a vzpomenul i dřívějšího dlouholetého
starostu Viléma Klevetu, který také
dokázal zastupitele stmelovat. Dále se
ptal, zda neexistuje možnost, že by byl
stanoven nějaký manažer obce, který by
řadu věcí mohl pomoci řešit.
K tomu odpověděl starosta, že takovou
možností je zřízení funkce tajemníka
obecního úřadu, který by zajistil potřebnou znalost a naplňování zákonů,
a volení zástupci obce by měli možnost
soustředit se více na konkrétní záležitosti občanů, namísto studování paragrafů
a úřednické práce. Starosta M. Boháček také vyzval občany, aby se nebáli
s problémy za ním přijít, bude se snažit
je řešit. Uvědomuje si, že následující
dva roky (do příštích voleb) bude mít
3700 pozorovatelů (tj. současný počet
obyvatel Bílovic), kteří jeho práci pak
při volbách můžou ohodnotit.
Starosta pak jednání zastupitelstva
ukončil a poděkoval všem za účast.
Olga Uhrová, Jana Skládanková,
Karla Hrabalová

Rozhovor

s novým členem zastupitelstva obce

Slovo starosty
Vážení občané,
dne 24. 5. 2012 jsem byl zvolen na
mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou Vaším starostou. To, jak volba probíhala,
již každý určitě viděl v kabelové televizi, na internetu, nebo se mu dostala
tato informace zprostředkovaně. Přijal jsem tuto pozici, protože Arnošta
Huňaře jsem si velice vážil, výborně
jsme spolupracovali a je zde spousta
věcí, které jsme chtěli spolu dotáhnout do zdárného konce. Bohužel se
to již nepodaří nám „společně“. Chtěl
bych alespoň některé z těchto věcí
dokončit a doufám, že mně budou
nápomocni i zastupitelé této obce.
Beru pozici starosty proto, že mně
na Bílovicích záleží, mám k nim
vztah, chci je dále rozvíjet, a ne
jako člověk s funkcí, za kterou bere
peníze a je zde tzv. „namalovanej“.
Pevně doufám, že se podaří zvolit
místostarosta/ka, se kterým vytvoříme tandem a budeme společně řešit
problémy v obci. Jestli se vše podaří,
uvidíme časem. A jenom Vy, občané,
budete moci zhodnotit, jestli snaha
byla úspěšná, nebo ne.
Přeji Vám všem krásné prožití léta,
radostné okamžiky s dětmi a pohodovou dovolenou, nebo odpočinek.
Miroslav Boháček

Na mimořádném zasedání zastupitelstva
obce dne 24.5. 2012 složil slib člena zastupitelstva obce Ing. Jiří Štancl. Položili jsme mu
několik otázek. Své odpovědi zahájil takto:
Na úvod bych chtěl sdělit, že mě mrzí,
že do funkce zastupitele nastupuji za
daných okolností. Na uvolněné místo
v zastupitelstvu se dostávám po panu
Arnoštu Huňařovi, člověku, kterého
jsem si velmi vážil. I z tohoto důvodu
chci svoji funkci vykonávat zodpovědně
a uvážlivě. Jsem rodilý Bílovčák. Na
kandidátní listinu KDU-ČSL jsem se
dostal díky tomu, že mě oslovili lidé,
kterých si vážím a se kterými sdílím
stejné hodnoty.
Podílíte se nebo podílel jste se v minulosti
nějak aktivně na veřejném životě v obci?
Nejblíže vedení obce bylo mé několikaleté působení v komisi životního
prostředí. K tomu mě vedl můj vztah
k přírodě a k životnímu prostředí vůbec.
V rámci kulturního života obce jsem
se spolupodílel na organizaci hodů
a hodových zábav (Cyrilometodějské
hody, Martinská husa), divadelních
plesů a také jste mě mohli potkávat
jako vodníka v pohádkovém lese. Také
jsem členem amatérského divadelního
souboru BOTA, kde působím od jeho
vzniku v roce 1998, takže jste mě mohli
vidět v mnoha jeho představeních.
Sledujete práci zastupitelstva v tomto volebním období? Jak hodnotíte jeho dosavadní
práci?
Dění v obci a práci zastupitelstva sleduji
v rámci možností. Z informací, které
mám k dispozici (od občanů, ze zpravodaje a bílovického vysílání), hodnotím
práci zastupitelstva spíše kladně, dosud
jsem pouze zaznamenal problémy ve
vzájemné komunikaci mezi zastupiteli.
Práci starosty a místostarosty obce hodnotím kladně, v rámci možností si myslím, že vykonávali velmi dobrou práci.
Co chcete prosazovat jako zastupitel?
Chtěl bych prosazovat podporu širokého spektra kulturních a společenských
aktivit v obci; zaměřit se na podporu

kulturních akcí s dlouholetou tradicí.
Důležité je pro mě také podporovat
lidskost v jednání obce vůči občanům.
Dalším bodem je udržování a postupné
zlepšování kvality prostředí, ve kterém
žijeme. Při všech těchto plánech si ale
uvědomuji, že základem dobré péče
o obec je finanční odpovědnost při
správě jejího majetku.
Myslíte si, že dokážete vždy objektivně posuzovat a zastupovat zájmy občanů?
Je zřejmé, že ne všichni občané mají na
věci stejný názor a ne všichni mají stejné
zájmy. Věřte, že při svém rozhodování
budu mít na zřeteli zájmy občanů
a budu hájit zájmy obce, protože jsem
si k ní během více než třiceti let vytvářel
silné pouto.
Jaký je Váš názor na obecní policii?
Je pravda, že kriminalita v obci se mi
nyní jeví s ohledem na velikost obce
a blízkost velkého města jako poměrně
nízká. Nejsem si jistý, jak velkou roli na

tomto faktu hraje přítomnost obecní
policie, ale prostředky vynaložené na
tuto službu jsou dle mého názoru dost
vysoké. Věřím, že by tyto prostředky
mohly být využity účelněji.
Otázky položila redakční rada
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Čmeláci

Jak zpeštřujeme pobyt
v Mateřské školce

rok v mateřské školce

V září jsme se po slunných prázdninách
opět setkali ve školce.
Čekalo nás seznamování s novými
dětmi, prostředím i personálem. Když
tohle většina dětí zvládla, pozvali jsme
do MŠ kouzelníka, který nám předváděl
opravdu prapodivné kousky.
V listopadu jsme se zašli podívat do místní Sokolovny na pohádky z Dobráčkova.
V předvánočním čase za námi přijela
do školky pohádková pošta, při které
jsme se naučili vyrábět obálky. Ty se
nám později hodily na zaslání přáníček
pro Ježíška. V prosinci bývá vždy plno
těšení. Nejdříve na Mikuláše, pak na
vánoční dílnu, kde si děti společně
s rodiči vyrábí ozdoby, perníčky, drobné
dárečky. Pak už jen toužebně očekávaná
vánoční nadílka, při které děti dostávají
nové hračky do školky.
V únoru jsme vyjeli do Brna, do oblíbeného divadla Radost, na pohádku
Zvířátka a loupežníci.
Za dva dny jsme se řádně rozveselili při
představení Cuk a Kuk, které za námi
přijelo do MŠ.
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A další pohádka nás zavedla do lesního království, plného víl, lesních
skřítků a dobrých skutků. Zahrál ji
pro nás soubor začínajících umělců
v sále Sokolovny.
V březnu nás navštívilo něžné, maňáskové divadlo Šikulka, které mělo
připraveno rovnou tři pohádky.
V dubnu jsme se opět vypravili do
Radosti na pohádku Tři čuníci a zajeli jsme se podívat na divoká prasátka do obory v Jundrově. Ochotné
maminky z Občanského sdružení
Žirafa se nabídly, že nám zahrají
pohádku O Budulínkovi, ve které
se herecky projevilo i několik dětí
z naší školky. V květnu pravidelně
vyrážíme na Panskou Líchu, kde se
v pěti dnech vystřídají všechny třídy,
aby se zde povozily na konících.
V červnu nám skupina místních
hasičů předvede ukázku své práce.
Děti se na louce za hájovnou seznámí s technikou a vybavením,
bez kterého se hasiči neobejdou.
Obzvlášť klukům svítí oči, když si
smí prolézat hasičské auto. Letošní
školní výlet máme naplánovaný na
hrad Veveří, kde děti uvidí dobová
řemesla a ukázku historického šermu.
Poslední akcí naší MŠ bude pasování
s Tetinama, při níž se rozloučíme
s našimi předškoláky.
Přejeme všem rodičům i dětem krásné prázdniny plné pohody, sluníčka
a dětského smíchu.
Za mateřskou školu
Romana Sedláková

v mateřské škole

V dubnu tohoto roku se naše MŠ
zapojila do 1. etapy projektu „Pestrý život kolem nás“, nazvaného:
„Čmeláci v mateřských školách“.
Projekt realizuje Český svaz včelařů
Brno – město, od jehož pracovníků jsme převzali osazený čmeláčí
úlek s naučnými a pracovními listy
a s kresleným čmeláčím kalendářem.
Úlek jsme umístili na školní zahradě
a po několikadenní aklimatizaci
otevřeli čmelákům dvířka k výletu.
S napětím všechny děti sledovaly,
jestli vyletí… A vyletěli. Od té doby
sledujeme kolik čmeláků vylétá, kolik

se jich vrací, zda přilétají s pylem, jak
jim to „bzučí“, zda nejsou v ohrožení
mravenců či jiných predátorů. Čteme
si pohádky o včelkách a čmelácích,
zpíváme písničku o včelích medvídcích, malujeme obrázky…
Tímto se nám daří plnit cíl projektu,
a to je učit děti vnímat krásu a pestrost života a přijímat rozmanitost
přírody se vším, co k tomu patří, učit
se pozorováním poznávat souvislosti
a vztahy v přírodě, aktivně se účastnit na ochraně životního prostředí.
Projekt přibližuje dětem život hmyzu a snaží se působit proti vžitým,
ale i nově vznikajícím negativním
předsudkům.
Za mateřskou školu
Mgr. Radka Retková

Další kapitola
v životě Žirafy končí
Opět je tady červen a s ním blížící se
závěr školního roku, a tak i v MC začíná
být pravidelný provoz poněkud omezený. Kroužky a kurzy postupně končí
a z jednorázových akcí nás čeká před
prázdninami již jen ta poslední. Jako
obvykle jde o oblíbené zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, kterým uzavíráme školní „žirafí“ rok. Letos se bude
konat v pátek 15. června od 16:00 hod.
v blízkosti místní Myslivny a ponese se
v duchu netradičních Olympijských
her. Přijďte si spolu s námi vyzkoušet
zcela originální olympijské disciplíny,
určitě si u nich s dětmi užijete spoustu
zábavy a legrace.
Stejně jako většina ostatních se i my
z Žirafy už teď těšíme na prázdniny.
Ale i během nich bude letos v MC
celkem rušno. Pod vedením oblíbené
lektorky výtvarných kurzů Kláry Říhové
jsou totiž v červenci a srpnu pro děti
od cca 4/5 let připraveny v Žirafě čtyři
příměstské tábory. Dva z nich proběhnou v červenci v termínech 16.7.-20.7.
a 23.7.-27.7. a dva jsou plánovány na
poslední prázdninové týdny v termínech 20.8.-24.8. a 27.8.-31.8.
Kromě příměstských táborů bych
také ráda pozvala všechny, kteří ještě
přemýšlejí o tom, co podniknou s dětmi o prázdninách, na letní rekreaci
(tábor) pro rodiče s dětmi od 2 let.
Tábor, který vede již třetím rokem
pro bílovické zájemce skvělá lektorka
výtvarných kurzů Alena Výstrková,
se letos uskuteční v krásné krajině
Českomoravské vysočiny v údolí
řeky Bobrůvky, ubytování je zajištěno
v penzionu Podmitrov. A co vás tam
čeká? Chybět nebude karneval, kabaret,
výlety, návštěva hradu Pernštejn, celotáborová kostýmovaná hra na motivy
„Hledání začarované země“ a hlavně
spousta nápaditého výtvarného tvoření. Děti jistě ocení i dobře vybavené
hřiště přímo u penzionu a místní mini
ZOO. Tábor se bude konat v termínu
22.7.-28.7.2012. Volných je několik
posledních míst.

Pokud Vás zaujala nabídka letní rekreace nebo máte jakýkoliv dotaz či připomínku k činnosti MC a k plánovaným
akcím, popř. máte chuť se do činnosti
Žirafy zapojit, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese mczirafa@
seznam.cz či tel. 790 321 705. Rádi Vám
podáme veškeré potřebné informace.
Ty najdete rovněž na www.mczirafa.
diadia.cz.
S koncem školního roku končí „další
kapitola v životě Žirafy“, neboť nové
pravidelné programy i jednorázové akce
budou návštěvníky čekat znovu až v září.
Nastává tedy období nového plánování,
ale také bilancování. Nejdůležitější věc,
která se během minulého roku udála,
je pravděpodobně změna ve vedení OS
Žirafa. Dosavadní předsedkyně Monika
Nilašová odstoupila z důvodu velkého
pracovního vytížení z vedení OS a na
její místo nastoupila Barbora Müllerová, která stála u zrodu bílovického MC
v roce 2006. Ráda bych proto Monice
na tomto místě poděkovala nejen za
všechen čas, nesmírné množství práce,
úsilí a vstřícnosti, které Žirafě a jejím
prostřednictvím bílovickým rodičům
a dětem zcela nezištně věnovala, ale
také za podporu, pochopení a střízlivý
úsudek, kterým dokázala motivovat
a povzbudit nás, své spolupracovníky.
Ráda bych poděkovala také alespoň
několika málo dalším lidem, kteří se
v průběhu školního roku o chod Žirafy
velmi zasloužili. Na prvním místě jsou

to členky rady Lucie Loulová a Kristina
Dostálová Makovská a další dvě maminky, které se do vedení Žirafy aktivně
zapojují - Dáša Muzikářová a Klára
Hanáková Makovská.
Rovněž všichni lektoři, se kterými
spolupracujeme, mají obrovskou zásluhu na dnešní tváři MC. I jim patří
velký dík. Mnozí z vás znají služební
maminky Petru Mendelovou, Zuzku
Streichsbierovou, Darinu Vaškovou
a Dášu Hejčovou, které věnovaly
svůj volný čas Žirafě v rámci Herny.
Zvláštní poděkování pak patří Pavle
Hažmukové a Renatě Munteanu, a to
nejen za to, že pomáhají utvářet velkou
část sportovních a kulturních akcí pořádaných v MC, ale také proto, že jsou
schopné vnášet do každé z nich stále
novou motivující invenci. Neobyčejně si
ceníme rovněž podpory Obce Bílovice
nad Svitavou a spolupráce s místními
organizacemi a spolky, mezi nimiž jsou
na čelních místech Sokol Bílovice nad
Svitavou, OS Na Nivách a pobočka
SVČ Lužánky – Liška. Důležitá je
pro nás i podpora dalších sdružení,
se kterými přicházíme do kontaktu.
Děkuji také všem ostatním, kteří se
větší či menší mírou zapojují do dění
v Žirafě, pomáhají nám „zhmotnit“ své
představy o pořádaných akcích či naše
snažení podporují jakoukoliv formou
výpomoci, dobrou radou, upozorněním
na zajímavý podnět či prostou připomínkou. I sebemenší pomoc je pro nás
totiž nesmírně cenná, a pokud chceme,
aby v Bílovicích MC fungovalo, budeme
ji potřebovat i nadále.
Přeji vám krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a hlavně odpočinku
Šárka Kučerová
koordinátorka MC Žirafa

15

Romantika v sedlech
Jedno arabské přísloví praví, že „nejkrásnější pohled na Svět je z koňského hřbetu“
a každý, kdo měl někdy možnost to zkusit,
mu dá jistě za pravdu. Není nad ten pocit,
když srostete s pohybem koně a necháte
se jím unášet k dokonalé volnosti. Je to
naprosto osvobozující pocit a kdo to nezažil,
měl by to rozhodně zkusit.
Okolí Bílovic nad Svitavou je nádherné
a pro romantické vyjížďky na koních
jako stvořené. Proto pokud jste romantické duše a máte rádi koně a přírodu
a chcete si splnit své sny, nebo přání
svých dětí, zpozorněte: představujeme

vám Ranch U cesty, který se nachází na
samém okraji katastrálního území Bílovic nad Svitavou. Najdete jej při cestě
z Bílovic směrem na Panskou Líchu.
V nádherném prostředí luk a lesů se tady
pasou v ohradách koně, které si můžete
pohladit, dát jim něco dobrého na zub
- a co víc, můžete se na nich i povozit.
Není mnoho míst, kde majitelé koní
půjčují koně i veřejnosti. Docela mě
zajímalo, jak to vlastně funguje a co
všechno může Ranch U cesty nabídnout
nejen občanům Bílovic.
Ranč patří dvěma mladým velmi sympatickým lidem – Lucce a Markovi. Oba
jezdí na koni už opravdu velmi dlouho,
i když každý z nich má trochu jiný styl.
Marek je spíše pravý kovboj, který jezdí
do přírody, účastní se a pořádá různé
vandry a putování na koních krajinou,
spí i s koněm pod širákem a podob-
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ně – prostě romantika. Lucka jezdí
klasickým anglickým stylem a se svými
koňmi se zúčastňuje jezdeckých soutěží
v parkuru, drezuře a všestrannosti i na
úrovni mistrovství.
Za všechny milovníky koní jsem se jich
zeptala:
Co vás přivedlo k myšlence dělat jízdy na
koních pro veřejnost?
Zpočátku jsme měli každý jen svého
koně, na kterém jsme jezdili, ale protože
se ptala spousta lidí, jestli by se nemohli
také povozit, postupně jsme začali dělat
jízdy na koni pro veřejnost. Napřed na

vlastních koních, jak se zájem zvětšoval,
pár dalších koní jsme postupně dokoupili. Momentálně máme 11 vlastních
koní a na jaře se nám má narodit další
přírůstek. V nejbližším okolí Brna (kam
s dovolením počítáme i Bílovice nad Svitavou) není mnoho možností, kde by bylo
možné se pro veřejnost na koni svézt. Je
mnoho soukromníků nebo i komerčních
stájí, které nabízejí ustájení koní, ale jízdy
pro veřejnost dělá zodpovědně málokdo.
Proč si myslíte, že tomu tak je?
Hlavně je to asi způsobeno náročností
provozu – musíte mít opravdu velmi
hodné a spolehlivé koně, na které si
může sednout opravdu každý. Takových
koní není mnoho a vybrat je dá dost
úsilí a finančních prostředků. Jen tak
lze dělat jízdy pro veřejnost bez strachu
z vážných úrazů.

Řekněte mi, jak dlouho už tu provozujete
svůj Ranch U cesty?
Náš ranč vznikl na tomto místě v roce
2005. Dva roky předtím jsme byli
o kousek dál – vlastně na druhé straně
naší velké pastviny. Pak se nám podařilo
koupit současný pozemek, kam jsme se
přestěhovali. Po celou tuto dobu děláme
akce pro veřejnost – hlavně rekreační
vyjížďky, takže vlastně příští rok budeme
slavit již 10 let výročí provozu.
Co přesně na vašem ranči nabízíte veřejnosti, která by chtěla jezdit na koni?
Zaměřujeme se hlavně na rekreační
vyjížďky do přírody. Ať už pro lidi, kteří
jezdit umí, tak i pro ty, kteří na koni
nikdy neseděli, ale lákalo by je vyzkoušet něco nového. Protože máme velmi
hodné koníky, není problém posadit na
koně i naprostého začátečníka. Dále pak
můžeme nabídnout jízdy pro děti, ať už
formou samostatné jízdy s výcvikem – to
spíše pro ty větší, nebo čistě jen možnost
svezení na koni s vodičem. Od jarních
měsíců pak u nás funguje jezdecký klub,
ve kterém se (hlavně) děti naučí, že koník není jen zvíře, na kterém se stačí jen
svézt, ale že je potřeba se o něj i starat
a s péčí o něj je spojeno i mnoho jiných
činností, které je potřeba udělat.
Pro ty, kdo se chtějí nejen svézt a pokochat se pohledem na svět z koňského
hřbetu, nabízíme výcviky v ohradě pod
dohledem zkušených instruktorek. Ty
jsou schopny naučit zájemce (podle jeho
schopností a přání) od úplných základů
jízdy na koni až po pokročilé ježdění,
které je třeba pro účast na jezdeckých
závodech.
Vidím, že vaše nabídka je již nyní celkem rozmanitá, takže mi prozraďte, jestli plánujete
něco nového do budoucna?
Neustále je co zlepšovat, ale v nejbližší
budoucnosti bychom se rádi zaměřili
pro rozšíření nabídky pro děti – rádi
bychom vymezili pravidelné termíny,
kdy by mohli rodiče s dětmi přijít a své
děti na koníčcích povozit. Doteď to
funguje totiž tak, že se i děti musejí na
každou jízdu objednávat předem telefonicky, tak jako na vyjížďky. A protože
je o ježdění celkem velký zájem, bývá
problém najít termín vyhovující oběma
stranám. V budoucnu by měl být pro děti
v pravidelných termínech (třeba každou

Jen ještě poslední otázka úplného laika –
mnoho z nás chodí kolem vašich ohrad na
procházky a podívat se na koně. Můžeme jim
dát i něco na zub?
Určitě můžete, ale mělo by to být něco,
co koním neublíží. Ideální jsou například
jablka, mrkev nebo i pečivo – to musí být
ale naprosto suché. Tak jako třeba rohlík,
ze kterého byste dělali strouhanku. A samozřejmě nic nesmí být plesnivé či shnilé
– z toho by jim bylo opravdu špatně.
Koně si rádi pamlsky vezmou – je to pro
ně příjemné zpestření stravy. Sice mají
celý den přístup k senu, takže se mohou
cpát dle libosti a hlad opravdu nemají, ale
je to s nimi jako s dětmi. Většina z nich si
taky ráda vezme bonbón kdykoliv. Proto
za Vámi koníčci nadšeně běží k ohradě,
když uslyší zašustit pytlík s pamlsky. Jen
pozor na prsty.

Kdo rád
natáčí
kamerou?
Hledáme amatérské kameramany,
kteří příležitostně natáčejí různé
akce konané v Bílovicích (drakiáda, akce pro děti, akce pořádané
farností, aktivity v Žirafě, sportovní klání... ).
Rádi bychom Vaše videa po
dohodě a úpravách (sestříhání,
titulky, komentáře) odvysílali
v bílovické kabelové televizi.
Kontakt a bližší informace:
zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz,
případně tel.: 775 228 677.

MALBA 14 Kč/m2
NÁTĚR DVEŘÍ 350 Kč/kus
natíráme i radiátory, fasády, okna aj.
tel: 606 469 316
Bílovice nad Svitavou a okolí,
www.maliribrno-horak.cz
VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU
Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku
dle vašeho zadání.
nyní akce 30% sleva na:
• ohraněné zapracované dílce dle vašeho požadavku
• výběr z 300 dekorů
• výběr ze 11 druhů materiálu
• cena je bez montáže a navrtání, které
však lze provést
Domestav, Špitálka 23, Brno
M: 776 334 190
www.kovaninabytkove.cz

řádková inzerce

sobotu nebo neděli dopoledne) připravený kůň s instruktorkou, která by každého
malého zájemce o svezení povodila bez
objednání. Za statečnost, že si na koníčka
sednul, by pak malý jezdec dostal malou
odměnu. Každou naši další novou aktivitu najdete na našich webových stránkách
www.ranchucesty.cz.

Děkuji vám za rozhovor.
Všem příznivcům koní doporučuji navštívit webové stránky, kde najdou další
velmi užitečné informace o aktivitách
na ranči. Věřím, že mnoho z vás si sem
pak najde cestu.
Přeji Ranchi U cesty mnoho úspěchů
v podnikání a ať vám koně jdou!
Karla Hrabalová
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Jak Cestovat
pomocí IDS JMK?
a 101 měsíčně 620 Kč. Vyplatí se
při více než 3 zpátečních cestách
týdně. Existuje i čtvrtletní a roční
předplatné.

ZTP a ZTP/P

• Bezplatná přeprava na lince 75 a 94,
v ostatních linkách je potřeba použít
nepřestupní jízdenky pro ZTP.
Vážení obyvatelé Bílovic nad Svitavou, na
základě vašich dotazů jsme u koordinátora
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – společnosti KORDIS JMK
– prověřili, jaké ceny jízdného mají cestující
platit za cesty v rámci Bílovic a za cesty
do Brna. Přinášíme vám podrobný přehled
možností jízdného.

Senioři nad 70 let,
Doprovod dítěte
do 3 let

• Je potřeba mít vyřízenou bezplatnou
průkazku pro cestování po Brně. Pak
při cestě po Bílovicích nebo do Brna
použijte jízdenku doplatkovou pro
1 zónu za 16 Kč. Pokud cestu tam
a zpět stihnete do 60 minut, pak si
už další jízdenku kupovat nemusíte,
stačí jen 1 jízdenka za 16 Kč.
• Už když cestujete pravidelně jen 2x
týdně, vyplatí se vám roční předplatní jízdenka v ceně 2.400 Kč. Ta platí
pro veškerou dopravu v Jihomoravském kraji, včetně vlaků. V pracovní
dny od 08:00 ráno, v nepracovní dny
platí celodenně. Při 2 cestách týdně
po Bílovicích nebo do Brna ušetříte
v porovnání s jednorázovými jízdenkami ročně 800 Kč.
• Pokud byste potřebovali cestovat
častěji jen v jednom měsíci, kupte si
měsíční jízdenku za 280 Kč. Vyplatí
se při více než 2 zpátečních cestách
týdně.

Důchodci do 70 let

• Máte nárok na slevu na předplatní
jízdenky. Pro zóny 215 a 100 to je
měsíčně 400 Kč, pro zóny 215, 100
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Ostatní cestující,
kteří nevyužívají
předplatní jízdenky

• Pro jednu cestu do Brna do zóny
100 je potřeba jízdenka za 25 Kč
(2 zóny / 60 minut).
• Pro jednu cestu po Bílovicích je
potřeba jízdenka za 20 Kč (2 zóny
/ 45 minut).
• Pokud cestu tam a zpět v rámci Bílovic stihnete do 45 minut, stačí pro
obě cesty jízdenka za 20 Kč. Jedna
cesta tak vyjde na 10 Kč.
• Pokud cestu tam a zpět (v rámci Bílovic nebo i do Obřan, Maloměřic)
stihnete do 60 minut, stačí pro obě
cesty jízdenka za 25 Kč. Jedna cesta
tak vyjde na 12,50 Kč.
• Pokud cestu do Brna a zpět stihnete
do 90 minut, stačí pro obě cesty
jízdenka za 27 Kč. Jedna cesta tak
vyjde na 13,50 Kč.

Příklady

pro seniory nad 70 let a pro doprovod
dítěte do 3 let (např. rodič, prarodič,
člen rodiny):
1. Cesta z Bílovic do Židenic ke
Kauflandu a zpět za 19,50 Kč: Před
nástupem do vlaku si kupte jízdenku
univerzální za 156 Kč a označte si ji
na 3. prázdném poli. Tato jízdenka
společně s bezplatnou průkazkou
pro zóny 100 + 101 platí 90 minut.
Za tuto dobu stihnete dojet vlakem
do Židenic, nakoupit a dojet zase
zpět. Jedna cesta tak vyjde na necelých 10 Kč.
2. Pohodlné cestování bez starostí
o placení po celý rok: Zakoupíte

si roční kupón v hodnotě 2 400 Kč.
Ten platí pro veškeré vlaky, autobusy
i městské dopravy v Jihomoravském
kraji v rámci IDS JMK. Když jezdíte
po Bílovicích nebo do Obřan 3x
týdně, zaplatíte na jednorázových
jízdenkách ročně 4 800 Kč. To je
dvakrát více než při koupi kupónu.
S kupónem lze cestovat v pracovní
dny od 8:00 a v nepracovní dny celodenně. V Brně platí bez časového
omezení.
V případě nejasností nebo dotazů
můžete kontaktovat spol. KORDIS
prostřednictvím emailu na info@kordis-jmk.cz, případně využijte jednotný
informační telefon 543 174 317.

Oznámení
Od 1.7.2012 bude ve
středu odpoledne otevřena Česká pošta v Bílovicích nad Svitavou
od 14.00 do 18.00 hod.
Konečně se tak podařilo vyjednat alespoň
na jeden den v týdnu
prodloužení pracovní
doby, na jejíž nevhodné
rozmezí si občané dlouhodobě stěžovali.
V případě, že nesvítí
veřejné osvětlení,
volejte na OÚ na
č. 545 227 335 nebo
pošlete e-mail:
drlik.info@seznam.cz

Čtenářské okénko
Nejdříve dvě důležité informace:
Od počátku července bude knihovna
pro veřejnost uzavřena. Proběhne
malování a na ně naváže fyzická revize
knižního fondu. Přesné datum otevření
knihovny není známo, pravděpodobně
to bude v druhé polovině srpna. Sledujte
informace na webu a na brance knihovny. Čtenáři si mohou půjčovat knihy až
do konce června, termín jejich vrácení
se posunuje na konec měsíce září.
V minulých měsících také proběhla
anketa o nejvhodnějším čase pro konání
pravidelných měsíčních besed. Vyhrála
to středa od 17 hodin. Tak tedy počínaje
zářím 2012 budou besedy s uvedením
nových knih vždy každou poslední
středu v měsíci v tuto odpolední hodinu.
Výběr z nových přírůstků:
Zdeněk Svěrák

Nové povídky

Už druhá knížka
povídek, které se
okamžitě zařadily mezi nejprodávanější a nejčtenější. Humor
a životní optimismus autora
neopouští a ti,
kdo si potřebují zlepšit náladu, mohou
jít opět na jistotu.
Zdeněk Šmíd

Tanec lovců lebek
aneb Proč bychom se
nevrátili

Poslední z vodáckých knížek
autora, kter ý
nedávno zemřel,
nás zavádí do
pralesů Bornea.
Kniha z exotického prostředí
tzv. přírodních
národů, kdy jde
často o holý život, je opět psána poutavým stylem, který čtenáře zaujme od
prvního do posledního řádku.

Alberto Vojtěch Frič

Červuiš aneb
Z Pacheka do Pacheka
oklikou přes střední
Evropu

Nové vydání
cestopisu z počátku 20. století,
kdy A.V. Frič
přivezl do Prahy indiána z jihoamerického
pralesa, nedotčeného vyspělou civilizací. Jde o první autentické
svědectví o střetu kultur v české literatuře, které dodnes neztratilo nic na
závažnosti své výpovědi. Červuiš ovšem
po návratu domů skončil mezi svými
příbuznými se svými zkušenostmi
velice smutně.
Dušan Uhlíř

Moravský pitaval

Známý brněnský historik vybral 30 příběhů
z dávných i nedávných dějin
Moravy. Jde vesměs o skutečné
děje, které skončily pro své protagonisty tragicky. Kniha může zajímavě
obohatit naše prázdninové výlety.
Zdeněk Miler a Kateřina Milerová

Krtek a rybka

Už několik desetiletí jedna ze
série nejpopulárnějších knížek o krtečkovi,
tentokrát o jeho
humorných
a d o b ro d r u ž ných příhodách
od rybníka. Doufejme, že Kateřina
Milerová bude pokračovat, teď už docela
samostatně, se stejným úspěchem jako
její slavný otec.

Jiří Žáček

Hrůzostrašné
pohádky pro malé
strašpytlíky

Strašidelné pohádky z celé Evropy převyprávěl
básník Jiří Žáček
a skvěle ilustroval Adolf Born.
Bojácné děti by
ovšem knihu neměly číst na noc.
Knihovník Miloš Kudera

31
Kalendář akcí
V pátek 15.6. od 16 hod. uspořádá
Mateřské centrum Žirafa v blízkosti
Myslivny lišky Bystroušky netradiční
Olympijské hry. Přijďte si s dětmi
vyzkoušet originální olympijské disciplíny a užít zábavy a legrace.
V sobotu 23.6. se konají Cyrilometodějské hody, začátek ve 14 hod.
požehnáním v kostele, pak průvodem
obcí k místu konání u Obecní hospody. K tanci a poslechu bude hrát kapela Nenkovjanka. Od 14 hod. bude pro
děti u Obecní hospody skákací hrad.
Další podrobnosti na plakátech
a Facebooku.
Ve dnech 25. a 26. června se koná na
hřišti za sokolovnou školní olympiáda. Kromě žáků bílovické školy se
očekává také účast závodníků ze ZŠ
Kanice a ZŠ Babice nad Svitavou.
Přijďte se podívat a povzbudit děti
v jejich sportovním zápolení.
V sobotu 6. října 2012 se uskuteční
další z ročníků tradičního Pohádkového lesa. Podrobnosti budou včas
oznámeny obvyklým způsobem.
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Rozloučení
s bílovickou
kamarádkou
V Bílovicích nad Svitavou žila od
svého dětství Milada Benešová.
Chodila s námi do základní školy
a současně navštěvovala Tělocvičnou
jednotu Sokol jako žačka, později
dorostenka. Prožívali jsme krásné
chvíle jak ve škole, tak v Sokole. Roky
pomalu ubíhaly a naše kamarádka se
seznámila s Miloslavem Procházkou,
za kterého se pak vdala. Žili ve svém
domě v Řícmanicích, kam jsme rádi
chodili na návštěvu, i ona s manželem nám tato setkání oplácela
v Bílovicích nad Svitavou.
Před několika roky se s manželem
rozloučila. Po jeho úmrtí nechtěla
zůstat sama v domě, kde spolu šťastně
žili a uvažovala o pobytu v Domě
s pečovatelskou službou v Bílovicích,
kam se jí podařilo nastěhovat.
V roce 2011 se přestěhovala za pomoci syna Pavla do domova v Semilech, kde syn žil a byl zaměstnán. Tam
jsem jí poslala na podzim první dopis
se zprávami o naší vesnici. Dopis
velmi přivítala a denně si jej nechala
číst dcerou Janou. Druhý dopis odešel 27. prosince, který už neobdržela,
protože nad ránem 28. prosince se už
neprobudila.
Milada, kterou jsme měli rádi a často
ji oslovovali „Mila Bene“, byla naše
dobrá kamarádka.
Rozloučili jsme se s ní 5. ledna 2012
ve 14.45 v krematoriu města Brna
v počtu asi 15 přátel z Bílovic nad
Svitavou. Její bratr Ing. Ladislav
Beneš žije s manželkou Luisou
v Darmstadtu. Pro momentální
onemocnění se nemohl rozloučení
zúčastnit. Kytici krásných květů
z naší prodejny pana Miroslava Bandocha se stuhou a nápisem „Poslední
pozdrav od bratra Ladislava“ jsem
předala v krematoriu.
Miladka zůstává s námi v našich
srdcích.
Za pozůstalé přátele
Milada Jandová
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30 let
běhání
za liškami
30. výročí založení SK
Radiosport Bílovice
nad Svitavou
Jak to vlastně začalo? Snažím se vyzvídat
na zakladateli oddílu, Jiřím Marečkovi.
Jenže ten se tváří neochotně a hlavně neví,
nepamatuje si, prostě je to už 30 let, skoro
pravěk, tak co bych chtěla. Vypadá to špatně,
když v tom mě napadne spásná myšlenka.
Kronika! To je ono! Hned první článek osvětluje historii oddílu.

Jak to začalo

V polovině 70. let běhalo v Brně jen
několik nadšenců s podomácky vyrobenými přijímači. Pravidelné tréninky
neexistovaly, nebyla technika ani lidi.
Závodní činnost ROB se omezovala na
několik závodů ročně.
Mezi nadšenci byl i Jirka Mareček
a další junioři ze 132. ZO Svazarmu
Kompas. Slovo dalo slovo, kluci vyrobili pár vysílačů a začali si pořádat
tréninky sami.
Už v roce 1978 se konal 1. ročník Poháru Kompasu. Tato soutěž se na dalších
20 let stala jednou z nejnavštěvovanějších akcí ROB v Československu.
Rok 1979 - ve vysokoškolském radioklubu OK2KOJ při VUT Brno se setkává Jirka Mareček z Brna, Mirek Látal
z Velkého Meziříčí a Marian Ruman ze
Žiliny. Původní domluva o společném
běhání a ježdění na závody postupně
přerůstá v pravidelné tréninky pro celé
Brno. Přidávají se děti z dalších radioklubů i náhodní kolemjdoucí zaujatí
podivnou taškařicí.

Píše se březen 1980. V celém Brně se
rádiovému orientačnímu běhu věnuje
„už“ 22 závodníků, kteří jsou členy různých organizací - Kompas, Radioklub
Domu dětí a mládeže v Lužánkách
a Radioklub VUT. Běhací techniky je
málo a shání se, kde se dá. Přesto se
podaří zorganizovat městský přebor
v ROB 1980 na Holedné v Komíně.
Nadšení vysoce převažuje nad profesionalitou.
Rok 1981 - činnost byla zahájena už
koncem února. Tréninky probíhaly 4x
týdně (!), čímž se počet závodníků zvyšuje na 35. V průběhu roku se uskutečnilo několik soutěží s celostátní účastí.
Po celý rok pak probíhala na katedře
branné výchovy PedF UJEP výuka
ROB pro studenty 2. a 3. ročníků.
V březnu roku 1982 vrcholí snaha
Jirky Marečka a středisko ROB
v Brně konečně získává status Sportovní základny talentované mládeže
rádiového orientačního běhu při 311.
ZO Svazarmu. Důležitou roli sehrává
i spolupráce s Krajským domem pionýrů a mládeže, který SZTM poskytl
tolik potřebnou podporu. V červenci
se uskutečnilo první letní oddílové
soustředění.
Během dalších let nabývala činnost
SZTM ROB Brno na intenzitě. Kromě
letního soustředění se začalo organizovat zimní soustředění na běžkách.
SZTM ROB Brno se úspěšně účastnila
mnoha soutěží, které byly organizovány
po celém území tehdejšího Československa. V roce 1989 existovalo v Jiho-

moravském kraji 14 aktivních oddílů
- pro srovnání, dnes jsou pouze 3.
Po revoluci zároveň se zrušením Svazarmu nastal velký útlum činnosti všech
oddílů ROB. Skončila velkorysá státní
podpora branných sportů a navíc řada
dobrovolných aktivistů se místo práce
s dětmi musela věnovat vydělávání
peněz. Jen nejsilnější oddíly dokázaly
přežít.
Stagnace zasáhla i náš oddíl. Řada
zakládajících členů oddílu se věnovala
pořizování a výchově vlastních dětí.
Počátkem nového období v životě oddílu ROB je rok 1997. SZTM ROB Brno
se mění na SK Radiosport Bílovice
nad Svitavou, získáváme první skupinu
bílovických dětí ve věku od 5 do 12 let
a rozjíždíme znovu pravidelné tréninky,
tentokrát už v Bílovicích. Ještě na podzim téhož roku pořádáme Podzimní pohár ROB a místní přebor v Bílovicích.
Na jaře roku 1998 čítá členská základna
oddílu už 20 dětí. Obnovují se tradice
pořádání sportovních soustředění,
náborových akcí a soutěží od místních
až po celorepublikové. Oddíl začíná
znovu plně fungovat a obnovuje svoje

původní zaměření speciálně na práci
s dětmi a mládeží.

Uběhlo už 15 let

Od roku 1997 uběhlo letos 15 let
existence bílovického SK Radiosport.
Z některých dětí, se kterými jsme začínali, jsou dnes už trenéři další generace
malých závodníků.
Deset let po sobě jsme největším
i nejúspěšnějším oddílem v republice.
Máme 174 členů. Oddíl se dlouhodobě
specializuje na práci s mládeží a vynikající výsledky našich závodníků tomu
odpovídají.
V roce 2011 dostala skupina závodníků
v žákovských kategoriích nové posily
a během roku dosáhla mnoha výborných výsledků. Zde se jasně ukázalo,
že účast na závodech a soustředěních
je tím hlavním motorem zvyšování
výkonnosti závodníků. Kromě toho má
veliký úspěch projekt „ROB školka“ pod
vedením Pavly Hažmukové pro děti už
od 4 let, takže nyní je v oddílu přes 60
aktivních dětí do 15 let.
Po celý rok pořádáme dvakrát týdně
tréninky, v zimě v tělocvičně ZŠ, od
jara do podzimu v lesích kolem Bílovic.

Uspořádali jsme mezinárodní Mistrovství ČR v ROB 2011 a jako obvykle
řadu soutěží a soustředění.

A jaké jsou naše
plány v roce 2012?

Akcí roku bude pro bílovický oddíl
mezinárodní soutěž 4 dny ROB, kterou pořádáme ve dnech 4.-8.7.2012 ve
Vidnavě.
Bílovičtí závodníci se už pravidelně
zúčastňují také mezinárodních soutěží.
Ze žákovského Mistrovství Evropy
2011 v Bulharsku přivezly bílovické děti
7 medailí ve družstvech. Na Mistrovství
Evropy 2011 v Rumunsku získali bílovičtí závodníci 8 medailí ve družstvech
a 1 medaili individuální.
V letošním roce proběhne žákovské
Mistrovství Evropy v Litvě a z Bílovic
se do boje o nominaci na MEŽ zapojí
7 dětí do 16 let. Mistrovství světa se
letos bude konat v Srbsku a o nominaci
na ně se uchází 13 závodníků z Bílovic.

A co říci závěrem?

Těším se na celooddílovou oslavu třicátin. Zase budeme listovat starými
kronikami, mnozí závodníci se asi ani
nepoznají na starých černobílých fotografiích.
Kromě nostalgie, kterou cítím při
vzpomínání, musím zmínit ještě jednu
důležitou věc. Jsme malý sport v malé
vesnici. Přesto se nám povedlo svými
úspěchy ji zviditelnit nejen celorepublikově, ale i v mezinárodním měřítku.
Troufám si říci, že všichni aktivní činovníci v ROB na celém světě vědí, že v ČR
v Bílovicích nad Svitavou se daří běhat
ROB spoustě dětí. Je to zásluha nejen
vedení oddílu a jeho práce, ale i toho,
jak příznivě a s otevřenou náručí nás
přijala obec Bílovice nad Svitavou, její
zastupitelé, mámy a tátové našich malých i větších závodníků a celá veřejnost.
S trochou nadsázky lze říci: Kdo nikdy
v Bílovicích neběhal ROB, jako by nežil.
A za to vám všem, naši milí příznivci
a přátelé, patří dík.
Za SK Radiosport
Bílovice nad Svitavou zpracovala
Ing. Iva Marečková
(v oddíle od roku 1983)
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Sportovní výsledky
ZŠ Bílovice nad Svitavou
ve školním roce 2011/2012
Hodnocení výchovně vzdělávací práce žáků
a učitelů nezůstává uzavřeno jen za zdmi
školy, ale musí být zcela zákonitě porovnáváno i s výsledky ostatních škol, tak, jak je
tomu ostatně ve všech oblastech lidského
života. Testy, soutěže, olympiády jsou měřítkem kvality znalostí a dovedností žáků
a práce učitelů.

Jak jsme si vedli
ve sportovních
soutěžích

Ve sportovních soutěžích se zcela běžně
poměřují školy rozdílné co do počtu
žáků (možnosti širšího výběru reprezentantů) i školy se sportovním zaměřením
versus školy, které sport realizují jen
prostřednictvím hodin tělesné výchovy
a sportovních kroužků. Důležitou roli
zde samozřejmě hrají také sportovní
oddíly pracující v místě školy.
Kdybychom měli odpovědět na otázku,
jak se nám dařilo ve sportovních soutě-
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žích ve školním roce 2011/2012, mohla
to být věta holá a nerozvitá. Byl to velmi
dobrý rok. Už v říjnu (7.10.2011) byli
naši žáci úspěšní v okresním kole přespolního běhu, kdy na XXVIII. ročníku
Memoriálu Zdeňka Dvořáka – Želešická růže 2011 dosáhli těchto výsledků:
Vynikající 1. místo získala Michaela
Kieselová v kategorii nejmladších
žákyň. Na kilometrové trati zvítězila
zcela suverénně a s velikým náskokem.
Zabojovali také nejmladší žáci, když
všichni čtyři členové družstva skončili
do 15. místa z padesáti běžců. Nejlépe
dopadl ze zmiňované čtveřice Martin
Priessnitz, který obsadil velmi cenné
3. místo. Krásné 3. místo obsadili také
mladší žáci v soutěži družstev v sestavě
Vladimír Hradil, Robert Polák a bratři David a Martin Pavlovští, všichni
z 8. třídy. Výpravu našich přespolních
běžců tvořili dále nejmladší žáci Hrabal
Filip (5. A), Čevela Matěj, Šrom Dominik a již zmiňovaný Martin Priessnitz
(všichni tři z 5. B). V kategorii nejmladší
žákyně – Šebelová Adéla (4. A), Rašticová Alžběta (4. B), Saviola Tatiana
(5. B) a vítězka Michaela Kieselová
(6. B). Mladší žákyně – Kubíčková Veronika (7. A), Hošková Michaela (7. A),
Konečná Lucie a Sobolová Kamila (obě
8. tř.). Tříkilometrovou trať si vyzkoušel osamocený Zdeněk Hruška (9. tř.)
v kategorii starších žáků. Úspěšnou
výpravu připravoval a vedl pan učitel
Libor Žanda.

Kde se dá sportovat
ve volném čase

Vedle předepsaných 2 hodin základní
tělesné výchovy mají žáci naší školy
možnost 4x týdně navštívit o velké
přestávce tělocvičnu a čtvrt hodiny
si zasportovat podle svých představ.
Populární jsou i sportovní kroužky
basketbalu, vždy v pondělí pod vedením Libora Žandy, které v průměru
navštěvuje 20 žáků a žákyň a páteční

florbal vedený Pavlem Kováčem, kde
se schází ke dvouhodinovce až 40 žáků
od první až do sedmé třídy. Víme, že
jsou naši žáci také členy místních sportovních oddílů Sokola – hlavně kopané
a lehké atletiky. Za připomenutí stojí
i další aktivity místního Sokola – tenis,
florbal, všestrannost dětí, stolní tenis
a aktivní činnost SK Radiosport. Víme
o těchto aktivitách a jsme za ně - škola
společně s rodiči - všem odpovědným
vedoucím vděčni, protože významně
doplňují nabídku sportovního vyžití dětí
a mládeže v naší obci. Ale vraťme se zpět
k úspěchům našich žáků ve sportovních
kláních končícího školního roku.

Jak si vedli naši
sportovci na velkém
atletickém svátku

Tradičně se několik let účastníme velkého atletického svátku všech dětí ze
základních škol v celé republice. Bylo
tomu tak i letos. Naše výprava jela na
letošní ročník Kinderiády až do Břeclavi. Letošní termín pro Jihomoravský
kraj byl už 11. dubna - první v celé
republice. Obavy z nepřízně počasí se
na štěstí nepotvrdily. Kinderiáda patří
mezi výborně organizované sportovní
akce. Přihlášená škola vyšle 8 žáků do
soutěže (vždy dívka a chlapec z 2., 3., 4.
a 5. ročníku). Žáci závodí ve dvou disciplínách, speciální – podle ročníku (skok
z místa, skok daleký odrazem z jedné
nohy, hod kriketovým míčkem a hod
plným míčem obouruč přes hlavu),
další disciplínou povinnou pro každého účastníka je sprint na 60m. Z osmi
účastníků pak na závěr běží čtyřčlenné
družstvo štafetu 4 x 60m. Konkurence
je veliká, soutěže se účastní především

školy se sportovním zaměřením nebo
školy s podstatně lepšími podmínkami
na výuku atletiky, než máme my. Na
závody však nejezdíme pro medaile,
ale zejména pro zkušenosti z velkých
závodů, sportovní atmosféru a skvělou
organizaci. O to cennější jsou některé
výsledky našich reprezentantů. Lukáše
Kiesela – 3. třída (5. místo v běhu na
60m), Lukáše Endla - 3. třída (6. místo
v hodu plným míčem), Ester Mikulcové - 3. třída (5. místo v běhu na 60m),
Jana Švandy 5. třída (6. místo v hodu
kriketovým míčkem). Atletických závodů se zúčastnilo 32 škol, naše škola
ve štafetě skončila na krásném 17. místě.
Naše družstvo mělo pro letošní rok toto
složení: 2. třída – Amálie Kočvárková
a Radek Adamec, 3. třída – Ester Mikulcová a Lukáš Kiesel, 4. třída – Linda
Balgová a Jan Švanda, 5. třída – Magdaléna Žáčková a Martin Priessnitz,
roli žolíka (specialisty) výborně splnil
Lukáš Endl ze 3. třídy. Výpravu vedly
paní učitelky Petra Glosová a Jolana
Kadlecová.

Kopaná - sport,
který má velké
množství fanoušků

Samostatnou kapitolu by si v tomto
školním roce zasloužila kopaná. Po třech
letech byla obnovena soutěž Coca Cola
Cup pro žáky II. stupně základních škol.
Naše škola byla pořadatelem prvního
kola 25.4.2012. V turnaji se střetly
4 týmy - ZŠ Kanice, ZŠ Bartošova
Brno, ZŠ Horníkova Brno a ZŠ Bílovice
nad Svitavou. Naše družstvo ve složení
Michal Blecha, Jan Plachý, Christian
Šebek, Petr Adamec, Dan Švanda,
Radek Bundža, Vladimír Hradil, Jakub
Lošťák, Robert Polák, Patrik Stloukal,
Zdeněk Hruška, Jan Hrňa, Martin Pavlovský, David Pavlovský a Vlastimil Kříž
pod vedením pana učitele Libora Žandy
toto první kolo s přehledem vyhrálo.
Ve druhém kole, které se uskutečnilo
v Brankovicích, okres Vyškov, však naši
žáci narazili již na velmi zdatné celky
a skončili na 3. místě, čili bez možnosti
dalšího postupu. I tak to byla skvělá
reprezentace bílovického fotbalu.
Od dubna až do poloviny května se
uskutečnila postupně jednotlivá kola

celostátní soutěže v kopané McDonald’s Cup 2012 pro žáky prvního stupně
základních škol. Kategorie „A“ – druhé
a třetí třídy, a kategorie „B“ – čtvrté
a páté třídy. Tato soutěž je pro chlapce
i pro dívky. Naše obě družstva byla
nejdříve úspěšná v okrskových kolech
– druhý týden dubna, kdy oba turnaje
v Újezdu u Brna s přehledem vyhrála
a postoupila do okresního finále Brno
– venkov, které se konalo v Žabčicích.
Opět veliký úspěch. Mladší žáci se stali
přeborníky okresu a postoupili do krajského finále a domů se vraceli ověnčeni
zlatými medailemi. Starší žáci skončili
na skvělém 3. místě a přivezli si medaile
bronzové. Na úspěchu naší školy se
podíleli tito žáci: Adamec Petr, Hrabal
Filip, Priessnitz Martin, Švanda Jan,
Ševčík Petr, Endl Lukáš, Kiesel Lukáš,
Šenk Martin, Holánek Marek, Hrňa
Lukáš, Chráscina Dalibor, Adamec
Radek, Sedlák Dalibor, Kovář Martin,
Čermák Ondřej, Kristová Tereza, Jankovský Petr, Slabý Vojtěch, Holánek
Petr, Skoupý Jan, Pipek Lukáš, Toman
Jakub a Darmopil Tomáš. Týmy vedli
pan učitel Pavel Kováč a pan Martin
Šenk.
Skutečným svátkem fotbalu se pro naše
žáky stal 23. květen 2012. Ve sportovním areálu ZŠ Janouškova Brno se
uskutečnilo krajské finále obou výše
zmíněných kategorií. Naši reprezentanti bojovali s dalšími sedmi školami
Jihomoravského kraje v kategorii „A“,
tedy žáků druhých a třetích tříd. A byl
to fotbalový sen, který se našim žákům podařil díky jejich nasazení, ale
i fotbalovému umění. Vyhráli nejdřív

přesvědčivě svoji postupovou skupinu.
Následoval boj o postup do finále se
ZŠ Lerchova Brno. Po nerozhodném
výsledku bylo nutné rozhodnout rozstřelem pokutovými kopy. Naše mužstvo
bez zaváhání zvládlo i tuto velmi obtížnou situaci. A najednou tu bylo finále
se soupeřem nejtěžším. ZŠ Janouškova
je sportovní škola se zaměřením na
kopanou. Celou soutěží prošla hladce
bez inkasování branky. Bílovičtí jim
ten gól dali, ale oni nám dva, a tak bylo
rozhodnuto - skončili jsme na druhém
místě se ziskem stříbrných medailí.

Poděkování za podíl
na historickém
úspěchu

Úspěch je to pro naši školu nevídaný
a vpravdě historický. Jsme druzí v Jihomoravském kraji. Samostatné poděkování zaslouží pan Martin Šenk, trenér
většiny z hráčů oddílů kopané Sokola
Bílovice nad Svitavou. Poděkování za
skvělou reprezentaci školy patří všem
žákům, kteří se na tomto úspěchu
podíleli. Velmi účinná byla také pomoc
rodičů našich fotbalistů. Pomáhali při
organizaci, dopravě a nejvíc přímo na
hřišti v roli zapáleným fanoušků. Jev
v těchto dobách nevídaný, ale právě
proto úžasný a mimořádně působivý.
Jménem vedení školy, učitelského sboru
a zaměstnanců školy vám přejeme hodně dobrých zpráv, slunečné dny a krásné
prázdniny. Věříme, že nám zůstanete
i v dalších letech příznivě nakloněni.
Pavel Kováč

Příznivé počasí láká do Bílovic
Začátek léta přináší slunné dny a turistika
i cykloturistika jsou už v plném proudu.
Zajímalo nás, zda turisté, kteří zavítají při
svých aktivitách po pěších trasách nebo po
cyklostezce do Bílovic nad Svitavou, nacházejí důvod zajít do centra obce a popřípadě
co o Bílovicích vlastně vědí. Na naši anketu
jsme vybrali příhodné místo na konci cyklostezky u sokolovny a zastavili jsme několik
právě projíždějících turistů, kterým jsme
položili následující otázky:
1. Jak často zavítáte do Bílovic nad
Svitavou?
2. Většinou pouze projíždíte, nebo máte
i nějaký důvod zdržet se a zajít třeba
do centra obce?
3. Víte, kdo obec Bílovice nad Svitavou
proslavil a čím?
4. Víte něco bližšího o dění v obci?
5. Navštívil/a jste někdy nějakou místní
akci, zajímavé místo?
6. Jaký dojem na Vás dělají Bílovice?
Líbí, nebo nelíbí se Vám tady?
7. Co Vám tady rozhodně chybí? Popřípadě co by jste doporučil/a ke
změně?
8. Doporučil/a byste návštěvu Bílovic
nad Svitavou svým přátelům?

Václav T., 22 let

bydliště Hostěnice, na kole
Občas Bílovice
navštívím, líbí se
mi tady. Většinou
spíše projíždím
a zastavím se
v místní hospodě
u sokolovny. Kdo
Bílovice proslavil nevím, o dění
v obci toho moc nevím. Navštívil jsem
jen místní diskotéku v sále v hospodě.
Bílovice jsou krásná obec s hezkým
okolím, nic mi tu nechybí a nijak bych
nic neměnil. Určitě bych přátelům
doporučil návštěvu Bílovic, alespoň
z hlediska místních akcí.

Ondřej D., 26 let

bydliště Hostěnice, na kole
V létě tu bývám cca 3x za měsíc, letos
plánuji navštívit místní hody. Vím, že
Bílovice n/S proslavil spisovatel Těs-

nohlídek. Znám
místní akce Svatojánskou noc
a hody. O bec
je pěkná, nenapadá mě, co by
se mělo zlepšit.
Návštěvu Bílovic
jsem přátelům už párkrát doporučil.

více informačních tabulí apod. Návštěvu
Bílovic určitě budu doporučovat.

Renata, Stanislav
a Amálie Polátovi,
37, 30 a 6 let

bydliště Brno, na kole, na kolečkových
bruslích, pěšky, s dětmi

Hana, 23 let

bydliště Brno, na kole, na kolečkových
bruslích
V létě jezdím do
Bílovic tak 2x
týdně. Většinou
jen projíž dím
(na kole) nebo
končím na konci
stezky (u sokolovny) na kolečkových bruslích.
Kdo proslavil Bílovice nevím. Žádnou
akci jsem tady zatím nenavštívila, ale
líbí se mi tady. Spíše bych se vyjádřila
ke stezce, která z Brna do Bílovic vede.
Stezka je velice příjemná, uvítala bych
více značení, např. kolik km chybí do
konce trasy a také možná nějakou
informační tabuli na konci stezky
u Bílovic o dění v obci a další informace pro nalákání turistů např. na místní
slavnosti, dění na Panské Líše apod. Na
kole - více značení po trase na Panskou
Líchu. Cestu do Bílovic na kole nebo
na bruslích doporučím určitě.

Hanka, 27 let

bydliště neuvedla, na kolečkových
bruslích
Jezdím do Bílovic občas,
většinou jen
projíždím na kolečkových bruslích. Myslím, že
obec proslavila
Liška Bystrouška, ale nevzpomenu si na jméno autora. Žádnou akci
jsem bohužel nenavštívila. Je zde krásná
příroda, mám velmi dobrý dojem. Co
bych doporučila? Nevím, snad více poutačů na zajímavé akce na stezce, nebo

Bílovice navštěvujeme1x týdně, většinou
jen projíždíme. Obec proslavil Rudolf
Těsnohlídek. O dění v obci nic nevíme,
navštěvujeme spíše okolí než přímo Bílovice, líbí se nám restaurace na ostrově
a U Hrušky. Líbí se nám tady. Uvítali
bychom lepší značení turistických cest
a cyklotras. Návštěvu Bílovic určitě
budeme doporučovat.
Z našeho průzkumu vyplývá, že cyklostezka, u které jsme průzkum prováděli
(z Brna do Bílovic nad Svitavou), je velmi
oblíbená. Všichni turisté znají dobře
místní hospůdky, kde se občerstvují,
ale většinou nemají dostatek informací
o dění v obci a jen zřídka navštíví nějakou akci. Preferovali by rozhodně více
turistických značení a informační tabule.
Dále pak letáky lákající na místní akce.
Pro nás obyvatele Bílovic, zejména pro
vedení obce je to otázka na zamyšlení.
Pokud chceme, aby obec prospívala, tak
je jen na nás, jaký dáme turistům důvod
se v Bílovicích zdržet. Za úvahu by stálo
např. lákadlo typu malého místního
muzea s výstavními prostory se stálou
expozicí o historii obce a jinými výměnnými expozicemi. Propagační letáčky by
také napomohly zvýšit informovanost
turistů. Bílovice nad Svitavou mají
díky své lokaci v těsné blízkosti Brna
a svému nádhernému okolí neuvěřitelný
„turistický“ potenciál a je jen škoda, že
toho neumí obec nijak využít. Samotní
turisté by změnu také uvítali.
Karla Hrabalová

