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vážení spoluobčané,
je pozdní večer a prší …… píši tento 
článek pro vás, dívám se na televizní 
noviny, vidím velké záplavy na území 
Čech a říkám si, že u nás je to naštěstí 
dobré. i když máme nově vybudovaný 
protipovodňový systém ochrany, tak 
záplavy zde samozřejmě nikdo nechce. 
chtěl bych se omluvit za to, že náš nový 
varovný systém se spustil při každém vý-

jezdu sboru dobrovolných hasičů. Tuto 
situaci intenzivně řeším a v  dohledné 
době by mělo být vše v pořádku. 
Nově jsme vybudovali stanoviště pro 
kontejnery v Trávníkách a u garáží na 
výjezdu z obce směr Řícmanice. Poda-
řilo se nám také doplnit systém ekolo-
gických odpadů doplněním kontejneru 
na oděvy, který stojí u místní sokolovny.
Také pro vás, občany, chystáme no-
vinku, tzv. E-AUkci pro domácnosti, 
jako odběratele elektřiny a plynu, kde 
budete mít možnost zaregistrovat se 
na obecním úřadě, a tak se zároveň stát 
žadateli o aktualizaci svých služeb. Tato 
aukce není závazná a záleží jen na vás 
občanech, jestli na vysoutěženou cenu 
přistoupíte, nebo ne.
Jak už jsem psal v minulém čísle zpra-
vodaje, pokračují další akce v obci, jako 
rekonstrukce ulice kolárova, oprava 
Dobrovského návrší, čekáme na dotaci 
rozšíření základní školy, přestupního 
terminálu iDS vedle nádraží. budeme 
soutěžit dodavatele na získanou dotaci  
- revitalizace sídelní zeleně (nyní se 
jedná o plochy hřbitov, zahrada MŠ, 
svah Hradisko), atd. Je toho rozjedná-
no hodně a doufám, že získáme i nové 
dotace, o které máme zájem.
intenzivně jednáme i o studii na nový 
střed obce a řešíme dlouhodobý pro-

blém s  černou skládkou ve směru na 
Adamov. Ano, víme o tom a doufám, 
že v  dohledné době se podaří tento 
problém vyřešit.
Přeji vám všem, občanům bílovic nad 
Svitavou, krásně strávenou dovolenou, 
hlavně žádné lijáky, ale krásné pozi-
tivní sluníčko, které potěší a navodí 
pěkně strávené chvilky, jak s  rodinou 
a dětmi, tak třeba s  kamarády, přáteli 
nebo kolegy.

Miroslav Boháček

Pozn. redakce: Zveřejňujeme zkrácenou 
a upravenou verzi dokumentu, pro dodržení 
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů v platném znění.

Zo schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ově-
řovatele a určilo zapisovatelku.

Zo schválilo přijetí daru od společnosti 
vivAS cZ - pozemku p. č. 450/58 – 
ostatní plocha o výměře 280 m2 a po-
zemku p. č. 450/62 – ostatní plocha 
o výměře 488 m2, vše katastrální území 
obec bílovice nad Svitavou, včetně pří-
slušenství, dle přiložené smlouvy.
Zo bere na vědomí výsledky prove-
dené fyzické a dokladové inventury za 
rok 2012 dle protokolu o provedení 
inventarizace.
Zo schválilo Dodatek č. 8 smlouvy 
o  zajištění financování systému iDS 
JMk dle přílohy.
Zo schválilo vyčlenění finančních pro-
středků na nákup komunální techniky 
v hodnotě do výše 600.000,- kč včetně 

DPH a pověřuje správce rozpočtu 
provedením rozpočtového opatření ve 
výši 600.000,- kč v rámci rozpočtu pro 
rok 2013.
Zo souhlasí s výsledky jednání ze dne 
27.02.2013 mezi zástupci obce a zástup-
ci jednotky SDH.
Zo pověřilo správce rozpočtu prove-
dením rozpočtového opatření ve výši 
4 mil. kč ve prospěch SDH na nákup 
hasičského auta.
Zo schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2013 dle přílohy.
Zo schválilo kupní smlouvu mezi  
AGRoPRoJEkTEM PSo s.r.o. 
a obcí bílovice nad Svitavou dle přílohy.

Vypracovala: Vendula Bartáková

z jednání Zastupitelstva USNESENÍ obce Bílovice nad Svitavou
Č. 13/2010-2014, konaného Dne 6.3.2013
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►

Z jEdNáNÍ Rady oBcE
Bílovice nad Svitavou

ZpRáva
jeDnání | 6.3.2013
Rada obce schválila
•	 financování vánoční výzdoby pro 

rok 2013 v obci (strom u kostela a ve 
středu obce) v hodnotě do 100.000,- 

•	 smlouvu 4/2013/D o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol 
ve výší 50.000,-

•	 smlouvu 5/2013/D o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce pro Zo včelaře 
v bílovicích ve výši 3.500,-

•	 zveřejnit záměr obce pronajmout 
část nebytových prostor v  č.p. 733, 
ul. komenského, na dobu určitou 
3  roky (od 1.7.2013 do 30.6.2016) 
pro potřeby lékárny

Rada obce vzala na vědomí
•	 výpověď z  nájmu nebytových pro-

stor v č. p. 148, Husova ul., ke dni 
31.5.2013

jeDnání | 20.3.2013
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv k  bytu č. 5A 

v bytovém domě č.p. 709, lesní ul.
•	 výstavbu dvou mycích zastřešených 

stání a samoobslužného mytí v areálu 
stávající čerpací stanice FoRS cS, 
spol. s.r.o.

•	 uzavření dodatku ke smlouvě na 
pronájem prostor v DPS společnosti 
SANUS, kterým bude na rok 2013 po-
skytnuta sleva na nájmu ve výši 100%

•	 úkol předsedkyni sociální a zdravotní 
komise, aby navázala kontakt s pečo-
vatelskou službou SANUS a posky-
tovala součinnost s obyvateli DPS

•	 přijetí daru 2 ks bezpečných fotba-
lových branek v  celkové hodnotě 
49.920,- od společnosti E.on ČR s.r.o.

Rada obce nesouhlasí
•	 se snížením nájmu o 30% společnosti 

Telefónica czech Republik k umís-
tění základnové stanice

Rada obce
•	 nemá námitky proti zastřešení balko-

nu u bytu č. 7, v bytovém domě Nad 
borešovou 809

•	 bere na vědomí zprávu o činnosti 
obecní policie za období od 1.1.2013 
do 28.2.2013

jeDnání | 3.4.2013
Rada obce schválila
•	 pronájem části nebytových prostor 

v č.p. 733 na ul. komenského, společ-
nosti lékárna Na Selské s.r.o.

•	 nového nájemce malometrážního 
bytu č. 112 o velikosti 1 + kk v DPS 

•	 záměr výstavby nového RD na po-
zemku p.č. 450/46, ul. ke Třešním

Rada obce bere na vědomí
•	 informaci o vydávání rozhodnutí 

o přijetí a nepřijetí dětí do Mateřské 
školy v bílovicích nad Svitavou na 
školní rok 2013 - 2014

jeDnání | 17.4.2013
Rada obce schválila
•	 záměr oslovit maximálně čtyři archi-

tektonicko-urbanistické kanceláře, 
které na základě požadavků obce 
navrhnou studie středu obce

•	 instalaci nových herních prvků na 
dětské hřiště v Trávníkách

•	 realizaci kulturní akce „bílovická 
křižovatka“ 8.6.2013

•	 účetní závěrku Základní školy a Ma-
teřské školy, příspěvkové organizace 
za rok 2012

•	 zveřejnění záměru prodeje odděle-
ných částí z pozemků 1181/7, p. č. 
718/49 a p. č. 718/43 na úřední desce

Rada obce bere na vědomí
•	 jednání o uzavření smlouvy o pro-

nájmu hřiště v Dolicích a o potřebě 
uzavřít písemnou dohodu mezi 

TJ Sokol a obcí na využití prostor 
Sokola pro volnočasovou sportovní 
aktivitu pro veřejnost 

•	 informaci o jednání ve věci umístění 
bankomatu

•	 výsledky ankety o přidání nočního 
spoje a rozhodla o přidání nočního 
spoje ve 24:00 hod. dle výsledků 
ankety

jeDnání | 2.5.2013
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv k bytu č. 3c 

o velikosti 2 + 1 v bytovém domě č.p. 
679 na Šebelově ul. 

•	 záměr připravit nájemní smlouvu 
na pronájem budovy myslivecké 
klubovny a pozemku pod budo-
vou za min. cenu, za podmínek: 
veškerá údržba a opravy v budově 
bude k  tíži mysliveckého sdruže-
ní, objekt bude spravovat s  péčí 
řádného hospodáře, úpravy pouze 
se souhlasem vlastníka – tj. obce, 
pro potřeby obce bude obci objekt 
pronajat zdarma

•	 znění předložené kupní smlouvy 
koupě pozemku p.č. 218/5 o výmě-
ře 1484 m2 ve variantě s depozitem, 
upravené právníkem a doporučuje 
její schválení zastupitelstvem obce

•	 vodovodní přípojku k RD Poděbra-
dova 329, současně ukládá ve spo-
lupráci s právníkem zjistit možnost 
vybírat kauci např. v částce 5.000,- s 
tím, že bude-li komunikace v pořád-
ku zapravena, částka bude stavební-
kovi po roce vrácena. kauci nejlépe 
zapracovat do rozhodnutí povolení 
překopu komunikace, které vydává 
obecní úřad.

Rada obce bere na vědomí
•	 předloženou projektovou dokumen-

taci pro ohlášení stavby „Stavební 
úpravy chaty ev.č. 45 na pozemku 
p.č. 55/3“

jeDnání | 17.5.2013
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv k bytu č. A2 

o velikosti 1 + kk v bytovém domě 
č.p. 709 na lesní ul.

•	 smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný 
odpad – společnost Eko-kom, a.s.



4

•	 výstavbu dřevěné zahradní chatky 
s pergolou v zahradě Mateřské školy

•	 smlouvy na pronájem částí pozemků 
281/1 a p. č. 280/2 za domem č. p. 
615

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace ky-
nologickému klubu z rozpočtu obce

Rada obce nesouhlasí
•	 s  předloženým návrhem Sdružení 

boREŠovÁ-SíTĚ, o.s. k napojení 
48Eo z lokality borešová na Čov

•	 s návrhem řešení obecní cesty, který 
předložili manž. kaščákovi

Rada obce bere na vědomí
•	 informaci starosty o vyhotove-

ném pasportu veřejného osvětlení 
a dopravním značení na místních 
komunikacích

jeDnání | 29.5.2013
Rada obce schválila
•	 nesouhlas s prodejem pozemku p. 

č. 1181/219 v majetku obce, plochu 
ponechat v majetku obce pro využití 
jako manipulační plochu

•	 zveřejnění záměru na prodej pozem-
ku p.č. 1067/1 o výměře 529 m2 

•	 závěrečný účet a účetní uzávěrku za 
rok 2012 a doporučila je ke schválení 
zastupitelstvu obce

•	 nájemní smlouvu na pronájem po-
zemků ve vlastnictví Správy železnič-
ní dopravní cesty za účelem výstavby 
přestupního terminálu

•	 souhlas s  opravou ul. Husovy od 
konce zámkové dlažby po vyústění ul. 
Dobrovského, v případě ul. kozlíko-
vé je nutné nejprve jednat o možnosti 
odkupu pozemků v komunikaci do 
majetku obce a vyřešit odvodnění 
ulice při vyústění ul. Neumannovy

Rada obce bere na vědomí
•	 žádost na případný prodej části po-

zemku 1213/3, části koryta Melatína, 
a žádá o další doplnění žádosti a ná-
zor správce toku a sousedů

Rada obce nemá námitek
•	 k návrhu komise sociální a zdravotní 

a jmenuje nové členky této komise - 
Jana bednaříková, Dana Dostálová, 
Magda Mezuláníková

Martin Vozka, místostarosta

Jarní úklid obce byl do roku 1989 jis-
tou povinnou součástí před oslavami 
1.  Máje, kdy všechny složky bývalé 
Národní fronty uklízely přidělená 
prostranství obce. Ano, můžete si říct, 
že to bylo víceméně povinné a že je to 
přežitek doby reálného socialismu, ale 
podstata byla správná: pomoc s úkli-
dem obce. komise životního prostředí 
ve spolupráci s  obcí na tento zvyk 

navázala v letech pozdějších, ale zájem 
občanů o úklid společných ploch skončil 
do ztracena. Pomoc občanů se zmenšila 
jen na úklid a nátěry dětských hřišť ro-
diči dětí kolem mateřského centra. Ale 
díky jim za to.
Proto jsme se rozhodli letos jarní 
úklid zopakovat resp. obnovit. Termín 
jsme museli vzhledem k  velikonoční 
sněhové nadílce posunout. Plakáty na 

jaRNÍ úklid

Vážení čtenáři, redakční rada se chce 
pokusit přiblížit vám přístup jednotlivých 
členů zastupitelstva naší obce k vykoná-
vání této volené funkce, která by měla být 
službou ve prospěch občanů obce. Pro 
toto číslo zpravodaje jsme oslovili dva čle-
ny rady obce a položili jim stejné otázky.

rodák a dál jsem se nemohl dívat na to, 
jakým způsobem se obec vyvíjí nejenom 
po stránce bytové výstavby, ale i ob-
čanské vybavenosti. vzhledem k tomu, 
že jsem pravicově orientovaný volič, 
kandidoval jsem za oDS jako nestraník.

2)  s jakými představami, očekává-
ním, případně plánem jste do ZO 
nastupoval?

chtěl jsem pomoci zastavit nepříznivý 
vývoj obce a pokusit se nasměrovat 
aktivity zastupitelstva k vyřešení situace 
s územním plánem a pravidly pro další 
výstavbu, vyřešit velmi nepříjemnou fi-
nanční situaci obce a pokusit se řešit stav 
základní školy jak po stránce personální, 
tak po stránce materiálního vybavení 
a nutného rozšíření.

3)  Měl jste znalosti o tom, co činnost 
člena zastupitelstva znamená?

Ne.

4)  Jak často jste v kontaktu s občany 
v  souvislosti se „zastupováním“ 
jejich požadavků v radě?

vždy, když je potřeba. Denní styk 
a informace pro radu přináší především 
funkce starosty a místostarosty.

5)  Jste členem zastupitelstva již druhé 
volební období. Dá se některé z 

otáZky pRo
zastupitele obce

oDPoVěDI Člena RaDy 
Ing. MaRTIna Poláka

1)  Z jakého důvodu jste kandidoval 
do ZO, proč za konkrétní stra-
nu? Co Vás vedlo k rozhodnutí 
kandidovat ve volbách do zastu-
pitelstva obce?

Do Zo jsem se rozhodl kandidovat 
před 7 lety proto, jelikož jsem zdejší 



nástěnkách, na webu obce, na budově 
MŠ a  ZŠ vyzývaly občany na sobotu 
20.4., aby sami zvážili, kde je v  jejich 
okolí nepořádek a uklidili ho. Nic ne-
bylo „masově“ organizováno a záleželo 
na každém z nás, zda pomůže nebo ne.
Podle informací, které mám, se úklidu 
zúčastnilo asi 30 občanů. Uklizena 
a natřena byla dětská hřiště na Polance, 
na Nivách a na vodárenské, posbírány 
odpadky podél cesty z Polanky do středu 
obce, uklizena spojovací ulička Havlíč-
kova - Fügnerovo nábřeží, posbírány 
odpadky v  kaštance a v příkopech od 
autobusové zastávky u cihelny po křížek 

nad obřany. Doufám, že jsem na nic 
nezapomněl a pokud ano, tak se předem 
omlouvám.
Nevím, jestli je to málo nebo moc, to 
musí posoudit každý sám. Abych pravdu 
řekl, tak jsem očekával větší zájem spo-
luobčanů o úklid okolí svého bydliště. 
Zase na druhou stranu vím, že někoho 
přesvědčit, aby udělal něco pro svoje 
okolí ve svém volném čase, uklízel od-
padky, které sám nevyhodil, je obtížné. 
Samozřejmě mají pravdu i ti, kteří nám 
na obec píší maily či volají, že tam a tam 
jsou odpadky, a jak to tam a tam vypadá, 
a že je povinností obce se o to postarat, 

a že z jejich daní jsme vlastně my pla-
ceni, a proto ať se o to postaráme... Ano, 
mají pravdu. Ale na druhou stranu: kdo 
tam ty odpadky vyhodil, kdo vyhodil 
z auta do příkopu dopitou PETláhev, 
kdo dojedl na dětském hřišti sušenky 
a obal tam nechal? kdo? Někdo z nás!
všem, kteří letos přidali ruku k  dílu, 
bych chtěl poděkovat a chci věřit tomu, 
že příští rok na jaře se nás zapojí do 
úklidu obce víc. Třeba i vy.

Martin Vozka, místostarosta
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těchto období hodnotit jako více 
nebo méně přínosnější pro obec?

v prvním volebním období šlo přede-
vším o zastavení nepříznivého vývoje 
a určení jasných pravidel pro budoucí 
směr (tzn. konsolidovat hospodaření 
obce včetně výkaznictví, schválit územní 
plán, zabezpečit rozvoj základní školy). 
ve druhém volebním období se již 
s těmito předpoklady daly mnohem 
významněji rozšiřovat aktivity obce 
směřující především ke zlepšení ob-
čanské vybavenosti (silnice, chodníky, 
hřiště,…).

6)  Jste pověřen nějakou konkrétní ob-
lastí činnosti? Jste členem některé 
komise?

v prvním volebním období jsem byl 
členem rady obce a předsedou kont-
rolního výboru. byl jsem pověřen jed-
náním o oddlužení obce a konsolidaci 
situace v lokalitě bývalého vojenského 
prostoru. Dále jsem se podílel na pří-
pravě územního plánu obce a rekon-
strukce a  rozšíření základní školy. ve 
druhém volebním období jsem členem 
rady obce, kde se snažím využít svých 
pracovních zkušeností jak v oblastech 
investiční výstavby, tak ve financování 
těchto aktivit.

7)  Můžete vyjmenovat akce, které jste 
zajišťoval nebo se na jejich přípravě 
a realizaci podílel?

Jak jsem již dříve uvedl, bylo to pře-
devším komplexní vyřešení problému 
s výstavbou v oblasti bývalého vojen-
ského prostoru, spolupráce s auditory 
při narovnávání vedení účetnictví obce, 

rekonstrukce základní školy – tato ak-
tivita pokračuje každým rokem.

8)  kolik času práci pro radu a ZO 
věnujete?

v prvním volebním období 1-2 dny 
v  týdnu, ve druhém volebním období 
2-3 dny za měsíc.

9)  Co konkrétně Vám osobně za dobu 
funkce zastupitele v tomto voleb-
ním období udělalo největší radost?

vybudování obecní komunikace Dob-
rovského.

10)  Jakou finanční odměnu za práci 
v ZO dostáváte? Je to adekvátní? 
Myslíte si, že by takovéto funkce 
měly být jinak ohodnoceny?

cca 1.200 kč měsíčně. Adekvátní to 
není, ale aby to dávalo větší logiku 
a smysl, musel by se změnit celý systém 
odměňování.

11)  Zúčastňujete se společenských 
akcí v obci? 

Ano.

12)  Víte, jak Vás jako zastupitele „bí-
lovčáci“ hodnotí?

Částečně vím.

oDPoVěDI Člena RaDy 
Ing. DUšana láZnIČka

1)  Z jakého důvodu jste kandidoval do 
ZO, proč za konkrétní stranu? Co 
Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat 
ve volbách do Zastupitelstva obce?

byl jsem osloven oDS, zda bych neměl 
zájem jít do voleb do zastupitelstva obce 
na jejich kandidátce. Tuto nabídku jsem 
přijal s tím, že bych se chtěl věnovat bu-
doucí výstavbě v obci. Shodou okolností 
jsem před tím viděl plány některých 
developerů na výstavbu v bílovicích 
a skutečně jsem nechtěl, aby se z bílovic 
stal typický satelit a pouhá noclehárna 
bez jakékoliv další vybavenosti.

2)  s jakými představami, očekáváním 
případně plánem jste do ZO na-
stupoval?

Jak jsem již uvedl, mou představou bylo 
dodat výstavbě v bílovicích řád, který by 
korespondoval se zájmy občanů i obce 
a podílet se na konkrétních opatřeních 
tak, aby v souladu s výstavbou vzni-
kala i  potřebná infrastruktura. Prostě 
aby se v  bílovicích lidem dobře žilo. 
Je problém s kapacitou školy, školky, 
chybí střed obce, některé komunikace 
jsou ve špatném stavu. odstraňování ►
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těchto nedostatků je však z finančních 
důvodů postupné a důležité je, aby se 
nezastavilo.

3)  Měl jste znalosti o tom, co činnost 
člena zastupitelstva znamená?

Přiznám se, že tehdy jsem moc předsta-
vu neměl. Musím říct, že postupem času 
jsem se přesvědčil, že práce v zastupi-
telstvu a v radě vypadá jinak „zvenku“ 
z pohledu občana a jinak z pohledu 
zastupitele, a ne vždy jdou některé věci 
udělat anebo změnit tak snadno, jak se 
mi dříve zdálo.

4)  Jak často jste v kontaktu s občany 
v  souvislosti se „zastupováním“ 
jejich požadavků v radě? 

Jsem občanem bílovic, v bílovicích 
bydlím, jsem rodilý bílovčák. Mám 
přátele mezi lidmi, kteří se do bílovic 
přistěhovali. Takže často.

5)  Jste členem zastupitelstva již druhé 
volební období. Dá se některé z těchto 
období hodnotit jako více nebo méně 
přínosnější pro obec?
každé volební období bylo v jiné situaci 
a řešilo jiné problémy. To minulé bylo 
hodně o splácení úvěrů z minulých let 
a vůbec o konsolidaci financí a úřadu. 

To současné se snaží využít možnosti 
čerpání finančních prostředků z  do-
tací, a tím snížit zatížení rozpočtu 
obce. Snaha je využít a zajistit dotační 
možnosti, nové technologie např. 
bezdrátový rozhlas, varovný systém 
pro občany, nebo iT technologie pro 
modernizaci úřadu. 
Mám pocit, že zastupitelstvo se snaží 
pracovat zodpovědně a není problém se 
na jednáních dohodnout na prioritách, 
které slouží ku prospěchu obce.

6)  Jste pověřen nějakou konkrétní ob-
lastí činnosti? Jste členem některé 
komise?

Jsem předseda „komise pro výstavbu 
a rozvoj obce“ a současně jsem pověře-
nou osobou za obec k jednání v záleži-
tostech územního plánování.

7)  Můžete vyjmenovat akce, které jste 
zajišťoval nebo se na jejich přípravě 
a realizaci podílel?

Hlavně jsou to věci týkající se územního 
plánu obce, jeho změn a záležitosti s tím 
souvisejících. Něco se nepovedlo dotáh-
nout do zdárného konce, jako například 
průtah obcí, něco se připravuje... kon-
krétní akce bych nechtěl vyjmenovávat, 
protože je to hlavně kolektivní práce.

8)  kolik času práci pro radu a ZO 
věnujete? 

Jedenkrát za 14 dní dopoledne je jed-
nání rady, ze kterého vyplynou úkoly 
k plnění. Další úkoly přináší funkce 
předsedy komise a následně jednání 
Zo. celkově je to více času než věnuji 
svým koníčkům.

9)  Co konkrétně Vám osobně za dobu 
funkce zastupitele v tomto voleb-
ním období udělalo největší radost?

Na jedné straně postihla v tomto vo-
lebním období obec velká ztráta smrtí 
starosty Arnošta Huňaře, na druhé 
straně mě velmi potěšilo, s jakým pra-
covním i osobním nasazením se pustili 
do práce nový starosta a místostarosta. 
Jejich snaha je pokračovat v započatých 
záležitostech a zdárně je dokončit. 
Prioritou je zajistit rozvoj obce z hle-
diska dokončení kanalizace, opravy 
komunikací, dopracování vize středu 
obce, revitalizace zeleně, vybudování 
dopravního uzlu u nádraží s možností 
parkování, rozšíření kapacity školy, 
atd. Nelze jmenovat vše, ale jsem rád, 
že se o možnosti přínosné pro obec 
aktivně zajímají, představují je radě, 
zastupitelům a jejich prostřednictvím 
se úspěšně realizují.

vážení občané, 
po pozitivních zkušenostech jiných obcí 
(Statutární město brno, Židlochovice 
a  další), jsme se rozhodli uspořádat 
výběr dodavatele elektřiny a plynu pro 
všechny domácnosti pomocí elektro-
nické aukce. 
Při využití tohoto způsobu výběru do-
davatele lze očekávat finanční úsporu 
ve výši až 20% (v rodinném domě se 
spotřebou energií v hodnotě 40 tis. lze 
očekávat úsporu až 8 tisíc/rok). 
občané se touto cestou vyhnou jednání 
s podomními prodejci a neriskují podpis 

úSpoRa Za platBy
elektřiny a plynu
pro občany Bílovic nad Svitavou

nevýhodné smlouvy. Při výběru způsobu 
e –aukce jsou podmínky dodávek dopře-
du stanoveny. Hlavní cíl aukce je získat 
co nejnižší cenu. 
obec bílovice nad Svitavou není do 
vztahu mezi prodejcem a odběratelem 
přímo zapojena, plní jen roli zprostřed-
kování poskytovaných informací. 
Na rozdíl od prodejců, kteří se nás 
snaží cíleně přimět k nákupu, v elek-
tronické  aukci dodavatele předem 
neznáme, je to průhledná veřejná sou-
těž, ve které uspěje ten, kdo nabídne 
nejnižší cenu.

občané, kteří se do e-aukce přihlásí, nic 
neriskují a k ničemu se nezavazují. Čím 
více občanů se do společného nákupu 
zapojí, tím zajímavějším zákazníkem 
pro energetickou společnost budeme. 
využijte této příležitosti spojit nákup 
energií s ostatními občany a ušetřit 
nemalé peníze. 

Co k ToMU PoTřebUjeTe?
•	 poslední roční vyúčtování elektřiny 

a plynu
•	 smlouvu se současným dodavatelem

jak?
•	 za pomoci odborníka, který s vámi 

ochotně vyplní poptávkový formulář 
do e-aukce

kDe?
•	 na obecním úřadě, zasedací místnost 

v podkroví (v případě nemohoucích 



10)  Jakou finanční odměnu za práci 
v ZO dostáváte? Je to adekvátní? 
Myslíte si, že by takovéto funkce 
měly být jinak ohodnoceny?

Dostávám 1.069,-kč měsíčně. Do-
mnívám se, že ve volené funkci nejde 
o finanční odměnu, ale o dobrovolné 
rozhodnutí udělat něco navíc.

11)  Zúčastňujete se společenských 
akcí v obci?

Ano, ale samozřejmě ne všech.

12)  Víte, jak Vás jako zastupitele 
bílovčáci hodnotí?

Částečně. Uvědomuji si, že se nelze 
zavděčit všem.

Vážení spoluobčané,
Do příštího zpravodaje chceme položit 
otázky dalším dvěma členům zastupitel-
stva obce. Přivítáme, když jim otázky po-
ložíte vy. odpovídat budou: RnDr. Taťána 
Součková a Petr Trnka.
otázky můžete posílat na adresu zpra-
vodaj@bilovice-nad-svitavou.cz nebo je 
můžete napsané předávat na podatelně 
obecního úřadu do středy 24. srpna 2013. 
Využijte této možnosti zeptat se nebo 
podat návrh k řešení nějakého problému.

v květnu roku 2013 uzavřela obec bí-
lovice nad Svitavou s neziskovou spo-
lečností REvENGE, a.s. Smlouvu 
o umístění a provozování kontejnerů 
na obnošené oblečení, obuv, použitý 
a dále nevyužitý bytový textil a plyšo-
vé hračky. obci byl dodán kontejner 
bílé barvy o výšce 230 cm s horním 
vhazovacím prostorem a bezpeč-
nostní přepážkou proti nežádoucímu 
vniknutí. kontejner, který je schopen 
pojmout až 550 kg použitého šatstva, 
je umístěn před budovou sokolovny 
u sběrného hnízda kontejnerů na 
tříděný odpad.
odevzdané věci bezúplatně sbírá 
a dále využívá právě soukromá firma 
REvENGE, a.s.
Podle statistik každý z nás ročně vy-
produkuje průměrně 15 kilo starého 
oblečení. To ale většinou nekončí 
v  těchto speciálních kontejnerech, 
ale v komunálním odpadu a násled-
ně na skládce. Přitom jednoduchým 
tříděním by nemusely být tolik 
zatěžovány skládky. Z textilu se 
navíc vyrábí čistící tkaniny, stavební 
izolace a další materiály. velká část 

oblečení se také dostává zpět do oběhu 
a zbytek se recykluje.

Jaroslava Podešvová

knihu o bílovicích je možné zakou-
pit v podatelně obecního úřadu, 
k 31. 5. 2013 bylo prodáno 
323 výtisků. 

Pohlednice bílovic nad Svitavou 
je možné koupit v obecní hospo-
dě, v trafice na vlakovém nádraží 

a v prodejně benzinové stanice 
na obřanské ulici.    

občanů, zprostředkujeme setkání dle 
dohody)

kDy? 
Zájemci o účast v elektronické aukci se 
mohou dostavit do budovy obecního 
úřadu, a to: 

•	 v sobotu 22. června od 9.00 do 12.00 
hodin,

•	  v pondělí a středu 24. a 26. června  
od 15.00 do 18.00 hodin

•	  a následně v sobotu 29. června od 
9.00 do 12.00 hodin, 

•	 v pondělí a středu 1. a 3. července 
od 15.00 do 18.00 hodin.

věřím, že společně pro vás, občany, 
najdeme cestu k úspoře financí za ener-
gie, kterou plně využijete a budete tak 
příjemně spokojeni. 

Miroslav Boháček, starosta obce

doma kNihU 
o Bílovicích?

obnošených oděvů, obuvi, bytového 
textilu a plyšových hraček

KONTEJNER NA SBĚR

už MáTE

7
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Pro tento zpravodaj jsme se rozhodli věnovat více pozornosti neodmyslitelné součásti bílovic 
nad Svitavou – řece Svitavě. Povedlo se nám dát dohromady pár informací z minulosti, ale 
hlavně se věnujeme současnosti. Věříme, že vás následující text zaujme a že pro vás některé 
informace budou zcela nové.

řeka Svitava pramení severozápadně od města Svitavy na hranici rozvodí Černého a Severního 
moře. Vytváří se z několika pramenů, z nichž největšími jsou dva - javornický a lačnovský 
- názvy jsou podle obcí, v jejichž blízkosti pramení. Významnými přítoky jsou křetínka, bělá, 
křtinský potok a Punkva. Údolí Svitavy je velmi hustě osídleno. Průměrný průtok vody v bí-
lovicích je 5,22 m3/s. Délka toku je 98 km, v brně se vlévá do Svratky.

ŘEKA SviTAvA

bez vody nejde žít, ale voda, potažmo 
řeka, může být občas pořádným živlem.
Jednoho krásného odpoledne jsme se 
vypravili s kolegou z redakční rady po 
cyklostezce směrem k brnu. Zajímalo 
nás, jaký vztah mají k řece Svitavě místní 
chataři, rybáři a vodáci.
Stezka se tou dobou hemžila cyklisty, 
chodci a jezdci na kolečkových bruslích, 
takže jsme měli chvílemi co dělat, aby-
chom se jim vyhnuli. Právě probíhající 
běžecký závod pocit přeplněnosti trasy 
jen umocňoval. Přesto je procházka 
kolem řeky velmi příjemná. Naskýtá se 
nám nejeden pohled jako od Foglara 
a jeho bobří řeky. vnímáme tu krásu 
všemi smysly. Akáty kvetou a nádherně 
voní, okolní lesy jakoby šumí, řeka se 

krajinou vine jako had, v  dálce hučí 
tunelem projíždějící vlak … romantika 
jako řemen.
Po zvuku kladiva jsme došli k živému 
plotu, kde jsme oslovili první chataře. 
Sedlákovi vlastní chatku u řeky od 
roku 1995 a zrovna opravovali jednu 
její zimou poničenou část. oba nám 
sdělují, že mají krásný vztah k prostředí 
řeky Svitavy i bílovicím. Jako důchodci 
si užívají již celoročního pobytu v cha-
tařské oblasti a za ta léta tady už zažili 
řadu zajímavých příhod. Nejvíce se jim 
však vryla do paměti povodeň roku 1997 
a 2006, kdy jim voda zaplavila chatku 
až do půli oken. Následná rekonstrukce 
je pak stála spoustu sil a peněz. chatku 
mají jen cca 1,5 m nad hladinou řeky 

a povodeň jim tak hrozí téměř každý rok 
při jarním tání nebo větších přívalových 
deštích. Proto již zpevnili břehy v okolí 
chatky a doufají, že řeka zůstane ve svém 
korytě a nepřinese jim v budoucnu další 
komplikace. Jarní tání je nebezpečné 
i z pohledu lámání ledových ker, které 
voda z řeky často vynese na břeh a tam 
páchá další škody. Sedlákovi navíc 
v  zimě roku 2011 vyhořeli, když jim 
praskla komínová vložka a způsobila 
tak požár. Dovídáme se, že tenkrát 
nemohli při hašení zasáhnout hasiči 
z brna se svým autem, kvůli nízkému 
železničnímu mostu, a zasahovali tak 
bílovičtí, kteří s  menším hasičským 
autem pod most dokázali vjet. Štěstí 
v neštěstí bylo, že nikdo nebyl zraněn 
a že mohli po dobu rekonstrukce byd-
let u svých známých v nedaleké chatě. 
Protože byli Sedlákovi i vykradeni, 
člověk si říká, že žití u vody v místní 
chatové oblasti opravdu má, hned 
vedle nádherných chvil a rozjímání 
v malebném údolí, i svá úskalí. loučíme 
se s nimi a navštěvujeme jen o několik 
chatek dál chataře Šustrovi. i v tomto 
čase končícího května stoupá z  jejich 
komína kouř. U vody bývá v tuto dobu 
ještě poměrně chladno. Svitava je tady 
v údolí z obou stran obklopena vysoký-
mi stráněmi bránícími slunci déle hřát, 
zvlášť v nezvykle deštivém a chladném 
letošním jaru. Šustrovi mají chatku sice 
o něco výše nad hladinou řeky, asi 2,5 m, 
ale povodně v  letech 1997 a 2006 je 
zasáhly se stejnou silou jako Sedlákovy. 
voda si našla každou skulinku a přišla 
k chatkám ze všech stran, přičemž stou-
paly i spodní vody, takže nebylo úniku. 
Šustrovi zde žijí z generace na generaci 

Krajinou tiše řeka se vine,
přes bory, údolí teče si líně.
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už od roku 1923 a chatku museli již 
několikrát, hlavně z  důvodů povodní, 
rekonstruovat. Moc krásné bydlení 
u vody je tedy často vykoupeno těžkou 
dřinou. Topení dřevem také vyžaduje 
celoroční přípravu na zimu a veškeré 
krásy zalesněných břehů v  okolí řeky 
bývají v očích chatařů zvláště při jarním 
tání pozorovány spíše s obavami. Dalším 
úskalím se zdá být doprava k chatkám. 
Místní říkají, že cyklisté je nemají moc 
v lásce, protože se setkávají na poměrně 
úzké trase tváří v  tvář kolo s  autem, 
a přitom zde není žádná jiná přístupová 
cesta. chtělo by to trošku vzájemné 
tolerance a možná i nějaké upozornění 
v podobě dopravního značení v místech, 
kde nejčastěji přicházejí chataři do sty-
ku s turisty. Přejeme chatařům mnoho 
krásných chvil u vody a přesouváme se 
kolem řeky směrem do obce.
Míjíme čističku odpadních vod a přes 
tvarově unikátní most u sokolovny 
přicházíme k  ostrůvku, kde vidíme 
mladého rybáře. Jde o osmnáctiletého 
Davida klímu, který má rybářský lístek 
už od 8 let. chytá na Svitavě, protože 
je místní a nikam daleko za vodou 
nemusí. Jeho dosud největším úlovkem 
je 50 cm parma obecná. Jinak se tu prý 
dají chytit i kapři, ostroretky a čas od 
času i pstruh. David zrovna chytal na 
kukuřici a rohlíky. Při našem rozhovoru 
chytil jelce. byl ale podměrný, tak dostal 
svobodu, nejspíš se slovy „počkám si, až 
vyrosteš“. Dá se říci, že po pár příjem-
ných kilometrech kolem vody je pořád 
co objevovat. Je tu neuvěřitelně živo. Své 
místo u vody, nebo na vodě, chcete-li, 
mají jistě i vodáci.
voláme na číslo z  plakátu, který láká 
na půjčení loďky a splavení Svitavy, 

abychom zpovídali vodáky a dozvěděli 
se, jak se jim líbí plavba po Svitavě a co 
je potřeba znát a mít, pokud bychom si 
takový zážitek chtěli také dopřát. Pan 
Jiří bosák z  vodáckého sportovního 
klubu Rájec Jestřebí (s cca 200 členy) 
nám vysvětluje, že vodáckou sezónu 
na Svitavě zahajují pravidelně první 
neděli v  dubnu. Svitava je podle jeho 
slov nejlépe splavná na jaře po jarních 
táních a po deštích, ale dá se sjet téměř 
kdykoli, třeba i v listopadu, prostě kdy-
koli je dostatek vody a než řeka zamrzne. 
Svitava je klidná a skvělá řeka pro mladé 
vodáky nebo začátečníky a vychovala už 
nejednoho skvělého vodáka.
Nejkrásnější a nejatraktivnější úsek pro 
splavení Svitavy je snad pro všechny 
vodáky v  úseku z  blanska do bílovic 
(potažmo do obřan). vodáci ze zmí-
něného sportovního klubu často končí 
svou plavbu právě v bílovicích a moc si 
pochvalují zázemí a obsluhu Restaurace 
Sokolovna, která jim dopřává odpočinek 
po namáhavé cestě.
v případě, že byste měli zájem o splavení 
řeky Svitavy a nemáte potřebné vyba-
vení, nebo potřebujete pár rad na cestu, 
můžete se obrátit na vodácký sportovní 
klub Rájec Jestřebí, kde vám ochotně vše 
vysvětlí a zapůjčí vybavení za slušnou 
cenu. velkou výhodou také je, že zapůj-
čené vybavení můžete odevzdat na místě 
určení na konci trasy a nemusíte se s ním 
vracet zpět. Můžete si tak trasu předem 
naplánovat a v započaté cestě pokračovat 
dál třeba po svých nebo na kole.
Přejeme obyvatelům bílovic nad Svi-
tavou, turistům, chatařům, rybářům 
i  vodákům, aby se jim u řeky Svitavy 
v kraji lišky bystroušky vždy moc líbilo.

Karla Hrabalová

Název Svitava jsme začali používat až 
ve škole s  příchodem nového učite-
le, který zadal slohový úkol na téma 
„povodeň na Svitavě“. Do té doby to 
pro nás byla prostě řeka. Také v názvu 
obce se přívlastek nad Svitavou objevil 
až po katastrálním měření v  r. 1924. 
Do té doby se jmenovala obec bílovice 
a pokud bylo potřeba upřesnění, tak u 
brna. v němčině nadále billowitz (viz 
starší foto nádraží).
v místech naproti dnešnímu ostrůvku 
kavárny Svitava byl brod pro koňské 
povozy. Nad ním po ústí Melatína 
bylo několik plytkých malých ostrůvků 
zarostlých pobřežní zelení a nízkým 
vrbovým křovím. v  případě povodně 
se řeka doširoka rozlévala, proto byla 
v  místě nástupu na nynější lávku (od 
r. 1888) vybudována klenutá propusť, 
která je těsně u mlýnské zahrady pod 
břehem dosud patrná.
Přes řeku jsme chodili i my – kluci. 
v  zimě řeka zamrzala a v  létě byla 
většina vody nasměrována do náhonu, 
takže se téměř dalo přeskákat po kame-
nech. v době budování nového mostu 
u sokolovny (1968) jezdila brodem 
i auta. Jednou jeden motoristický časo-
pis přinesl zajímavý snímek brodu, kde 
příkazová značka „vyhni vpravo“ byla 
umístěna uprostřed řeky. Řidiči osob-
ních aut, kteří je považovali za recesi 
a příkaz neposlechli, si nabrali vodu do 
auta a někdy i do motoru.
Mlýnská „struha“ se každoročně čistila 
odstraňováním nánosu na břehy, které 
se tak stávaly stále strmějšími. Na konci 
ostrůvku odděloval struhu od řeky 
desetimetrový betonový předěl, aby se 
náhon nezanášel nánosem z řeky. Říkalo 
se tam „Špica“ a byl místem, kde se děti 
v létě koupaly a opalovaly.
Pod tímto místem byl od kovárny vjezd 
do řeky. Ten využívali ti, kdo chodili do 
řeky čerpat užitkovou vodu na zalévání 
a praní. v  sobotu odpoledne po něm 
sjížděli na koních čeledíni plavit a čistit 
koně.
A dál pod mostem a u schůdků vodo-
měrné stanice už byl jen ráj rybářů a ty 
jsme nemohli rušit.

Bořivoj Nejezchleb

Svitava
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STRUČná hISToRIe jeZU
Jez na řece Svitavě spoluvytváří malebný 
ráz obce již od roku 1668. Jeho hlavní 
funkcí vždy bylo zadržovat a  akumu-
lovat vodu v  řece pro její následné 
využití coby zdroje energie pro původní 
mlýn a pilu. vzdutí v nadjezí však pro 
obyvatele bílovic i brněnské výletníky 
představovalo v  historii také oblíbené 
rekreační místo vybízející ke koupání, 
vyjížďkám na lodičkách a dalšímu 
sportovnímu vyžití.
Původní podoba jezu byla dřevěná. 
Část vody převáděná náhonem tehdy 
poháněla klasický mlýn. Již v  roce 
1883 nacházíme v  archivech zmínky 
o instalaci tehdy velice progresivní 
Girardovy turbiny pro „strojový mlýn 
a pilu“, provozovanou tehdejší společ-
ností Mühle und Säge GmbH. v roce 
1909 byl mechanický přenos pohánějící 
stroje doplněn o generátor elektrického 
proudu. Doba tehdy rok co rok přiná-
šela významné technické objevy, a tak 
byla Girardova turbína v  roce 1913 
nahrazena modernější dvojitou turbínou 
Francisovou.
Na jaře roku 1922 původní konstrukce 
jezu nevydržela nápor odtávajících 
ledů. levobřežní část se prakticky 
celá zhroutila a byla odnesena velkou 
vodou. Společnost Mlýn a pila s.r.o. 
provedla potřebné opravy, uprostřed 
jezu byl vystavěn betonový pilíř. Pro 
regulaci hladiny v  nadjezí společnost 
zvolila unikátní řešení švýcarské firmy 
Schweizer Stadwerke Zürich, A.G. To 
spočívalo v samočinně tlakem vody 
sklápěné klapce, vyvažované hlavním 
betonovým závažím a dovyvažovacími 
vahadly. Toto řešení bylo funkční po 
několik desítek let.
v roce 1933 následně dochází i k  re-
konstrukci pravé části jezu, která byla 
nahrazena betonovou stavbou, pro 
převádění velkých vod bylo  instalováno 
6 klapek, to znamenalo, že pod tlakem 
velké vody docházelo k jejich jednorá-
zovému sklopení.  Navrácení do vzpří-

mené polohy muselo být prováděno 
ručně až po opadnutí vody. v roce 1935 
došlo k  nahrazení turbíny ve mlýně 
nejmodernější turbínou kaplanovou od 
firmy Stork, jejíž obdoba bude použita 
i v  nově rekonstruované malé vodní 
elektrárně (MvE).
Poslední zásah do podoby jezu nastal 
v  roce 1954. Tehdejší vlastník - Stře-
domoravské mlýny, n.p. – zažádal 
o  zvýšení původních klapek o 20 cm. 
vyšší hladina v  nadjezí a tedy i spád 
na turbíně umožnily lepší energetické 
využití MvE.

SoUČaSný STaV
od posledního zásahu v roce 1954 byla 
údržba tohoto vodního díla naprosto za-
nedbávána. každoroční tání a následné 
pohyby ledů, velké vody unášející těžké 
kmeny stromů i jiné předměty postupně 
způsobovaly těžká poškození konstruk-
ce samočinně sklápěné levobřežní klap-
ky. klapka tak postupně ztrácela svoji 

funkčnost až do nynějšího stavu, kdy je 
téměř zcela vyhrazena a nezadržuje tedy 
již téměř žádnou vodu v nadjezí.
Systém pravobřežních klapek pak, 
zahrnut nánosy, patrně ztratil svoji 
schopnost vyhrazení (sklopení) za velké 
vody. Doufejme tedy, že do jeho opravy 
nenastane situace, kdy by se tento před-
poklad potvrdil.
od devadesátých let došlo k několika 
majetkovým změnám v souvislosti s re-
stitucí a následnými převody vlastnictví 
k areálu bílovického mlýna. Mlýn jako 
takový se nepodařilo dovést k prosperitě 
a jeho hospodářské výsledky neumožnily 
provést potřebné opravy jezu. Jez se tak 
dostal do vlastnictví německé společnos-
ti, hodlající provozovat MvE umístěnou 
ve mlýně, projekt však nebyl dokončen.
Po ukončení výroby byl bílovický mlýn 
po dobu několika let předmětem speku-
lativních nákupů či nerealizovatelných 
podnikatelských záměrů, přičemž 
areál včetně jezu pouze podléhal další 
devastaci.

v Bílovicích nad Svitavou,
říční km 16,275opRava jEZU
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v roce 2011 převzali společnost brněn-
ská mlynárenská s.r.o. současní vlastníci 
s  dlouhodobým záměrem zprovoznit 
malou vodní elektrárnu a revitalizovat 
areál mlýna směrem k bydlení, rekreaci 
a případné drobné výrobě. První kroky 
této snahy jsou již viditelné, výraznější 
investice do areálu jsou pak očekávány 
po uvedení MvE do provozu. Po mno-
ha peripetiích se podařilo odkoupit od 
německého majitele i objekt jezu, celé 
vodní dílo i areál jsou tak opět v rukou 
jednoho vlastníka, což je nezbytný před-
poklad pro jeho další rozvoj.

PlánoVaná oPRaVa
co se týče vlastní opravy jezu, v průběhu 
roku 2012 byl vypracován projekt a za-
žádáno o příslušné stavební povolení. 
Protože se jedná o složitý a nákladný 
proces závislý též na přírodních pod-
mínkách, je oprava naplánována do 
několika etap. Jako první již bylo vy-
čištěno koryto mlýnského náhonu, aby 
bylo možné vody řeky Svitavy převádět 
mimo jez. Dále byla zrealizována oprava 
trubního obtoku jezu, který umožňuje 
i při pracích na jezu převádět do hlav-
ního řečiště pod jezem vodu v objemu 
1m3/s. Toto množství bylo hydrobiolo-
gickým posudkem stanoveno tak, aby se 
opravy a provoz vodního díla v žádném 
případě negativně neprojevily na bioto-
pech a populacích rostlin a živočichů, 
vyskytujících se v dané lokalitě.
v průběhu letošního roku dojde k za-
hájení prací na vlastním tělese jezu. 
v  letních měsících bude jez očištěn 
až na zdravý beton, bude demonto-
vána poničená levobřežní vahadlová 
klapka, opraveny betonové zdi a pilíře. 
Na konci prázdnin dojde k  instalaci 
nové vahadlové klapky, jejíž výroba je 
již zadána. výsledek letošních prací v bílovicích nad Svitavou provádíme 

pravidelnou údržbu břehových porostů 
na levém břehu nad silničním mostem 
u Sokolovny až po konec železniční 
stanice. Tedy sečeme porosty, agresivní 
plevel stříkáme povoleným herbicidem, 
odstraňujeme vývraty stromů a spadlé 
větve v  toku. v  dané lokalitě máme 
časté problémy při větších deštích, 
kdy dochází vlivem nepříznivých kli-
matických podmínek a silného větru 
k zátarasům, které musíme operativně 
odstraňovat.

Práci tohoto ústavu vykonávají pře-
devším erudovaní pracovníci v  oboru 
meteorologie, klimatologie, hydrologie 
a  čistoty ovzduší. v souvislosti s  na-
ším tématem nás zajímá stav hladiny 
řeky Svitavy. Hladina řek stoupá po 
vydatných deštích, při dlouhotrvajících 
deštích nebo v době jarního tání. Stavy 
hladin řek, stejně jako všech dalších 
ukazatelů počasí, jsou neustále monito-
rovány, a to nejen v období stoupajících 
hladin. U nás v bílovicích máme moni-
torovací stanici v místě, kde začíná cy-
klostezka za mostem před sokolovnou.
Tam každý den v ranních hodinách ode-
čítá pověřený pracovník teplotu vzduchu, 
vody a stav srážek v mililitrech a zjištěné 
hodnoty telefonicky hlásí do ústavu.
Na aktuální stav hydrometeorologic-
kých podmínek a další informace se 
mohou zájemci podívat kdykoliv na 
webových stránkách www.chmu.cz.

Olga Uhrová, Radek Prudek

Dále po proudu v úseku od železnič-
ního mostu až po soutok se Svratkou 
pak v  rámci běžné činnosti například 
vysazujeme nové stromky břehového 
porostu - na vhodných místech a ve 
vhodné druhové skladbě, odstraňujeme 
případné závady na objektech (jezy, 
stavidla a jejich stavební či vyhrazovací 
konstrukce, spádové stupně) a  upra-
vujeme tok (sanujeme břehové nátrže, 
těžíme nánosy). Na základě požadavku 
Českého svazu kanoistiky a tragických 
zkušeností přispěl brněnský provoz pod 
závodem Dyje i ke zvýšení bezpečnosti 
vodácké veřejnosti u problematických 
jezů na Svitavě. Z každé strany těchto 
jezů byly instalovány stojany s výstraž-
nými cedulemi a házecími záchrannými 
podkovami a napříč korytem byly na la-
nech osazeny výstražné vodácké značky.

Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí

jak se zabývá 
vodními toky 
Český hydro-
meteorologický
ústav

iNfoRmacE 
z povodí 
moravy

bude viditelný - na podzim letošního 
roku bude již jez funkční, hladina řeky 
v  nadjezí bude stabilní v  plánované 
úrovni a bude udržována sklápěním 
jezové klapky dle množství protéka-
jících vod.
v letních měsících roku 2014 pak dojde 
k dalšímu plánovanému snížení hladi-
ny v  nadjezí tak, aby byla umožněna 
oprava pravobřežních klapek a vývaru 
pod jezem.

DoPaDy
Stavební ruch a pohyb strojů zatíží 
obyvatele bílovic jen minimálně, neboť 
nebude docházet k  žádným velkým 
přesunům hmot či intenzivnímu 
pohybu stavebních strojů. Zejména 
majitelé chatek v nadjezí mohou pocítit 
nezbytné snížení hladiny řeky po dobu 
probíhajících prací, úroveň hladiny 
řeky se nicméně nebude příliš lišit 
od hodnot, na které jsou za suchých 
letních měsíců zvyklí.
Naopak dokončení oprav způsobí 
stabilní výšku hladiny v  nadjezí po 
většinu roku a okolí jezu bude pečlivě 
zkultivováno tak, aby se místo mohlo 
opět stát oblíbeným cílem vycházek, 
charakteristickým pro obec bílovice 
nad Svitavou.

Ing. Richard Chalupník
Ing. Michal Němec

MALBA 14 Kč/m2

NÁTĚR DVEŘÍ   350 Kč/kus
natíráme radiátory, okna, fasády aj.
tel. 606 469 316
pevná linka 547 225 340 (po 20h)
bílovice nad Svitavou a okolí
PlATbA HoTovĚ
ZNAMENÁ SlEvU 250 kč!
www.maliribrno-horak.cz

řádková inzerce
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k provozu čističky odpadních vod nám 
ochotně poskytl obsáhlou informaci Ing. 
jiří jelínek, technolog Vodárenské akciové 
společnosti a.s., divize brno-venkov.

Znečištění běžných komunálních od- 
padních vod jako produktu chodu do-
mácností a občanské vybavenosti měst 
a obcí představuje po chemické stránce 
poměrně dlouhou řadu různých orga-
nických látek (cukry, škroby, bílkoviny, 
mastné kyseliny atp.). běžně znečištění 
odpadních vod se vyjadřuje souhrnnými 
ukazateli bSk a cHSk (biologická 
a chemická spotřeba kyslíku). výsled-
kem těchto stanovení tedy sice není 
určení obsahu jednotlivých znečišťují-
cích komponent, ale množství kyslíku, 
který je potřebný k jejich oxidaci, tedy 
rozkladu – vyčištění.
Dalšími důležitými obsaženými látkami 
jsou pak amoniak (čpavek) a  fosfáty, 
polyfosfáty (zbytky potravin, prací 
prostředky). Tyto obsahují dusík a fosfor 
(tzv. nutrienty) - prvky, jejichž slouče-
niny podporují v povrchových vodách 
eutrofizaci – nadměrný obsah živin 
spojený s růstem řas, sinic apod.
obecně se dnes čištění odpadních vod 
zajišťuje na tzv. mechanicko-biologické 
čistírně odpadních vod.

Mechanický stupeň slouží k zachycení 
unášených a sunutých hrubých nečistot 
- na česlích a v  lapáku písku. Protože 
kanalizační systém v bílovicích nad 
Svitavou je kombinovaný (na levém 
břehu čistě splaškové vody, na pravém 
břehu jednotná kanalizace – splašky 
i odvádění dešťů) záleží obsah těchto 
nečistot jak na zvyklostech domácností, 
tak na stavu údržby silnice a chodníků. 
Např. podstatná část zimních posypů 
je tak kanalizací odnášena na čistírnu.
Zcela klíčovým prvkem čištění je bio-
logický stupeň – tzv. aktivace. Jedná se 
o přírodní „samočistící“ mikrobiologic-
ké procesy, probíhající podle znečištění 
a dalších podmínek – zejména přítom-
nosti kyslíku - ve všech vodách. Účinek 
je zde výrazně násoben koncentrací 

aktivních bakterií, nuceným okysličo-
váním a kontrolou procesu. Jedná se 
o biologicky zprostředkovanou oxidaci 
znečištění, jejímž výsledkem je rozlo-
žení těchto složitějších organických 
látek na jednodušší – z valné části až na 
základní - vodu (H2o) a atmosférický 
oxid uhličitý (co2). Další část znečiš-
tění je na mikroorganizmy sorbována 
a přeměňována na jejich zásobní živiny. 
Procesem dochází k neustálé generační 
obměně organismů, které dle zákonů 
zachování hmoty odpovídá neustálému 
přísunu živin – znečištění. Suspenzi 
(směs vody a bakterií) zajišťující čištění 
nazýváme aktivovaný (biologický) kal, 
nebo také vločky či vločkový kal. Tu jeho 
část, která vlivem procesu a neustálého 
množení přibývá, pak označujeme jako 
přebytečný kal.
Řízením procesu a odpovídající kontro-
lou se navozují podmínky pro odstraňo-
vání dusíkatých látek (původně hlavně 
v amoniakálním znečištění). Fosfor, jako 
další stavební prvek organismů, je čás-
tečně spotřebován zmíněným biologic-
kým procesem. Zbývající podíl je však 
nutno odstranit chemickým srážením, 
které jej naváže na aktivovaný kal.
vzhledem k  rozdílu specifické hmot-
nosti tuhé složky (aktivovaného kalu) 
v suspenzi, lze vyčištěnou vodu od to-
hoto kalu oddělit prostou sedimentací 
– v tzv. dosazovací nádrži.
Tak tedy získáme vyčištěnou vodu – 
dle hlavních ukazatelů různě; 10-100 
násobně čistší oproti nátoku! Dalším 
produktem je zmíněný přebytečný 
kal. Tuto hmotu je potřeba nejprve 
zahustit (vycezením vody) na cca 
7-10 m3 a následně stabilizovat. Tak 
se pojmenovává proces další mine-
ralizace (rozkladu) živé hmoty. Zde 
je použita stabilizace pomocí čistého 
kyslíku, dochází k významnému pokle-

Jak probíhá čištění
odpadNÍch vod

JAk To TEDy vyPADÁ S výSlEDky ČiŠTĚNí:
Přítok 
ČOV 
(mg/l)

Odtok 
ČOV 
(mg/l)

/ limit / řeka (uváděná 
kvalita vody) 

(mg/l)

účinnost 
ČOV 

(%)
Organické látky
bSk5 380 3 / 18 / 3,4 99
cHSk 950 35 / 70 / 19,2 96,3
Dusík
(N-NH4) 90 1,3 / 8 / 0,41 98,6
(Nc) 150 13,5 / - / 5,5 91
Fosfor - Pc 15,2 1,5 / 2 / 0,4 90
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su organického podílu, zahřátí hmoty, 
a  tím tzv. hygienizaci – radikálnímu 
snížení obsahu patogenů a přítomných 
choroboplodných látek, jinak běžně 
obsažených v odpadních vodách, a tedy 
i produkovaném kalu. Tyto procesy 
jsou žádoucí zvláště z hlediska dalšího 
využití kalu v zemědělství. Následně je 
takto zpracovaný kal ještě dále strojně 
odvodněn – koncovým produktem je 
cca 1,5 m3 / den těstovité až hrud-
kovité hmoty s významným obsahem 
žádoucích zemědělských živin. obsah 
rizikových prvků je sledován podle 
velmi přísné legislativy.

kRoMě PoSkyTnUTého 
VýklaDU náM Ing. jelí-
nek ješTě ZoDPoVěDěl 
několIk oTáZek:

  která složka odpadní vody se nej-
hůře odstraňuje? 

Z hlediska vedení procesu je z uvádě-
ných kategorií nejnáročnější optimální 
řízení podmínek pro vyvážené odstra-
ňování dusíkatých látek.

  která část čistícího procesu je nej-
nákladnější? 

Nejnákladnější částí je biologický 
stupeň obecně – jde o potřebu zajis-
tit dostatek kyslíku pro běh procesů 
biologické oxidace – provádí se tzv. 
pneumatickou jemnobublinnou aerací. 
vzduch je nasáván dmychadly, stlačován 
a distribuován do aktivačních nádrží 
systémem zajišťujícím jeho rozptýlení 
do co nejmenších bublin (tak lze zajistit 
nejúčinnější přestup kyslíku do čistící 
suspenze).

  existuje něco, co působí při čištění 
vody problémy, ale kdyby se lidé 
snažili, nemuselo by to (teoreticky) 
v odpadní vodě být, nebo by toho v 
ní mohlo být méně?

Jde o biologický proces, na který může 
toxicky působit celá řada látek, proto je 
kvalita vypouštěných vod určena i zá-
konem a specifikována kanalizačním 
řádem (veřejný dokument). Je třeba 
poznamenat, že se jedná o čištění od-
padních vod a nikoli o zpracování od-
padů, problematické jsou např. oplachy 
z  chovu (ustájení) domácích zvířat či 

zbytky jídel ve větším množství – roz-
šířené použití např. drtičů kuchyňských 
odpadů může mít následky až fatální!
lze však říci, že pokud není na kana-
lizaci nějaký (např. průmyslový) zdroj 
konkrétních problematických vod, není 
Čov vodou z  běžných domácností 
vážně ohrožena.
Potenciálním nebezpečím jsou ropné 
látky, větší hmotná tělesa v kanalizaci, 
hadry a jejich útržky (ohrožují proces 
poškozováním čerpadel a strojů zajiš-
ťujících pohyb), vetší podíl potravinář-
ských vod či zemědělských (chov zvířat) 
– jsou biologicky vyčistitelné, avšak 
nestačí dodávka kyslíku dimenzovaná 
na běžné znečištění.

  Jakou dobu stráví odpadní voda 
v čističce, jak dlouho trvá celá pro-
cedura?

Prostým porovnáním objemů nádrží 
a  průměrného průtoku čistírnou lze 
říci, že je to cca 3-4 dny. Za dešťů je to 
pak i výrazně méně (většinou se to ale 
významně neprojeví na výsledku).

Pozn. Tak mocná je příroda – viz účinnost!
Průtok vody v řece je více než 1,5m3/s, tj. 

1.500 litrů/s. 
Průtok vypouštěných vod v současnosti 

průměrně cca 7 – 9 litrů/s.

  Jak často se provádí měření ukaza-
telů kvality vyčištěné vody?

Dodržování stanovených limitů vyčiš-
těných odpadních vod je předepsáno 
v měsíčním intervalu, sledování kvality 
odpadů, které jsou akumulovány dlou-
hodobě, je cca roční. Procesní hodnoty 
je ale třeba ověřovat v  kratší periodě 
– cca 1x /14 dnů, nebo v případě zvlášt-
ních okolností ještě častěji.

  Provádí měření jen obsluha čistič-
ky, nebo občas jezdí nějaké nezá-
vislé kontroly?

kontrola předepsaná – limity čištění 
a kvalita odpadů, produktů podléhá 
akreditačnímu režimu – vybrané labo-
ratoře, další namátkové kontroly přísluší 
vodohospodářským orgánům, České 
inspekci životního prostředí a podniku 
správy toků - Povodí Moravy.
Procesní kontroly jsou zajišťovány 
interním postupem - provozovatelem 
přímo, odběry provádí obsluha na Čov, 

stanovení je zajištěno na větší čistírně 
s odpovídajícím příslušným vybavením.

  Jaké chemické reakce, sloučeniny 
nebo procesy jsou příčinou  zápa-
chu? (Čemu člověk rozumí, to často 
lépe snáší a toleruje.)

Aerobní procesy (s přítomností kyslíku), 
užívané v hlavním biologickém čištění, 
v principu netvoří produkty působící zá-
pach – odpovídají prostředí pro člověka 
přirozenému. Problematičtější jsou pro-
středí v kanalizaci a při zpracování kalu.
Na stokových objektech se pak prob-
lematicky mohou projevit práce nutné 
údržby – čištění stok, čerpacích stanic, 
dešťové zdrže. Na vstupu Čov – při-
tékající surová voda, její mechanické 
čištění a následné produkty.
Při procesu zpracování kalu, i když se opět 
jedná převážně o aerobní procesy, není 
vzhledem ke koncentraci produktu a také 
teplotě stabilizace možné zcela úplně pře-
dejít projevům doprovázejícím žádoucí a 
přirozený rozklad zpracovávané organic-
ké hmoty. Je maximální snahou těmto 
projevům předcházet a minimalizovat 
je. Faktem zůstává, že během zkušební-
ho provozu Čov bylo z důvodů řešení 
reklamačních závad nutno zasahovat do 
procesu stabilizace poměrně razantně 
a na delší období, což patrně mělo za 
následek výraznější ovlivnění okolí, než 
jak je tomu za běžného provozu.

  Je možné domluvit pro skupiny 
zájemců (například ze škol) pro-
hlídku a přiměřený výklad o tech-
nologii čištění vody?

Ano, tyto exkurze, např. pro školy, 
jsou podle zájmu příležitostně konány. 
v případě uskutečnění se vynasnažíme 
výkladem zaujmout a širší zvědavost 
uspokojit.

Ptala se: Jana Skládanková

ZáVěReM
Dočetli jste až do konce? jistě pro vás 
bylo něco více, něco méně zajímavé. 
Pokud někdo z vás máte k tématu řeka 
Svitava jiné zajímavé informace, rádi je 
zveřejníme v některém z dalších vydání 
bílovického zpravodaje.

Za redakci
Olga Uhrová



kdyby spisovatel vladislav vančura 
viděl letošní počasí, jistě by si posteskl: 
„ Tento způsob jara zdá se mi poněkud 
nešťastným…“ věřte, že nešťastní jsme 
letos i my pořadatelé, kteří pro vás 
v nejlepší víře chystáme rodinné akce 
a počasí nám často veškerou snahu hatí. 
Den dětí to ale naštěstí trochu změnil 

ve dnech 7.–8.3.2013 jsem obdržela 
od rodičů celkem 110 vyplněných 
Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání.
Protože to byl větší počet žádostí 
o umístění než volných míst, postupova-
la jsem při rozdělování dětí podle krite-
rií pro přijímání do MŠ v bílovicích nad 
Svitavou pro rok 2013 – 2014, která byla 
zveřejněna již v lednu 2013 na úřední 
desce obce bílovice nad Svitavou i na 
našich webových stránkách.

v tyto jarní dny se také maminky a ta-
tínkové, společně se svými ratolestmi, 
mohli seznámit s novým dětským pro-
středím. Na všechny kluky a holčičky 
zde čekaly malé dárky, které již tradičně 
vyrobily děti za pomoci p. učitelek.
kapacita naší MŠ je 137 míst pro děti 
ve věku zpravidla 3 - 6 let. v  tomto 
období máme 66 předškoláků a z  to-
hoto počtu několik dětí bude mít ještě 
odklad školní docházky do základní 
školy. v  dubnu letošního roku jsem 

DEN DĚTí:
všechny cesty vedou do Říma, 
přes Bílovice

a my jsme ve starověkém Římě, který 
v sobotu 1. června vyrostl na hřišti za 
sokolovnou a v jejím sále, mohli přivítat 
přes 200 soutěžících dětí, jejich rodiče 
a mladší sourozence.
Zábavné odpoledne bylo zahájeno vy-
stoupením dětí z kroužků Mc Žirafa a 
SvČ lužánky liška. Další dění již bylo 

plně v režii malých návštěvníků, kteří 
se mohli stát žákem gladiátorské školy, 
překračovat Alpy jako kartáginský vo-
jevůdce Hannibal, stavět colosseum, 
vázat uzly jako mořeplavci, po stopách 
hledat vlčí matku Romula a Rema nebo 
jako členové římské jízdy zdolávat vy-
tyčenou trasu na dřevěném koni.
Nechyběly ani tematicky laděné vědo-
mostní úkoly. Nejen děti, ale i jejich 
rodiče si v praxi mohli ověřit platnost 
latinského přísloví „Repetitio, mater 
studiorum“, odkrývat tajemství řím-
ských číslic, zjišťovat, kdo to vlastně 
byli Jupiter či venuše, nebo absolvovat 
náročný test z římských dějin.
Domů si děti kromě celé řady věcných 
odměn, které čile směňovaly za získaná 
razítka, mohly odnést i vlastnoručně 
vyrobenou helmu asi nejznámějšího 
bojovníka proti Římanům, Gala As-
terixe. oblíbenými atrakcemi bylo 
hopsání na skákacím hradu a trampo-
líně, jízda na živém koni či malování 
na obličej.
všechna stanoviště obsluhovala stylově 
oděná římská legie složená z ochotných 
bílovických rodičů a dobrovolníků, kteří 
svou pomoc na tyto akce nabízejí často 
opakovaně a zcela nezištně. velmi jim 
touto cestou děkujeme.

Za všechny pořadatele
Dagmar Muzikářová a Šárka Kučerová

ze SVČ Lužánky Liška a MC Žirafa

vydala 52 Rozhodnutí o přijetí do MŠ 
a 58 Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ na 
školní rok 2013 – 2014.
Pokud zůstane menší počet předško-
láků s  odloženou školní docházkou 
v  MŠ než předpokládám, volná místa 
v  MŠ nabídnu dalším dětem podle 
kritérií nejpozději v  druhé polovině 
srpna 2013.
Žádám všechny rodiče nových dětí, 
které již byly přijaty, aby v posledním 
týdnu měsíce srpna nahlásili docházku 
od září, kdy také můžeme odpovědět 
na jejich případné dotazy. Na počátku 
měsíce září plánujeme informativní 
schůzku pro všechny rodiče, kde se do-
zví podrobnosti o plánovaných akcích 
i podmínkách chodu naší mateřinky.
Na počátku školního roku je možné 
využít i postupné adaptace – to zname-

do Mateřské školy na školní 
rok 2013–2014

ZápiS DĚTí
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každodenní činnosti v mateřské škole se 
snažíme prokládat různorodými kulturními 
akcemi, aby si děti odnášely z předškolního 
zařízení co nejvíce zážitků.
i v tomto školním roce jsme hned v říjnu 
odjeli do brna do divadla Radost, aby-
chom přičichli k atmosféře divadelního 
prostředí a zhlédli krásnou pohádku 
o Sněhurce. v listopadu jsme se vydali 
objevovat tajemno oblohy a hvězd do 
planetária v brně. Poté za námi přijelo 
divadélko Domino s pohádkou, při které 
jsme nejen pasivně poslouchali, ale na 
závěr jsme si slepili i lucerničku.
v předvánočním období, jak už se stalo 
tradicí, nás navštívil sám lucifer z pekla, 
ale měl s sebou i anděla a Mikuláše, kteří 
děti obdarovali balíčky při Mikulášské 
nadílce.
v polovině prosince si děti společně 
s rodiči, vyrobili drobné dárečky, přáníč-
ka a vánoční ozdoby. Pro všechny jsme 
připravili ve spolupráci se školní kuchy-
ní vánoční cukroví a zdravé jednohubky.
v lednu nám legrační Tetiny před-
vedly něco ze svého kuchařského 
umění v  programu Tetiny v  kuchyni, 
ve kterém se kluci a holčičky dozvěděli 

o  zdravých a nezdravých potravinách. 
v tomto období se šli naši předškoláčci 
podívat za svými bývalými kamarády 
do 1. třídy Základní školy v bílovicích 
nad Svitavou.
v únoru nám maňáskové divadlo Ši-
kulka zahrálo tři něžné pohádky a poté 
jsme se ještě jednou vydali do divadla 
Radost, tentokrát na veselou pohádku 
Jak morčata pekla bábovku.
v březnu, kdy už jsme netrpělivě vyhlí-
želi jarní sluníčko, se za námi zastavilo 
divadélko lídy Trnkové a pohádkou 
o  duhové slepičce nám přiblížilo ve-
likonoce, i když venku bylo plno sněhu 
a připomínalo to spíše předvánoční čas.
Začátkem dubna se ve školce stalo něco 
nevídaného! cvičené opičky a pejsci 
dováděli při cirkusovém představení 
Dua Eden. objevil se tu i had, se kterým 
se mohly odvážné děti vyfotit. Pohádka 
o  Jankovi, kterou nám zahráli v MŠ 

ná, že dítě si postupně zvyká na nové 
prostředí v přítomnosti svého rodiče. 
Co by mělo Vaše dítě zvládat před 
nástupem do MŠ:
•	 znát své jméno a příjmení
•	 umět si říci co chce nebo potřebuje
•	 spolupracovat při oblékání, svlékání 

a umět nazouvat a vyzouvat obuv
•	 vysmrkat se a používat kapesník
•	 držet správně lžíci a umět se najíst
•	 při jídle sedět u stolu
•	 umět pít z hrnečku a sklenice
•	 používat toaletu (pleny nejsou pří-

pustné)
•	 umět si umýt ruce mýdlem, utřít se 

do ručníku
•	 ujít kratší vzdálenost během pobytu 

venku
Těšíme se na nové kamarády.

Jiřina Šubrtová – ředitelka MŠ

jaké kUltURNÍ akcE
jsme v končícím školním 
roce připravili

herci z divadla Radost, byla nádherně 
zamilovaná a už nám opravdu přinesla 
jaro. koncem dubna jsme si krásně 
zazpívali se studenty JAMU, kteří nám 
všem ve svém pásmu Pohádkové písnič-
ky připomněli spoustu písní ze známých 
televizních filmů.
v květnu, kdy už nás konečně pěkné 
počasí pustilo ven do přírody, jsme se 
pěšky vydali na Panskou líchu, kde jsme 
se mohli povozit na konících.
Na Den dětí se každá třída vydala na 
svou cestu do přírody za pokladem. vý-
let na závěr školního roku jsme vybrali 
do Zoo vyškov, kde se děti mohly 
potěšit se zvířaty a podívat se na statek, 
který už mnozí z nás znají jen z televize 
a obrázků.
Školní rok byl zakončen slavnostním 
pasováním předškoláků, kterého se zú-
častnili i rodiče pasovaných dětí.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům 
krásné prázdniny plné sluníčka, spo-
lečných zážitků a doufáme, že se děti 
v září budou opět těšit do své školičky.

Za mateřskou školu Romana Sedláková

Omluva!
Autorem krásné fotografie kostela na titulní straně minulého čísla bílovického 
zpravodaje je pan Jan vaněček.  omlouváme se panu vaněčkovi za chybu uvedením 
nesprávného jména v tiráži (pod Slovem starosty).

upozornění
Hlášení místního rozhlasu je po zavedení nového beztrátového rozhlasu opět 
možno sledovat na bílovickém televizním vysílání.

15



Ráda bych tímto článkem  vyjádřila 
názor většiny lidí z bílovic, které denně 
potkávám.  Jde o nepěkný vzhled míst-
ního nádraží. 
Jsem si jistá, že pan Rudolf Těsnohlídek 
a další umělci, kteří dříve do bílovic za-
vítali tvořit svá umělecká díla plná krásy, 
by se dnes nad místním nádražím buď 
rozplakali, nebo vážně zhrozili a  jistě 
by pak nevznikaly takto nádherné verše 
jako od S.k. Neumana: 
… A borem ruce mi voní.
Po stráni dolů běžel jsem bořinou,
Kmenů se chytal, těchž jak loni,
Sklouzal jsem, klopýtal za srnčí rodinou.
Opilý lesy, divoký, nevinný
Stanul jsem nad domky dědiny…

Spíš by zněly nějak takto:
Jak doupě feťáků plné špíny a prachu, 
choulí se nádražní budova 
v nočním strachu.
Nemá už lesk a slávu zašlých časů,
je už jen špinavým odrazem 
dnešních běsů.
Krása se vytrácí,
na vině alkohol, drogy, fet.
Zachraňte, prosím, 
zachraňte Bílovický květ…

Do bílovic jsem poprvé zavítala před 
několika lety kvůli hledání bytu a první 
věcí, která mě uvítala, bylo neuvěřitelně 
zanedbané nádraží, počmárané grafity 

odshora až dolů. Moje první myšlenka 
tak byla, ačkoli jsem neznala pravou tvář 
bílovic: „Proboha co to tady žije za lidi“. 
Snad nějací feťáci, tady asi bydlet nebu-
du. A bydlím a ráda, ale jen díky tomu, 
že vidím i za roh. A věřte mi, že tento 
nemilý první pocit mají díky pohledu na 
nádraží i další návštěvníci bílovic, kteří 
sem zavítají vlakem třeba za turistikou. 
Místní jako by to už ani nevnímali, ale je 
to vážně učiněná hrůza a děs. Mohlo by 

to být nádraží jako obrázek s květy a lavič-
kami -  jako v lázeňské kolonádě, ale není.
Přesto, že většina lidí vnímá grafity 
jako zcela jasné vandalství, a ve většině 
případů tomu tak skutečně je, samotní 
adolescenti, kteří grafity pořizují, to tak 
bohužel necítí. 
i z mého úhlu pohledu rozhodně nejde 
o žádné umění, ale čmáranice, který-
mi je ničen majetek cizí osoby nebo 
společnosti, v  tomto případě Správy 
železniční dopravní cesty (SŽDc). vy-
tvořit umělecké dílo není snadné. Snad 
proto nemalují na plátna, jako umělci, 
ale ničí svými čmáranicemi kdeco. Ne 
nadarmo se říká: “ Jména hloupých na 
všech sloupcích“. kéž by se nad tímto 

Zastupitelé schválili financování dal-
šího nočního spoje, o který projevili 
občané bílovic v  anketě zájem. od 
1.5.2013 jezdí do bílovic další noční 
spoj autobusové linky 94 s rozjezdem ve 
24:00 od brněnského hlavního nádraží. 
Na konci roku se vyhodnotí, jak je nový 
spoj využíván, a bude rozhodnuto o jeho 
ponechání nebo zrušení.
Dalším významným bodem byl souhlas 
s vyčleněním 4 milionů kč z rozpočtu 

obce na nákup nového hasičského auta 
pro sbor SDH. Tomu předcházelo jedná-
ní se zástupci hasičů, kteří si měli vybrat 
mezi dvěma variantami podpory obce:
1. oprava stávající zbrojnice včetně 

zvýšení a rozšíření výjezdních vrat, 
vybudování nového sociálního zá-
zemí a k  tomu zakoupení nového 
použitého vozidla cAS.

2. nákup nového cAS ve výši 5 milionů 
korun.

Zástupci hasičů se rozhodli pro variantu 
2). byli informováni o nutnosti vypsání 
veřejné zakázky a možných problémech 
s ní spojených a také o tom, že veřejnou 
zakázku obec vypíše, až bude schválena 
dotace ve výši 1 milion kč z JMk na 
nákup nového hasičského auta. Dále 
vzali na vědomí, že nebude již možné 
z  finančních důvodů řešit ani stavbu 
nové ani opravu stávající hasičské 
zbrojnice.
v bodu Různé starosta informoval o no-
vém mapovém geoportálu dostupném 
zdarma na webových stránkách obce, 
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postřehy z jednání ZO 6.3.2013 
aneb co v usnesení nebylo

BílOvicKé NáDRAží
aneb grafitová ostuda obce



v  posledním období přicházejí do 
naší obce různí prodejci a nabízejí   
uzavření smlouvy  k odběru elektrické 
energie, slučování dodavatelů energií 
nebo dalších  služeb u jiného doda-
vatele, než máte doposud sjednáno.
Pokud takovou nabídku dostanete, 
poraďte se vašimi dětmi nebo zná-
mými.
ověřte si, zda dosavadní smlouva 
není na dobu určitou, ve které je pře-
chod k jiné firmě postižen peněžitou 

sankcí, a ověřte si, zda je pro vás tato 
nabídka skutečně tak výhodná, jak je 
vám prezentováno.
Nepodepisujte smlouvu hned, ale po-
žádejte o kontakt na osobu, která vám 
smlouvu nabízí, a vyžádejte si čas na 
rozmyšlenou.
Tak se vyvarujete pozdějších komplikací 
nebo případnému finančnímu postihu 
za nedodržení stávající smlouvy.

Martin Vozka, místostarosta

upOZORNĚNí OBČANůM
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který ukazuje rozmístění různých inže-
nýrských sítí v obci (kanalizace, vodovod, 
plynovod, elektrická síť, telekomunika-
ce…). Dále reagoval na dotaz z minulého 
zasedání Zo ohledně řešení dostupnosti 
kontejneru na odpad za hřbitovem – 
v současnosti probíhají stavební úpravy 
na hřbitově, jejichž součástí je přesun 
kontejneru do areálu hřbitova.
v  Diskusi vystoupil velitel jednotky 
SDH otakar bednařík, který poděkoval 
za vstřícný krok zastupitelů k nákupu 
nového hasičského auta.

Vendula Bartáková

zamysleli právě ti, kteří svými grafity 
a jinými vandalskými i činy ničí cizí 
majetek. 
Dalo by se říct, že jde o nádražní budovu 
(majetek SŽDc) a  obyvatelé obce ne-
mají  možnost přispět k jejímu lepšímu 
vzhledu. opak je ale pravdou. Nikdo 
z drážních zaměstnanců zdi nepočmá-
ral a obec bílovice nad Svitavou by se 
s občany a SŽDc mohla na výmalbě 
a zkulturnění prostředí nádraží nějak 
domluvit a podílet. Současně si myslím, 
že by nemusel být problém spolupráce 
i s místní policií. Nainstalovat přenos-
nou kameru a výrostky pořizující grafity 
si prostě pohlídat. Domnívám se, že 
při troše dobré vůle by do týdne mohlo 
nádraží vypadat jako z pohádky. 
Ptáte se, kde je chyba?? Proč nemáme 
pěkné nádraží? Jsou dráhy zchudlé na-
tolik, že nemají na výmalbu budovy? Ne. 
Ptáte se špatně. To „my“ jsme si budovu 
poničili. To „my“ jsme to dopustili. To 
„my“ musíme zajistit její lepší vzhled. 
Nebo je nám to stále jedno? Jsme 
všichni ke svému  okolí opravdu tolik 
lhostejní? Smutnou pravdou je, že do-

sud jsme. A škodí nám to jako obci, tak 
i jednotlivým občanům. 
Pořád máte pocit, že se vás to netýká? 
A co když zrovna vaše dítě bývá samo 
doma a nudí se? Jak dlouho bude trvat, 
než s tím taky začne? A nedělá to už? 
chyba je jistě už v  samotné výchově. 
Někteří rodiče vůbec nevědí, co dělá je-
jích dospívající dítko, komu dneska po-
čmárá dům, zapálí kontejner s odpadem, 
zaneřádí trávník odpadky, kde pohodí 
injekční stříkačku, kde sežene alkohol, 
drogy, koho zmlátí, okrade…. Přesto 
by měli mít především rodiče zájem 
vychovat své děti řádně, udělat z nich 
slušné lidi. Zajistit jim program, posílat 
je do zájmových kroužků, sportovat,  aby 
neměli na blbosti prostě sílu a čas. 
Je zapotřebí do tohoto procesu vstoupit 
jako rodiče, jako občané, jako obec, jako 
policie a začít konat. Jinak tyto skupiny 
ničící majetky a fetující v tmavých kou-
tech bílovic nevymýtíme. 
Faktem je, že problematickou mládež 
mají všude, ale někde to jde uhlídat 
a jinde ne. Ptám se tedy zástupců obce: 
Proč to zrovna u nás nejde? 

Proč jsou některá nádraží tak krásná, 
že vyhrávají soutěže „Nádraží roku“? 
bílovické nádraží by v současném stavu 
mohlo získat snad jen cenu v  anketě 
o nejhorší nádraží roku. Proč si místní 
pobudové dělají z  nádraží hospodu 
a adolescenti prostor pro své grafity?
Předem děkuji za reakci představitelů  
obce na tento článek.

Karla Hrabalová

kRáTká ReakCe 
STaRoSTy obCe
vážená paní Hrabalová,
vím, že bílovické nádraží není zrovna 
místo, kterým se mohou bílovice chlu-
bit. Jak píšete, především to vše záleží na 
nás občanech, jak budeme vychovávat 
děti, dívat se a sledovat, co se v  obci 
děje. Ano, bílovické nádraží není dobrá 
vizitka pro nás, když přijedou výlet-
níci, ale obec tento majetek nevlastní 
a  nemůže tedy činit jakékoliv opravy 
či úpravy. Strážník samozřejmě v rámci 
své služby monitoruje dění  na nádraží, 
ale je tu jen určité dny, nemůže tam být 
pořád. Sám jsem řešil s  ČD problém  
s  požíváním alkoholu před trafikou, 
dosáhli jsme toho, že posezení bylo 
odstraněno a situace je monitorována 
ze strany pronajímatele trafiky, tedy 
drah. Jednou z možností je vaše účast 
na zasedání zastupitelstva obce jako 
nejvyššího orgánu obce, kde by vám, 
a dalším občanům, zastupitelé odpově-
děli na vaše upozornění a návrhy.
Děkuji vám za to, že vám obec není 
lhostejná a dáváte tyto podněty k za-
myšlení a k nápravě.

Miroslav Boháček



Je fakt, že na bílovickém kopci Polanka 
je dnes spousta domů a spousta lidí. 
Taky spousta aut, z nichž velká část jezdí 
denně dolů a zase nahoru.
Část obyvatel Polanky auto k dispozici 
běžně nemá, a tak musí z kopce i do 
kopce po svých. Jsou-li v dobré kondici 
a mají jen lehká zavazadla, můžou vý-
stup brát jako příležitost ke sportovní-
mu výkonu v pěkném prostředí. Pokud 
ale mají zdravotní potíže, jsou unavení 
anebo mají plné ruce tašek, je pro ně 
kopec docela velký problém.
Přitom denně jezdí nahoru desítky aut, 
která jsou obsazená jen zčásti, často 
pouze řidičem.

vyzývám a prosím tímto řidiče jezdící 
na kopec s volnou kapacitou v autě, 
aby zkusili aspoň občas někoho svézt 
nahoru. Z vlastní zkušenosti vím, že je 
k tomu účelu dobré, když aspoň některá 
neobsazená sedadla neobložíte zavaza-
dly a nákupy (při dobré vůli je můžete 
předem dát do kufru) - snáze se pak 
rozhodnete skutečně zastavit, až „přijde 
na věc“. Samozřejmě, že zastavení není 
vaše povinnost, ale pokud sem tam 
někoho svezete, časem možná zjistíte, 
že lidi kolem sebe najednou víc znáte a 
že ti lidé můžou být i příjemní a zají-
maví. Možná se na našem kopci zlepší 
sousedské vztahy, lidi se budou na sebe 

25. května se v  sále obecní hospody 
konaly dva koncerty žáků Hudební 
školy yAMAHA. Zahrály děti z oborů 
kytara a Zobcové flétny a představili se 
žáčci s maminkami z učebních progra-
mů Robátka pro nemluvňata od čtyř 
do 17 měsíců, První krůčky k  hudbě 
pro batolata od 1,5 do 4 let a Rytmické 
krůčky pro předškoláky od 4 do 6 let. 
Jejich společná prezentace toho, co se 
naučili, se nejen setkala s  patřičným 

víc usmívat, víc se zdravit a začneme se 
společně cítit na Polance v bílovicích 
více doma.
Naopak ony případné zájemce vyzývám, 
aby se nebáli svůj zájem dát vhodným 
způsobem najevo a aby si nebrali osobně 
a nenaštvali se, když jim nezastaví hned 
první auto, které pojede. Zastavit není 
ničí povinnost, každý řidič může mít 
„normální“ důvod, proč to neudělá.
Dále stopaře prosím, aby nezapomněli 
při nastupování do auta pozdravit a při 
vystupování za pomoc poděkovat.

PRakTICké DoPoRUČe-
ní PRo SToPaře, kTeří 
nIkDy neříDIlI aUTo
Protože rozjíždění ve svahu není úplně 
nejjednodušší řidičský grif, zvýší se 
pravděpodobnost úspěchu, když budou 
zájemci čekat dole pod kopcem, pokud 
možno na pravé straně silnice ve směru 
jízdy nahoru. Ale pozor - co nejdál od 
křižovatky, aby náhlé zastavení ochot-
ného řidiče těsně za odbočením nezpů-
sobilo to, že do něho další odbočující 
auto narazí! Při odbočování musí řidič 
hlídat provoz na hlavní silnici a nemusel 
by si včas všimnout nečekaně vzniklé 
překážky na boční cestě.

Děkuji předem, že se nad mým návr-
hem zamyslíte. Je naděje, že časem se 
tato výpomoc stane naším společným 
blahodárným a obdivuhodným zvykem, 
ale než k tomu dojde, musí se nové-
mu chování obě strany (jak řidiči, tak 
stopaři) naučit a být přitom vzájemně 
tolerantní, trpěliví a ohleduplní.

Jana Skládanková

ohlasem, ale byla i důkazem promyšlené 
koncepce třístupňové hudební přípravky, 
která pokládá nejlepší základy pro další 
hudební vzdělávání. Pokud nevíte, kde 
si můžete s vašimi nejmenšími pohrát, 
dobře se pobavit a  přitom je vhodně 
a nejen hudebně rozvíjet, přijďte v září 
do bílovické pobočky brněnské Hudební 
školy yAMAHA. Další informace a foto 
z akcí na www.yamahaskola.cz/brno.

Dagmar Poláková

příjemné uvolněné odpoledne

vÝZva

placená inzerce

„vyvezte pěšáka 
na kopec!“
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Tento kalendářní rok oslaví pěvecký 
sbor bAcHS desáté výročí svojí exi-
stence – samozřejmě v  návaznosti na 
sbory minulé.
Není mojí zásluhou, že někdy kolem 
měsíce května 2003 několik sboristů 
začalo prosazovat pravidelnější zkouš-
ky. Není. ovšem toto se nám stalo již 
osudem. Takže od roku 2003 pravidelně 
zkoušíme, někdy i více než 2x týdně.
Deset let je dlouhá doba. Mnoho našich 
členů se za tuto dobu prostřídalo, stačilo 
vdát, oženit, porodit děti a pokřtít je. 
Takže tímto bych chtěl dát najevo svůj 
obdiv a poděkování všem, kteří se na 
naší činnosti podíleli a vytrvali, nebo 
opět podílet začali.
ovšem toto je již vše k  nalezení na 
www.bilovickysbor.cz. v  tomto čase 
bych se chtěl věnovat spíše současnosti.
Málokdo si umí představit a hlavně 
žít nadšení zpěváků, kteří týden co 
týden přicházejí ve středu i v  neděli 
na osmnáctou hodinu na faru do sálu 
sv. Gorazda s klavírem, nebo poté do 
kostela. Málokdo si umí představit 
i tu malou, ale soustavnou oběť třeba 
maminek malých dětí, které skutečně 

přijdou i  na ten „malý a ukradený“ 
kousek času.
Nerad bych se opakoval, protože v mi-
nulém Zpravodaji, jsme měli článek také.

Co je oD Té Doby noVé
Díky manželům vágnerovým jr. máme 
nové webové stránky www.bilovicky-
sbor.cz.
v  sobotu 18. května se nám podařilo 
uskutečnit čtyři asi 20ti minutová vy-
stoupení v prostorách předsíně jeskyně 
býčí skála. všechna vystoupení byla 
hojně navštívena a troufám si říct, že 
návštěvníci odešli nadšení nejen pro-
hlídkou jinak veřejnosti nepřístupné 
jeskyně, ve které se psala historie, ale 
stejně tak i našimi vystoupeními.
opekli jsme si špekáčky, zazpívali 
u ohně, a těšili se již na další akci.
Tou byla „Noc kostelů“. v  německy 
mluvících zemích to je akce již asi zná-
má déle. v našich velkých městech již 
několik let, u nás, v bílovicích, byla tato 
akce poprvé. Nechci o této nádherné 
věci příliš hovořit – předpokládám, 
že o to byli požádáni jiní, povolanější. 
ovšem podařilo se.
No a ZATíM poslední akcí byla naše 
účast na festivalu v Moravské Třebové, 
který je znám pod názvem Arkády. Jed-
nalo se o nesoutěžní přehlídku 12 sborů 
dospělých a mnoha sborů dětských. To 
vše jak v hudbě sakrální, tak i světské. 
Tohoto jsme se zúčastnili v neděli 26. 
května od časného rána až do večera. 
Sakrální část proběhla v tamějším kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie. Světská 
poté na zámeckém nádvoří, na velkém 
zastřešeném podiu (odkud pochází 
též fotografie). Přesvědčili jsme se, ač 

byl festival „nesoutěžní“, že rozhodně 
patříme do první třetiny.
Nyní nás čeká poslední a také největší 
akce tohoto školního roku - sté jubileum 
našeho kostela. Za přítomnosti kardi-
nála J. Em. kardinála Miloslava vlka 
si vzpomeneme, co pro nás znamenala 
cyrilometodějská mise před 1150 lety. 
A co pro nás dodnes znamená náš 
krásný kostel.
Skutečné nadšení se nedá dokázat 
slovy, jen činy. od malých po veliké. 
Proto děkuji všem „svým“ zpěvákům, 
sólistům, hudebníkům, neúnavným or-
ganizátorům a všem, kdo nějak přispěli 
k našemu dílu. Udělali jsme toho jeden 
každý opravdu velmi mnoho.
Na závěr – naše zkoušky jsou vždy 
ve středu a neděli v 18 hodin na faře. 
Nevím už jak lépe říci: „Nestyďte se, 
přijďte, pojďte si s  námi zazpívat!“. 
Myslím, že všichni členové bAcHSu 
jsou maximálně vstřícní a nemáte se 
čeho bát nebo stydět. To poslední už 
tedy naprosto ne!
T.č. prosím informujte se předem, vá-
žení zájemci o zpívání, na 604 105 003 
(b. Tomáš), protože vzhledem k jubileu 
jsou časy některých zkoušek posunuty.

Na závěr ta smutná zpráva:
Dne 23. dubna nás po krátké, závažné 
nemoci opustil náš kamarád, člen tenoru 
a člověk plný humoru, pan Pavel križan. 
vzpomínáme na něho rádi, zvláště pak 
na jeho pozitivní a radostný přístup 
k životu.
Za bílovický Amatérský chrámový 
Sbor, bAcHS, www.bilovickysbor.cz

Bronislav TOMÁŠ

Činnost BAcHS
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  Poslední představení Dokonalá 
svatba bylo velmi úspěšné. Budete 
s ním někde hostovat?

obě premiéry Dokonalé svatby proběhly 
v  rozmezí dvou týdnů a zájem široké 
veřejnosti nás velmi potěšil. A protože 
spousta diváků oslovila jak mě, tak mého 
zástupce pana Jaromíra Zimu, rozhodli 
jsme se hru na četná přání v  sobotu 
25. května reprízovat. v říjnu se chys-
táme na Festival ochotnických divadel 
Miroslava Doležela do bučovic. Jezdíme 
tam už několik let a naše vystoupení se 
tam setkávají s velkým ohlasem. Doufá-
me, že naše Dokonalá svatba zaujme jak 
diváky, tak odborníky. Doslechli jsme se, 
že obecní úřad v bílovicích nad Svitavou 
pořádá multikulturní festival bílovické 
křižovatky, a jakožto bílovický soubor 
s patnáctiletou tradicí jsme čekali, že se 
zde budeme moci prezentovat. bohužel 
nás nikdo neoslovil.

  Z jaké nabídky čerpáte při výběru 
hry k  nastudování? Vybíráte Vy 
sama?

Hru většinou vybírám sama. Při výběru 
musím vycházet z mnoha kritérií, důle-
žité je, aby hra byla hodně veselá, pro-
tože s dramaty mají dnes velký problém 
i tzv. „kamenná divadla“, a na brechta 
nebo ostrovského by v bílovicích stěží 
někdo přišel. Záleží také na obsazení 
a neméně důležitá je i scéna. kdo viděl 
některou z našich her, ví, s jak malým 
prostorem se na jevišti obecní hospody 
musíme potýkat, proto je pro nás důleži-
té, aby se představení odehrávalo pokud 
možno v jedněch kulisách.

  Jako zkušená režisérka přepraco-
váváte předlohy her. Je to nutnost, 
nebo to má jiný důvod?

Náš soubor původně začínal jako au-
torské divadlo. První hry, pohádku 

Princezna na vdávání a westernový 
muzikál Peníze, whisky a láska pro nás 
napsal Petr Žaloudek, dramaturg dnes 
již zaniklého divadla inFlagranti. Další 
hru Proč bychom se nepotili aneb Jak 
se chodí po horách napsala bývalá člen-
ka souboru Helena Šeráková a spolu 
s  ní jsme napsaly i muzikál lucerna. 
Autorem dalších představení jsem byla 
já, jednalo se však o úpravy známých 
her (např. westernový muzikál Romeo 
a Julie nebo zpěvohra Dalskabáty, hříšná 
ves) nebo o dramatizace knih či seriálu 
(např. Hostinec U kamenného stolu 
nebo MASH). v roce 2005 jsme poprvé 
sáhli ke hře, kterou jsme převzali v téměř 

nezměněné podobě, a to k Dívčí válce 
Františka Ringo Čecha. Následovaly 
hry Slaměný klobouk, vydrž, miláčku 
a Měsíc nad buffalem. Posledně zmíněné 
představení jsme převzali z repertoáru di-
vadla J.k.Tyla v Plzni. Na hru Dokonalá 
svatba mě upozornil můj zástupce, pan 
Zima, který má lví podíl na její realizaci. 
Hra však skýtala jeden problém: její 
obsazení bylo menší než počet členů na-
šeho souboru. A protože zahrát si chtěli 
všichni, nezbývalo než připsat několik 
postav navíc. Takže ti, kteří hru znají 
v původním provedení, jistě poznali, že 
4%ní Albert, poslíček z prádelny a farář 
jsou v naší verzi jaksi navíc.

NADšENí JE ZáKlADEM úSpĚcHu
otázky pro 
režisérku 
souboru BOTA, 
janu appelovou

Na sobotu 15. a neděli 16. června 
2013 připravuje obec u příležitosti 
100 let od vysvěcení bílovického 
kostela výstavu fotografií pod ná-
zvem Pohled do minulosti bílovic 
nad Svitavou. výstava se uskuteční 
v sále obecní hospody vždy od 10 
do 17 hod.
V neděli 16. června 2013 v 9 hod. 
v kostele sv. cyrila a Metoděje slav-
nostní mše sv. s kardinálem Milosla-

vem vlkem, při které oslavíme stoleté 
jubileum. Při mši bude posvěcen oltář 
a zvon. Následuje velká oslava na farní 
zahradě. od 14 hod. hraje cimbálová 
muzika. Možno si zakoupit pamětní 
předměty.
V pátek 21.6.2013 v 19:00 hod. pořádá 
obec vEČER PRo kNiHovNU 
- autorské čtení spisovatele Jaroslava 
Rudiše propojené hudbou Jaromíra 99 
( Jaromír Švejdík) - zahrádka obecní 

KAlENDáŘ AKcí
v Bílovicích nad Svitavou
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  když konkrétní hru k nastudování 
vyberete, rozhodujete Vy, kterou roli 
komu svěříte, nebo si členové sou-
boru vybírají, co jim osobně sedí?

Už když hru vybírám, mám určitou 
představu, jak by měla která postava 
vypadat, a když provádím úpravy, dá 
se říci, že píši dialogy kolegům doslova 
„na tělo“.

  kolik členů nyní soubor Bota má? 
Máte někoho, kdo vám   zajišťuje 
technické zázemí, nebo je všechno 
na vás?

Divadlo boTA má v  současné době 
12 stálých členů. většina z nás už má 
své ustálené funkce, např. já upravuji 
texty a režíruji, pan Zima má na starosti 
technické zázemí (stavby v  Dokonalé 

svatbě jsou výlučně jeho dílem) a vy-
pomáhá s  režií, paní věra Mazancová 
funguje jako styčný důstojník s  gar-
derobou Národního divadla v  brně, 
kde nám příležitostně půjčují kostýmy, 
slečny lucie Pištěková a irena Skoupá 
pomáhají s líčením.

  Jste úspěšný soubor, zúčastňujete 
se soutěží. Můžete vyjmenovat 
některé úspěchy a co považujete za 
úspěch největší?

Tady vás musím poopravit – soutěží 
se nezúčastňujeme, pouze divadelních 
festivalů, z nichž nejprestižnější je pro 
nás už zmiňovaný festival Miroslava 
Doležela v  bučovicích, pořádaný na 
počest místního rodáka a emeritního 
člena Národního divadla v Praze, kte-

rého čtenáři jistě znají i z televizních 
obrazovek. Tento festival je pro nás 
každoročně velmi cennou zkušeností, 
protože se ho účastní i herci Divadla 
na vinohradech a Národních divadel 
v Praze i v brně. Tyto osobnosti (fes-
tivalu se často účastní např. pánové 
vladimír brabec, Martin Štěpánek, 
Rudolf Jelínek, Zdeněk Junák, nebo 
paní Michaela kuklová či Jaroslava 
obermaierová) pro nás mají nejen 
slova uznání, ale i mnoho profesních 
rad a postřehů k naší práci. i díky nim 
se neustále snažíme zkvalitňovat naše 
vystoupení, a  přestože jako amatéři 
nemůžeme profesionálním souborům 
konkurovat, snažíme se jim alespoň co 
nejvíce přiblížit.

  Podporuje divadlo BOtA i zastu-
pitelstvo obce?

Jsem ráda, že jste tuto otázku položila, 
protože zastupitelstvo obce si zaslouží 
naši velkou pochvalu a  uznání. bez 
nadsázky mohu říci, že takovou pod-
poru, jakou má náš soubor teď, neměl 
za celých patnáct let své činnosti. 
Nejedná se jen o bezplatné zapůjčení 
sálu, ale i  o finanční příspěvky, díky 
nimž jsme mohli pořídit nové kulisy 
a doplnit garderobu a několik nových 
kostýmů, které uplatníme nejen na 
jevišti, ale i při akcích pořádaných pro 
naše nejmenší, zejména na už zmi-
ňovaném Pohádkovém lese nebo na 
masopustním karnevalu.

  Jaké máte plány do budoucna?
Jak už jsem řekla, v říjnu letošního roku 
se opět zúčastníme festivalu v bučovi-
cích. v říjnu nás také opět čeká ve spo-
lupráci se Základní školou v bílovicích 
nad Svitavou oblíbený Pohádkový les. 
Tajemnice chrámového sboru paní Jana 
vágnerová nám přislíbila spolupráci 
na Živém betlému, tak opět potěšíme 
jeho příznivce vystoupením před naším 
kostelem sv. cyrila a Metoděje. No a po 
vánocích začneme zkoušet novou hru. 
Jakou, to bude zatím překvapení, ale 
doufám, že bude stejně úspěšná jako 
Dokonalá svatba.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám 
a celému souboru mnoho dalších úspě-
chů na prknech, která znamenají Svět.

Karla Hrabalová

hospody (v nepříznivém počasí sa-
lonek obecní hospody) - vstupné 
dobrovolné.
Dne 22.6.2013 se budou konat tra-
diční Mladé hody. Začátek je ve 14 
hod. požehnáním v kostele, pokračovat 
bude průvod obcí a zábava u obecní 
hospody. o dobrou náladu se bude 
starat krojovaná chasa, vystoupí dětský 
folklorní soubor bystrouška, k tanci a 
poslechu bude hrát Nenkovjanka. Pro 
návštěvníky bude připraveno bohaté 
občerstvení a tombola.
Na neděli 28. července 2013 se chystá 
pěší pouť do křtin, podobně jako kdysi 
chodili pravidelně bílovičtí farníci. 

vychází se společně od bílovického 
kostela po mši sv. Přesné informace 
budou včas na webu farnosti.
Ve dnech 17. až 19. srpna 2013 se 
bude konat na tenisových dvorcích 
za sokolovnou tenisový turnaj bi-
NAS cup, kterého se zúčastní hráči 
krajského přeboru. Přijďte se podívat 
na kvalitní hru tenisu.
V neděli 15. září 2013 se opět po 
roce vydají zájemci na pěší pouť na 
vranov. vychází se společně od bílo-
vického kostela po mši sv. cesta vede 
po zelené značce přes Polanku směr 
Útěchov. Přesné informace budou 
včas na webu farnosti.



oddíl má v  současné době 17 členů, 
z  toho je 14 mužů, 2 žáci a 1 žena. 
Nejstarší hráč má 63 let, nejmladší 14.
Trénujeme pravidelně 2x týdně, v létě 
každou středu a pátek (kromě výjimek 
- dovolená apod.) od 18:00 a v  zimě, 
v  období soutěží, ve středy od 19:30 
hod. v pátky pouze výjimečně, ty jsou 
vyhrazeny pro mistrovská utkání (pro 

nezasvěcené, takhle se nazývají utkání 
stolního tenisu pořádané Českou Aso-
ciací Stolního Tenisu).
Již tradičně pořádáme vánoční a letní 
turnaje. Posledního vánočního turnaje 
se zúčastnilo 32 hráčů a vítězem se stal 
J. kolínek z kanic.
letní turnaje se konají po ukončení 
soutěží zhruba od začátku května do 

první poloviny září, loni se jich účastnilo 
zhruba 50 hráčů.
Soutěží ČAST, které probíhají vždy od 
poloviny září do poloviny dubna, se od-
díl zúčastňuje pravidelně. v uplynulém 
období soutěžily tři čtyřčlenná družstva.
Družstvo A vybojovalo účast ve  ii. 
třídě brněnské městské soutěže. Mezi 
deseti zúčastněnými družstvy různých 
brněnských oddílů jsou i družstva 
hrající ligové soutěže. v takových od-
dílech mají hráči možnost zatrénovat 
si s opravdu dobrými hráči. Např. Sokol 
brno 1 nebo Slatina. Pro naše hráče je to 
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Tenisté Sokola odehráli doposud čtyři 
utkání se soupeři v krajském přeboru 
iii. třídy a mají na svém kontě stejný 
počet vítězství i porážek. Nejprve 
jsme prohráli na kurtech Tatranu 
kohoutovice v poměru 3:6 na zápa-
sy, když výsledek výrazně ovlivnila 
neúčast jedné hráčky. To znamenalo 
kontumaci dvou zápasů, které chy-
běly v konečném účtování. Následně 
jsme doma porazili Sk Jundrov těsně 
5:4 a na kurtech Tk Tuřany jsme již 
kralovali v poměru 8:1. v posledním 

utkání jsme podlehli v maratónském 
zápase družstvu Sokola Žabovřesky 
4:5, když nám k pomyslnému vítěz-
ství chyběl jeden míč. Tento zápas 
startoval v 10 hodin ráno a poslední 
míč se odehrál kolem půl osmé večer. 
Další domácí utkání se uskuteční na 
našich dvorcích v bílovi-
cích dne 15.6. proti bTk 
ingstav brno a sezona 
bude zakončena závěreč-
ným zápasem 22.6. proti 
Univerzitě obrany.
Aktuální tabulka soutěže 
kP iii. třídy na protější 
straně.
Zároveň chceme všechny 
příznivce tenisu pozvat 
do hlediště na turnaj zá-
vodních hráčů krajského 
přeboru pod názvem bi-
NAS cUP, který se usku-

tENiSté Sokola
jsou v polovině soutěže 
na čtvrtém místě

teční od 17. do 19. srpna na dvorcích 
za sokolovnou. budete mít možnost 
se podívat na opravdu kvalitní tenis 
a doufám, že se zvýrazní i hráči domá-
cího Sokola bílovice.
Jménem tenisového oddílu Sokola

Petr Marvan

Pořadí klub Vítězství Porážky Body sety Hry Body v tabulce
1 Tatran brno kohoutovice 3 1 24:12 50:31 399:310 7
2 Sokol brno Žabovřesky b 3 1 23:13 50:33 419:337 7
3 SkP brno kometa A 3 0 19:8 39:20 285:306 6
4 TJ Sokol bílovice n.Svit. 2 2 20:16 44:34 358:306 6
5 bTk ingstav brno 2 1 13:14 29:32 284:300 5
6 Sk Jundrov 1 3 17:19 38:40 322:344 5
7 Univerzita obrany 1 3 14:22 33:47 314:381 5
8 Tk Tuřany b 0 4 5:31 16:62 213:410 4

tj Sokol
jak si vede oddíl stolního tenisu



Jan Priessnitz, kategorie M16, největší 
úspěch: 2. místo 
na MEŽD litva 
2012, letošní 
cíl: do 10. místa, 
zlato 
z týmů

Matěj Žáček, kategorie M16, největší 
úspěch: 10. místo 
na MEŽD litva 
2012, letošní 
cíl: stejný jako 
Honza, zdůraz-
ňuje, že kolek-
tivní myšlení je 
důležité :-)

Robert Polák, kategorie M16, největší 
úspěch: 3. místo 
na MEŽD litva 
2012, letošní 
cíl: týmová me-
daile, bedna by 
byla příjemným 
překvapením

věřme, že se našim reprezentantům 
bude na Mistrovství Evropy žáků 
a  dorostu 2013 dařit a že přivezou 
z vysočiny co nejvíce medailí. Přejme 
jim k  tomu hodně štěstí, co nejlepší 
počasí a co nejrychlejší nohy. 
Za Sk Radiosport

Iva a Jiří Marečkovi, Jakub Šrom

Po absolvování celostátních závodů 
na Hrčavě a v Aši pokračoval boj o 20 
míst v kategoriích MD14 a MD16 na 
nominačním soustředění na Zvůli. Poté 
bylo rozhodnuto o nominaci na letoš-
ním Mistrovství Evropy, které proběhne 
12.-16. června 2013 na vysočině.
Z dvacetičlenné české výpravy se z  bí-
lovického Sk RADioSPoRT nomi-
novalo 7 závodníků, což je nejvíce ze 
všech oddílů v republice. Největší souboj 
o nominaci byl sveden v kategorii M14, 
kde se závěrečného soustředění zúčast-
nilo 11 závodníků. vedení nominačního 
žebříčku se ujali Martin kinc a vojtěch 
bžatek, dalším nominovaným z našeho 
oddílu je Dominik Šrom.
v dorostenecké kategorii M16 byli 
úspěšní další 3 bílovičtí sportovci. 
výborně si vedli a nominaci vedou Jan 
Priessnitz a Matěj Žáček. Robert Polák 
obdržel pro své dlouhodobě vynikající 
výsledky „divokou kartu“. kateřina 
bžatková zvítězila v nominačním žeb-
říčku a nominovala se v kategorii D16. 
Další podrobnosti a aktuální informace 
najdete na webu Sk RADioSPoRT 
(www.foxtimes.ic.cz) v článku MEŽD 
SPEciÁl 2013.
Českou republiku a Sk RADio-
SPoRT budou na MEŽD2013 repre-
zentovat tito sportovci:

kateřina bžatková, kategorie D16, 
největší úspěch: 
3. místo na 
MEŽD 2012 
litva, letošní 
cíl: individuální 
medaile

Martin kinc, kategorie M14, největší 
úspěch: 9. místo 
na MEŽD 2012 
litva, letošní 
cíl: individuální 
medaile, medaile 
z týmů

vojtěch bžatek, kategorie M14, nej-
větší úspěch: ještě 
nebyl na ME, 
letošní cíl: zůstá-
vá tajemstvím

Dominik Šrom, kategorie M14, nej-
větší úspěch: ještě 
nebyl na ME, 
letošní cíl: být 
v první půlce 
výsledkové listiny

žáků a dorostu 2013 v rádiovém orientačním běhu 
ukončena!

NomiNacE Na miStRovStvÍ EvRopy

23

svým způsobem velký úspěch, ať už pro 
A družstvo, tak i b družstvo, které letos 
také postupuje do MS iii. v základní 
třídě MS v. pak hraje naše c družstvo, 
za které letos začne hrát i naše zatím 
jediná žena.
Stolní tenis není zrovna sportem, kte-
rý by nějak zvlášť přitahoval sponzory 
a pokud chceme aby se náš oddíl mohl 
účastnit registrovaných soutěží, roz-
hodli jsme se pro koupi dvou nových 
závodních stolů, na které se všichni 
členové oddílu složili. Jeden takový 
stůl stojí min. 12.000 kč. když k tomu 

přičteme cenu síťky 1.000 kč a pálek, 
které si hráči také musí kupovat, dá se 
říct, že i tento sport, vždy označovaný 
za jeden z nejlevnějších, si začíná klást 
stále vyšší nároky na kapsu každého 
jednotlivého hráče. celé vybavení pro 
tyto soutěže musí splňovat meziná-
rodní podmínky a musí mít schválení 
a označení iTTF. Tak tedy letošní 
soutěž budou naše tři družstva hrát již 
jen na schválených - certifikovaných 
stolech. k již dříve pořízeným stolům 
zn. butterfly nyní přibudou švédské 
zn. Stiga.

Jelikož dobrých hráčů není nikdy dost, 
rádi přivítáme zájemce o tento sport 
v našich řadách, obzvlášť těch, kteří jej 
již provozovali či dosud hrají. A samo-
zřejmě nejvíc uvítáme žáky a žákyně, 
kteří by se chtěli tento pohybově vše-
stranný a masově oblíbený sport naučit 
a  hrát závodně. Zájemci se o našem 
oddíle stolního tenisu mohou dozvědět 
více na webové stránce :
www.bilovice.info/pingpong/

Petr Uličný
vedoucí oddílu



www.elektrowin.cz

Tím, že odevzdáváte vysloužilé  
elektrospotřebiče k recyklaci,  
šetříte životní prostředí.

Můžete je 
odevzdat  
prodejcům  
při koupi  
nového  
spotřebiče

Odevzdejte je 
do sběrných  
dvorů

Využijte  
mobilních 
sběrných míst  
– informujte se 
na obecních 
úřadech

OdkládejTe VyslOužilé  
elekTrOspOTřebiče  
na MísTa zpěTnéhO Odběru!


