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vážení spoluobčané,
po krátké zimě nám jaro uteklo a máme 
tu léto. Je to období dovolených, prázd-
nin a odpočinku.
Pro nás na obci je letní období pracovní 
a realizační. Finišujeme s dopracováním 
projektu „středu obce“ tak, aby se mohlo 
co nejdříve začít stavět, bohužel nebude 
to dříve než někdy v listopadu 2014.
Děláme vše, co je v našich silách, aby 
to bylo co nejdříve. Nyní čekáme na 
vyjádření dotčených organizací a po-
dáváme žádost o územní a stavební 
povolení. v  návaznosti na střed obce 
také řešíme rozšíření základní školy, kde 
jsme již přes portál veřejných zakázek 
vybrali dodavatele na zhotovení zakázky, 
kterým je firma vrba, s.r.o. Dotace je 
alokována na RoP Jihovýchod ve výši 
7 376 805,-kč bez DPH, vysoutěžená 
byla za cenu 5 133 523,-kč bez DPH. 
Realizace by měla probíhat ve dvou 
fázích. První fáze v  letošním roce, 

v měsících 6-8/2014, a to: realizace 
opravy tělocvičny, vybudování dvou pl-
nohodnotných tříd v přízemí ZŠ - místo 
ředitelny a kanceláře zástupce ředitele, 
propojení budovy školy s  budovou 
obecního úřadu.
v  druhé fázi bude realizace probíhat 
jen v  budově stávajícího obecního 
úřadu a pošty. Dojde k vybudování tří 
plnohodnotných tříd a přesunu ředitele 
ZŠ, zástupce ředitele ZŠ a účetní ZŠ. 
Realizace je plánována na jaro 2015. 
Doufám, že přestavba proběhne v plá-
novaných termínech.
v  měsíci dubnu probíhal konkurs na 
ředitele Základní školy bílovice nad 
Svitavou.  Stal se jím Mgr. Michal klaš-
ka, který  se v rámci konkursního řízení, 
po posouzení  odborné  komise, umístil 
na prvním místě s rozdílem 4 bodů na 
druhého  uchazeče v  pořadí. Ze sed-
mičlenné komise  pět členů dalo pana  
Mgr. Michala  klašku na první místo. 
konkursní komise doporučila radě obce, 
tedy zřizovateli, 5 úspěšných uchaze-
čů. Rada obce si pozvala k  osobnímu 
představení první tři.  Po představení  
se jednotlivých uchazečů se  Rada obce 
ztotožnila s  doporučením konkurzní 
komise a vybrala pana Mgr. Michala 
klašku, kterého k datu 1.7.2014 jme-
novala na pozici ředitele naší základní 
školy. věřím, že jeho zkušenosti z vedení 
Základní školy Šlapanice mu budou ku 
prospěchu a že naváže  na práci Mgr. Pe-
čenkové a Mgr. kousalíka. Přál bych si, 
aby zde fungovala spolupráce a přátelské 
prostředí tak jako je to dnes. věřím, že 
spolupráce všech povede ke společnému 
cíli, tj. k dobrému jménu této školy…
Nyní soutěžíme přestupní terminál 
iDS Jmk, na který jsme získali dotaci 
z RoP Jihovýchod. Alokace je ve výši 
24  020  523,-kč. Realizace tohoto 
projektu bude předběžně probíhat od 
srpna 2014 do dubna 2015, v rámci této 
výstavby se zrealizuje nová komunikace 
Pod kaštany.
v místě, kde nyní stojí ekodvůr, dojde 
k vybudování nového odstavného par-
koviště pro 37 osobních aut a 5 stání 
pro motocykly, dále v  rámci projektu 
vybudujeme nové autobusové zastávky 
po obou stranách nové komunikace 
a přístup k budově nádraží.
Díky vybudování odstavného parkoviště 
v místě dnešního ekodvora a přesunutím 

stávající pošty včetně obecního úřadu, 
se bezprostředně zlepší situace na ulici 
komenského.
Dne 31.5.2014 jsme představili všem 
občanům naši novou komunální techni-
ku společně s novým hasičským vozem. 
Jen v krátkosti , jednalo se o:
malotraktor s čelní hydraulicky natá-
čenou radlicí. Je to použitý stroj (270 
Mth) John Deer. cena celkem: 566 
885,- kč hrazena z rozpočtu obce.
k malotraktoru jsme zakoupili:
•	 jednonápravový traktorový sklápěcí 

návěs, cena 83 000,-kč,
•	 čelní nakladač, jednoduché napojení 

i odpojení, cena cca 55 000,-kč,
•	 rozmetadlo na zimu pro sůl, písek čí 

štěrkovou drť, cena cca 85 000,-kč.
Komunální vozidlo BOnEt tI 
FX100/35 E5 s  kontejner y. cena 
celkem: 2 401 850,- kč, podíl obce 
360.250,- kč
•	 Neuznatelné položky (3 ks kontejnerů).
•	 k tomuto vozu byl pořízen sypačový 

zásobník tvaru v s jedním šnekem, 
hydraulický pohon dávkovacího 
šneku a rozmetadla posypového 
materiálu. objem sypače: 1200 l. 
cena cca 184 000,-kč bez DPH 
z rozpočtu obce.

•	 Radlice nám zůstala z našeho starého 
vozu na odklízení sněhu.

Zametač 2150 EGHOLm pro zimní 
údržbu. celkové náklady: 2 825 347,- 
kč (svazek obcí Časnýř). Podíl obce 
bílovice: 226 424,- kč.
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z jednání Rady obce
bílovice nad Svitavou

zpRáva
jeDnání | 18.03.2014
Rada obce schválila
•	 smlouvu o umístění a provozování 

dalšího kontejneru na textil na ul. 
Soběšické

•	 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 
o částku ve výši 60.000,- kč, která 
bude použita na nákup lanového na-
vijáku, který dovybaví nový vůz cAS 
za podmínky, že je to letos poslední 
investice do nového vozu cAS

•	 dohodu o ukončení nájmu ke dni 
31.8.2014 – nájemce Mgr. Jiří Doležel

•	 souhlas s jednorázovým vyrovnáním 
ve výši 50.000,- kč ve věci dlouhole-
tého sporu s paní bártkovou, ukládá 
starostovi obce připravit ve spoluprá-
ci s JUDr. Schreiberem dohodu, aby 
touto částkou byly vyřešeny všechny 
nároky paní bártkové a jednalo se tak 
o konečné vyrovnání

•	 souhlas se zařazením svého správního 
území do územní působnosti MAS 
Moravský kras v období 2014-2020

Rada obce bere na vědomí
•	 informaci o nabídce Fio banky na 

umístění bankomatu
•	 informaci o plánované výstavbě oplo-

cení k rozdělení zázemí Sokolovny a 
hřiště, bez připomínek

jeDnání | 26.03.2014
Rada obce schválila
•	 konkursní komisi na obsazení funk-

ce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola bílovice 
nad Svitavou, komenského 151 - 
za zřizovatele: Miroslav boháček 
a Mgr. Martin vozka, člen určený 
ředitelem krajského úřadu - Mgr. Eva 
Meluzínová, odborník v oblasti státní 
správy ve školství, organizace a říze-
ní – PhDr. Jan Dudek, pedagogický 
pracovník příslušné příspěvkové 
organizace – Mgr. Hana Meluzínová, 
školní inspektor České školní inspek-
ce – Mgr. ivana Přichystalová, člen 
školské rady – MUDr. Tomáš Gabriel

•	 stanovení sazebníku úhrad za po-
skytování   informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb.

•	 zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p. č. 300/13 na ulici Trávníky

•	 Zprávu dozorčí rady o kontrolní čin-
nosti společnosti kTS EkoloGiE 
s.r.o. za rok 2013 a doporučuje Zo 
její schválení

•	 smlouvu o nájmu prostor sloužících 
podnikání č. NS 1-2014/N – ná-
jemcem bude p. Tomáš králík, iČ: 
10552898. Nájem vznikne dne 
1.4.2014 na dobu neurčitou. ►

Hasičský vůz CAs 30 – tAtRA – 
815-7. cena celkem: 5 069 900,- kč 
+ dovybavení cca 100 000,-kč, Dotace 
z rozpočtu JMk : 1 000 000,- kč.
Uspěli jsme s další podanou žádostí na 
SFŽP. Jedná se o dotaci na pořízení štěp-
kovače a 138 domácích 900l kompostérů. 
Předpokládaná cena je 330  000,- bez 
DPH na pořízení kompostérů, které 
budou poskytnuty občanům k  využití. 
Rozpočtovaná cena štěpkovače je 370 
000,- bez DPH. obec bude mít po vy-
soutěžení finanční spoluúčast ve výši 10%.

k  29.5.2014 jsme podali žádost na 
kropicí a čistící vůz. věříme, že opět 
budeme úspěšnými žadateli.
Dne 7.6.2014 proběhl již druhý ročník 
multižánrového festivalu „bílovická 
křižovatka“, který se opět těšil velkému 
zájmu jak bílovčáků, tak i lidí z okol-
ních obcí a brna.
vážení spoluobčané, je toho opravdu 
hodně, co bych vám chtěl sdělit, ale 
nechci vás zde unavovat dlouhosáhlou 
slohovou prací. Pokud vás cokoliv 
zajímá, nebo se chcete zeptat, zda in-

formace, kterou jste získali od sousedů, 
v  samoobsluze či jinde, je pravdivá, 
stavte se u  nás, za mnou či kolegou 
místostarostou na úřadě, jste vždy vítáni, 
třeba jen na dobrou kávu.
Přeji vám všem spoluobčanům krásně 
strávenou dovolenou, hlavně žádné 
lijáky, ale krásné pozitivní sluníčko, 
které potěší a navodí pěkně strávené 
chvilky, jak s rodinou a dětmi, tak třeba 
i s kamarády, přáteli.

Miroslav Boháček

jeDnání | 09.04.2014
Rada obce schválila
•	 přílohu č. 1 k mandátní smlouvě č. 

1/2007/MS ze dne 16.5.2007 s fir-
mou Adavak, s.r.o., Nádražní 455, 
679 04 Adamov. k  datu 1.4.2014 
uvedena změna počtu spravovaných 
bytů na 215. Havarijní služba bude 
zajištěna nově pro 213 bytů.

•	 nesouhlas s předloženým řešením kli-
dové zóny „výstavba iS a komunika-
ce“ pro lokalitu borešová a „Technická 
infrastruktura“ pro oblast bR 12

•	 dny a hodiny pro uzavírání manželství 
v matričním obvodu obecního úřadu 
bílovice nad Svitavou: v liché týdny v 
pátek v době od 10–13 hodin, v sudé 
týdny v sobotu v době od 10–13 hodin.

•	 Darovací smlouvu na kulturní akci 
„bílovická křižovatka“. Sponzorský 
příspěvek poskytne společnost kom-
fort a.s. ve výši 30 000,- kč.

•	 Darovací smlouvu na kulturní akci 
„bílovická křižovatka“. Sponzorský 
příspěvek poskytne společnost Trus-
ted Network Solutions, a.s ve výši 
50 000,- kč.

•	 Smlouvu o výpůjčce na pracovní 
stroj samojízdný, komunální nosič, 
typ 403D – 11, EGHolM, 2150 
PARk RANGER, rok výroby 2013, 
RZ b01 6765 na dobu 5 let, půjčitel 
Dobrovolný svazek obcí Časnýř.

•	 s podáním žádosti v rámci dotačního 
titulu oPŽP prioritní osa 2, oblast 
podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže 
z povrchů. Žádost bude podána na 
koupi kropicího vozu.

Rada obce vzala na vědomí
•	 sdělení ředitelky Mateřské školy 

bílovice nad Svitavou o výsledcích 
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zápisu do mateřské školy na škol 
rok 2014/2015 a pořadník přijatých 
a nepřijatých dětí 

jeDnání | 16.04.2014
Rada obce schválila
•	 vítězného uchazeče firmu vRbA, 

s.r.o, iČ: 46993223 na akci Rozšíření 
infrastruktury pro vzdělávání v bílo-
vicích nad Svitavou“ za nabídkovou 
cenu 5 133  526,- kč bez DPH - 
přestavba oÚ na ZŠ.

•	 vítězného uchazeče Česká spořitelna 
a.s. s úrokovou sazbou 1,1% p.a., a do-
poručuje zastupitelstvo obce bíovice 
nad Svitavou uzavřít smlouvu o úvěru.

•	 uzavření smlouvy se společností 
Renards dotační s.r.o na zpracování  
a podání žádosti na výzvu dotačního 
titulu oPŽP prioritní osa 2, oblast 
podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže 
z povrchů, na koupi kropicího vozu.

jeDnání | 30.04.2014
Rada obce schválila
•	 nesouhlas s uzavřením právní ochra-

ny úřadu, kterou předložila spo-
lečnost D.A.S., pojišťovna právní 
ochrany, a.s., specialista na územní 
samosprávu.

•	 předloženou cenovou nabídku spo-
lečnosti REAcoM s.r.o. na prove-
dení opravy komunikace ul. kozlí-
kovy za cenu 187.600 kč bez DPH.

•	 nájemní smlouvu č. 3/2014-NP na 
pronájem pozemku p.č. 18/2 o výmě-
ře 314 m2, nájemce J. chmel.

•	 nesouhlas s uzavřením smlouvy 
o  spolupráci se společností cE-

REk - centrální evidence jízdních 
kol s.r.o.

•	 vyvěšení záměru prodeje částí po-
zemků p. č. 276/1 o výměře cca 80 m2 
a  p.č. 278/14 o výměře cca 60 m2, 
vše k.ú. i obec bílovice nad Svitavou.

•	 aby sídlo „Spolku odběratelů vody 
Polanka“ bylo na adrese obecní 
úřad bílovice nad Svitavou, ko-
menského 446, 664 01 bílovice nad 
Svitavou.

Rada obce vzala na vědomí
•	 informaci o požadavku od poplatní-

ků na sjednocení místního poplatku 
ze psů, v  průběhu roku poplatek 
měnit nebude. Sazba na r. 2015 bude 
projednávána na Zo v prosinci 2014 
a zde formou občanské iniciativy 
přehodnotit sazby.

•	 zprávu ředitelky MŠ J. Šubrtové 
o organizaci prázdninového provozu 
v  MŠ a o uzavření MŠ v  době od 
14.7. do 15.8.2014

jeDnání | 13.05.2014
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv k  bytu č. S2 

v bytovém domě č.p. 695, Šebelova ul.
•	 námitky k udělení výjimky ze vzdá-

lenosti vrtané studny na pozemku 
p.č. 813/7 od pozemní komunikace 
p.č. 748/1 za podmínky, že bude 
předložen hydrogeologický posu-
dek, ze kterého bude zřejmé, že tato 
vzdálenost je dostačující.

•	 jmenování Mgr. Michala klašky 
ředitelem příspěvkové organizace 
Základní škola bílovice nad Svitavou 

ode dne 1.7.2014 na základě výsled-
ků výběrové komise.

•	 připomínky výboru Sokola bílovice 
ve věci vzájemného pronájmu hřiště 
za sokolovnou a hřiště v  Dolicích, 
jejich zapracování do smlouvy při-
pravované právníky.

•	 darovací smlouvu, kterou obec daruje 
finanční prostředky ve výši 800,- kč 
nadačnímu fondu RAFAEl DĚ-
TEM.

•	 prodej automobilové cisterny ASD 
25-706 RTHoP za cenu 40.000,- kč.

•	 účetní závěrku sestavenou k rozvaho-
vému dni 31.12.2013 těchto příspěv-
kových organizací: Základní škola 
bílovice nad Svitavou, komenského 
151, iČo 71001883 a Mateřská 
škola bílovice nad Svitavou, S.k. 
Neumanna 611, iČo 71001891.

•	 nájemní smlouvu na pronájem části 
pozemku p.č. 1181/7 o výměře 35 m2, 
nájemce bc. Jan bartolčic.

Rada obce vzala na vědomí
•	 Protokol o přezkoumání hospodaření 

obce  a Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce za období od 
1.1.2013 do 31.12.2013.

Rada obce doporučuje
•	 zastupitelstvu obce schválit Protokol 

o přezkoumání hospodaření obce 
a  Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření za období od 1.1.2013 
do 31.12.2013, jako součást závěreč-
ného účtu obce.

MArtin Vozka
místostarosta

Zveřejňujeme zkrácenou a upravenou ver-
zi dokumentu pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

Zo schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ově-
řovatele zápisu a určilo zapisovatelku.
Místostarosta přečetl zprávu o činnosti 
rady obce.

ZO schválIlO:
•	 Prodej pozemku p. č. 748/12 o vý-

měře 158 m², k. ú. obec bílovice nad 
Svitavou za cenu 150,- kč za 1 m², 
to je za celkovou cenu 22.400,- kč. 
kupující uhradí veškeré výdaje spoje-
né s převodem pozemku p. č. 748/12, 
včetně úhrady daně.

•	 kupní smlouvu č. 1/2014/kS, před-
mět převodu: část pozemku 148, 
nově označeného jako díl „d“ o vý-
měře 167 m², část pozemku p. č. 
144, nově označeného jako díl „b“ 
o výměře 117 m², a část pozemku p. 
č. 145, nově označeného jako díl „c“ 
o výměře 4 m², vše k. ú. obec bílovice 

č.17/2010-2014, ze dne 19.3.2014

jednání zastupitelstva 
obce bílovice nad Svitavou 

vÝpISy z USneSení



5

Soupis převáděného nemovitého 
majetku je přílohou č. 7 zápisu.

•	 Předání závazku včetně výběrového 
řízení na akci „oprava kanaliza-
ce ul. Trávníky“ za vítěznou cenu 
1  421 662,- kč bez DPH, vítězný 
uchazeč MAŠA-STAvbY s.r.o., 
rozhodnutí o výběru dodavatele ze 
dne 14.10.2013, do majetku dob-
rovolného svazku obcí „vodovody 
a kanalizace bílovicko“.

•	 Rozpočtové opatření č. 1/2014 dle 
přílohy.

•	 Členství obce bílovice nad Svitavou 
ve spolku MAS Moravský kras z. s.

•	 Prominutí úroků z prodlení ve výši 
44. 453,- kč panu R. P.

v  bodu Různé se Zo vrátilo k  pro-
jednávání bodu „odsouhlasení řešení 
zástavby v lokalitě bR 16“, který nebyl 
napoprvé schválen, a schválilo jej.
Zveřejňujeme celé znění tohoto bodu:
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy (záliv pro veřejnou dopravu 
a přístup k němu) mezi manželi R. k. 
a M. k., bílovice nad Svitavou, na straně 
jedné a obcí bílovice nad Svitavou na 
straně druhé, ve znění, které tvoří přílo-
hu č. 8 tohoto zápisu, jejíž náležitostmi 
jsou zejména: závazek manželů R. k. 
a M. k. oddělit z pozemků vedených ve 
zjednodušené evidenci, p.č. 484, 485/1, 
485/6, 485/7, 487/2 a 487/4, původ 
pozemkový katastr (Pk) v k. ú. bílovice 
na Svitavou, zejména:
a) pozemek kN p.č. 480/180 o výměře 

188 m2 v k.ú. bílovice na Svitavou, 
určený na výstavbu zálivu pro za-
stávku veřejné hromadné dopravy 
v obci;

b) pozemky kN p.č. 480/161 o výměře 
1722 m2 a kN p.č. 480/181 o výměře 
384 m2, vše k. ú. bílovice na Svitavou, 
určené pro vybudování tzv. páteřní 
komunikace manžely R. k. a M. 
k.; závazek smluvních stran uzavřít 
poté, co bude vydáno pravomocné 
územní rozhodnutí či jiný správní 
akt se stejným významem ve věci sp. 
zn. S-241/2013/bNS/SÚ, realizační 
smlouvu, kterou zejména

c) manželé R. k. a M. k. prodají obci 
a  obec koupí pozemek kN p.č. 
480/180 v k.ú. bílovice na Svitavou, 
za kupní cenu 91.180,- kč (vypo-
čtenou jako cena = 485,- kč/m2 za 

výměru prodávaného pozemku, která 
činí 188 m2);

d) manželé R. k. a M. k. zřídí bez-
úplatně na dobu neurčitou ve pro-
spěch obce a k tíži pozemků kN 
p.č. 480/107 a p.č. 480/154 v k. ú. 
bílovice na Svitavou předkupní právo 
jako právo věcné;

e) manželé R. k. a M. k. zřídí ve pro-
spěch obce a k tíži pozemků kN 
p.č. 480/107 a p.č. 480/154 v k. ú. 
bílovice na Svitavou jako právo věc-
né bezúplatně a na dobu neurčitou 
služebnost stezky a cesty;

f ) manželé R. k. a M. k. zřídí ve pro-
spěch obce a k tíži pozemků kN 
p.č. 480/107 a p.č. 480/154 v k. ú. 
bílovice na Svitavou jako právo věcné 
bezúplatně a na dobu 20 let zákaz 
zcizení a zatížení; pravidlo, že výše 
uvedená věcná práva zřízená pro obec 
k tíži p.č. 480/154 v k. ú. bílovice 
na Svitavou zaniknou po splnění ve 
smlouvě dohodnutých podmínek;

a další práva a povinnosti stran ve výše 
uvedené Smlouvě o uzavření smlouvy 
budoucí obsažené.
ZO tedy schválilo: majetkoprávní úkony 
předvídané a blíže popsané ve Smlouvě 
o uzavření budoucí smlouvy a uložilo Mi-
roslavu boháčkovi, starostovi obce, uzavřít 
výše uvedenou Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy a následně též realizační smlouvu, 
k jejímuž uzavření se obec ve Smlouvě 
o uzavření budoucí smlouvy zavazuje.
ZO k výše uvedenému bodu schválilo 
řešení zástavby v území bR 16 stavbami 
16 rodinných dvoupodlažních domků 
za splněných podmínek, uvedených ve 
smlouvách mezi smluvními stranami: 
manželi R. k. a M. k., bílovice nad 
Svitavou a obcí bílovice nad Svitavou, 
schválených pod výše uvedeným bodem 
na tomto zasedání zastupitelstva.

Vendula Bartáková

nad Svitavou, dohodnutá kupní cena 
250,- kč za 1m², celková kupní cena 
72.000,- kč.

•	 kupní smlouvu č. 2/2014/kS, před-
mět převodu: pozemek, vedený ve 
zjednodušené evidenci 440/1, původ 
Pk o výměře 125 m², k. ú. obec 
bílovice nad Svitavou. Dohodnutá 
celková kupní cena 4.000,- kč.

•	 Prodej části pozemku 46/2, jehož vý-
měra se zmenšuje na výměru 92 m², 
k. ú. obec bílovice nad Svitavou, 
kupní cena 250,- kč/1 m², celková 
kupní cena 23.000,- kč.

•	 Prodej pozemku p. č. 46/3 o výměře 
145 m², kupní cena 250,- kč/1 m², 
celková kupní cena 36.250,- kč, dále 
prodej pozemku p. č. 46/8 o výměře 
3 m², kupní cena 250,- kč/1 m², 
celková kupní cena 750,- kč, prodej 
pozemku p. č. 46/9 o výměře 39 m², 
kupní cena 250,- kč za 1 m², cel-
ková kupní cena 9.750,- kč, prodej 
pozemku p. č. 46/10 o výměře 9 m², 
kupní cena 250,- kč/1 m², celková 
kupní cena 2.250,- kč. všechny 
pozemky v k. ú. obec bílovice nad 
Svitavou.

•	 Směnu pozemků, vše v k. ú. obce 
bílovice nad Svitavou: části pozemku 
p. č. 1203/1, nově nazvané jako p. č. 
1203/4 o výměře 42 m² v majetku 
obce bílovice nad Svitavou jako 
prvního směnitele, za část pozemku 
p. č. 1008/1, nově nazvaného jako p. 
č. 1008/6 o výměře 22 m², v majetku 
M. k., jako druhého směnitele, v lo-
kalitě nad ulicí Havlíčkovou. Rozdíl 
ve výměře směňovaných pozemků 
činí 20 m², navržená cena za 1 m² - 
350,- kč. obci bílovice nad Svitavou 
bude doplaceno 7.000,- kč. Náklady 
za vyhotovení GP a poplatek za vklad 
budou rozděleny mezi oba směnitele.

•	 koupi části pozemku p. č. 948/1, 
nově nazvané jako p. č. 948/30 o vý-
měře 49 m2, k. ú. obec bílovice nad 
Svitavou, za cenu 350,- kč/1 m², t. j. 
celkovou cenu 17.150,- kč.

•	 Na základě čl. iii odstavec 1 Stanov 
Svazku obcí „vodovody a kanalizace 
bílovicko“, schválených 4.5.2000 
a Dodatku č. 1 ze dne 9.9.2010, bez-
úplatný převod kanalizace v  účetní 
hodnotě 52.908.254,80 kč do vlast-
nictví Dobrovolného svazku obcí 
„vodovody a kanalizace bílovicko“. 

aVUS Reality
nabízíme k pronájmu byty v Adamově
Nový zděný byt 1 + kk (27m2) + 
sklep, nájem 5 200.-/měsíc + inkaso
Nový zděný byt 2 + kk (56m2) + 
sklep, nájem 6 600.-/měsíc + inkaso
Kontakt: p. Uhlíř, tel. 602 725 265, 
e-mail: ukpl@email.cz

řádková inzerce



Po obvyklých úvodních procedurách se 
projednávaly prodeje a nákupy pozem-
ků a podobné záležitosti. Z této části 
bylo nejvýraznější hlasování o smlouvě 
o smlouvě budoucí s manželi kolaříko-
vými, která by v budoucnu měla mimo 
jiné zajistit zřízení zálivu pro autobu-
sovou zastávku u cihelny a veřejnou 
přístupovou cestu k této zastávce od 
ulice Soběšické.
Usnesení o uzavření této smlouvy neby-
lo schváleno - pro 6, proti 1, zdrželi se 3. 
Jak je zřejmé ze součtu hlasů, na zasedá-
ní bylo přítomno pouze 10 zastupitelů.
v bodě Různé přednesla předsedkyně 
mediální komise poděkování k. kie-
selovi za dlouholetou práci kameramana 
pro bílovickou televizi.
v Diskusi vznesla dotaz zastupitelka 
MUDr. bartáková, jaký bude další 
postup ohledně neodhlasované smlou-
vy s  manželi kolaříkovými a jestli by 
nebylo možné se k této věci ještě vrátit.
odpověděl místostarosta, že je tímto 
hlasováním ztracena spousta hodin prá-
ce a jednání obou stran i jejich právníků. 
Protože pro dosavadní územní plán ne-
existují závazné regulativy a dané území 
je vedeno jako obytná zóna, nemůže 
obec zabránit jejímu zastavění a nemůže 
ani ovlivnit, jaká forma zástavby to bude.
významnou část veřejné diskuse zastu-
pitelů k této problematice je možné si 
poslechnout na internetových stránkách 

obce, v záznamu označeném TSb 16. 
týden - Zasedání Zo 2. část, mezi 18. 
až 25. minutou záznamu.
Z řad samotných zastupitelů se ozývala 
kritika, že na jednání s tímto hodně 
závažným bodem se nedostavil plný 
počet zastupitelů.
Pan kolařík v rámci Diskuse požádal 
o hledání nějakého konstruktivního 
řešení.
Zastupitelé se pak po asi desetiminu-
tovém přerušení jednání k hlasování 
o  tomto bodu vrátili a při obnoveném 
hlasování byl výsledek: pro 8, zdrželi se 2.

Můj pocit (jako občanky sledující toto 
veřejné zasedání) je následující:
Zdá se, že se tu objevila možnost, že 
se alespoň trochu napraví katastrofální 
zanedbání dopravní obslužnosti loka-
lity Na nivách, na němž má svůj podíl 
viny jedno z minulých zastupitelstev, 
které schvalovalo plány řešení této 
části bílovic.
Nyní bylo téměř zmařeno uzavření 
smlouvy, jejíž přípravě představitelé 
obce věnovali mnoho práce a jejíž na-
plnění je pro zájmy občanů bydlících 
v lokalitě Na nivách hodně důležité.
A je smutné, že tato naděje na částečnou 
nápravu velké chyby z minulosti byla 
ohrožena mimo jiné kvůli neúčasti ně-
kterých zastupitelů na řádně svolaném 
veřejném zasedání.

co v zápISe nebylo
aneb poznámky ze zasedání 
ZO 18.3.2014 

Z Dalších bODů DIskUse

k dotazu, jak se bude řešit opakovaně na-
plavované bahno na konci ulice Husova 
(v Melatíně při vstupu do bílovic), od-
pověděl místostarosta, že problém vznikl 
odtěžením velkého kusu singulárního lesa 
bez dalšího ošetření stráně, ze které se při 
velkých deštích bahno splavuje. Problém 
je dohodnout se s lesy ČR, které odmí-
tají zásah do břehu potoka a nesouhlasí 
se zaústěním odvodnění rourou. obec 
chtěla práci na odstranění bahna spojit 
rovnou se zaústěním odvodnění, ale pro-
tože jednání s lesy ČR váznou, uvažuje 
se o tom, že obec obě akce oddělí, v první 
části řešení se alespoň bahno shrne a cesta 
se nově zaveze štěrkem.
Druhá připomínka od občanů se týkala 
výjezdu z Husovy ulice na hlavní silnici, 
u kterého je v zatáčce namalovaná plná 
čára naznačující zákaz odbočení z a do 
této ulice. Toto značení navíc nekore-
sponduje s vertikálním značením, které 
žádný takový zákaz neuvádí.
Starosta odpověděl, že od května 2013 
probíhá pasport dopravního značení, 
takže tuto připomínku probere se zá-
stupcem Policie České republiky brno 
venkov, poručíkem Pokludou.
Dále byl vznesen dotaz ohledně zkrá-
cení vázacích lhůt některých bytových 
domů na Polance.
odpověděla tajemnice Mgr. kárná, že 
taková možnost skutečně je, ale netýká 
se to domů, které byly stavěny z  roz-
počtu státu. U domů, kde to možné je, 
probíhá administrativní příprava převo-
du do vlastnictví nájemníků. o konkrét-
ních podmínkách těchto převodů pak 
rozhodne zastupitelstvo obce.

Jana Skládanková

vážení občané,
v období červen - srpen 2014 připravuje 
společnost E.oN ve vaší obci, na ul. Po-
lanka investiční akci v hodnotě 1,4 mil. 
kč, která se bude týkat rekonstrukce 
transformační stanice TS4394 Polanka. 
Tato investice povede ke zvýšení spole- 

hlivosti dodávky a výrazně prodlouží ži-
votnost energetického zařízení. S touto 
investiční akcí bude spojeno přerušení 
dodávky elektrické energie na nezbytně 
nutnou dobu. Žádáme vás tímto o po-
chopení tohoto nezbytného omezení, 
které bude s investiční akcí spjato.

o plánovaném přerušení dodávky bu-
deme informovat dle platné legislativy 
způsobem v místě obvyklým v součin-
nosti s vaším obecním úřadem, např. 
vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního 
oznamování plánovaného přerušení 
dodávky el. energie kontaktujte prosím 
zákaznickou linku naší společnosti 
+420 840 111 333.

E.ON Česká republika, s.r.o.
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Opis rukopisu:
V Bílovicích n/Svit. 21.4.2014

Žádost
Žádám o provedení zkoušky hlučnosti 
nového traktoru s radlicí při naložení 
lopaty na písek a sekačky na trávu. 
Taktéž žádám zkoušku velkého traktoru 
v  ul. komenského po celé délce tam 
i zpět maximální rychlostí, tak jak jezdí 
obsluhy, jelikož traktor s vlečkou i velký 
traktor překračují veškeré hygienické 
předpisy a normy.
Žádám také, abych byl účastníkem této 
zkoušky. Frekvence jízd těchto traktorů 
je i 15x tam i zpět okolo mého domu, to 
je 30 projetí za 1 den.
Je zarážející, že rány od traktorů jsou 
slyšet i na radnici a přesto s tímto hlu-
kem nic neděláte. v místním zpravodaji 
píšete oslavné články na novou techniku. 
Pak tam také, prosím, dejte tuto žádost, 
aby lidé znali i druhou stranu mince. 
Traktor spojen s vlekem, na kterém se 
vozí volně ložené nářadí, je prakticky 
hromada železa na neodpružených 
kolech. Při přejetí jakékoliv nerovnosti 
na vozovce je vytvářen nepředstavitel-
ný hluk, který do zástavby absolutně 
nepatří.
Tento hluk je terorizování občanů 
v penzionu pro důchodce, chodců a lidí 
v  přilehlé obytné zástavbě. Snad je 
obecní ještě konec haly stavebnin, kde 
místo bezvýsledného ježdění techniky 
po bílovicích, mohou zaměstnanci 
oÚ postavit nové prostory pro vaši 
techniku a nebudou nás terorizovat 
hlukem a  smradem ze zplodin na ul. 
komenského.

František Kalod
Komenského č. 55, Bílovice nad Svitavou

ODPOvěď na DOPIs  
Ze Dne 21.4.2014

Naše č.j.: 457/2014/bNS
Nový traktor s radlicí jsme primárně po-
řizovali jako náhradu za multikáru, která 
byla v naprosto dezolátním havarijním 

stavu. A proč traktor a ne novou multi-
káru? Protože bílovice leží na kopcích 
a traktor používáme na zimní údržbu, 
shrnování sněhu na chodnících a na ně 
multikára nenajede. Pořízením dalšího 
auta do údržby od firmy bonetti jsme 
chtěli nahradit traktor Zetor. Na letoš-
ní zimě jsme si chtěli vyzkoušet, jestli 
zimní údržbu zvládneme bez velkého 
traktoru. Jak všichni víme, tak zima 
byla mírná, a proto si nejsme jisti, jestli 
Zetor potřebujeme nebo ne. Rozhodli 
jsme se, že si ho i nadále ponecháme 
a vyzkoušíme ho další zimu a pak se 
rozhodneme co s ním dál.
ve svém dopise píšete, že denně pro-
jedou traktory kolem vašeho domu 
30 krát. To je číslo, které zaskočilo 
i nás. v každém voze, který máme, je 
namontovaná jednotka GPS, která na-
prosto přesně identifikuje, kde vozidlo 
je, odkud kam a kudy jelo. vzal jsem 
si tedy výjezd z  knihy jízd za období 
1.3.-17.4.2014 (v příloze knihu jízd 
přikládám) a z ní vyplývá:
velký traktor Zetor za výše uvedené 
období měsíce a půl vyjel ve třech dnech 
(17., 19. a 20.3.) z toho kolem vašeho 
domu jel 17.3. dvakrát, 19.3. šestkrát 
a 20.3. pětkrát. Jinak celou dobu stál na 
školním dvoře.
Malý traktor se využívá výrazně více. 
Nikdy však nedosáhne počtu 30ti jízd 
kolem vašeho domu, jak v dopise uvá-
díte. každá jízda se zobrazí na mapě, 
a proto jsme schopni naprosto přesně 
určit, kolikrát projel kolem vašeho 
domu. Čísla, která uvádím, jsou čísla za 
jednotlivé jízdy. každé projetí kolem 
vašeho domu je počítáno jako jedna 
jízda, nikoli tedy jako jízda tam a zpět. 
Jízda tam a zpět je brána jako dvě sa-
mostatné jízdy. Rozhodně se nejedná o 
(jak uvádíte) bezvýsledné ježdění. každá 
cesta má nějaký účel: sečení, dopravení 
materiálu a nářadí na místo práce apod., 
pracovníci údržby na každý den píší, 
co a kde dělali… Nejvíce jízd bylo 7.4. 
a to 9x kolem vašeho domu + 1x po 
komenského, ale ne před vaším domem, 
3.4. projel 8x, 14.3. a 16.4. projel 7 krát. 

12.3. projel 7 krát kolem vás a 2 krát 
po komenského, ale ne kolem vašeho 
domu. A tak dále. Přesný pohyb si mů-
žete zkontrolovat v přiložené knize jízd.
Traktor jel z 99% pouze v pracovní dny. 
Samozřejmě - pokud bychom se dívali 
na měsíc leden, kdy odhrnoval sníh, byl 
v  provozu i o víkendu. To je logické, 
na zimní údržbu jsme si ho kupovali. 
Pokud spočtu dny, kdy byl v  provozu 
(tj. 34 dní v hodnoceném období 1.3.–
17.4.) a spočtu všechny jízdy, které se 
uskutečnily po ul.komenského (173x), 
tak mi vychází, že traktor projel průměr-
ně 5 krát denně po komenského ulici.
Pokud si stěžujete na hluk traktoru, tak 
mě jen pro ilustraci zajímalo, kolik vlaků 
projede denně přes bílovice tj. přesně 
za vaším domem. Dle sdělení SŽDc 
jich denně ve všední dny projede 154 
plus-mínus 3 podle dnů. Jen mezi 6. a 9. 
hodinou ranní v pracovních dnech jich 
je 25. Na váš podnět proběhlo v  roce 
2013 měření hluku projíždějících vlaků 
právě v místě mostu u kovárny za vaším 
domem. Měření provedl Zdravotní 
ústav se sídlem v ostravě, vyhodnocení 
provedla Hygienická stanice Jmk s vý-
sledkem, že nedochází k překračování 
hygienických limitů hluku stanovených 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v chrá-
něném venkovním prostoru stavby RD  
na ulici komenského 55.
Z výše uvedeného rozboru jsme se roz-
hodli neorganizovat vámi navrhované 
měření hluku. Pracovníci údržby byli 
upozorněni na volně ložené nářadí na 
korbě. Pokusí se také vymyslet nějakou 
možnost jejího uchycení při jízdě a poku-
síme se vložit pod lžíci gumové těsnění. 
Nejsme však schopni i nadále provádět 
údržbu obce, sekat trávu, atd. a přitom 
nejezdit kolem vašeho domu. Ale opa-
kuji: v průměru se jedná o 5 jízd denně 
a to vozidly samozřejmě schválenými 
pro provoz na pozemních komunikacích.
v  loňském roce obec koupila část 
pozemku v bývalé mramorce. Sem plá-
nujeme přesunout ekodvůr a současně 
zažádat o dotaci na modernizaci a úpra-
vu tohoto pozemku. Rádi bychom právě 
sem přesunuli pracovníky naší údržby 
i s technikou. Do obce by tedy jezdili 
po silnici k  sokolovně. během podzi-
mu letošního roku resp. do 06/2015 
upravujeme právě tuto komunikaci od 
nádraží k sokolovně s přestupním uzlem 

RUb a líc
nové komunální techniky

►
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u nádraží včetně cca 40 parkovacích 
míst. Do června 2015 z ulice komen-
ského se odstěhuje pošta a obecní úřad. 
Alespoň částečně by tak mělo dojít 
k snížení počtu projíždějících aut před 
vaším domem. S vybudováním nového 
parkoviště ve středu obce očekáváme 
i  snížení počtu aut rodičů dětí, kteří 
ráno děti do školky vozí.
chápeme vaši situaci. váš dům bohužel 
stojí tam, kde stojí, ale jak popisuji 
v  předchozím odstavci: snažíme se 
dělat vše pro to, aby dnes rušná ko-

munikace komenského se alespoň 
částečně zklidnila.
Se zveřejněním vašeho dopisu ve zpra-
vodaji nebo na webu obce souhlasíme, 
jak uvádíte. kopii vašeho dopisu a tuto 
naši odpověď zasílám redakci zpravodaje.

V Bílovicích 7.5.2014
Martin Vozka, místostarosta

Přílohy:
•	 kniha jízd traktor Zetor za období 

1.3.-28.4.2014
•	 kniha jízd traktor John Deere za 

období 1.3.-17.4.2014

řádková inzerce

Angličtinu vyučujeme od 3. třídy, a to 
tři hodiny týdně ve všech ročnících. v 1. 
a 2. třídě mohou děti chodit do kroužku 
angličtiny jednou týdně po vyučování. 
Žáci 4. až 6. tříd mohou zlepšovat 
mluvení v  cizím jazyce a porozumě-
ní rodilému mluvčímu v  Angličtině 
s Darrenem, také jednu hodinu týdně 
odpoledne. v minulých letech byl na 
naší škole realizován projekt, v  jehož 
rámci pan Darren R. leach učil mno-
hem více hodin v nepovinném předmětu 
Anglické odpoledne a také se podílel na 
výuce angličtiny i v jiných předmětech.
Uvědomujeme si důležitost jazykového 
vzdělávání v  dnešním kosmopolitním 
světě, a proto se zamýšlíme nad kvalitou 
a efektivností naší práce, práce učitele. 
Hlavním ukazatelem úrovně znalostí 
žáků a tudíž i kvality jazykové výuky 
jsou srovnávací testy. každý rok zajišťu-
jeme testování žáků 9. tříd pomocí tzv. 
Scio testů, které mají čtyři části: po-
slech, konverzační situace, čtení s poro-
zuměním a komplexní cvičení. od roku 

2007/08 (s výjimkou roku 2009/10) 
jsou naši žáci každoročně lepší ve všech 
dovednostech než ostatní testovaní 
žáci základních škol v republice. Počty 
respondentů se pohybují mezi 11 až 17 
tisíci. Dovolím si citovat ze zprávy za 
letošní školní rok: „výsledky vaší školy 
v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. 
Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší 
výsledky než 70% zúčastněných škol.“
Mají-li tedy mnozí rodiče pocit, že 
jejich děti se učí jazyk mnoho let a moc 
toho neumí, výše zmíněné prokazatelně 
dokazuje opak. Je třeba si uvědomit, že 
tempo závisí na věku dítěte, postupu-
jeme přiměřeně, abychom dali dětem 
pevné základy (jsme přece základní 
škola), na kterých budou při dalším 
studiu stavět. Na ii. stupni jsou žáci, 
kteří dokážou plynule hovořit o běž-

ných tématech, jako jsou rodina, volný 
čas, sport, nakupování apod. Tito kluci 
a holky se zpravidla účastní konverzační 
soutěže v anglickém jazyce, což je taková 
malá maturita žáků základních škol. 
Připraví si povídání na 13 až 15 předem 
daných témat a pak si jedno ve škol-
ním kole vylosují. v posledních letech 
máme úspěchy i v okresních kolech této 
soutěže. vloni se umístila na 3. místě 
Andrea blažíková (osmá třída). letos 
byla celkově druhá, avšak nejlepší mezi 
žáky základních škol (ve stejné kategorii 
soutěží i studenti víceletých gymnázií), 
Anička Matyášová ze vii. A.
chce-li dítě plynule hovořit, je třeba se 
nebát mluvit, jít naproti každé příleži-
tosti (poslouchat písničky, sledovat filmy 
v cizím jazyce, hovořit s učitelem v hodi-
nách, při cestování apod.), ale především  

aneb Jak jsme na tom s angličtinou…

leaRnIng 
and teachIng englISh

8

StaVba kRbů a komínů, 
zapojení kamen 
do komínů,

kompletní realizace. 
Profesionalita a kvalita 
za rozumnou cenu.
Ing. miroslav skutek, 
tel. 728 330 840
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MUSí cHTíT! Nelze 
očekávat, že ho učitel 
naučí mnoho, když ne-
spolupracuje a nejeví 
zájem. Podobný názor 
má i náš anglický kolega, 
pan Darren R. leach. 
odpověděl nám na tři 
otázky:
Jaká jsou pozitiva a ne-
gativa vyučování jazyků 
na naší škole?

„Pozitivní je přátelská a příjemná at-
mosféra ve škole i v hodinách, zkušení a 
erudovaní kolegové. vyučovací metody 
jsou dobré, učitelé se zaměřují na mluvení 
i psaní. Negativní je příliš mnoho žáků ve 
třídách při výuce cizího jazyka a absence 
hřiště v blízkosti školy.“

Co by měli žáci dělat, aby zlepšili 
svoji angličtinu?
„Učit se a studovat ve svém volném 
času, více se soustředit a projevovat zá-
jem v hodinách. Ale hlavně NEbÁT 
SE MlUviT A vícE Si vĚŘiT, 
kDYŽ MlUví!“
Jací jsou čeští studenti?
„všeobecně se chovají dobře, ale jsou 
trochu líní a jejich soustředění je dost 
krátké.“
Na závěr bych ráda zmínila, že také or-
ganizujeme týdenní jazykově – pozná-
vací pobyty v Anglii, kde si žáci mohou 
ověřit svoji schopnost komunikovat 
anglicky v  hostitelských rodinách, 
poznat zemi, jejíž jazyk se učí a získat 
novou motivaci k dalšímu studiu.

Mgr. Hana Meluzínová

v úterý 29.4.2014 se uskutečnila soutěž 
ve zpěvu s názvem bílovický zpěváček.
Jde již o tradiční soutěž, ve které se 
mohou předvést žáci jak v  sólovém 
zpěvu, tak i ve skupinách. Někteří si 
zvolili lidovou píseň, jiní si vybrali píseň 
umělou, kterou znají např. z televize či 
rozhlasu. Písně připravovaly s  dětmi 
převážně paní učitelky v hodinách hu-
dební výchovy.
výkony hodnotila porota, kde byla 
také naše bývalá paní učitelka Jaroslava 
levíčková. odborně výkony posuzovali 
i manželé bébarovi. v celé soutěži jsme 

vyslechli 49 žáků a 39 písní. Soutěž 
připravila paní učitelka bohuslava Ha-
máková za pomoci kolegyně Martiny 
křičkové.

vÝsleDkY sOUTěŽe:
1. kategorie lidové písně
 1. místo Johan bébar - 2.A
 2. místo Sabina klimentová – 2.b
 3. místo Julie Hodovská - 2.A
Zúčastnili se - bez pořadí umístění:
 karolína Zmeškalová – 1. b
 Emílie krejčí – 1.b
 Anežka Staňková – 1. b

 lucie blažková – 1.b
 lucie Heřmanová – 1.b
 Stella Stejskalová – 1. b
 Anna Trnková – 2.c
 Adéla Trnková – 2.c
 Zuzana Dvořáková – 2.c
 Matěj Šicner - 2.c
 Tobias Trenz 1.b

2. kategorie písně umělé
 1. místo Jolana Pavlíková – 2.c
 2. místo Tomáš Novotný – 2.c
 3. místo lenka Dostálová – 1.b
Zúčastnili se - bez pořadí umístění:
 Anna Čejková – 1.b
 Gábina Sobolová – 2. A
 Elen Diatková – 2.A
 Ema kolenáčová – 2.A
 Martin ondrouch – 2.c
 Nela belušková – 2.c

3. kategorie lidové písně
 1. místo Jana boušková – 6.A
 2. místo Markéta Tollarová – 3.A
 3. místo Amálie bébarová – 6.A
Zúčastnili se - bez pořadí umístění:
 Mikuláš Wilda – 3.b
 Daniel Nilaš – 4.A
 Jana Frémalová – 4.b

4. kategorie písně umělé
 1. místo barbora lošťáková – 4.b
 2. místo Anna oherová – 6.A
 3. místo Eva Pospíšilová - 6.A
 kateřina vojáčková – 6.A
 Grace Sýkorová – 3.A
Zúčastnili se - bez pořadí umístění:
 Matyáš Jurka – 3.A
 Taťána korešová – 3.b
 kateřina Gregůrková – 3.b
 kateřina luskačová – 3.b
 Aneta Smejkalová - 3.b
 Adam kristek – 3.c
 Theodor Zdráhal – 3.c
 Josef Heršálek – 4.A
 Julie kuběnová – 4.A
 Magdaléna krpatová – 4.A
 Natálie klimoszová – 4.A
 Eliška Stehlíková – 4.A
 Markéta Marvanová – 4.A
 kristýna Holková – 6.A
 Natálie Polívková – 6.A

Bohuslava Hamáková

bílovIckÝ zpěváček
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Pana ředitele jsme požádali o odpovědi na 
několik otázek.

Co Vás vedlo k přihlášení se do kon-
kurzu na ředitele bílovické základní 
školy?
většinu své profesní kariéry jsem pra-
coval ve školství. Po krátkém působení 
v neziskové organizaci jsem se chtěl do 
oblasti vzdělávání vrátit a dále tak využít 
zkušenosti získané při předchozí praxi i 
studiu. Ze zveřejněných konkurzů jsem 
se rozhodl přihlásit do dvou z nich, 
s ohledem na dopravní dostupnost. Při 
svém rozhodování jsem upřednostnil 
školy mimo brno.

Vyhrál jste konkurz na ředitele i v Kře-
novicích u slavkova, proč jste si nako-
nec vybral Bílovice?
obě školy se jen velmi těžce srovnávají, 
protože se liší v řadě aspektů, a to nejen 
svou velikostí a počtem žáků. Přestože 
do bílovic budu cestovat déle než do 
křenovic, rozhodl jsem se preferovat 
vaši školu nejen z důvodu samotné 
polohy bílovic v těsné blízkosti lesů 
a cyklostezky do brna. Domnívám se, 
že ZŠ bílovice je dobrou školou, má 
velký potenciál pro svou další činnost 
a také bude mít v budoucnu co dětem 
nabídnout a čím je ve škole zaujmout.

Budete spolupracovat se současným 
vedením školy? Jakým způsobem?
Při konkurzním řízení jsem na obdobný 
dotaz odpověděl, že nejsem zastáncem 
odvolávání či propouštění pracovníků, 
aniž bych je poznal, a také to, že si 
budu chtít osobně pohovořit se všemi 
vedoucími pracovníky školy a později 
také s ostatními zaměstnanci. S nyněj-
ším vedením školy jsme již v kontaktu 
a konzultujeme společně některé záleži-
tosti týkající se personálního zabezpeče-
ní nového školního roku a další aktivity 
zasahující do hlavních prázdnin, jako 
např. stavební práce ve škole a rekon-
strukce palubovky v tělocvičně.

Jakým směrem chcete školu dále 
rozvíjet? Co budou Vaše první kroky 
v nové funkci?
Do funkce ředitele bych měl nastoupit 
1. 7. 2014. Po administrativním převzetí 
funkce budu během prázdnin  přede-
vším řešit ohlášení změny statutárního 
orgánu na některých úřadech, přípravu 
na nový školní rok a probíhající stavební 
úpravy, rekonstrukci palubovky a opravu 
části střechy.
v dalším období bych chtěl postupně 
pracovat na budování komplexního 
školního poradenského pracoviště, na 
zajištění kvalitního dalšího vzdělávání 
pro pedagogy školy a na rozvoji jazyko-

vých dovedností žáků i pedagogů. Nut-
ností je však také pracovat na vytváření 
dobrých pracovních podmínek učitelů, 
ať již je to dostatek učebních pomůcek, 
celkové zasíťování školy a přístup k in-
ternetu, dobré zázemí v jednotlivých 
kabinetech včetně výpočetní techniky 
a mnoho dalšího. věřím, že to vše při-
spěje k dalšímu kvalitnímu rozvoji žáků.
Směrem k veřejnosti a rodičům budeme i 
nadále pracovat na dobré informovanosti 
o aktivitách školy a jednotlivých tříd.
Za úspěch budu považovat, když žáci 
budou o své škole mluvit mezi ostatními 
dětmi i dospělými pozitivně, a na střední 
škole či později si vzpomenou, že řadu 
věcí se naučili právě zde.

můžete nám prozradit, jaké máte ko-
níčky, co Vás baví, něco o své rodině...?
celý můj život mne provází sport, ať již 
v aktivní formě nebo v rámci trenérství. 
Mám rád letní i zimní sporty. Nejvíce let 
jsem se věnoval badmintonu a volejbalu, 
který stále ještě hraji. v létě ve volných 
chvílích jezdím na kolečkových bruslích 
nebo kole a v zimě se věnuji lyžování 
i snowboardingu. v posledních letech 
jsou však moje sportovní aktivity spo-
jeny především s mými dvěma dětmi. 
Společně se ženou máme také rádi 
hory a turistiku. když tedy máme celá 
rodina čas a chuť, vyrazíme na výlet. 
Pokud si chci odpočinout sám, vezmu 
do ruky fotoaparát a jdu také někam 
ven do přírody.

Děkujeme za rozhovor a přejeme panu 
řediteli, aby se mu v bílovicích líbilo.

Za redakční radu Vendula Bartáková

NOvým ředitelem
zŠ bílovice nad Svitavou se stal
mgr. michal Klaška

Jaká byla Vaše profesní 
dráha doposud?
vystudoval jsem učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů na Pedago-
gické fakultě MU brno s aprobací 
biologie a tělesná výchova. Jeden rok 
jsem po studiu pracoval v grafickém 
studiu a následně jsem v březnu 1999 
nastoupil jako učitel na Základní školu 
Šlapanice. Zde jsem se od 1.1.2004 stal 
ředitelem školy. Své působení na ZŠ 
Šlapanice jsem ukončil v roce 2012 a 
dále jsem pracoval v Nadačním fondu 
dětské onkologie.

řádková inzerce

ŽEnA střEDníHO VěKU 
Vám nABíZí sVé sLUŽBy:
•	 úklid domácnosti, pravidelně 

i jednorázově
•	 navštívím vašeho seniora a po-

můžu v domácnosti
•	 pohlídám dítě, u sebe nebo u vás, 

po domluvě večer nebo i o ví-
kendu

uklidhlidani@seznam.cz
tel. +420 732 813 321
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Čas utíká jako voda a už tu máme konec škol-
ního roku. Paní učitelky připravovaly každý 
den pro chlapce i děvčata výchovně – vzdělá-
vací aktivity. Dny strávené v mateřské škole 
se jim snažíme zpestřovat i jinak. v minulém 
bílovickém zpravodaji jsem vás informovala 
o podzimních akcích připravovaných pro 
děti i jejich rodiče, nyní se zmíním o zimních 
a jarních aktivitách.

PRO DěTI bYlY  
PřIPRavenY akce:
•	 kouzelnické vystoupení v MŠ (Duo 

Waldini)
•	 návštěva místní základní školy, kde 

se předškoláci ještě před zápisem 
do 1. třídy seznámili s novým pro-
středím

•	 představení divadla Domino, ve kte-
rém si herci s našimi dětmi dokonce 
na závěr pohádky vyrobili kouzelnic-
ké klobouky

•	 vítání jara tradiční výrobou Morén 
a vhazováním do řeky Svitavy

•	 hudební představení Hody, hody, do-
provody v MŠ, kde se kluci a holčičky 
více dozvěděli o lidových a  veliko-
nočních tradicích

•	 aktivity ve středisku lipka v Soběši-
cích a předvedení výukového progra-
mu environmentální výchovy

•	 návštěva brněnského divadla Ra-
dost a zhlédnutí příběhu Tři čuníci 
nezbedníci

•	 představení s  krásnou bubínkovou 
hudbou a písničkami v  MŠ pod 
názvem Africká pohádka

•	 půldenní výlet do westernového 
městečka do boskovic

PRO RODIČe a jejIch 
RaTOlesTI bYlY PřIPRa-
venY TYTO akce:
•	 společná příprava v MŠ na základní 

školu v Edukativně – stimulačních 
skupinách, které vedly naše pro-
školené paní učitelky (zúčastnilo se 
20 předškoláků s jedním z rodičů)

•	 jarní besídka pro rodiče – děti v jed-
notlivých třídách předvedly svým 
nejbližším, co se během celého 
školního roku naučily v mateřince

•	 odpolední soutěže na školní zahradě 
ke Dni dětí (motivované indiánským 
životem)

•	 slavnostní rozloučení s předškoláky 
v MŠ a pasování na školáky

Přeji vám všem kouzelné prázdniny 
provoněné sluníčkem, dobrou náladou 
a pohodou.

Za kolektiv zaměstnanců  
Jiřina Šubrtová, ředitelka MŠ

prevence v MŠ
v  rámci rozvojového programu 
MŠMT „Podpora logopedické 
prevence v předškolním vzdělávání 
v roce 2014“ vytvořila naše mateřská 
škola projekt a požádala o poskyt-
nutí finančních prostředků na jeho 
realizaci.
celkový rozpočet na realizaci pro-
jektu 94.500,- kč (z toho 14.500,- 
kč vlastní vklad) zahrnuje výdaje na 
výpočetní techniku a výukový soft-
ware, speciální logopedické pomůc-
ky, výdaje na vybavení jazykových 
koutků ve všech třídách (logopedická 
zrcadla, tabule na rozvoj grafomoto-
riky, didaktické hry, obrázkové kata-
logy na rozvoj slovní zásoby, sluchové 
diferenciace, zrakové a sluchové ko-
ordinace, jemné motoriky, motoriky 
mluvidel), výdaje na zřízení a provoz 
kroužku individuální logopedie.
cílem projektu je celkový rozvoj 
komunikačních schopností všech 
dětí, zkvalitnění a rozšíření pre-
vence o individuální péči, vytvoření 
podmínek pro pravidelnou práci ve 
všech třídách doplněním technic-
kého vybavení a logopedickými po-
můckami a předejití tak problému 
vysokého počtu dětí s  narušenou 
komunikační schopností při nástu-
pu do základní školy.
ve všech třídách jsou zřízeny a vyba-
veny jazykové koutky. Do týdenního 
programu všech tříd je zařazena pra-
videlná primární prevence formou 
jazykových chvilek zaměřených na 
dechová, artikulační a fonační cvi-
čení, na motoriku mluvidel, sluchové 
a zrakové vnímání, na rozvoj slovní 
zásoby a grafomotoriku.
věříme, že tyto prostředky jsou 
dobře vynaloženy a využity a podaří 
se nám naplnit všechny cíle a smysl 
celého projektu.

Za MŠ Bílovice nad Svitavou 
Mgr. Radka Retková

v mateřské škole
ZPeStřili pobyt
JAK JSme dĚtem lOgO- 

pedIcká 



18.6.2014 se kOná v Za-
hRaDě lesních skříT-
ků bYlInkOvá slav-
nOsT. 

Na děti i dospělé čekají (nejen) bylin-
kové dobroty, tvoření či poznávání. Za-
hrada bude pro návštěvníky otevřená od 
15.30 hod. Společný program bylinkové 
veselice začne v 17.00 hod. Srdečně vás 
zveme a těšíme se na setkání!

Výbor sdružení

květen byl v  lesním klubu měsícem 
změn. Sdružení lesní bílovice, které 
školku provozuje, má novou radu – 
o fungování školky se nyní starají ing. 
bronislava veselá, ing. veronika Necka-
řová, Mgr. Zuzana Streichsbierová, Dis. 
a Mgr. kateřina križanová.
Mnohé se změnilo i v samotné školce. 
Děkujeme všem dospělým i malým 
brigádníkům, kteří pomohli s úklidem 
chatky a zahrady, s natřením stolů, lavic 
a kreslicí tabule. Na podzim budou děti 
díky nově založenému záhonu vydla-
bávat vlastnoručně vypěstované dýně.
A s úpravami ještě nekončíme. i nadále 
chceme vylepšovat zahradu i záze-
mí, aby se u nás děti cítily co nejlépe 
a měly, kromě okolních lesů, k dispozici 
bezpečné, podnětné a tvůrčí prostředí 
zahrady pro svůj rozvoj a hry.

Díky finanční podpoře od pana Ja-
roslava Duška, který školce věnoval 
výtěžek z  benefičního představení, 
můžeme upravit povrchy na naší 
zahradě. chceme se zaměřit hlavně 
na nové cestičky, měkké dopadové 
povrchy pod lanovými atrakcemi, 
snížení vlhkosti půdy a na zpříjemnění 
přístupu do školky. v letošním roce 
činnost lesní školky finančně podpo-
řila také obec bílovice nad Svitavou 
a Jihomoravský kraj.
Stále probíhá zápis na školní rok 
2014/2015. od září se na děti těšíme 
v celotýdenním provozu pondělí – pátek 
od 7.00 – 16.30 hod.
Aktuální dění můžete sledovat na na-
šich webových stránkách www.lesnis-
kritci.cz nebo na www.facebook.com/
lesniSkritci.

Pořád se něco děje…
novInky od
leSNích SKřítKů

v sobotu 26. dubna se uskutečnila 
v Těšanech postupová soutěž mažoretek 
MAc „REGioN cUP“, které se 
zúčastnily dívky bílovického družstva. 
v kategorii PoM PoM děti duo-trio 
lucka Hanušová, kamilka kaščáková 
a Stellinka Stejskalová získaly zlatou 
medaili, v  kategorii baton Juniorky 
mini získaly Michalka veselá, Ne-
linka chmelová, Nina lázničková a 
Pavlínka Machalová také zlato a titul 
mistryně kola, další zlato si odnesly 
Nelinka chmelová a Nina lázničková 
v  kategorii baton Juniorky duo-trio. 
v kategorii baton Juniorky solo získala 
bronz Michalka veselá a v kategorii Mix 

kadetky mini si druhé místo odnesly 
Terezka lindušková, Sára balgová, 
kristýnka imrýšková, bětka lyčková, 
barča vágnerová, katka křížková.
Dívky se zúčastnily i další soutěže Mis-
trovství Moravy a postoupily do finále 
Mistrovství ČR, které se konalo 31.5. 
naše dívky Lucie Hanušová a Kamila 
Kaščáková získaly 1. místo! (foto)
Hledáme do svého týmu nové členky 
od 3-15 let. Trénujeme od 23. září 
v  tělocvičně ZŠ v  bílovicích nad 
Svitavou každé úterý a čtvrtek od 
16 hodin. Dívky se naučí základům 
mažoretkového sportu s náčiním baton 
(hůlka), pom pom (třásně), věnujeme se 

taky gymnastice a baletu. Naší trenérkou 
je prezidentka MAc (Majorettes As-
sociation czech) Dagmar kubíčková. 
Zájemkyně se mohou zúčastnit 10. 
- 16.8.2014 letního tanečního tábora 
u vyškova. informace: klára Říhová, 
rihova@luzanky.cz, tel. 725 808 221.
Holkám moc gratulujeme a přejeme jim 
další úspěchy.

IloMi

12

postoupily do finále 
mistrovství ČR

mAžORetKy KAlimeRO 
SvČ liška Bílovice nad Svitavou
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v pátek 30. května na pracovišti liška 
proběhly poslední kroužky v  tomto 
školním roce. všichni účastníci kroužků 
zakončili svoji celoroční činnost výsta-
vou, společným setkáním, slavností či 
vystoupením. Gratulujeme také našim 
mažoretkám, které na postupové soutěži 
mažoretek MAc „REGioN cUP“ 
získaly několik cenných medailí. Dou-
fáme, že vás bavilo s námi trávit svůj 
volný čas a že jste si z kroužků odnesli 
skvělé zážitky, nové kamarády, užitečné 
dovednosti a něco na památku. Dě-
kujeme za přízeň a těšíme se na vás a 
vaše kamarády v příštím školním roce, 
kdy otevřeme nejen osvědčené kroužky, 
ale také máme připravených několik 
novinek. Zde prozradím jen, že pro vás 
chystáme dramaterapii, patchwork nebo 
pletení z pedigu. 
Pro naše nejmenší bude stále od pondělí 
do středy v dopoledních hodinách fun-
govat miniškolka Maceška. bližší infor-
mace budou v příštím zpravodaji a také 
na našich webových stránkách a na Fb.
Úspěšný konec školního roku jsme osla-
vili ještě v sobotu 31. května společně se 
všemi dětmi z bílovic i okolí na dětském 
dni s tématem Arabela. konec kroužků 
a jednorázových aktivit ovšem nezna-
mená, že by se liška ukládala k letnímu 
spánku, během celých prázdnin máme 
pro vás připravené přívesnické tábory. 

sTaČí sI jen vYbRaT:

po 30. 6. – pá 4. 7. mIZíCí HmyZíCI 
Programoví vedoucí: klára Říhová 
a Zuzka Aligerová

po 7. 7. – pá 11. 7. týDEn V KRá-
LIČí nOřE Programoví vedoucí: 
klára Říhová a ivča Černá

po 14. 7. – pá 18. 7. UKRADnI sI 
sVůJ měsíC Programoví vedoucí: 
Zuzka Aligerová a lucka barochová

po 21. 7. – pá 25. 7. ALCHymIstOU 
nEBO ČARODěJEm? Progra-
moví vedoucí: Dáša Muzikářová 
a Markéta Šenková

po 28. 7. – pá 1. 8. mIRROR mIRROR 
Programoví vedoucí: klára Říhová 
a Jan vespalec

po 4. 8. – pá 8. 8. CEstA DO střE-
DU ZEmě Programová vedoucí: 
lucka barochová

po 11. 8. – pá 15. 8. tIntInOVA 
DOBRODRUŽstVí Programoví 
vedoucí: lenka Nehybová a lucka 
barochová

po 18. 8. – pá 22. 8. DVACEt tIsíC 
mIL POD mOřEm Programoví 
vedoucí: Markéta liška Šafaříková 
a lenka Nehybová

po 25. 8. – pá 29. 8. AstROnOmO-
VA PLAnEtA Programoví vedou-
cí: klára Říhová a Markéta liška 
Šafaříková

S lIŠkoU celé pRázdnIny!
během všech táborů na vaše děti čeká 
variabilní program přizpůsobený aktu-
álnímu počasí a náladě skupiny. Dále 
je neminou příběhy, hry, dobrodruž-
ství, tvůrčí činnosti, výlety do přírody, 
návštěva zajímavých míst či kulturní 
akce. Aktivity jsou vždy zaměřené na 
dané téma. bližší informace o každém 
z táborů naleznete na našich webových 
stránkách: 
http://liska.luzanky.cz/prazdniny
Stále máme volná místa na všech ter-
mínech, kromě posledního srpnového 
týdne. o přihlášky můžete žádat na 
emailu taboryliska@luzanky.cz.
v  souvislosti s  přívesnickými tábory 
bychom rádi upozornili na soutěž 
o  příměstský tábor zdarma, kterou 
pořádá celé SvČ lužánky na Face-
booku. Soutěž startuje 1. června a její 
podmínky jsou umístěny na našich 
webových stránkách: http://liska.
luzanky.cz/o-lisce/aktualne/. Přejeme 
hodně štěstí v soutěži i v životě a krásné 
prosluněné léto.
Těšíme se na prázdniny s vámi.
klára Říhová a tým pracoviště liška
http://liska.luzanky.cz/
www.facebook.com/pages/SvČ-lu-
žánky-pracoviště-liška/

Napsala Markéta Liška Šafaříková
liska@luzanky.cz

Pondělí 16.6. - 15:30 hod.
scReenIngOvé vYšeT-
ření ZRakU U DěTí 
vede Mgr. Andrea Jeřábková
Rc Žirafa

středa 18.6. – 17 hod.
bYlInkOvá slavnOsT 
lesní MŠ – v Husově ul., zahrada bude 
otevřena od 15.30 hod.

Čtvrtek 19.6. - 19:15 hod.
semInář na Téma  
„RODInné maPY“
vede Mgr. Jana vaňková - Rc Žirafa

sobota 21.6. – 13.30 hod.
memORIál j.PIcmaUse
Fotbalové hřiště v Dolicích

Čtvrtek: 10.7., 14.8., 11.9.
od 14 do 18 hod.
bílOvIcké  
FaRmářské TRhY
v prostoru u obecní hospody – pořádá 
Rc Žirafa ve spolupráci s obcí

srpen/září (termín bude upřesněn)
DIvaDélka POD kašTanY
v prostorách u Myslivecké klubovny – 
Rc Žirafa

v průběhu letních prázdnin 
pořádá Rc Žirafa 3 příměstské tábory 
pro děti (vždy od 8 do 16 hod.):

28.7. - 1.8.
hRavé TvOření 
se ZvířáTkY 
(pro děti od 3 do 6 let)

11.8. - 15.8.
hRavé TvOření Z PO-
háDkY DO POháDkY 
(pro děti od 4 do 10 let)

25.8. - 29.8.
vYhRajTe kRYsí ZávOD 
s PřehleDem 
(pro děti od 8 do 13 let)

KAleNdář AKcí
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Pojďme si připomenout některé stromy 
nebo jejich výsadby v bílovicích.v roce 
1866 se zde rozšířila cholera a zemřelo 
na ni 22 dospělých a 13 dětí. Tyto 
oběti byly pohřbeny v místě dnešních 
Trávníků a byly zde vysazeny stromy. 
Na hřbitově před jeho otevřením 
v r. 1912 hledal hrobař Tomáš Taranza 
v okolních lesích nad Panskými loukami 
vzrostlé zdravé lípy, aby z nich vysadil 
stromořadí od brány hřbitova k márnici. 
Stromy podél silnice z obřan do bílovic 
a Řícmanic a od nádraží k mostu byly 
vysazeny r. 1899. Na začátku minulého 
století vznikl okrašlovací spolek, který 
cíleně vysazoval zeleň, vybudoval i park 
s  cestičkami na stráni na Fügnerově 
nábřeží, v místě dnešního skladu p. Ma-
tějíčka. Na Polance v lokalitě nynějšího 
sídliště byl vypěstován rozsáhlý třešňový 
sad, na Hradisku a v Trávníkách byly 
vysazeny ořešáky. 
v průběhu času bylo v obci o stromy 
více nebo méně pečováno a čas od času 
byly další stromy vysazovány. vzrostlé 
javory pod železničním náspem od 
mostu před sokolovnou k  podjezdu 
vysadili žáci ZŠ pod vedením paní uči-
telky A. Wawraczové, sazenice přenesli 
od Svitavy u nového mostu. chodník 
od bytovek vlevo směrem k benzinové 
stanici je lemován břízami, ty vysadily 
členky Svazu žen v  sedmdesátých 
letech minulého století pod vedením 
paní boženy kotolové.
každá nová výstavba bytů nebo rodin-
ných domů je rovněž provázena výsad-
bou nízké i vysoké zeleně.
v  posledních letech díky dotačním 
programům Regionálního operačního 

programu se povedlo vysadit řadu no-
vých stromů v obci mezi starší bytovou 
zástavbou a také novou kaštanovou alej 
od nádraží k mostu před sokolovnou.
Podle zákona č. 114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny se vyhlašují památné 
stromy. Jsou v terénu označeny tabu-
lemi s malým státním znakem České 
republiky a textem „památný strom“ 
nebo „památné stromy“. Za památné 
stromy, jejich skupiny nebo stromořadí 
je možno prohlásit dřeviny vynikající 
svým vzrůstem, věkem, významné kra-
jinné dominanty, dřeviny připomínající 
historické události nebo ty, s nimiž jsou 
spojeny různé pověsti a báje. Takto jsou 
u nás označeny pouze dva stromy:

Planá hRUšeň 
u silnice z  bílovic do brna. U ní se 
rozdvojovala cesta do obřan a Sobě-
šic. Před pár lety se toto rozdvojení 
změnilo, přibyla benzinová stanice, 
vodárenská ul. a silnice s chodníkem 
do sídliště Na Nivách (s pokračující 
cestou do Soběšic). Ještě před několika 
desítkami let byla tato Hruška (takto 
byla a je místními lidmi vždy označová-
na) mohutným stromem. chráněným 
přírodním výtvorem byla vyhlášena 
radou oNv brno-venkov dne 2. 11. 
1978, tehdy obvod kmene ve výšce 
1,3 m byl 318 cm a výška 14 m, stáří 
přes 200 let. Dnes o Hrušce můžeme 

výZNAm StROmů
v životě člověka

t
ém

a lidé odedávna považují stromy za symbol růstu a neporušené životní síly, která do-
vede odolávat vnějším útokům i silám času, rostou zpříma a nebojí se košatit. na jaře 
s potěšením pozorujeme, jak stromy pučí a pak se kocháme nádherou jejich květů. 
koruny stromů chytají prach, čistí vzduch, můžeme se pod nimi schovat i před deštěm.
ve stínu stromů se scházívali lidé k odpočinku a slavnostem. stromy označovaly 
rozcestí historických cest, často označovaly hranice katastrů obcí a bývaly na okraji 
lesa, opatřené záseky. vysazovaly se podél nově zřízených silnic, vysazovaly se 
u křížků, u kapliček, na hřbitovech, kde měly zajišťovat klid nebožtíkům. Ovocné 
stromy měly zhodnotit neplodné půdy pastvin.

mluvit jako o věchýtku, jak bychom na-
zvali velmi starého člověka. Majitelem 
Hrušky je okresní správa silnic brno.

Hrušeň (Pyrus communis)
Hrušeň obecná je statný strom a svým 
vzrůstem až dvacet metrů převyšuje 
všechny ostatní ovocné stromy. V porov-
nání s ostatními ovocnými stromy také žije 
mnohem déle. Původním místem výskytu 
kulturních odrůd je Zakavkazí, odkud se 
hrušně dostaly do Evropy. Dnes je známo 
na půl druhého tisíce odrůd hrušní.
Naši předkové věřili, že hrušeň má uzdra-
vovací schopnosti, jsou-li pod ní vykonány 
příslušné rituály a pronesena zaříkadla. 



15

Hrušni se také přisuzovala magická schop-
nost chránit před kouzly, démony, před 
ohněm a jinými pohromami. Na venkově 
se udržoval starobylý zvyk, podle něhož 
hospodář při narození syna zasadil hrušeň, 
při narození dcerky jabloň. V Číně hrušeň 
symbolizuje dlouhý a šťastný život.
Léčivá síla hrušek přináší obecně očiš-
tění od jedů v organismu. Působí velmi 
příznivě na střeva. Obsahují provitamin 
A, vitaminy skupiny B a malé množství 
vitaminu C, z minerálních látek především 
draslík, sodík a chlor. Zajímavý je fakt, že 
na sebe vážou těžké kovy a pokud se jim 
z těla nepodaří všechny odvést, alespoň je 
zneutralizují. Sto gramů hrušek obsahuje 
pouze šedesát kalorií, proto je vhodné 
je jíst při odtučňovacích kúrách. Syrové 
hrušky mohou někomu vyvolávat problé-
my s nadýmáním, proto je vhodné hrušky 
konzumovat buďto vařené, nebo jen jejich 
šťávu. Hrušková šťáva zpevňuje stěny cév, 
působí močopudně a žlučopudně a přízni-
vě ovlivňuje žaludeční potíže. Pro vysoký 
obsah draslíku je dobré podávat tuto šťávu 
jako pomocný prostředek při poruchách 
srdeční činnosti a také v případě, kdy je 
třeba z jakýchkoli důvodů užívat diuretika. 
Obvykle podáváme čtyřikrát denně čers-
tvou šťávu z jedné hrušky. Odvar z hrušek 
nebo z hruškových křížal je výborným 
prostředkem při všech nemocech spoje-
ných s vyššími teplotami a zimnicí. Také 
listy hrušně mají v bylinkářství významné 
místo. Čaj z hrušňových listů se používá 
na léčbu zánětů močových cest, přispívají 
k rozpadu močových a žlučových kamenů 
i proti jejich vzniku, a působí dezinfekčně.

bUkY U bílOvIc, 
které byly vyhlášeny za chráněné přírodní 
výtvory rovněž radou oNv brno-ven-
kov dne 2.11.1978. byly to dva mohutné 
buky lesní stojící u lesní cesty, která vede 
od čističky vod před obcí Adamov. v r. 
1978 měly ve výšce 1,3 m obvod kmene 
380 a 365 cm, výšku 38 a 39 m, stáří přes 
200 let. Do dnešních dnů přetrval už 
jen jeden buk. Majitelem je Mendelova 
univerzita v brně, Školní lesní podnik 
Masarykův les křtiny.

Z dalších stromů připomínáme něko-
lik, které obyvateli naší obce mohou být 
vnímány jako památné, nejen proto, že 
jsou letité, ale mají i svou historii. 

turistickou značkou z bílovic směrem 
k Pašijovému kříži a dále na Řícmanice 
a babice, stojí dnes za plotem soukromé 
zahrady. Je stará více asi 230 let. Schází-
vali se zde poddaní před odchodem na 
robotu do babického panského dvora.

líPY na OsTRůvkU 
byly vysazeny 1.11.1918 na památku 
Jana Husa, J. A. komenského, T.G.Ma-
saryka, prezidenta USA Th.W. Wilsona 
a na památku občanů padlých v 1. svě-
tové válce.

hRUška v TRávníkách 
v  blízkosti budky březovského vo-
dovodu je okrasou tohoto místa, 
její stáří hodně přesahuje 100 let. 
Ukazovala v dřívějších dobách směr 
cesty a posloužila pocestným i jako 
občerstvení.

hRUška na nIvce 
u cesty, na kterou vcházíme uličkou 
(zvanou Štoky) vedle domu s  cukrár-
nou Svitava a Galerií U mlýna, nebo 
z  Havlíčkovy ulice značené červenou  

zdroj: www.relaxuj.cz



líPa svObODY 
na Hradisku byla zasazena 28. 10. 1928 
Sokolem bílovice nad Svitavou k 10. vý-
ročí vzniku Československé republiky, se 
slavnostními projevy a za účasti velkého 
množství lidí.

líPa na PalOUkU 
za myslivnou lišky bystroušky byla 
vysazena 5.5.2001 tehdejším sdružením 
Těsnohlídek, které se postavilo proti zbou-
rání domu, kde žil Rudolf Těsnohlídek. 
Členové sdružení ve své snaze úspěšní 
nebyli, ale úspěšně zasadili lípu vypěsto-
vanou ze semene lípy na Pražském hradě, 
kterou tam sázel osobně T.G.Masaryk.

Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Takzvané „Svaté dřevo". Lípa srdčitá je 
statný strom s košatou, vysoko klenutou 
korunou, který dorůstá až 30 metrů, v kra-
jině je nepřehlédnutelná, majestátní. Je 
považována za náš národní strom. Symbo-
lizuje něžnost a jemnost slovanské povahy. 
Její srdcovité listy mají přinášet štěstí. Ve 
středověku byla lípa spojena s plodností 
a prosperitou. Naši předkové věřili, že lípa 
je ochrání před zlou mocí a napomůže jim 
nalézt čistou pravdu. Svými vlastnostmi tak 
lípa zasahuje až do duchovní úrovně lidí.
Lipový květ obsahuje celou řadu léčivých 
látek, především flavonoidy, třísloviny, 
silice, sliz a látky podobné vitamínu E. 
Čaj z lipového květu podporuje imunitní 
systém, je účinným tonikem pro nervový 
systém, zmírňuje bušení srdce, napomáhá 
proti nespavosti, stresu, bolestem hlavy, 
pomáhá při léčbě aterosklerózy, stimuluje 
pot a tím pomáhá tělu při nachlazení 
a horečce, dostává hlen z plic, průdušnic 
a celého těla. Ačkoli je lípa lékem na ně-
které kardiovaskulární choroby, některé 
studie tvrdí, že dlouhodobé užívání může 
způsobit poškození srdce. Pokud trpíte 
kardiovaskulárním onemocněním, poraďte 
se určitě se svým lékařem dříve, než za-
čnete používat tento bylinný lék.
Vnitřní kůra z lípy má slizovité látky, které 
zmírňují záněty, zklidňují trávení a při-
spívají k odpočinku hladkého svalstva 
v trávicím traktu. 

smRk U POmníkU lIDUškY 
je pozoruhodný svým vzrůstem a jeho 
věk se odhaduje na 130 let, ale je vý-
znamný hlavně tím, že se k němu váže 
pověst o nalezení odloženého dítěte 
R. Těsnohlídkem a jeho přáteli v roce 
1924. Tuto pověst si připomínáme 
každoročně při slavnostním předávání 
vánočního stromu městu brnu.

líPa svObODY 
při Obřanské ul. v  prostoru mezi 
Teperovou ul. a parkovištěm u ul. S.k.
Neumanna byla vysazena v roce 1968 
vedením obce za předsednictví Aloise 
Hudce. bylo to v době pokusu o změ-
nu politického systému, ke kterému 
pak nedošlo, protože tomu zabránila 
okupace Československa Sovětskou 
armádou. Toto prostranství vzniklo 
zavážkou úvozu vedoucího z Trávníků 
k silnici v místě, kde začíná současná ul. 
S.k.Neumanna.

zdroj: www.ceskaordinace.cz

zdroj: cs.wikipedia.org

smrk ztepilý (Picea abies)
"Strom života." Je to statný stálezelený 
jehličnatý strom, který byl původně rozší-
řen ve střední a jihovýchodní Evropě, kde 
tvořil spolu s dalšími dřevinami horské 
a podhorské lesy. Je jednou z nejběžněj-
ších a ekonomicky nejdůležitějších dřevin 
v severní a střední Evropě. Díky dobrým 
produkčním vlastnostem umožnilo jeho za-
vádění lesníkům významně zvýšit produkci 
dříví. O smrku naši předkové věřili, že bdí 
nad každým zrozením, dodává pocit síly 
a pevnosti, je nositelem životní síly.
Mladé smrkové výhonky obsahují velké 
množství vitaminu C, jenž odvádí z těla 
toxiny a posiluje imunitu. Výhonky je třeba 
sbírat v dubnu až květnu. Výluhy z výhonků 
pomáhají při revmatismu, bolestech zad 
a páteře, rozpouštějí hleny, čímž uvolňují 
dýchací cesty a usnadňují vykašlávání, 
zmírňují revma, tiší bolesti končetin a sva-
lů. Smrkové větvičky a šišky se užívají při 
léčebných koupelích - pomáhají při ka-
tarech dýchacích cest, bolestech kloubů 
a končetin, poruchách prokrvení, nervo-
zitě, nespavosti a celkové vyčerpanosti.

obec v brzké době zajistí k uvedeným 
stromům informační tabulky.
Možná některý z těchto stromů splňuje 
požadavky k zařazení do seznamu „pa-
mátných stromů“. Stálo by za zvážení, 
zda podat podnět příslušnému orgánu 
na ochranu životního prostředí. Pokud 
někdo z občanů ví o dalších zajímavých 
dřevinách na k.ú. obce bílovice nad Svi-
tavou, rádi nové informace zveřejníme.

Vypracovali: Bořivoj Nejezchleb, 
Zdeněk Mrkos, Olga Uhrová

Karla Hrabalová
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Stál tam v dešti, v mrazu a odolával té 
psotě. Do jeho těla narážel sychravý vítr 
a zanechával na něm sníh a jinovatku. 
každý jiný tvor by se schoulil do tepla, 
ale on ne. on hrdě stál dál a čelil každé-
mu rozmaru počasí. Stál tam téměř nahý 
a sám, jen zvěř občas hladově okusovala 
jeho plášť a choulila se u jeho nohou.
oteplilo se a on jako první poskytl domov 
dalším příchozím. Měl rád společnost. 
Jeho společníci teď byli i ptáci, kteří svým 
zpěvem vítali jaro a v jeho korunách začali 
stavět svá hnízda. když rozpukly první 
listy a rozkvetly květy, zavoněl do okolí 
a přivolal i včely a ostatní tvory, aby je 
nasytil nektarem po dlouhé zimě.
v letním vánku šumělo jeho listoví a on 
se mohl v plné své zelené kráse čepýřit a 
dívat se na svět. Pracoval celé dny. Svý-
mi kořeny přidržoval zem, aby voda při 
erozi neodnesla úrodnou půdu, svými 
listy produkoval kyslík a svými větvemi 
boural nápory větru, aby uchránil stře-
chy domů. ve svých květech, listech, 

plodech i kůře předával zdravé léčivé 
poselství plné vitamínů a minerálů, 
které vytáhl a přefiltroval z útrob země.  
v parném horku léta poskytoval lidem 
stín a nechával na slunci vystavené své 
plody, aby byly co nejsladší až je budou 
lidé trhat a ochutnávat.
S  podzimem pokaždé pomocí slunce 
namaloval na svých listech ty nejkrás-
nější barvy, aby ještě zazářil jako král, 
než půjde zase spát.
Plody postupně otrhali lidé a on i po-
slední list obětoval větru. věděl, že 
jeho listoví poskytne v zimě přístřešek 
drobnému hmyzu a pak se rozpadne, 
aby pohnojilo zem.
A tak to šlo léta - než přišla pila. vzala si 
jej i s jeho majestátností. S velkou ranou 
padl na rodnou zem do trávy a polámal 
své větve. Poprvé měl strach, že přestal 
být užitečný, ale tak to nebylo. vzali 
jej stranou na místa, kde nikdy nebyl. 
vyrobili z něj nábytek, trámoví na domy, 
topili s ním, aby jim bylo teplo a psali na 

něj krásná slova jako tahle... Děkujeme 
stromům za to, že jsou.

Karla HrabalováPOdĚKOváNí StROmům
POdĚKOváNí 
za akci Štoky
Rád bych alespoň touto cestou po-
děkoval představitelům bílovického 
obecního úřadu, že neváhali vynaložit 
potřebné prostředky, bez zbytečných 
velkých slov přistoupili rovnou k činu 
a vyřešili jako mávnutím kouzelného 
proutku náš letitý problém – schůd-
nost některých obecních komunikací. 
Jejich promyšlená úprava a precizní 
provedení si zaslouží jedině velkou 
pochvalu. konkrétně chodník ve 
Štokách s novým schodištěm nemá 
chybu a my si už nedovedeme ani 
představit, jakou špatně schůdnou 
cestou jsme chodili domů a jak to tu 
dřív vypadalo.

Za vděčné občany Vilém Kmuníček



Seniorské vzdělávání má své pevné 
místo na řadě veřejných vysokých 
škol. v současné době studuje na uni-
verzitách třetího věku (dále jen U3v) 
přibližně 2 % seniorské populace České 
republiky (cca 40 000 osob). Přijďte 
i vy rozšířit jejich řady! vzdělávání 
v seniorském věku napomáhá k udržení 
kvality života přívětivým a důstojným 
způsobem. Základním úkolem U3v 
je zprostředkovat seniorům nové po-
znatky, vědomosti, dovednosti, obory 
a technologie. Posláním kurzů U3v je 
též stimulace k aktivitě.

Pilířem Univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě je všeobecně 
zaměřený kurz, který trvá osm semestrů 
a je zaměřen na otázky zdravého a smy-
sluplného životního stylu ve vyšším 
věku. Na obsahu přednášek se podílí 
všech 9 fakult MU. Dále pořádáme ve 
spolupráci s našimi partnery tři jedno-
leté kurzy nazvané Univerzita třetího 
věku v Moravském zemském muzeu, 
kulturní dědictví a památková péče na 
jižní Moravě (ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem), G. J. Mendel: 
Člověk, opat a vědec (ve spolupráci 
s Mendelovým muzeem). Pro účastníky 
U3v jsou nad tento rámec pořádány 
tematické krátkodobé kurzy zaměřené 
na informační technologie, cizí jazyky, 
pohybově-relaxační aktivity, otázky 
a problémy z oblasti humanitních i pří-
rodních věd. v programu nechybí ani 
jednodenní exkurze vztahující se k ob-
sahu přednášek či tematických kurzů.

masarykova univerzita
OtevíRá dveře
SeNiORům

vzdělávání na U3v na Masarykově 
univerzitě má formu přednášek, cvičení, 
seminářů a exkurzí, účastníci mohou 
využívat studovny a knihovny. Před-
nášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají 
se jednou za čtrnáct dnů (od října do 
května). Účastníkem programu U3v 
může být osoba, která dosáhla věku 
potřebného pro přiznání starobního 
důchodu a má úplné středoškolské 
vzdělání s  maturitou. vzdělávání je 
bezplatné, každoročně se hradí pouze 
zápisné, které bylo pro akademický 
rok 2014/2015 stanoveno na 800 kč. 
Absolvent U3v obdrží osvědčení na 
slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně 
(komenského nám. 2, brno) nebo 
elektronicky od 5. května 2014. Další 
podrobnosti o Univerzitě třetího věku 
Masarykovy univerzity včetně fotografií 
a videoukázek našich aktivit najdete na 
www.u3v.muni.cz.

Ing. karel hynšt (44), rodák z adamova, který 
nyní bydlí v kanicích, svůj pracovní úspěch 
přisuzuje několika faktorům, které se mu 
v jeho práci podařilo skloubit dohromady. 
mezi ty nejdůležitější řadí především získané 
zkušenosti, odborné znalosti a dovednosti, 
umění empatie a porozumění požadavkům zá-
kazníka, dále pak samozřejmě nepostradatelný 
tým kolegů a v neposlední řadě také trochu 
štěstí. Položila jsem karlovi několik otázek:

Co tě přivedlo k práci realitního ma-
kléře, jak a kdy jsi v realitní kanceláři 
RE/mAX Atraktiv Plus začínal?
v  síti realitních kanceláří RE/MAX 
pracuji již osm let. k  této práci mne 
přivedla moje sestra, která také pracuje 
jako makléřka. v létě 2007 jsem končil 

se zaměstnáním učitele angličtiny na 
základní škole a hledal jsem práci, kte-
rá mne bude bavit a zajistí mi dobrou 
obživu. Zrovna v  té době RE/MAX 
hledal v brně vhodné osoby na pozice 
realitních makléřů. Nabídka práce mne 
zaujala, a tak jsem se rozhodl ji přijmout. 
Svého rozhodnutí nelituji.

Co musí podle tebe realitní makléř 
umět pro to, aby uspěl ve své profesi? 
Jaké vlastnosti musí mít?
Toto povolání je  velmi různorodé, 
a  proto realitní makléř musí zvládat 
spoustu věcí. Dobrý makléř musí být 
zdatným obchodníkem, stejně tak 
i advokátem, psychologem, manažerem, 
finančním poradcem, fotografem i řeč-

níkem. k tomu všemu je potřeba ještě 
přidat poctivost, spolehlivost, rozhod-
nost a příjemné vystupování. 

Co je  pro tebe osobně na  této práci 
nejzajímavější?
Toho je opravdu hodně. Ale mám-li být 
upřímný, je to právě pestrost tohoto povo-
lání. Člověk si při této práci může být jistý, 
že žádný den nebude jako ten předchozí. 
Nejvíc mě naplňuje, že jsem užitečný. Po-
máhám lidem splnit sny o novém bydlení, 
řeším s nimi různé problémy - finanční, 
stejně tak osobní. A pokud se to podaří 
uskutečnit tolikrát jako v roce 2013, mám 
z toho velkou radost.

RozhovoR S kaRleM hynŠteM
jedním z velmi úspěšných realitních makléřů 
působících na realitním trhu v našem okolí
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Proč je  podle tebe lepší se  při pro-
deji nemovitosti obrátit na  realitní 
kancelář?
v  dnešní době není snadné prodat 
nemovitost bez rozsáhlé a  cílené in-
zerce. Dobrá realitní kancelář zajistí 
kvalitní  prezentaci nabídek nemovi-
tostí na internetu, ve specializovaných 
barevných časopisech nebo v místních 
zpravodajích. Nutným předpokladem 
úspěšné spolupráce je znalost prostředí 
a regionu, kde se nemovitost nachází. 
Proto se hodně zajímám o realitní trh 
v bílovicích nebo v Adamově a realizuji 
zde valnou část transakcí. Samozřejmé 
je, že spolupracujeme s renomovaným 
advokátem, který vypracuje veškeré 
smlouvy, jejichž součástí je ujednání 
o advokátní nebo notářské úschově 
peněz (kupní ceny). Součástí realitního 
servisu je následně předání bytu/domu 
kupujícímu, včetně přepisu elektřiny, 
plynu, vody u dodavatelů a na závěr 
podání daňového přiznání za majitele. 

Svým klientům pomáhám s vyřízením 
nejoptimálnější varianty financování. 
klientům, kteří hledají nové bydlení, 
zařídím stěhování rovnou do  nového 
bytu nebo domu. Je zřejmé, že věcí, 
které je potřeba zařídit pro bezproblé-
mové zajištění obchodu, je hodně a ne 
každý si to uvědomuje. kvalitní realitní 
kancelář lidem šetří čas i peníze. Díky 
pobočkám v Čechách a na Moravě 
poskytuje RE/MAX takové služby po 
celé České republice.

Z jakého důvodu by se měl majitel 
nemovitosti nebo kupec obrátit právě 
na RE/mAX?
Naše realitní kancelář klade hlavní 
důraz na  spokojenost klientů. každý 
z  nás má zájem co nejlépe uspokojit 
potřeby klientů v rámci zprostředková-
ní zamýšlené transakce. Nejprve tedy 
s klientem projednám veškeré aspekty a 
důvody uvažované transakce. Následně 
konkrétní obchodní případ, jako třeba 

prodej nemovitosti, vedu od okamžiku 
náboru a uvedení do inzerce až po po-
dání daňového přiznání k dani z nabytí 
nemovitosti. v rámci poprodejního ser-
visu z kraje roku vždy klienty upozorňuji 
na nutnost ohlášení změn na finančním 
úřadě ve vztahu k dani z nemovitostí. 
chceme mít nejen spokojené zákazníky, 
já a moji kolegové si přejeme, aby naši 
zákazníci byli s naší prací spokojeni tak, 
že nás doporučí svým známým.

Co ti dala práce v RE/mAXu?
Práce realitního makléře mi umožnila 
mj. setkání s mnoha zajímavými lidmi, 
dala mi nové přátele a osobně si  také 
cením dobrého kolektivu v naší firmě. 
Díky této práci je moje rodina dobře 
zabezpečená a můžeme s našimi dětmi 
uskutečňovat cestovatelské sny.

Děkuji Ti za  rozhovor a přeji mnoho 
dalších stejně úspěšných let!

Za čtenáře se ptala Jana Jakubcová.
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Plným jménem Jiří Eduard Jaroš Nic-
kelli, promovaný historik, obdržel le-
tošního roku dne 24. ledna bronzovou 
medaili Jihomoravského kraje z rukou 
hejtmana JUDr. Michala Haška za 
dlouhodobé vzorné plnění úkolů při 
péči o válečné veterány v Jihomorav-
ském kraji. Stručně k osobnosti PhDr. 
Jaroše: Historik Jiří Jaroš pochází po 
otci z nejstaršího historicky doloženého 
mlynářského rodu na území českých 
zemí, a to od roku 1585, a jeho rodina 
drží nepřetržitě mlýny, nyní elektrárnu, 
až do dnešních dnů. Přídomek „Nickelli“ 
po své babičce Margaretě Nickelli pou-
žívá pro odlišení s historikem totožného 
jména a příjmení. (Rod Nickelli je spříz-
něný v přímé linii s rodem Dačických z 
Heslova a kučerů na Čelíně.) Po matce 
pochází ze starých selských rodů kunců 
a Holíků, které mají třísetleté kořeny 
na blanensku. Rodina Jarošova se do 
bílovic nad Svitavou přistěhovala v roce 
1939. Dr. Jaroš vystudoval Univezitu 
Jana Evangelisty Purkyně v brně (dnešní 

Masarykova univerzita),obory archeo-
logie a etnografie. Měl zákaz publikační 
činnosti v České socialistické republice, 
přednášel a publikoval na Slovensku, 

kde také složil doktorát na Univezitě 
komenského v bratislavě, po zákazu 
Stb skládat zkoušky v brně a Praze. v 
době normalizace mu Stb znemožnila 
desítky pracovních míst. Paradoxně se 
potom stal prvním nočním vrátným s 
doktorátem v Moravské Galerii v brně. 
Pracoval tam jako pracovník družstva 
invalidů a po intervenci Svazu invalidů 
v roce 1980 mu bylo přiděleno odborné 

Náš občan, Phdr. Jiří Jaroš
jak ho neznáMe

►



místo v Technickém muzeu. Pracoval 
také jako archeolog muzeí v Moravském 
krumlově a ve vyškově. Podílel se na 
obnově památek, zvláště na vybudová-
ní národní kulturní památky vodního 
mlýna ve Slupi u Znojma, za což byl 
vyznamenán medailí, dále na renovaci 
světového unikátu americké Halladayovy 
turbiny v Ruprechtově, jediné tohoto 
typu navržené do seznamu UNESco, 
pro kterou získal historickou dokumen-
taci. Měl podíl na Státní rezervaci Staré 
Huti u Adamova (dnes Huť Františka). 
Dr. Jiří Jaroš publikoval více jak dvě stov-
ky odborných prací z oboru národopisu, 
archeologie a technických památek a byl 
členem Národopisné společnosti a Spo-
lečnosti pro větrnou energii. Členem 
Českého svazu bojovníků za svobodu se 
stal v  roce 1998 po změně stanov, kdy 
se členy mohli stát i pozůstalí členové 
rodiny, kde působil jako člen historic-
ko-dokumentační komise pro region 
blanenska a boskovicka. Je rovněž čle-
nem Čs. obce legionářské. k členství ho 
přivedla odbojářská rodinná tradice jak 
z matčiny, tak z otcovy strany. Dva jeho 
strýcové byli umučeni v osvětimi, jeden 
gilotinován na Pankráci, otcův bratr byl 
vězněn v breslau, otec byl totálně nasa-
zen. Dědeček z matčiny strany zemřel 
na následky výslechů gestapa. Historii 
odbojářských skupin a s tím související 
nacistické činnosti na blanensku se začal 
intenzivně věnovat po svém odchodu 
do invalidního důchodu, ke kterému 
značnou měrou přispěla církevní resti-
tuce Technického muzea v brně, které 

bylo předáno řádu voršilek. (Technické 
muzeum bylo sice přestěhováno, ale 
zcela nenávratně byl zničen jedinečný 
kaplanův památník, který už nebyl 
v nových prostorách technického muzea 
v původním rozsahu obnoven a jehož 
byl Dr. Jaroš dlouholetým kurátorem.) 
věnoval se studii vyhnání Čechů z Dra-
hanské vysočiny, kde bylo po roce 1938 
vysídleno a  obsazeno Němci 33  obcí 
a jedno městečko. Zpracoval životopis 
kpt. Michala Hečky, který bojoval 
v armádě gen. ludvíka Svobody a vydal 
o něm knihu „Syn karpat“. Za knihu 
obdržel vyznamenání - ii. národní cenu 
odbojářských prací Národního archivu 
a Ministerstva obrany. v rámci doku-
mentační činnosti na blanensku narazil 
na případy restitucí rodiny Salmů, které 
předložením podkladů pomohl zastavit. 
(Rodina Salmů mimo jiné požadovala 
vrácení obrovského lesního majetku 
o výměře 11.000 ha lesa, velké množství 
dnes stavebních pozemků na blanensku 
a v Rájci-Jestřebí, šamotovou továrnu 
v Rájci, dvě elektrárny, hotel Skalní mlýn 
v blansku, zámky v blansku a Rájci a čet-
né pozemky před jeskyněmi Moravského 
krasu). k období nacismu publikoval ze-
jména rozsáhlou studii bund Deutschen 
osten - o výbojném nacistickém svazu a 
dále Heslář nacistů blanenska. Na závěr 
alespoň stručný výčet jeho ocenění:
•	 1982 - Medaile za obnovu unikátní 

Národní kulturní památky ve Slupi 
u Znojma.

•	 v letech 2005 až 2012 - čtyři medaile 
od Čsl. obce legionářské: medaile 

věrnost za věrnost, medaile pluk. 
kopuletého za šíření legionářských 
tradic, bronzová a stříbrná medaile 
za založení časopisu Hlas legionářů 
a rozkrytí restitučního sporu a hájení 
legionáře Jana Holíka.

•	 Pamětní medaile k 60. výročí od 
okresního výboru Českého svazu 
bojovníků za svobodu za historicko-
-dokumentační činnost a knihu Syn 
karpat.

•	 Tři medaile od Ústředního výboru 
ČSbS - bronzovou, stříbrnou a zla-
tou - za dlouholetou záslužnou práci 
pro svaz a publikační činnost o zloči-
nech nacistů a odbojářské tématice.

•	 Medaile Jana Žižky za ochranu stát-
ního majetku od Partyzánské brigády 
Jana Žižky v olomouci.

•	 bronzová medaile Jihomoravského 
kraje - za péči o válečné veterány 
a odbojáře.

•	 Medaile za hájení odkazu SNP - od 
Slovenského svazu protifašistických 
bojovníků.

•	 Polský kříž - od Ústředního výboru 
ČSbS za hájení odkazu osvětimi.

Jeho vysoce odbornou, intenzivní, ná-
ročnou a mnohdy riskantní práci, která 
nebyla vždy přijímána s pochopením, 
nelze obsáhnout pouze formou takto 
pojatého příspěvku, přesto věříme, že se 
nám alespoň částečně podařilo přiblížit 
její rozsah a význam ve prospěch naší 
společnosti a našeho státu.

- mm -

vážení čtenáři malí i velcí. v  jarním 
období roku 2014 rozšířila obecní 
knihovna fond pro děti, starší mládež i 
dospělé čtenáře o 337 svazků beletrie a 
naučné literatury. kromě nich přibyly 
knihy z  výpůjčního fondu knihovny 
z kuřimi.
Zájem milovníků knih podpořily ze-
jména besedy připravené ve spolupráci 
s kulturní komisí oÚ.
1. kam turisté v Číně nejezdí – Martin 

a Pavla Šindelářovi

2. okolo Austrálie autem za 2 měsíce 
– povídání karly Hrabalové

3. beseda o islandu s ivanem Michalíkem
všechny besedy splnily očekávání vel-
kého počtu návštěvníků. Další besedy 
se zajímavými tématy budou pokračo-
vat od září.
Čtenáři si mohou vypůjčit také nově 
objednané časopisy. k  těm stávajícím 
(Respekt, Praktická žena, bydlení, 
Domov, vlasta, Naše země, Čtyřlístek) 
letos přibyly:

100 + 1 zahraniční zajímavost, Dieta, 
Doba seniorů, History, koně a hříbata, 
lidé a země, Maminka, Moje zdraví, 
Naše kočky, Pes přítel člověka, Rodinný 
dům, Udělej si sám, Živá historie.

v  minulém čísle Zpravodaje jsem se 
zmínila o soutěži pro školní děti „Můj 
zvířecí miláček“. Protože všechny 
příspěvky byly velmi milé a pěkné, roz-
hodla jsem se, že v každém čísle některé 
uveřejním.

ČteNářSKÉ OKÉNKO
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anDěl
Jirka morávek
vloni na vánoce jsem od Ježíška dostal 
krásný dárek. byla to andulka. Protože 
byla celá bílá, dal jsem jí jméno Anděl. 
Andulku jsem si moc přál. Proto jsem si 
v knihovně půjčil knížku o andulkách. 
Tam jsem se dozvěděl spoustu věcí. 
Například že je to ptáček původem 
z Austrálie. Žijí v hejnech, a proto jsou 
zvyklé mít společnost. Proto je důležité 
klec mít na místě, kde nebude sama. Já ji 
mám v pokojíčku. Hodně si s Andělem 
povídám a snažím se ho ochočit. Můžu 
mu i otevřít  dvířka a když chce, proletí 
se a někdy mi sedne na ruku. Pak se 

zase vrátí do klece. Také jsem se z knihy 
dozvěděl, že je to sameček, protože má 
modré ozobí. Je to můj kamarád a mám 
ho moc rád.

Zvířecí maZlíČek
Daniel nilaš
Žádné zvířátko nemám, ale chtěl bych 
králíčka. Měl by bílou barvu a byl by to 
kluk. Říkal bych mu blesk. bydlel by 
v  kleci, tam by měl jídlo, pití, domek 
a seno. krmil bych ho mrkví, jablkem, 
salátem a někdy bych ho pustil na 
zahradu, aby se napásl trávy a pravi-
delně (každý den) bych mu měnil vodu 
a podestýlku. Hrál bych si s ním tak, že 

v jarní části soutěží pokračují v dobrých 
výkonech tři naše družstva. Pouze mladší 
přípravka čeká na své první body, ale zde 
nastupují naši chlapci proti soupeřům, 
kteří jsou o rok nebo dva starší. Potěši-
telné je jejich herní zlepšení a chuť, se 
kterou do každého utkání nastupují.
Nejlépe si vedou mladší žáci pod vede-
ním trenérů Šenka a vudky. v tabulce 
jsou na prvním místě a o vítězství v sou-
těži se rozhodne ve vzájemném utkání 
se Spartou brno. Hráči tohoto družstva 
nastupují také v krajském přeboru 
mladších žáků, díky střídavému startu 
za Slovan brno. Tři hráči také hrají za 
výběry MěFS brno – město, jsou to Jan 
Švanda, lukáš Endl a lukáš kiesel.
Družstvo starší přípravky pod vedením 
trenérů Skoupého a Tomana bojuje 
o umístění mezi třemi nejlepšími. Nej-
lepší hráči družstva jsou nominováni 
i k utkáním mladších žáků.

Muži zatím vyhráli pět ze šesti jarních 
utkání a v tabulce se posunuli na druhé 
místo za vedoucí Jundrov, se kterým 
prohráli v prvním jarním zápase 4:3. 
Na výkony družstva má pozitivní 
dopad posílení o dva hráče, Davida 
Grubera a viktora Diviše, kteří dříve 
hráli nejvyšší dorostenecké soutěže ve 
Zbrojovce brno a Slovanu liberec. 
Potěšitelná je i  účast hráčů na mis-
trovských zápasech, kdy je pravidelně 
k dispozici až patnáct hráčů.
Jako každý rok uspořádáme 21.6.2014 
již 23. ročník Memoriálu J. Picmause, 

za účasti Sk Řícmanice, Mcv brno 
a dvou domácích družstev mužů.
Do nového soutěžního ročníku 
2014/2015 chceme přihlásit starší 
a mladší přípravku. Pro úspěšné do-
končení soutěže potřebujeme dostatek 
hráčů, proto rádi mezi sebe přijmeme 
nové fotbalisty ročníku narození 2004 
a mladší. informace lze získat na 
fotbal.bilovicensv@seznam.cz nebo 
přímo na tréninku družstev přípravky 
v pondělí a středu od 17,00 hod. na 
fotbalovém hřišti.

Pavel Krejčíř

tJ Sokol Bílovice nad Svitavou
Oddíl KOPANÉ – JARO 2014

bych mu postavil nějakou dráhu, aby ji 
překonal. když bych jel někam na delší 
dobu, tak bych se domluvil s babičkou, 
aby mi ho pohlídala.

Čtenáře a zájemce o dobré knihy zve do 
knihovny Marie Nedopilová

UPOZORnění!
Z dodaných příspěvků jsme z nedostatku 
místa nemohli zveřejnit všechny články, zá-
jemci si je mohou přečíst na webových strán-
kách obce – www.bilovice-nad-svitavou.cz
jedná se články Obřanská farní kronika 
a Investice do vzdělání.

Redakční rada
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od září 2013 máme novou trenérku 
s  bohatou sportovní minulostí, která 
byla v národním týmu a jmenuje se 
Renata Heřmanová. Má na starosti 
atletickou přípravku.
v zimním období jsme se účastnili zim-
ního běžeckého poháru, kde v celkových 
výsledcích se nejvíce prosadily: barča 
Alexová 5. místo, Anežka Mezerová 
3. místo a kateřina lišková 2. místo.
v atletické přípravce se velice dařilo lu-
cince Heřmanové, Terezce Hyánkové, 
Filipu Winterovi, ondřeji bartošovi, 

Petru bunžovi, Janu liškovi, karolíně 
Hladké.
v dubnu jsme se účastnili v brně pře-
borů České obce sokolské (ČoS) ve 
čtyřboji. Tam získali 18. místo Jan liška, 
10. místo Petr bunža, 7. místo Miku-
láš Wilda, 3. místo Eliška Mezerová, 
1. místo barča Alexová, 1. místo Tatiana 
Saviola a 1. místo Anežka Mezerová. 
Největšími úspěchy bylo: překonání 
hranice 4 metrů ve skoku dalekém, který 
se nádherně podařil Tatianě Saviole, 
když dolétla na překrásných 413 cm, a 
výkon Anežky Mezerové, která pokořila 
hranici 3 minut na 800 metrů a zaběhla 
trať za 2:53,4.
Anežka Mezerová a kateřina lišková 
se účastnily republikových přeborů 
ČoS v přespolním běhu, Anežka byla 
3. a katka 1.
Jako v loňském roce se náš oddíl opět 
účastní Zajícovy ligy. Máme za sebou 
první zahajovací závod a ještě nás čeká 
pět závodů. První závod se konal v Přís-
noticích. lucinka Heřmanová 1. místo, 
Jan liška 15. místo, Nikol Prudíková 
a Jan kokojan také 5. místo.
Závodů, kterých jsme se účastnili, bylo 
mnohem více, ale také jich máme ještě 
hodně před sebou.
Myslím si, že jsou naši závodníci velice 
kvalitně připraveni. bude jen záležet, 

jestli se závodů účastní, aby si mohli po-
rovnat své výkony s ostatními závodníky.
velice děkuji za podporu rodičům, kteří 
nám pomáhají s dopravou závodníků 
na závody.
bohužel se nám nedaří, abychom udr-
želi na našem stadionu za sokolovnou 
doskočiště skoku dalekého v čistém 
stavu a s dostatečným množstvím pís-
ku. Je škoda, že nejen atleti, ale i děti 
z řad bílovické školy musí skákat do 
poloprázdného doskočiště, které jim 
kamarádi vynosili např.do trávy. Ještě 
„pozitivnější“ je, když v doskočišti na-
cházíte skryté bonusy v podobě kamenů 
i psích exkrementů...
Doufám, že to neodradí všechny nad-
šené sportovce od atletiky, které se pro 
nic za nic neříká „královna sportů“ – 
v tomto se mnou jistě souhlasí i Renata 
a všichni, kdo s atletikou alespoň trochu 
koketovali nebo ji jen se zájmem sledují.

Za Oddíl atletiky Kateřina Lišková

na mIsTROvsTví  
ČR v nOČním ROb  
a na DlOUhé TRaTI 
kRalOvalI bílOvIČTí 
RePReZenTanTI
koncem dubna se v horské vesničce 
kytlici v lužických horách konalo 
mezinárodní mistrovství ČR v Rob 
nočním a na dlouhé trati. i přes nepří-
zeň počasí a velmi těžký terén bílovičtí 
závodníci opět prokázali svoji úroveň 
a přivezli 6 mistrovských titulů a 10 
dalších medailí. Nejúspěšnější byli 

Martin kinc a Jiří Mareček (mistři ČR 
v nočním Rob i na dlouhé trati), ivo 
Hažmuk (mistr ČR v nočním Rob) 
a  Petr Hrouda (Mistr ČR na dlouhé 
trati).

nOmInace na  
mIsTROvsTví evROPY 
ŽacTva a DOROsTU 
UkOnČena
Z bílovic nad Svitavou jede 7 závodní-
ků. Poslední květnový víkend proběhlo 
v Českém ráji mezinárodní mistrovství 

ČR v Rob ve sprintu a na krátké trati, 
kde byla současně ukončena nominace 
na ME žactva a dorostu.
Do 17členné české výpravy se nomino-
valo 7 bílovických závodníků: vojtěch 

RAdiOORieNtAČNí BĚh

22

tJ Sokol Bílovice n. Svit. – atletika
v SOutĚžích OBSAZuJeme
PředNí míStA!

Zajícova liga 2014 – Ondra Bartoš na 1. místě 
s několika zlatými medailemi

69.roč. Běhu Lužánkami  Katka a Anežka  
foto Michal Černý

Míša Marečková
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kynologický klub Svitava v bílovicích 
nad Svitavou byl založen 20.10.2013 v 
počtu 15 členů, z toho 9 členů přešlo 
z bývalého klubu. v současné době 
máme 20 členů, pravidelný výcvik začal 
v březnu 2014.
Na jakou činnost se náš klub zaměřuje?
chceme navázat na historii mladých 
psovodů, kdy mládež pracovala se svý-
mi pejsky jakéhokoliv plemene, včetně 
kříženců, učila se základům výcviku 
psů, zúčastňovala se soutěží apod. Náš 
kk navázal spolupráci se ZŠ v bílovi-
cích. Máme malé družstvo těchto žáků 
a doufáme, že v příštím školním roce 
se počet „mladých psovodů“ zvýší. Tato 
činnost je pro žáky ZŠ zcela zdarma, 
bez jakýchkoliv závazků. Snažíme se 
rozšířit v mezích možností potenciál 
různých pomůcek a nářadí i pro pejsky 
menších velikostí.
Zatím je náš oficiální cvičební den 
sobota od 9 hod., v případě zájmu roz-
šíříme cvičení i na podvečer některého 
všedního dne. cvičíme se psy jak s 
Průkazem psovodů, tak bez PP, nebo 
kříženci. Naše činnost se zaměřuje na 
výcvik poslušnosti, ale máme zájem také 
připravit psovody i na další výcvik, např. 
stop nebo obrany, na tuto činnost máme 
velmi kvalitní výcvikáře s dlouholetou 

zkušeností i významnými výsledky, 
např. Mistr republiky Airedale terrier 
(AT) ve stopě.
ve dnech 17. a 18.5.2014 jsme pořádali 
3. Mistrovství republiky AT. Náš klub 
zajišťoval areál pro konání této akce, 
rozhodčí, terény na stopy, figuranty, 
ubytování závodníků a hostů z celé 
republiky. klub AT zase zajišťoval 
technickou stránku a ekonomickou část 
Mistrovství. Tato akce byla hodnocena 
rozhodčími, hosty i výborem Mistrov-
ství jako velmi zdařilá s velmi kvalitními 
výsledky práce psovodů. Za náš klub 
Svitava se zúčastnila ve stopařském 
závodě 3. stupně fenka AT – Ebbi 
Zlatý most a získala v silné konkurenci 
3. místo, přestože do jarních měsíců 
„odchovala“ 9 štěňátek. i přes velmi 
nepříznivé počasí pracovali psi i psovodi 
s velkým nasazením a nikdo to nevzdal.
Další naší aktivitou je pomoc majitelům 
psů s PP, kteří mají zájem jít se svým 
psem na výstavu, nebo ho „uchovnit“, 
tzn. jít na svod mladých nebo bonitaci. 
i v této oblasti máme dlouholeté, velmi 
úspěšné zkušenosti (vítězové tříd, 
Šampioni ČR, atd.).
Jako každým rokem v bývalém klubu 
budeme i jako nový klub letos pořá-
dat letní výcvikový tábor v krásném 

ROsTIslav ROTRekl

Slavičí koncert
Sedím u řeky pod javorem na lavičce,
Nad hlavou mi tlukot slavíka opojně zní,
Zřím, jak mu hrdélko vibruje 
při písničce,
Ač je plachý, zůstal a těší mě svou písní.

Javor vzrostlý a košatý vévodí na břehu,
V šíř své větve od kmene rozkládá,
Aby slavíčkům - zpěváčkům poskytl 
noclehu,
I před výhní léta je sem stín větví láká.

Slavíčku, kolika písničkami oplýváš?
Od srdce k srdci tak mluvit umíš,
Radost a pohodu kolem rozdáváš,
Ty jsi mé slunce, tebou ožiji, ty to víš.

Jaro přišlo, doba rozkvětu poupat, růží…
Třpytící se rosy na květech, doba slavíků,
To každé kvítko má svou libou vůni,
A posel jara – slavík za sto jazyků.

Zaměření nového
kynologIckého 
klUbU SvItava

prostředí vysočiny. Máme k dispozici 
celý areál pouze pro náš klub, včetně 
pěkného sociálního zařízení, celý den 
s teplou vodou a plnou penzí. Pro zá-
jemce o výcvik je možné na ukončení 
tábora uskutečnit zkoušku dle Meziná-
rodního zkušebního řádu. Pro rodinné 
příslušníky i psovody ve volném čase 
poskytuje okolí areálu krásné vycházky 
do okolí nebo návštěvu blízkého měs-
tečka s kulturními památkami a další 
možnosti.
v měsíci červnu, rovněž ve spolupráci 
s AT, budeme pořádat v areálu Morav-
ského kynologického svazu ve Zbraslavi 
u brna speciální výstavu AT spojenou 
se svodem mladých psů a bonitací. Zde 
opět zajišťuje náš klub rozhodčí pro 
uchovnění jedinců.
Přesto, že teprve s činností začínáme, 
dosáhli jsme již určité výsledky a snažíme 
se vybudovat kvalitní cvičák přes finanční 
problémy, které jako nový klub máme.
věříme, že se k nám přijdete se svým 
pejskem podívat, nebo si s námi i zacvi-
čit. Najdete nás za fotbalovým hřištěm 
„u Skalky“.

Marie Lázničková
Předsedkyně a výcvikářka 

KK Svitava-Bílovice

bžatek, Martin kinc, Robert Polák, Jan 
Priessnitz, Dominik Šrom, vít Unčov-
ský a Matěj Žáček.
ME se mělo původně konat na Ukra-
jině. vzhledem k posledním událostem 
a z důvodu bezpečnosti akce a účastníků 
bylo místo konání přesunuto na pobřeží 
Černého moře do bulharského Primor-
ska a na organizaci se podílejí ukrajinská 
a bulharská radioamatérská federace.
vedením výpravy byli pověřeni Juraj 
Turský a Jiří Mareček.
Doufejme, že závodníci zúročí náročný 
celoroční trénink a přivezou pro Českou 
republiku co nejvíce medailí. Přejme jim 
štěstí, pěkné počasí a rychlé nohy.

sk RaDIOsPORT  
POřáDá mIsTROvsTví 
ČR v ROb
Poslední srpnový víkend bude Sk 
Radiosport s podporou obce bílovice 
nad Svitavou pořádat Mezinárodní 
mistrovství ČR v Rob na klasické 
trati. Soutěž se bude konat v krásných, 
dosud pro Rob nepoužitých terénech 
v okolí Mohelna a bude poslední 
prověrkou schopností závodníků 
před odjezdem na Mistrovství světa 
v kazachstánu.

Iva a Jiří Marečkovi




