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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po studeném jaru k nám konečně zavíta-

ly slunečné letní dny, které ale nic nemění 
na tom, že musíme usilovně pracovat na 
dokončení započatých projektů.

Úspěšně se podařilo finalizovat pře-
stavbu dopravního terminálu IDS JMK pod 
nádražím, kde je nyní nově k dispozici cca 
40 parkovacích míst. V případě, že cestu-
jete do Brna, můžete pohodlně zaparkovat 
na parkovišti u terminálu a přesednout na 
vlak do Brna. Věřím, že budete využívat 
přestupní uzel k účelu, pro který byl posta-
ven a v ulici Komenského a před nádražní 
budovou znovu vznikne klidná obytná zóna.

Aktuálně probíhá také druhá etapa pře-
stavby základní školy, kde vznikají tři nové 
třídy a zázemí pro učitele školy. Vše bude 
dokončeno do konce července a od září 
2015 budeme moci v nových třídách při-
vítat žáky.

Svižným tempem pokračuje revitalizace 
středu obce. Letos v listopadu by měla být 
dokončena pošta, obecní úřad a sociální 
zázemí pro restauraci. V druhé etapě bude 
realizována stavba obřadní síně a knihovny. 
Termín dokončení celé revitalizace středu 
obce je červen 2016. Stavební práce firmy 
Komfort a.s. probíhají podle naplánovaného 

harmonogramu a zatím nemáme důvod se 
obávat nedodržení termínu.

V květnu jsme si připomněli významné 
výročí 70 let od konce 2. světové války. 
25.června společně vzpomeneme šestisté 
výročí upálení Mistra Jana Husa. V tomto 
čísle zpravodaje najdete obsáhlý článek 
s danou tématikou. Nedávno také proběhl 
již 3. ročník multižánrového festivalu Bí-
lovická křižovatka, který se konal v sobotu 
6.června na hřišti za sokolovnou. Chtěl 
bych tímto poděkovat všem organizátorům 
a dobrovolníkům za jejich úsilí a entuzi-
asmus, se kterým festival připravili. Je 
vidět, že Bílovická křižovatka si každý rok 
nachází více příznivců. Atmosféra byla 
velmi příjemná a já věřím, že se i vám 
festival líbil. 

Letos se nám podařilo také úspěšně 
získat finanční prostředky na půdní ve-
stavbu a opravu mateřské školy. Vzhledem 
k provozu školky započne projekt drobnými 
pracemi v listopadu 2015 a většina oprav 
(zateplení, výměna oken, úprava vestibulu, 
zakoupení nových kotlů atd.) bude realizo-
vána během prázdninových měsíců roku 
2016. Předpokládaný termín dokončení je 
září 2016, kdy by měla začít fungovat další 
třída pro 27 dětí.

Milí Bílovčáci, sousedé, dostalo se vám do ruky 
další číslo Bílovického zpravodaje, ve kterém se, jako 
v každém jiném, můžete dočíst ty nejdůležitější novinky 
ze své obce. Jako každé jiné číslo, i toto má své „téma“, 
ve kterém se redakce vždy pokouší přiblížit vám něco 
ze života obce. Někdy se téma nabídne samo, někdy 
je výsledkem dlouhého přemýšlení. O tématu tohoto 
čísla však bylo rozhodnuto již dlouho dopředu… přeci 
jenom 70 let výročí ukončení poslední války vedené 
na našem území je důvodem k oslavám, k zamyšlení, 
ke vzpomínkám. A že se důvodů k zamyšlení opravdu 
najde dost…

Dokážeme vůbec plně pochopit a hlavně docenit, 
že již více jak půlstoletí jsou naše existenční problémy 
poněkud jiného rázu, než byly v tehdejší době? Jedním 
z článků, které si v tomto čísle můžete přečíst, je proto 
malá upoutávka na besedu s pamětníky, uspořádanou 
Spolkem regionální vlastivědy. Beseda již sice proběhla, 
ale její záznam můžete zhlédnout na webu obce. Já 
sám rád čas od času zhlédnu nějaký ten válečný film, 
ale slyšet na vlastní uši vyprávění pamětníků, jak to 
doopravdy bylo, to je přeci poněkud jiné…

Další článek ve vás možná vyvolá otázku: „Proč bylo 
v časopise věnováno tolik místa padlým spoluobča-
nům? Vždyť si jejich jména můžeme najít všude jinde.“ 
A zároveň si tím i odpovíte. Právě proto, že se to dá najít 
všude jinde. Při debatě s bílovickým historikem panem 
Zdeňkem Mrkosem jsme totiž zjistili, že pro úplný 
výčet všech obětí druhé světové války (bohužel vyjma 
obětí z řad německého vojska, které by si dle našeho 
názoru také zasloužily malou vzpomínku) potřebujeme 
z knihovny vytáhnout hned pět svazků a několik dalších 
dokumentů. Možná je tedy toto číslo zpravodaje úplně 
první publikací, ve které najdete jména téměř všech 
obětí na jednom místě.

Abych ale sloupek uzavřel nějakým lehčím tématem, 
zaujala Vás někdy zahrádka v údolí Melatína, nápadně 
připomínající školku? Ona to školka tak trochu je a tak 
trochu není. Více se dočtete v jednom našem článku.

Za celou redakci přeji čtenářům příjemné čtení, 
krásné léto a úsměv na rtech.

Jan Horáček, šéfredaktor

Čtvrtletník vydává Zastupitelstvo obce
Bílovice nad Svitavou pod ev.č. MK ČR E 20441. 
Redakce: Jan Horáček, Vendula Bartáková, 
Jiří Hladký, Jana Skládanková, David Winter,
Milan Sadílek, Karla Hrabalová
DTP: David Winter
Ilustrace na titulce: dwgd
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Uzávěrka příštího čísla je 28. 8. 2015
Toto číslo 2/2015 vyšlo 19. 6. 2015

2



Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA

Pozitivním výsledkem dlouhodobého 
úsilí je koupě pozemku na záliv autobuso-
vé zastávky Bílovická cihelna. Výsledkem 
bude oboustranný záliv s přechodem pro 
chodce a naplánován je i chodník spojující 
uličku naproti benzínové čerpací stanici 
FORS. Projektová dokumentace a stavební 
povolení bude připraveno začátkem roku 
2016 tak, abychom mohli čerpat dotace 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Realizaci výstavby plánujeme na rok 2016.

Přeji všem spoluobčanům, příjemně 
strávené prázdninové měsíce, dovolenou 
plnou pozitivních zážitků ať už s rodinou 
nebo přáteli, při které načerpáte novou 
energii.

Miroslav Boháček 

JEDNÁNÍ | 04. 03. 2015
Rada obce schválila

• Smlouvu o provedení uměleckého 
výkonu na akci „Bílovická křižo-
vatka“ Lenka Filipová a skupina 
Poletíme?

• pojistnou smlouvu o skupinovém 
úrazovém pojištění podle sazby 
2 UX smlouva č. 1422508852 pro 
členy jednotky dobrovolných hasičů

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce na základě schváleného 
rozpočtu obce Bílovice nad S. na 
rok 2015, a to příspěvek ve výši 
3 500 Kč pro ZO Českého svazu 
včelařů o.s.

JEDNÁNÍ | 18. 03. 2015
Rada obce schválila

• zveřejnění záměru pronájmu p.č. 
902/3 a p.č. 902/5 na základě žádosti 
č.j. 590/2014/BNS na dobu neurčitou

• Smlouvu o poskytnutí dotace 
č.6/2015/DS ve výši 7 500 Kč; 

příjemce dotace je Moravskoslezký ky-
nologický svaz, Kynologický klub Svitava

• napojení pozemku p.č. 712/11, na kterém 
je plánována novostavba RD k inže-
nýrským sítím umístěným v obecním 
pozemku p.č. 1212/47, ul. Husova

JEDNÁNÍ | 01. 04. 2015
Rada obce schválila

• nového nájemce malometrážního bytu 
č. 306 o velikosti 1 + kk

• příspěvek obce na opravu komunikace 
na ul. Fügnerovo nábřeží směrem na 
Nivku ve výši 80 000 Kč

• objednávku opravy komunikace Tepero-
va a Dobrovského a asfaltového nástřiku 
chodníku nad kostelem; firma REACOM

• doporučuje zastupitelstvu obce pře-
vod vodovodního řádů vč. přípojek 
z majetku obce do majetku Svazku 
vodovody a kanalizace Bílovicko ve výši 
19 599 881,80 Kč

• doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
nákup pozemku p.č. 239/13 kú Bílo-

vice n.S., v majetku Šoupalové 
Hany Mgr., Olšanského 828/11, 
Řečkovice, 621 00 Brno o výměře 
62 m2 pod ul. Jiráskovou za cenu 
350 Kč/m2

• zadávací dokumentaci na zakázku 
malého rozsahu, zadávaná mimo 
režim zákona, na výběr zhotovitele 
na akci „Výměna oken, dveří a po-
suvné stěny v sále KD“

Rada obce vzala na vědomí
• informaci o vydávání rozhodnutí 

o přijetí a nepřijetí dětí do Mateřské 
školy v Bílovicích nad Svitavou na 
školní rok 2015-2016

JEDNÁNÍ | 15. 04. 2015
Rada obce schválila

• zveřejnění záměru na prodej nepo-
třebného majetku obce - traktoru 
značky ZETOR 6245, min. cena 
120 000 Kč

• souhlas se stavbou – položením 
optického kabelu firmou CG5M_
BO_BOBIL_OK, místo stavby ul. 
Šebelova, Bílovice

• zveřejnění adresného záměru na 
pronájem pozemku za bytovým 
domem Obřanská 615 na základě 
žádosti č.j. 539/2015/BNS

• smlouvu o podnájmu nebytových 
prostor v objektu Žižkova 600, Bí-
lovice, podnájemce Česká pošta s.p.
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Slavnostní poklepání základního kamene revitalizace středu 
obce, zleva: Ing. Marcela Pavlíčková, Ing. Arch. Pavel Pekár, 
Jaroslav Přichystal, Miroslav Boháček, Mgr. Martin Vozka
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• smlouvy mezi Obcí Bílovice nad 
Svitavou a společností GoOut s.r.o., 
Husinecká 792/25. Praha na prodej 
vstupenek

JEDNÁNÍ | 29. 04. 2015
Rada obce schválila

• souhlas s prodejem pozemku p.č. 
300/13, k.ú. Bílovice nad Svitavou 
za cenu 600 Kč/m2 dle znaleckého 
pozemku č. 990/16/2014 Ing. arch. 
Eva Uhlová ze dne 4.6.2014, který 
si obec nechala na tuto parcelu 
vypracovat.

• finanční dotaci ve výši 5.000 Kč na po-
řádání akce I. ročník Bílovického sbo-
rového festivalu Bronislava Tomáše

• objednávku se společností Renards 
s.r.o na realizaci průběžné monito-
rovací zprávy v době udržitelnosti 
projektu „Dostavba kanalizační sítě 
Bílovice nad Svitavou“ za období 
01.01.2014 - 31.12.2022 za cenu 
4 500 Kč ročně

• dočasnou obřadní síň ve vstupní 
hale Základní školy Bílovice nad 
Svitavou

• Smlouvu o dílo 5/2015/D na opravu 
pomníku obětem 1. Světové války na 
ostrůvku

• přijetí daru ve výši 50 000 Kč na 
uspořádání kulturní akce „Bílovická 
křižovatka“, dárce: Trusted Network 
Solutions, a.s.

JEDNÁNÍ | 13. 05. 2015
Rada obce schválila

• prodej části z pozemku  p.č. 286/17, 
nově oddělenou část nazvanou jako 
p.č. 286/23 o výměře 6 m2, na ulici 
Obřanská za cenu 500 Kč/m2

• Smlouvu o právu provést stavbu na 
pozemku p.č. 1197/4, k.ú. Bílovice 
nad Svitavou ve vlastnictví obce 
Bílovice nad Svitavou, stavebník: 
Václav Pilich

• provoz v MŠ v době prázdnin od 
1.7.2015 do 31.8.2015 a o uza-
vření mateřské školy v období od 
13.7.2015 do 14.8.2015

• dodavatele na akci „ Výměna 6 oken 
a 2 dveří – KD Bílovice nad Svita-
vou“ Aleš Vlach, IČ: 66572061 za 
cenu 188 220 Kč bez DPH

jednání Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou 

VÝPISY Z USNESENÍ

ZE DNE 01.04.2015,  
ZÁPIS Č. 4/2014-2018

Zveřejněna je zkrácená a upra-
vená verze 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, 

ověřovatele a určilo zapisovatelku, místo-
starosta přečetl zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo Smlouvu o koupi pozemku pro 
záliv veřejné hromadné dopravy a o zřízení 
souvisejících věcných práv od manželů K., 
Bílovice n Svitavou, za cenu 91 180 Kč. 
Smlouva i GP je přílohou č. 4 zápisu.

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace z Regionálního op-
eračního programu NUTS 2 Jihovýchod, 
ze dne 14.08.2014, na projekt s názvem: 

• dodavatele na akci „Interierová vrata 
– KD Bílovice nad Svitavou“ KOOSTAV 
OKNA s.r.o, IČ: 01850920 za cenu 
128 000 Kč bez DPH

• přijetí finančního daru ve výši 30 000 Kč 
na uspořádání kulturní akce „Bílovická 
křižovatka“, dárce: KOMFORT, a.s., 
Křenová 72, 602 00 Brno, IČ: 25524241

• stavbu přístupové lávky k zahradě p.č. 
680/2, k.ú. Bílovice nad Svitavou, která 
povede přes pozemek ve vlastnictví 
obce p.č. 1212/1

• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Bílovice nad Svitavou č.10/2015/
DS rok 2015 ve výši 20 000 Kč, příjem-
ce dotace DFS Bystrouška

• jako dodavatele na akci „Revitalizace 
středu obce – vybavení interiéru“ Ing. 
arch. Pavel Pekár

Rada obce nesouhlasí 
• s dělením pozemku p.č. 121/3, k.ú 

Bílovice nad Svitavou, trvá na svém 
rozhodnutí ze dne 15.4.2015

JEDNÁNÍ | 27. 05. 2015
Rada obce schválila

• Smlouvu o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro stavbu: autobusová 
zastávka Bílovická cihelna, chodník 
Obřanská - Soběšická a chodník na ulici 
Havlíčkova, se společností Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, cena 
za dílo: 222 100 Kč

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje č. 
029840/15/OŠ ve výši 60 000 Kč 
určenou pro Základní školu Bílovice 
nad Svitavou

• uvolnění pozastávky ke dni 06.10.2015 
v souladu s předloženou žádostí spo-
lečnosti CONSISTERA s.r.o.

• rozpočet pro Komisi děti a dorost na 
rok 2015 ve výši 11 000 Kč

• Smlouvu o výpůjčce a používání 
klecových kontejnerů pro skladování 
elektrozařízení a jejich zpětný odkup 
– ASEKOL a.s.

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje č. 
029840/15/OŠ ve výši 20 000 Kč 
– účelová neinvestiční dotace na 
Rozvoj volnočasových aktivit mláde-
že – včelařství, určené pro Základní 
školu Bílovice nad Svitavou

• program zasedání zastupitelstva 
obce, které se bude konat 11.06.2015 
v 18 hod. v sále u Ševčíků

• Kupní smlouvu na ojeté auto Škoda 
Felicia, model VANPLUS LX 1.9 DH 
EHH659 pro potřebu údržby

• Smlouvu o dílo na akci „Projektová 
dokumentace k realizaci stavby: 
„Vestavba a přístavba MŠ v Bílo-
vicích nad Svitavou“, PD je nutná 
k dotaci z dotačního titulu Fond 
rozvoje kapacit MŠ a ZŠ

Martin Vozka 
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Přestupní uzel „Terminál IDS JMK“ 
u železniční stanice, v Bílovicích nad 
Svitavou, Prioritní osa: 1 Dostupnost 
dopravy, Oblast podpory: 1.2 Rozvoj 
dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 
Číslo projektu:CZ.1.11/1.2.00/34.01580. ZO 
pověřuje starostu obce podpisem dodatku 
č. 1. Smlouva je přílohou č. 5 zápisu.

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo uzavřené dne 12.08.2014 se 
společností Skanska a.s. IČ: 26271303, se 
sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4. Dodatek 
je přílohou zápisu č. 6.

ZO schválilo, na základě čl. III odstavec 
1 Stanov Svazku obcí „Vodovody a kanal-

izace Bílovicko“, schválených 4.5.2000 
a Dodatku č. 1 ze dne 9.9.2010, bezúplatný 
převod vodovodního řadu v účetní hodnotě 
19 599 881, 80 Kč do vlastnictví Dobrovol-
ného svazku obcí „Vodovody a kanalizace 
Bílovicko“. Soupis převáděného nemov-
itého majetku je přílohou č. 7 zápisu.

ZO schválilo Smlouvu o zřízení služeb-
nosti se společností s O2 Czech Republic, 
IČ: 60193336, v rámci akce 71010-007493 
VPI Bílovice nad Svitavou terminál IDS 
JMK, na pozemcích p.č. 153/2, p.č. 156, 
p.č. 774/2, p. č. 1207/2, p. č. 1207/19 vše 
k.ú Bílovice nad Svitavou, zapsaných na 
LV č. 1 u Krajského katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Brno-venkov za 
jednorázovou náhradu 200 Kč. Smlouva 
je přílohou č. 8 zápisu.

ZO pověřilo podle § 3 odst. 1) zákona 
553/1991 Sb., o obecní policii v platném 
znění, řízením obecní policie v obci Bílovice 
nad Svitavou člena zastupitelstva obce 
paní MUDr. Vendulu Bartákovou v plném 
rozsahu, a to s účinností od 02.04.2015.

Závěrem starosta obce konstatoval, že 
ZO bere na vědomí projednání návrhů, 
připomínek a podnětů občanů ve smyslu 
ustanovení §16 odst. 2, písmeno g) zákona 
o obcích.

Ida Kárná 

V letošním roce si připomínáme 
600. výročí upálení Mistra Jana Husa, 
velkého myslitele 15. století. Ve všeo-
becném podvědomí je znám jako příklad 
morální autority, která ani tváří v tvář 
mocným tehdejšího světa neustoupila 
ze svých zásad a názorů, a to i za cenu 
nesmírného utrpení. Den jeho bolestivé 
smrti je dnes státním svátkem a obecně 
známým historickým faktem. Duchovní 
odkaz Mistra Jana Husa má svůj vý-
znam i pro dnešní každodenní život.

Rektor univerzity Karlovy, Jan Hus, 
byl knězem a kazatelem, učencem 
a reformátorem, který veřejně žádal 
nápravu společnosti zmítané rozpory 
a konflikty tehdejší doby, a také zakla-
datelem evropského reformačního hnutí, 
které pozitivně ovlivnilo velkou část ev-
ropského kontinentu a jehož historický 
vliv je patrný i dnes. Na koncilu žádal 
dialog a stál si na svém i tváří v tvář 
nejvyšším křesťanským autoritám té 
doby a nezalekl se ani smrti.

Mistr Jan Hus a další představitelé 
husitského hnutí a české reformace, 
jejíž světlo tehdy ukázalo cestu celé 
Evropě, představují úctyhodnou část 

našich dějin a naší národní tradice. T. G. 
Masaryk při vzniku Československa zdů-
razňoval historický význam Mistra Jana 
Husa a jeho vliv na národní obrození 
a českou svébytnost. Historie neskončila, 
ale stále pokračuje, braňme tradice našeho 
národa a státu. Takový odkaz si uvědo-
movali i mnozí bílovičtí občané při vzniku 
Československa a i v pozdější době.

Bílovičtí senioři mají v paměti vzpomín-
ková shromáždění, organizovaná k při-
pomenutí tohoto výročí. V období první 
republiky organizovaly společenské a po-
litické organizace za aktivní účasti Sokola 
manifestační průvod obcí k symbolické 
hranici na Hradisku.

V bílovické kronice je zaznamenáno, že mi-
mořádně velká účast občanů proběhla v roce 
1928 a 1938. V roce 1928 to bylo k uctění de-
sátého výročí vzniku Československa a v roce 
1938 manifestační projev bílovických občanů 
proti narůstajícímu ohrožení státu zvenčí 
ze strany nacistického Německa.

Mimo těchto let stojí za zmínku rok 
1945, kdy byla s oslavou výročí spojena 
navíc oslava ukončení druhé světové války 
a oslava odboje našeho národa proti ně-
mecké okupaci.

Vzpomínková shromáždění probí-
hala za aktivní podpory členů Sokola 
jen do roku 1948. Vlivem politických 
událostí nebyla v pozdějších letech 
shromáždění zrealizována. Mimořád-
ně byla vzpomínková akce k upálení 
Mistra Jana Husa uskutečněna v roce 
1968, z podnětu tělocvičné jednoty 
Sokol a členů Československé strany 
socialistické.

Po roce 1990, kdy došlo k obnovení 
demokratického a svobodného ducha 
v naší společnosti, byla obnovena tradi-
ce shromažďování bílovických občanů 
u příležitosti oslavy této významné 
historické události.

Za podpory obecního zastupitelstva, 
učitelů základní školy, případně dalších 
společenských organizací, jako je Sokol 
a Sbor dobrovolných hasičů, je toto 
každoroční shromáždění organizová-
no Československou církví husitskou, 
jako přední nositelkou husitských idejí 
a tradic.

V tomto jubilejním roce proběhne 
oslava šestisetletého výročí upálení 
Mistra Jana Husa v duchu křesťanské-
ho smíření, pro všechny občany žijící 
v Bílovicích nad Svitavou a v jeho okolí.

Proto do dalších let společného života 
vstupujme s citátem Mistra Jana Husa:

Milujte se ve spolek,
stůjte v jednotě 
a nedejte se ničím ve světě rozdvojit.

RNDr. Josef SKALNÍK 

Setkání občanů v Bílovicích  
nad Svitavou u příležitosti 

600letého výročí upálení 
Mistra Jana Husa
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MUDr.
Vendula 
Bartáková
zastupitelka za Nový směr, 
která je ve funkci již od roku 
2010 a od voleb 2014 je také 
členkou rady obce, byla na 
dubnovém zasedání ZO 
nově pověřena vedením 
obecní policie. Položili jsme 
jí tedy několik otázek.

Co je  náplní práce obecního 
policisty?

Náplň práce obecního policisty je dána 
zákonem o obecní policii č.553/91 Sb. (Ten 
platí i pro městské strážníky – naprosto 
stejné povinnosti i oprávnění. Někteří lidé 
se mohou domnívat, že oprávnění měst-
ských a obecních policistů jsou jiná, ale 
není tomu tak.). Náš policista se navíc řídí 
obecní vyhláškou a v neposlední řadě mu 
každý z jeho vedoucích dával další úkoly. 
Z minulého vedení měl zavedeny lokality, 
kde by se měl pohybovat, já jsem jeho 
náplň práce zpřesnila ve smyslu ranních, 
dopoledních a odpoledních pochůzek. Na 
jinou činnost se také zaměřuje ve všední 
dny, než o víkendu, a pak má další speciální 
úkoly pro nárazové akce. Myslím si, že 
policista by měl být vidět hlavně v terénu.

Uvažuje Obec Bílovice nad Svi-
tavou o přijetí dalšího policisty 

(tj. opětovném posílení)?
Tato myšlenka je pořád „ve vzduchu“. 

V současné době starosta obce řeší mož-
nost spolupráce s dalšími obcemi, tím 
pádem i navýšení počtu strážníku obecní 
policie. Úvaha je taková, že by měli základnu 
v Bílovicích a do ostatních obcí zajížděli. 
Zatím nevíme, jak se okolní obce definitiv-
ně rozhodnou, ale občany Bílovic budeme 
o případné změně určitě informovat.

Je podle vás policie zastoupena 
v Bílovicích n/S nejlépe, jak je to 

možné? Počtem, kvalifikací… ?
Ideální to samozřejmě není. Nyní máme 

pouze jednoho strážníka, který nemůže 
pokrýt službu 24 hodin denně 7 dní v týd-
nu, na to bychom potřebovali strážníků 
pět a více. Náš strážník je plně kvalifiko-
ván, ale má 12hodinové služby jen 15 dní 
v měsíci, proto se mu občas občané ne-
mohou dovolat, když zrovna potřebují, což 
může být někdy zásadní problém. Pokud 
se jedná o akutní věc, mohou volat 158, 
pokud se jedná o problémy dlouhodobého 
charakteru, mohou napsat mail. Kardinální 
otázka v počtu policistů je rozpočet. Na 
5 policistů bychom potřebovali cca 3 mi-
liony – občané si musí říct, jestli je pro ně 
24 hodinová služba OP priorita a jestli se 
to má z rozpočtu obce financovat. Zatím 
hledáme jiné cesty.

Záleží podle vás na osobnosti po-
licisty a jeho osobním přístupu 

ke své práci a plnění svých povin-
ností, na výsledcích, kterých může 
policista dosáhnout? Jaké může mít 
u občanů renomé?

Na osobnosti policisty i jeho přístupu 
záleží velmi – dává to obraz obecní policie. 
Náš strážník vypadá, že na začátku ho prá-
ce i bavila, chtěl lidem pomáhat a být muž 
na správném místě, nyní ale trpí „syndro-
mem vyhoření“ – mám pocit, že ho nikdo 

za těch x let, co tady působí, nepochválil, 
nebyl prostor zajímat se, co a jak kvalitně 
dělá. Některé věci vyřešit nemůže, buď 
z důvodu, že není ve službě, nebo se ne-
najde pachatel trestného činu. Lidé mu asi 
spíše nadávají, než aby se dočkal nějakého 
vděku. To může i odolného člověka demo-
tivovat, a pak se třeba nesnaží tolik, kolik 
by mohl. Nejčastější stížnost na naši OP je, 
že není vidět. Mým úkolem je tedy zkusit 
našeho strážníka přimět k větší aktivitě 
a hlídat, jestli pracuje kvalitně. Otázka je, 
jestli je to vůbec možné. Pokud to možné 
nebude, budeme uvažovat o výměně.

Dříve byl policista hned vedle 
starosty a ředitele školy snad 

nejváženějším občanem obce. Proč 
myslíte, že tomu tak dnes není?

Dnes obecně upadá jakási dřívější úcta 
k autoritám. Někteří lidé mají pocit, že si 
mohou dovolit všechno ke všem. Také sa-
mozřejmě záleží na osobnosti samotného 
strážníka, což už jsem rozvedla v před-
cházející otázce.

S čím se mohou občané Bílovic 
na obecní policii obracet a jakou 

formou?
Na OP se může obrátit každý a dá se říct, 

že se vším. Vše je citováno v § 6/3 zá-
kona 553/91sb. o obecní policii. Strážník 
je povinen poskytnout pomoc v rozsahu 
svých oprávnění a povinností dle zákona 
každému, kdo o ni požádá. Stejně podobně 
má povinnost strážník zakročit, a to i mimo 
pracovní dobu, je-li páchán trestný čin, 
přestupek nebo jiný správní delikt.

Forma oznámení není nijak daná - to 
znamená osobně, písemně, telefonicky, 
mailem - možno je i anonymně.

Má zástupce obecní Policie po-
vinnost na podněty občanů 

reagovat, informovat je o výsled-
cích šetření apod.? Pokud ano, exis-
tuje nějaký termín, do kterého by 

Rozhovor 
s novou velitelkou obecní policie
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Kalendář 
akcí
úterý 16.6. od 19:30 - Divadlo 

v Sokolovně – Milostný trojúhel-
ník – Zbrožek, Liška, Polášek; více 
informací na http://www.milostny-
trojuhelnik.cz/

čtvrtek 25.6. od 18:00 odpoledne 
na Hradisku vzpomínkové se- 
tkání k výročí 600 let upálení mistra  
Jana Husa

neděle 5.7. od 15:00 - Mladé hody 
na farní zahradě - Cyrilometodějské 
hody a posezení u cimbálu; více 
informací na https://www.facebook.
com/ZivaTradiceProBilovice

konec srpna (datum bude upřesně-
no) o. s. Liška pořádá akci „Divadél-
ka pod kaštany“ pro rodiče s dětmi. 
Společné rozloučení s prázdninami 
a přivítání začátku školního roku.

měl reagovat a případné výsledky 
šetření zaslat?

Ze zákona o OP plyne, že policie má 
povinnost reagovat. Pokud máte na mysli 
informovat například o tom, jak byla věc 
dořešena, záleží na konkrétním případu, 
přímo v zákoně toto není stanoveno. 
Záleží na tom, jestli se jedná o trestný 
čin, přestupek, nebo jiný delikt, o kterém 
rozhodují jiné orgány (např. poškozený 
by měl být vyrozuměn jen v případě, když 
o dané věci rozhoduje policie ČR, pokud 
rozhoduje správní orgán, tak musí občan 
o vyrozumění požádat).

Co jsem se ptala našeho strážníka, tak 
ten prý oznamujícím občanům vždy řekne, 
jak bude postupováno při řešení konkrét-
ního případu, zda bude věc předána jiným 
orgánům atd.

Přesný termín je dán pouze správním 
orgánům, policii ČR a dalším orgánům čin-
ným v trestním řízení (zákon o přestupcích, 
správní řád). U naší obecní policie se vždy 
může každý obrátit na strážníka, a pokud 
to je v souladu se zákonem, tak občanům 
jsou informace o průběhu podány (mimo 
např. některá oznámení týkající se trestné 
činnosti, která může být dále rozpraco-
vávána kriminální policií - např. drogy, 
krádeže, sprejerství atd.)

Kolik času z celkového úvazku 
zabírá obecní policii administ-

rativa, čeho se například týká?
Dle informací našeho strážníka je doba 

administrativní činnosti dána konkrétní 
službou, ale průměrně 40 procent. Např. 
jedno řešení přestupku špatného parkování 
- vypsání lístku, vypsání předvolání (2x), 
jeden lístek umístěn za stěrač vozidla. Dále, 
pokud se ve stanoveném termínu majitel 
vozidla nedostaví, je zjišťován telefonicky 
nebo písemně, následně předvolán poštou, 
pokud se ani pak nedostaví, je přestupek 
sepsán i s fotodokumentací, svědky a po-
dobně - a poté je zaslán na odbor dopravy 
k dalšímu řešení. Vše musí být zadokumen-
továno, popis skutku, paragrafové znění 
a podobně.

Spolupracuje obecní policista 
nebo přímo obec s Policií ČR 

nebo s Městskou policií Brno?
Spolupráce mezi PČR a ostatními orgány 

jsou dány v zákoně o OP. Probíhá např. 

předávání poznatků k osobám, vozidlům, 
trestné činnosti, předávání statistik atd.

Dle informací našeho strážníka s měst-
skou policií spolupracuje v menší míře. 
Každá městská a obecní policie je limi-
tována působností na svém katastrálním 
území – tedy dle zákona nikdy strážník jiné 
obce nesmí provádět úkony a zákroky na 
jiném katastrálním území (mimo veřejno-
právní smlouvy s obcemi, které nezřídily 
obecní policii). Takže konkrétně spolupráce 
s Městskou policií Brno probíhá jen při 
předávání poznatků, údajů např. o psech, 
školení atd.

V čem může policista žádat sou-
činnost od občanů?

Dle zákona o OP je každý povinen po-
skytnout strážníkovi osobní, nebo věcnou 
pomoc... Odmítnout může jen tehdy, 
vzniklo-li by jemu nebo osobě blízké váž-
né ohrožení, nebo při plnění jiné zákonné 
povinnosti. Osoba musí být vždy řádně 
strážníkem poučena.

Co má/může občan dělat, když 
vidí běhat psa bez vodítka a ná-

hubku, který se mu zdá nebezpečný?
Opět dle informací našeho strážníka ob-

čané mohou zavolat jak na linku OP, tak na 
linku 158 - pokud je zvíře tak nebezpečné, 
že ohrožuje život, zdraví nebo majetek, 
může být odchyceno. V krajním případě 
a v souladu se zákony, může být zvíře 
zastřeleno. Praxe je dnes taková, že pokud 
není pes nebezpečný, nechá se být, pokud 
se zdá být nebezpečný, obecní policista 
může vykonávat dohled, aby při možném 
napadení osob byl pes zneškodněn. Pokud 
se podaří později zjistit majitele psa, je vše 
řešeno domluvou, blokovou pokutou, nebo 
oznámením příslušnému orgánu (záleží na 
konkrétní situaci).

V současné době vedení obce řeší zří-
zení odchytové služby pro občany Bílovic 
a okolních obcí, které budou mít zájem 
spolupracovat, protože jsme si vědomi, 
že volně pobíhající psi bez majitele jsou 
dlouhodobě velmi palčivým problémem 
v naší obci.

V případě, že se trestný čin dá na 
některých místech vyloženě 

předpokládat (například vandalství, 
sprejerství, krádeže), jaká policie 

činí opatření, aby k nim dál nedo-
cházelo?

Strážník chodí na problémová místa 
častěji na obhlídky, nic jiného v současné 
době dělat nemůže. Samozřejmě uvítá 
jakoukoli pomoc ve smyslu svědectví, 
vedoucí k odhalení pachatele.

Pokud se podaří uspět při získání dota-
ce, plánujeme do obce zavést kamerový 
systém, který by mohl částečně řešit 
problémová místa v obci.

Chcete něco občanům Bílovic 
říci závěrem?

Nebojte se oslovovat a žádat o pomoc 
našeho policistu, nejen v akutních pří-
padných, ale i v případě dlouhodobých 
problémů - kontakty najdete v dalším 
příspěvku. Pokud si budete chtít stěžovat, 
nebo naopak pochválit práci strážníka, 
obracejte se prosím přímo na mě – nejlépe 
osobně či prostřednictvím mailu: bartako-
va@bilovice-nad-svitavou.cz

Děkujeme za rozhovor.
Ptaly se Jana Skládanková  

a Karla Hrabalová 



Úsek dopravy – řešeno celkem 
143 zadokumentovaných přestupků, z toho 
5x oznámeno MÚ Šlapanice odbor dopravy.

Jedná se zejména o přestupky zákaz 
zastavení, stání v zastávkách MHD, stání 
na chodnících a nezpevněných plochách.

Úsek veřejného pořádku - řešeno 
celkem 11 případů.

Jedná se o porušování vyhlášky obce 
(pálení, rušení klidu), zakládání skládek 
a odkládání odpadu mimo vyhrazená místa.

Úsek občanského soužití – řešeny 
3 případy (všechny domluvou).

Schválnosti mezi sousedy, verbální 
napadání.

Úsek majetku – řešeno celkem 21 pří- 
padů.

Jedná se např. o drobné krádeže do 
5 000 Kč, poškozování vozidel a ma-
jetku. 9 případů bylo předáno OO PČR 
Šlapanice pro podezření ze spáchání, 
nebo pokusu spáchání trestného činu 
(krádeže nad 5 000 Kč, vloupání do 
vozidel, obtěžování nezletilých, úmyslné 
požáry, týrání psa).

Ztráty – celkem nahlášeno na služebně 
obecní policie 8 ztrát (doklady, cennosti).

Nálezy – celkem 6 nálezů (1x motorové 
vozidlo, osobní doklady k vozidlům, mobilní 
tel.), ve všech případech se nalezené věci 
dostaly zpět k majitelům.

Ostatní - 4x spolupátrání a pátrání po 
pohřešovaných, hledaných a pachatelích 
trestných činů, 6x usměrňování provozu 
a pomoc při řešení dopravních nehod; 
7x oznámení o potulujících se zvířatech 
(psi, kočky, zvířata hospodářská a volně 
žijící), asistence při konání kulturních, 
sportovních a společenských akcí, dohled 
škola-školka, asistence revizorům MHD, 
soudům a jiným úřadům; zjištěno a od-
straněno 7 vraků.
Blokové pokuty uděleny 
ve výši 9 000 Kč.

Uvedené skutky jsou pouze ty, které 
byly zadokumentovány. Skutky, které byly 
řešeny na místě, nebo poznatky, stížnosti 
a podobně, nejsou ve zprávě započítány.

Dále bych chtěl upozornit občany na 
možnost obrátit se na Obecní policii v Bí-
lovicích nad Svitavou se vším co je „trápí“. 
Učinit různé oznámení či sdělit poznatky je 
možno i anonymně, zprávou na záznamní-
ku tel. linky 545 227 851, popřípadě poštou 
a podobně.

Vzhledem k tomu, že u obecní policie 
pracuje pouze jeden strážník, nelze služ-
bami pokrýt 24 hodin. Služby jsou nepra-
videlné v délce 12 hodin, včetně některých 
sobot, nedělí, mimo služby v noci. Dohled 
nad „pořádkem“ v nočních hodinách pro-
vádí PČR, obvodní oddělení Šlapanice, pod 
které územně Bílovice nad Svitavou patří. 
V případech nepřítomnosti hlídky obecní 
policie je možno se obrátit na tísňovou lin-
ku PČR 158, nebo na PČR obvodní oddělení 
Šlapanice tel. 544 228 002.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ  
ZEJMÉNA STARŠÍM  
OBČANŮM:
• nevpouštějte do obydlí/domu neznámé 

lidi.
• nenechte si provádět od nahodilých 

neznámých občanů příležitostné práce.
• nenechte bez dozoru vaše věci, věci 

umístěné např. ve dvoře domu zajistěte 
tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení 
(v minulosti nejeden případ).

• při např. vycestování, kdy je dům/
byt opuštěn, je dobré poprosit např. 
souseda, aby na objekt dohlédl, včetně 
vybírání poštovních schránek (může 
dojít k vytipování objektu a následnému 
vloupání zejména v době dovolených).

VŠECH OBČANŮ  
SE TÝKÁ VÝZVA:
• nebuďte lhostejní k dění kolem sebe 

(např. u podezřelého vozidla je potřeba 
zapsat registrační značku či značku 
továrního vozu a popřípadě vyrozumět 
obecní policii, či PČR).

• ve svých vozidlech nenechávejte vol-
ně odložené věci, tašky, osobní a jiné 
doklady a podobně, i když opustíte 
vozidlo jen na pár minut. (množící se 
případy vloupání do takových vozidel, 
kde zůstala na sedadle „pouze“ kabelka 
a jiné věci).

OBECNÍ POLICIE
Bílovice nad Svitavou
Tel.: 545 227 851
Mobil: 606 738 379
E-mail: 
policie@bilovice-nad-svitavou.cz

strážník Miroslav Hloušek 

OBECNÍ POLICIE
v období od 1. ledna do 31. prosince 2014

Výzva
Další číslo Bílovického zpravodaje 

bude mít jako hlavní téma SOKOL 
v Bílovicích nad Svitavou. Prosím 
všechny čtenáře, kteří by měli ně-
jaký příspěvek (článek, fotku, příběh, 
dokument…), aby se ozvali redakční 
radě na e-mailovou adresu zpravo-
daj@bilovice-nad-svitavou.cz, nebo 
osobně někomu z redakční rady.

Zároveň prosíme všechny autory, 
aby fotky zasílané redakci měly ve-
likost minimálně 500 kB nebo byly 
v originální tištěné podobě předány 
osobně někomu z redakční rady.

red 

HLEDÁM 
ke koupi rodinný dům v Bílovicích. 
Opravy mi nevadí. Tel.: 774 193 566

SHÁNÍM
loukoťové kolo v dobrém stavu - 
průměr 50-60 cm. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel. 775 228 677

řádková inzerce

Zpráva o činnosti 
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CO V ZÁPISECH
ze zasedání ZO 

NEBYLO

stvo pověřilo řízením obecní policie v 
Bílovicích nad Svitavou MUDr. Vendulu 
Bartákovou. Starosta stručně uvedl, co 
bylo náplní práce obecního strážníka 
a proč vedení obce navrhuje změnu 
v řízení OP. Policista má rozpis plánu 
služeb, přesný rozpis míst, které má 
objíždět, pokud se nedějí žádné mimo-
řádnosti. Spolupracuje s policií Šlapa-
nice, kontroluje vraky v obci, zábory 
veřejného prostranství a parkování. Má 
samozřejmě také řešit nastalé akutní 
problémy. Starosta i místostarosta 
přiznávají, že s ohledem na vytíženost 
jinou činností se řízení OP nemohou 
dostatečně věnovat a jsou skeptičtí 
ohledně možností zlepšení práce 
strážníka. Návrh změnit velení OP 
vzešel neplánovaně na jednání rady 
obce v den konání veřejného zasedání 
zastupitelstva a byl do programu jed-
nání zařazen proto, aby se nemuselo 
na schválení změny čekat až do dalšího 
veřejného jednání, které bude v červnu.

MUDr. Bartáková komentovala svůj 
pohled k uvedenému kroku, představu 
o dalším postupu a také odpovídala na 
dotazy zastupitelů. Do diskuse vstou-
pila i tajemnice Mgr. Kárná s upřesně-
ním historických a administrativních 
souvislostí v organizaci velení obecní 
policii.

Místostarosta doplnil, že MUDr. Bar-
táková má například snahu o vydání 
nových obecních vyhlášek, ale pokud 
nebude nikdo, kdo bude kontrolovat 
a vymáhat dodržování, jsou vyhlášky 
k ničemu. Důvodem změny je snaha 
přispět ke zlepšení práce policisty, ane-
bo získat objektivní podklady k řešení 
neuspokojivé situace v jeho činnosti. 
MUDr. Bartáková má nyní relativně 
více času se tomuto věnovat, než mají 
starosta a místostarosta.

V bodu Diskuse se jeden z občanů 
ptal na náplň změny územního plánu, 
kdy na začátku jednání ZO bylo zmiňo-
váno, že tento bod jednání je odložen 
na příští zasedání zastupitelstva. 
Místostarosta upřesnil, že nejde o nic 
nového, ale že se ještě nepodařilo do-
končit procedurální proces první změny 
územního plánu, který se táhne už 5 let.

Tentýž občan dále uvedl připomínku, 
že uvádění parcelních čísel v bodech 

ZASEDÁNÍ KONANÉ 
DNE 19.2.2015

Z účasti na zasedání byli omluveni 
pánové Zavadil a Šenk.

Po přednesení zprávy z jednání rady 
obce projednali zastupitelé schválení 
smlouvy se zhotovitelem středu obce. 
Přihlásily se firmy Komfort, Esox, Bergr 
Bohemia

Cena díla dle smlouvy je 44 000 400 
Kč bez DPH. P. Štancl se ptal, zda 
se uchazeči vzdali práva na odvolání 
a dostal odpověď, že firma Esox se 
tohoto práva nevzdala, takže je nutné 
počkat s dalšími kroky do 28.3.2015, 
kdy vyprší lhůta pro odvolání.

Místostarosta doplnil informace 
o plánu financování stavby a ujistil 
občany, že obec na stavbu prostředky 
má, vzhledem k úvěru, který si obec 
vloni vzala, má obec na účtu k dispozici 
cca 60 milionů.

Dále byla projednání veřejnoprávní 
smlouva s TJ Sokol, která se týká 
dotace 70 tisíc Kč na akci výstavba 
zázemí hřiště. Celá akce bude stát 118 
tisíc. Formu veřejnoprávní smlouvy 
nařizuje novelizace zákona 128/2000 
Sb. o obcích, která stanoví, že dotace 
nad 50 tisíc se musejí poskytovat touto 
formou, musejí se schvalovat na veřej-
ném zasedání a s platností od 1.7.2015 
také zveřejňovat na webu.

Tajemnice p. Kárná přečetla rozpoč-
tové opatření, kterým se zpracovávají 
příspěvky z úřadu práce na údržbu 
a administrativu v archivu, vyčleňují 
se prostředky na opravy v kulturním 
domě (výměna oken v budově) a pení-
ze pro RC Žirafa, které byly schválené 
už vloni, ale k jejich čerpání dochází 
až nyní.

Místostarosta informoval o výsledku 
inventarizace ke konci roku 2014.
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V bodu Různé starosta vyslovil pros-
bu k občanům, aby dbali na bezpečnost 
s  ohledem na budování terminálu IDS 
a také během bourání a následné stavby 
ve středu obce.

V bodě diskuse žádný příspěvek nepadl. 
Na závěr starosta pozval občany na příští 
zasedání, které se kvůli uzavření obecní 
hospody bude konat v sále Restaurace 
u Ševčíků.

ZASEDÁNÍ KONANÉ  
DNE 1.4.2015

Jednání se konalo v sále restaurace 
u Ševčíků, do sálu Obecní hospody se vrátí 
veřejná zasedání až na konci roku 2015.

Zastupitelstvo projednávalo odkup po-
zemku pro zbudování zálivu MHD zastávky 
u cihelny směrem do Brna, a to za 91 tisíc. 
Záliv pro zastávku bude v tomto místě 
zřízen i ve směru od Brna, tam ale bude 
vybudován na pozemku ve vlastnictví obce.

Starosta informoval o vícenákladech 
spojených s budováním přestupního uzlu 
IDS, které jsou spojené s opravou břehu 
řeky v místě, kde se buduje obratiště au-
tobusů. Zvýšena hladina řeky po jarních 
deštích strhla část břehu. Obec kvůli tomu 
požádala o prodloužení ukončení realizace 
stavby do konce května a dochází tím také 
k navýšení ceny stavby o 121 tisíc korun.

Další bod jednání se týkal toho, že obec 
předala vodovod do majetku dobrovol-
ného svazku obcí Časnýř. Cílem obce je 
šetřit DPH, které si Časnýř může odečíst, 
zatímco obec DPH dosud při všech pra-
cích s vodovodem musela zaplatit. Účetní 
hodnota majetku vloženého do svazku 
je přes 19 milionů. Ve stanovách svazku  
je podle informace starosty uvedeno, že 
pokud se svazek rozpadne, vložený maje-
tek se v plném rozsahu vrací obcím, takže 
by o něj obec neměla přijít.

Poměrně rozsáhlá diskuse proběhla před 
schvalováním bodu, ve kterém zastupitel-



nákupů, prodejů apod. běžným obča-
nům nic neříká, a navrhl, že by zastu-
pitelé měli aspoň přibližně místopisně 
uvádět, kde se zmiňované parcely 
nacházejí.

Starosta reagoval, že v rekonstru-
ovaném sále Obecní hospody bude 
projektor a tam se počítá s tím, že se 
projednávané pozemky budou obča-
nům „vizualizovat“.

Stále stejný občan projevil pochybnost, 
že v místech plánované zastávky U cihelny 
ve směru od Brna je podél silnice pozemek 
v majetku obce. Místostarosta odpověděl, 
že dle katastru nemovitostí je podél silnice 
několik metrů široký pás v majetku obce 
a že realizace zálivu tam tedy možná je.

Dotaz dalšího občana se týkal převodů 
bytových domů na Polance z majetku obce 
do majetku nájemníků, které byly někde 

urychleny a jinde ne. Dotaz komento-
vala Mgr. Kárná, že nebyl možný stejný 
postup u všech, protože stavby byly 
dotované z různých titulů a ne všech-
ny oprávněné instituce s urychlením 
převodu souhlasily.

Jana Skládanková 

Jak již bylo avízované, ke dni  4. 5. 2015 
se přestěhovaly kanceláře OÚ z Komen-
ského č.p. 446 na Komenského č.p. 210 
(restaurace u Ševčíků) a Komenského 
č.p. 733 (klubovna DPS, vchod z ul. Sv. 
Čecha).

Vzhledem k získané dotaci na rozšíření 
ZŠ do prostor OÚ došlo k dočasnému 
přestěhování pošty, úředníků, vedení obce 
a obecní policie. Na konci roku 2015 by 
mělo nastat stěhování úřadu, pošty i obecní 

policie do nových prostor, které vzniknou 
výstavbou středu obce.

Stěhování nebylo jednoduchou záleži-
tostí. Přípravy a postupné kroky k přestě-
hování jsme činili již od prosince 2014. 
Muselo dojít k archivaci dokumentů úřadu 
do spisovny, k úplnému vyklizení kanceláří 
a přestěhování všech technologií (internet, 
server, telefonní linky atd.).

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
zaměstnancům obce, kteří se nad rámec 

o dočasném sídle obce 
a obecního úřadu

INFORMACE
svých pracovních povinností tohoto neleh-
kého úkolu zhostili velmi úspěšně. Velký 
dík všem zúčastněným za jejich pracovní 
nasazení a vzájemnou spolupráci.

V sobotu 25. 4. 2015 nám pomohla 
část jednotky sboru dobrovolných hasičů 
vystěhovat nábytek z kanceláří do nových 
prostor, tímto jim také velmi děkuji.

V současné době, na adrese 
Komenského č.p. 210 (restaura-
ce u Ševčíků), se v prvním patře 
nachází:
Matrika  . . . . . . . . . . . . 545 227 427
 Daniela Binarová, Ivana Lockerová
Stavební úřad . . . . . . . . . 545 227 113
 Josef Semrád, Ing. Dagmar Němečková
Podatelna, pokladna  . . . 545 227 427
 Jitka Bořilová
Nájmy, pronájmy, 
odpadové hospodářství  . 545 227 427
 Jaroslava Podešvová
Účtárna . . . . . . . . . . . . 545 227 072
 Hana Opletalová, Věra Severová
Služebna Obecní policie Bílovice nad 
Svitavou  . .545 227 851, 606 738 379
 str. Miroslav Hloušek

Na adrese Komenského č.p. 733 
(DPS, vchod z ul. Sv. Čecha) se 
nachází vedení obce:

Tel.: 545 227 335
Starosta obce Miroslav Boháček
Místostarosta obce  Mgr. Martin Vozka
Tajemnice úřadu  Mgr. Ida Kárná

Kontakt na údržbu obce 
Ivo Podešva  725 901 813
Dobroslav Šanda 606 620 849

Ida Kárná 

10



11

Čtenářské 
okénko

Každý týden chodím několikrát ko-
lem budoucí nové bílovické knihovny 
a přemýšlím, v které části základů 
bude. Těším se, až se budova vynoří 
z lešení. Jestli bude mít také svého 
ducha a kouzlo jako ta stávající.

Do knihovny přišli v květnu malí žáčci 
ze všech bílovických školek. Povídali 
jsme si o pohádkách, pomohli jsme 
Křemílkovi s Vochomůrkou vypěstovat 
diviznu a uspořádali jsme první mist-
rovství Bílovic v házení klobouku na cíl. 
Se žáky z prvních a druhých tříd jsme 
probírali koně. Jeli totiž na školu v pří-
rodě a chtěli být informováni. Proběhly 
zajímavé besedy. Začátkem dubna 
jsme pomyslně cestovali nejkrásnější 
částí kanadských Skalistých hor a ná-
rodními parky s paní Šárkou Poliakovou 
a s panem Luďkem Ledvinou na Kubu.

Z nových knih chci připomenout tři 
romány Jojo Moyesové, bestseller 
Jo Nesboa Policie a další knihu 
Simona Mawera Dívka, která spadla 
z nebe (autor Skleněného pokoje).

A citát na závěr: „Až ti bude v životě 
nejhůř, otoč se ke slunci a všechny 
stíny padnou za tebe.“ John Lennon

Příjemný zbytek jara, krásnou dovo-
lenou a prázdniny.

M. Nedopilová, knihovnice 

Na rok 2015 naše mateřská škola 
znovu získala další finanční prostředky 
(75 000 Kč, z toho 15 000 Kč vlastní 
vklad) na realizaci rozvojového programu 
MŠMT Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 2015.

Naše mateřská škola si dala za dlou-
hodobý cíl přispět ke zmírnění potíží při 
narušené komunikační schopnosti u dětí 
předškolního věku, a to pomocí logopedické 
prevence prováděné prostřednictvím „Ja-
zykových chvilek“ v jednotlivých třídách.

Paní učitelky ve třídách s dětmi několi-
krát týdně zařazují dechová cvičení, jejichž 
cílem je prohloubení dýchání a zvládnutí 
správného vdechu a výdechu při mluvení, 
tj. prodloužení fáze výdechu a jeho správné 
řízení. Dále s dětmi dělají průpravná arti-
kulační cvičení, při kterých se procvičují 
artikulační orgány – jazyk, čelist, zuby, rty 
a měkké patro. Děti baví i nápodoba zná-
mých přírodních zvuků. Velmi důležité je 
procvičování hlásky ve slabikách, slovech, 
větách, říkankách, písničkách i příbězích. 
Nedílnou součástí jazykových chvilek jsou 
fonační cvičení, při kterých se rozvíjí slu-

Jazykové chvilky
Primární logopedická 
prevence v MŠ

chové vnímání, sluchová analýza a jsou 
průpravou pro správnou výslovnost hlásek.

Pro děti je také velmi důležité zvlád-
nout propojení motoriky mluvních orgá-
nů, oka a ruky - grafomotoriku.

K práci s dětmi jsou využívány pomůcky 
uložené v jazykovém koutku: hry, brčka, 
látkové kapesníčky, peříčka, papírové 
proužky, zvukové a foukací hračky, grafo-
motorické listy, didaktické kartičky, obrázky 
na artikulaci a napodobování zvuků, listy 
pro sluchové vnímání, listy pro zrakovou 
koordinaci, pexesa, zakoupené výukové 
programy na dotykovém notebooku.

V mateřské škole je všem dětem po-
skytován správný mluvní vzor, každá 
paní učitelka má dostatečnou zásobu 
básniček, písniček a říkadel, vyprávění 
a dramatických her, kde je zakotvena dobrá 
výslovnost.

Pokud budou rodiče v jazykové průpravě 
s mateřskou školou aktivně spolupracovat, 
bude pokrok v komunikaci dětí velmi brzy 
znatelný a určitě přinese radost všem – 
dětem, pedagogům i rodičům.

Eva Dvořáková 

Ve dnech 5.–6. 3. 2015 jsem obdrže-
la celkem 90 vyplněných ŽÁDOSTÍ 
O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ.

Protože to byl větší počet žádostí 
o umístění v mateřské škole (dále MŠ), 
než jsem mohla nabídnout, postu-
povala jsem při rozdělování dětí podle 
KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 
V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO 

ROK 2015–2016, která byla zveřejněna pro 
všechny zájemce.

Kapacita naší MŠ je 137 míst pro kluky 
i holčičky zpravidla ve věku 3–6 let. Ve škol-
ním roce 2014–2015 máme 66 předškoláků 
a z tohoto počtu několik dětí bylo navrženo 
na odklad školní docházky do základní 
školy. Takže v březnu 2015 jsem zatím 
vydala 53 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 
MŠ a 37 ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ 
DO MŠ.

Pokud zůstane menší počet před- 
školáků s odloženou docházkou v MŠ, 
než předpokládám, volná místa v MŠ 
nabídnu dalším dětem podle kritérií, 
nejpozději do konce srpna 2015.

Dobrou zprávou pro všechny rodiče 
zatím nepřijatých dětí je, že k 31.8.2014 
zřizovatel MŠ – Obec Bílovice nad 
Svitavou – podal projekt na rozšíření 
a navýšení kapacity mateřské školy 
v Bílovicích nad Svitavou. V dubnu 
2015 byla finanční částka od Minis-
terstva školství přislíbena. Realizace 
projektu by měla probíhat v roce 2016.

Za mateřskou školu 

Jiřina Šubrtová, ředitelka MŠ 

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ
do mateřské školy na školní 
rok 2015-2016



Po letních prázdninách, které vždy 
utečou jako voda, jsme se sešli opět ve 
třídách se svými kamarády a přivítali 
jsme mezi sebou nové děti.

Hned v říjnu jsme byli dvakrát v di-
vadle. Soubor Domino zahrál ve školce 
dětem pohádku O kominici a čertovi, 
při které si děti vyrobily drobný dárek. 
Podruhé jsme se vypravili do divadla 
Radost na pohádku Míček Flíček.

Krásné maňáskové divadélko Šikulka 
nám v listopadu představilo hned tři 
nové pohádky: Chlubilka, O princez-
ně Adélce a Jak se prasátka naučila 
chovat.

V prosinci přijely veselé Tetiny 
s  Mikulášskou nadílkou, a to už bylo 
všem jasné, že se blíží Vánoce. Proto 
jsme pozvali tvořivé maminky, tatínky, 
babičky i dědečky na vánoční dílnu, 
aby s námi strávili hezké dopoledne 
nebo odpoledne při vyrábění vánočních 
výrobků.

Závěrečnou tečkou za starým kalen-
dářním rokem v MŠ bývá již tradičně 
vánoční nadílka, na kterou se děti vždy 
moc těší, neboť zde dostanou nové 
hračky, se kterými si mohou hrát.

Než se nadějeme, jsme po Vánocích opět 
mezi svými kamarády a hned první týden 
v novém roce jsme zhlédli nádhernou 
zimní pohádku, ve které nás překvapil lední 
medvěd v téměř životní velikosti.

Před zápisem do 1. třídy ZŠ se naši 
předškoláci zašli podívat za svými bývalými 
kamarády do prvních tříd. Mohli jsme si 
pohrát i v tělocvičně, která všechny děti 
nadchla svou velikostí.

JAK JSME PROŽILI 
ŠKOLNÍ ROK 2014–2015 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V únoru jsme si poslechli neobvyklé 
zvuky a netradiční nástroje při muzi-
koterapii.

V březnu jsme opět vyrazili do br-
něnského divadla Radost na předsta-
vení Broučci.

V květnu nám kouzelník předvedl 
svoje triky a kouzla. Vyčaroval dokonce 
živá zvířátka. Děti se radovaly, že nám 
je kouzelník nechá v MŠ, ale kdepak! 
Odvezl si je s sebou.

A ve stejném měsíci se všechny 
naše třídy byly povozit na konících na 
Panské Líše.

Ke Dni dětí nám místní bílovičtí hasiči 
připravili u jezírka za hájenkou krásné 
překvapení - ukázali nám vybavení 
a hasičskou techniku, děti si mohly 
vyzkoušet stříkat z hadice, plnily různé 
úkoly a odměnou jim bylo plno sladkos-
tí, které pro ně hasiči nachystali.

Prázdniny se kvapem blíží, a tak jsme 
se zajeli podívat na polodenní výlet do 
ZOO v Brně.

Na závěr školního roku bývá pasování 
předškoláků na školáky za účasti rodičů 
a prarodičů. Tentokráte malé školáčky 
pasoval pan král, kterého si s sebou 
přivezly Tetiny.

Konec školního roku je tu a nezbývá 
než popřát dětem i rodičům hezké 
prázdniny plné sluníčka, radostných 
dětských výkřiků u vody a hodně spo-
lečných zážitků, na které v běžném 
denním shonu je tak málo času.

Romana Sedláková 
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Ráda bych touto cestou informovala 
všechny rodiče o změnách týkajících se slo-
žení stravy ve školní jídelně a zároveň děkuji 
všem rodičům, kteří se v uplynulých třech 
letech snažili o zlepšení kvality obědů ve ŠJ.

Považuji za důležité zdůraznit, že po-
žadavky nás rodičů se týkaly používání 
dehydrovaných směsí (průmyslově vyrá-
běné instantní směsi, které obsahují glutamát, 
celou škálu dochucovadel, konzervantů 
a vysoký obsah soli) a netýkaly se chuti 
jídel, neboť to je pochopitelně individuální 
záležitost a nelze vyhovět všem.

Zastaralá vyhláška o stravování pro ŠJ 
bohužel opomíná problematiku glutamátu 
a jiných aditiv. Také zapomíná na podíl 
čerstvých surovin ve stravě dětí a je pouze 
na dobré vůli vedoucího ŠJ, zda zvolí jedno-
dušší cestu, což je zalévání práškové směsi 
horkou vodou, nebo časově náročnější škrá-
bání čerstvé zeleniny, brambor… Paradoxně 
je vaření z dehydrovaných směsí tou dražší 
variantou! V uplynulých letech se nám 
rodičům nepodařilo prosadit požadované 
změny - jedním z důvodů bylo, že aktivitu 
rodičů nepodpořilo bývalé vedení školy.

Zde si, jako lékařka zabývající se celostní 
medicínou, dovolím podotknout, že v sou-
časné době je již dostupná řada studií o ku-
mulativním efektu aditiv v potravě a také 
o škodlivých vlivech „chemické“ stravy 
na imunitu, psychický a fyzický vývoj dětí, 
například v jejich chování (hyperaktivita, 
únava), což se pochopitelně odrazí i na 
jejich školních výsledcích. Střevo je náš 
největší imunitní orgán a ptám se, zda není 
tedy rozumnější dbát více o každodenní 
prospěšnou stravu, než posilovat imunitu 
výživovými doplňky nebo léky?

Nadměrný obsah soli v polotovarech 
a instantních směsích přispívá k vysokému 
tlaku (v ČR má 50 % dospělé populace 
vysoký tlak a věková hranice se posouvá 
do kategorie mladých dospělých) a zvyšuje 
riziko výskytu kardiovaskulárního one-
mocnění a cévní mozkové příhody. Stojí 
za to zamyslet se nad těmito souvislostmi 

a začít se zajímat o složení stravy, kterou 
naše děti ve školní jídelně konzumují 200 
dní ročně (za 9 let školní docházky jde 
o 1800 obědů na žáka). 

Dobrou zprávou pro všechny rodiče, 
které výše uvedené souvislosti znepoko-
jovaly, je nástup nového vedoucího školení 
jídelny od září školního roku 2014/2015 
– p. Jana Koláře. Touto cestou bych mu 
chtěla poděkovat jménem rodičů žáků ZŠ 
za odvahu a vytrvalost, kterou postupně 
prosazuje krok za krokem pozitivní změny 
v školní jídelně.

Podívejme se, k jakým konkrétním změ-
nám zatím tedy došlo od začátku tohoto 
školního roku, a proč je důležité, aby o nich 
rodiče dětí byli informováni:
• polévky nyní obsahují vysoký podíl kva-

litní zeleniny, luštěnin, tudíž děti přijímají 
mnohem větší podíl vlákniny, než tomu 
bylo doposud,

• vývar se již nevaří z instantní směsi, ale 
z masa, což se hned pozná podle vůně,

• koření používané na dochucení polévky 
neobsahuje glutamát,

• k zahušťování polévek jsou používány 
často jáhly, hrubá krupice nebo pohan-
ka, namísto jíšky z bílé mouky,

• levné uzeniny jsou nahrazeny vejci 
a zeleninovými karbanátky nebo růz-
nými druhy smažené zeleniny,

• maso je převážně z českých zdrojů, 
ryba je v jídelníčku 2–3x měsíčně,

• v nabídce jsou zdravé přílohy jako jáhly, 
kuskus, bulgur a pohanka, které jsou 
z výživového hlediska pro děti vhodnější 
než knedlíky a těstoviny z bílé mouky, 
ale upozorňuji na to, že tato varianta 
je obvykle v jídelníčku uvedena jako 
oběd č.2, tudíž je potřeba si ji předem 
objednat,

• bramborová (lepivá) kaše ze žlutého 
prášku z jídelníčku zmizela nadobro,

• nově se zařazuje čerstvý salát jako 
varianta hlavního jídla 1xtýdně,

• sladké hlavní jídlo bývá každý pátek,  
2x měsíčně je v nabídce sladká kaše,

• salátový bar mají děti možnost využít 
3x týdně,

• nápoje: děti si mohou vybrat mezi čistou 
vodou a čajem (z pytlíků, ne přeslaze-
nou instantní směsí), nebo je v nabídce 
také džus ze 100% koncentrátu bez 
přidaného cukru,

• ovoce: toto téma je velká výzva pro 
pana Koláře, jablka totiž často nachází 
v odpadkových koších ve škole a na 
ulici. To je také důvod, proč se rozhodl 
zúčastnit školení s názvem: „Jak nápa-
ditě servírovat ovoce na školách?“ Což 
je jen dalším důkazem pro nás rodiče, 
že mu na zdravém stravování našich 
dětí záleží.

• od příštího roku se k oslazení svači-
nových kaší a nápojů budou používat 
i vlastní zdroje medu (na škole od letoš-
ního roku funguje včelařský kroužek).
Shrnutí: v nynějším jídelníčku je výrazně 

vyšší podíl vlákniny a nižší podíl prázdných 
kalorií, 95% surovin je čerstvých nebo 
zmražených, namísto instantních, tudíž se 
povedlo zredukovat i zbytečný příjem glu-
tamátu, nadměrné množství soli a cukru. 
Žáci se mají možnost seznámit se zdra-
vými jídly. Tímto naše ŠJ splňuje několik 
zásadních bodů modernějších (v ČR zatím 
oficiálně nenařizovaných) výživových 
doporučení pro ŠJ, které jsou shrnuty 
v projektu „Skutečně zdravá škola“. (http://
www.skutecnezdravaskola.cz)

Pro rodiče budoucích předškoláků je 
také dobrou zprávou to, že se mohou již 
od příštího školního roku rozhodnout pro 
předškolní třídu v budově ZŠ, a nemusí mít 
tak obavy ze stravy, která by byla zatěžující 
až škodlivá pro křehký dětský organizmus. 
Až doposud totiž velkým (a z mé osobní 
zkušenosti i jediným) hendikepem této třídy 
byla strava ve školní jídelně. Pro děti, které 
byly zvyklé na domácí stravu paní kuchařky 
z bílovické MŠ, znamenal tento přechod 
doslova šok. To stejné platilo i pro prvňáky.

Na závěr bych ráda poděkovala panu 
řediteli Žandovi, který se na zlepšování 
kvality školního stravování aktivně podílí od 
ledna 2015 a dohlíží, aby se podíl aditiv ve 
stravě žáků minimalizoval. Pan ředitel má 
ambiciózní plán - v příštím školním roce by 
chtěl přihlásit naši školu do celorepublikové 
soutěže o nejlepší školní jídelnu!

MUDr. Eva Kettmannová 

Školní jídelna
Víme, co jí naše děti?
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Předkladatelem projektu byla obec 
Bílovice nad Svitavou. Jedná se o výstav-
bu komunikací a zpevněných ploch pro 
potřebu přestupního terminálu v prostoru 
železniční stanice v obci. Prostor jako 
celek plní potřeby cestujících i přepravců 
železnice a BUS.

Realizace projektu byla ukončena 
5/2015. Slavnostní otevření se uskutečnilo 
12.6.2015 za přítomnosti Ing. Stanislava 
Juránka, náměstka hejtmana JMK, Ing. 
Ivo Minaříka, zástupce ředitelky Krajského 
úřadu JMK, Ing. Jiří Horský, ředitel spo-
lečnosti KORDIS JMK, a.s., Ing. Jiří Matula, 
projektant akce, Ing. Hana Kvapilová, ma-
nažerka projektu EU, správa a údržba JMK, 
Ing. Petr Maurer, ředitel závodu Morava, 
divize silničního stavitelství SKANSKA 
a.s., Monika Škrdlová, koordinátor BOZP, 

TDS, společnost TRUVIA s.r.o., starostové 
okolních obcí a zastupitelé Obce Bílovice 
nad Svitavou. 

CÍLEM PROJEKTU BYLO: 
• Zvýšení využití hromadné dopravy. 
• Zvýšení bezpečnosti. 

Operační program CZ 1.11. ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 11.1. Dostupnost dopravy , oblast podpory 11.1.2 Rozvoj dopravní 
obslužnosti a veřejné dopravy. ˇ4íslo výzvy 34, 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy- terminály.

Registrační číslo projektu: CZ.1.1/1.2.00/34.01580
Název projektu:

Žadatel: Obec Bílovice nad Svitavou

Přestupní uzel „Terminál IDS JMK“
u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou

• Úprava organizace provozu na širší 
komunikaci (lepší příjezd, lepší otáčení 
autobusů).

• Lepší organizace, dostupnost informací, 
lepší přístup na nástupiště vlaku. 

• Snížení provozu na ul. Komenského 
o 50%.

• Úspora času při parkování, návaznost 
na další druhy dopravy.

• Návaznost pro turisty navštěvující Mo-
ravský kras. 

• Rekonstrukce přednádražního prostoru, 
zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty.

• Součástí stavby je stání pro 24 kol 
v nádražním prostoru.
Touto akcí dochází k modernizaci 

a zkvalitnění cestování v lokalitě pře-
stupního uzlu Bílovice nad Svitavou. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
byla 20 388 069,40 Kč bez DPH. Dotace 
je poskytována ve výši 85% uznatelných 
výdajů a finanční spoluúčast obce je ve 
výši 15 %.

Administrátor projektu: 
Mgr. Ida Kárná 



Předkladatelem projektu je Obec Bí-
lovice nad Svitavou. Projekt připravilo 
a naplánovalo vedením obce. Realizace 
přestavby je z časových důvodů rozdělena 
na dvě etapy. Jedná se o rozšíření kapacity 
základní školy. 

První etapa byla zrealizována do ter-
mínu 9/2014. V současné době je reali-
zována druhá etapa. Stavba byla předána 
04.05.2015, jedná se o propojení budovy 
ZŠ do původní budovy OÚ. Vybudují 

se další 3 třídy se sociálním zázemím 
a šatnou pro děti. Realizací celého 
projektu dojde k navýšení kapacity ZŠ 
o 124 žáků, ke zkvalitnění vzdělávání 
handicapovaných osob a revitalizaci 
plochy tělocvičny ZŠ. 

Vybavení tříd je financováno z rozpočtu 
zřizovatele, tedy Obce Bílovice nad Svita-
vou. Tento projekt zvýší kvalitu vzdělávání 
v Základní škole Bílovice nad Svitavou, 
příspěvková organizace. 

Operační program CZ 1.11. ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 
11.3. 3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01478
Název projektu:

Žadatel: Obec Bílovice nad Svitavou

Rozšíření infrastruktury 
pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou

Touto akcí dochází k další modernizaci 
a zkvalitnění výukového prostředí ZŠ Bí-
lovice nad Svitavou. Předpokládaná hod-
nota veřejné zakázky byla 7 270 000 Kč 
bez DPH. V rámci soutěže byl vybrán do-
davatel s nabídkovou cenou 5 133 526 Kč  
bez DPH. Dotace je poskytována ve výši 
85% uznatelných výdajů a finanční spo-
luúčast obce je ve výši 15 %.

Administrátor projektu: 
Mgr. Ida Kárná 
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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) a  jejich 
počet stále roste. Přijďte i  Vy rozšířit 
jejich řady! Vzdělávání v  seniorském 
věku napomáhá k udržení kvality života 
přívětivým a důstojným způsobem. Zá-
kladním úkolem U3V je zprostředkovat 
seniorům nové poznatky, vědomosti, do-
vednosti, 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 semest-
rů a  je zaměřen na otázky zdravého 
a smysluplného životního stylu ve vyš-

Vzdělávání na U3V na Masarykově 
univerzitě má formu přednášek, cvičení, 
seminářů a exkurzí, účastníci mohou vy-
užívat studovny a knihovny. Přednášky 
trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jed-
nou 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 maturi-
tou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně 
se hradí pouze zápisné, které bylo pro 
akademický rok 2015/2016 stanove-
no na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží 
osvědčení na slavnostní promoci.

Přihlášky budeme přijímat osobně 
(Komenského nám. 2, Brno) nebo 
elektronicky od 4. května 2015 do 
30. června 2015. Další podrobnosti 
o  Univerzitě třetího věku Masaryko-
vy univerzity včetně fotografií a  vi-
deoukázek našich aktivit najdete na  
www.u3v.muni.cz 

ším věku. Na obsahu přednášek se podílí 
všech 9 fakult MU. V akademickém roce 
2015/2016 bude také nově otvírán tříletý 
běh kurzu Dějiny umění a vizuální kultury. 
Dále pořádáme ve spolupráci s našimi part-
nery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita 
třetího věku v Moravském zemském muzeu, 
Kulturní dědictví a památková péče na jižní 
Moravě (ve spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, 
opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým 
muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad ten-
to rámec pořádány tematické krátkodobé 
kurzy zaměřené na informační technologie, 
cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, 
otázky a  problémy z  oblasti humanitních 
i přírodních věd. V programu nechybí ani 
jednodenní exkurze vztahující se k obsahu 
přednášek či tematických kurzů.

Masarykova univerzita
otevírá dveře seniorům



ZAPOJUJEME SE  
DO DĚNÍ V OBCI

V sobotu 23.5.2015 se u příležitosti 
uctění památky nedávno zesnulého bílo-
vického varhaníka a zakladatele bílovic-
kého sboru pana Bronislava Tomáše konal 
1. ročník Bílovického sborového festiva-
lu. Naše děti vytvořily pamětní sošky pro 
účinkující a dostalo se jim cti osobně je 
předat přímo na akci. Sošky mají podobu 
lišek a jejich nadšenými tvůrci byli: Eliška 
Pavlíková – 11 let, Terka Helánová – 9 let, 
Katka Helánová – 12 let, Honzík Kareš – 
7 let, Katka Dočkalová – 7 let, Peťa Bunža 
– 9 let a Jan Kvasnička.

PRÁZDNINY U NÁS – CVIČENÍ 
A PŘÍVESNICKÉ TÁBORY

Letos poprvé s námi mohou trávit léto 
nejen děti na přívesnických táborech, ale 
i dospělí, kterým nabízíme cvičení pod 
vedením certifikovaných trenérů.

Posílit svá těla můžete na závěsných 
popruzích TRX, kde se využívá vlastní váhy 
těla. Jedná se o funkční trénink, což zname-
ná, že cvičení je sestaveno tak, aby se aktivně 
procvičilo co nejvíce svalů v těle a napodobily 
se každodenní aktivity člověka. Cvičení je 
vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro 
profesionální sportovce. Kontakt: Daniel 
Kotas – tel. 777 646 435, info@chodec.com

Pokud se rádi pohybujete jen na čerstvém 
vzduchu, můžete využít pravidelných kurzů 
a tréninků Nordic Walking. Jedná se o sport, 
při kterém zabírá až 90 % svalů v těle a ke 
kterému potřebujete jen hole (ty si u nás 
můžete zapůjčit) a rozhodnutí vyrazit ven. 
Během tréninku si vyzkoušíte různé techniky, 
posilování s holemi a protažení. Kontakt: Eva 
Kotasová – tel. 608 832 313, eva@chodec.
com Přehled na období letních měsíců:

Nordic Walking trénink 
Čt 18:45 – 19:45 hod.
Nordic Walking kurz
1. část - Čt 18.6.2015 18:45 – 20:15 hod.
2. část - Čt 25.6.2015 18:45 – 20:15 hod.
Body Balance 
Po 19:15 – 20:15 hod.
St 9:00 – 10:00 hod.
TRX tréninky 
Po 18:00 – 19:00 hod.
Út 18:30 – 19:30 hod.
Út 19:45 – 20:45 hod.
Léto nám klepe na dveře a my se již 

těšíme na spoustu času tráveného venku 
a na pestrý program devíti přívesnických 
táborů pro různé skupiny dětí ve věku 
2,5 – 15 let. Stále ještě není plně využita je-
jich kapacita, proto je možno se na většinu 
z nich i nadále hlásit. Podrobné informace 
ke všem tematickým týdnům včetně popisu 
programu najdete na www.liska.luzanky.
cz/prazdniny (příměstské tábory).

STAŇTE SE NAŠIMI LEKTORY
Právě v tuto chvíli pro vás chystáme 

nové aktivity pro nadcházející školní rok. 
Je to nejlepší chvíle stát se naším novým 
lektorem. Máte-li chuť se u nás realizovat, 
kontaktujte mne. Jste vítáni.

Krásné pohodou prosluněné léto plné 
pozitivních zážitků vám za tým pracoviště 
Liška přeje
Klára Říhová, vedoucí pracoviště 
tel.: 725 808 221; rihova@luzanky.cz

Liška je tu s vámi,
buďte s ní!

V kroužcích Rukodělné čarování, Bar-
vínek a Creative handmade děti vyrobily 
válečková razítka s vlastními florálními 
vzory. Společně je pak použily k vyzdobe-
ní zdi dětského hřiště na Polance. Naše 
práce na stěně o velikosti cca 3 x 14 m byla 
dokončena v neděli 31. 5. 2015 a svůj otisk 
zde zanechalo 41 dětí. Doufáme, že díky 
jejich aktivitě vám zde bude zase o něco 
příjemněji.

Pro ty, kteří mají rádi spíše klidnější 
cvičení, probíhají v Lišce lekce Body Ba-
lance, což je forma cvičení, při kterém se 
protahují svaly, uvolňují klouby a mobilizuje 
se páteř. Cvičení pomáhá ke správnému 
držení těla a je vhodné jak pro nesportov-
ce, kteří se chtějí protáhnout, tak pro ty, 
kteří si chtějí po tvrdém tréninku svá těla 
protáhnout a uvolnit. Kontakt: Eva Kotaso-
vá – tel. 608 832 313, eva@chodec.com
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Krátká 
zpráva 
Z MATRIKY 
obce

V Bílovicích nad Svitavou žije při-
bližně 3600 obyvatel. Každý rok jich 
přibližně 20 zemře (v roce 2013 
to bylo 27 občanů, v roce 2014 
potom 21) a 40 nových se narodí. 
V roce 2013 se narodilo 21 dívek 
a 26 chlapců, v roce 2014 dívek 
22 a chlapců 15. Z obce se v roce 
2013 odstěhovalo 87 a přistěho-
valo 105 lidí. Roku 2014 to bylo 
112 přistěhovalých a 108 odstěho-
vaných. Mezi nejčastější mužská 
jména v obci patří Jan (112), Petr 
(108) a Jiří (90), mezi nejčastější 
ženská pak Jana (79), Hana (67)  
a Marie (66).

Jan Horáček 

Lesní mateřská školka s názvem Lesní 
Skřítci v Bílovicích již přes 3 roky nabízí 
rodičům alternativu v systému předškol-
ního vzdělávání pro děti od 3 let. Každý 
den se ráno setkáváme na zahradě na 
konci ulice Husova. Naším zázemím je 
zděná chata vytápěná kamny a vytápěný 
obytný kontejner pro odpolední odpočinek. 
Je-li nám venku příjemně, veškeré aktivity 
probíhají venku. Čtyři dny v týdnu je náš 
dopolední program zasvěcen pobytu v lese, 
který nám nabízí nevyčerpatelné množství 
podnětů pro různorodou činnost. Jeden 
den, který má název „provozní“, zůstáváme 
na zahradě a pečujeme o ni a o naše školní 
zvířátka králíčka Julinku a tři morčata. Do 
lesa se vydáváme na objevné výpravy, 
přírodovědné expedice, zdolávání překá-
žek či stavění domečků. Přírodu umíme 
pozorovat opravdu důkladně – i pod lupou, 
a to ne ledajakou, ale krabičkovou a také 
binokulární, díky které můžeme i malým 
broučkům přepočítat chloupky na nožič-
kách. Svůj tvůrčí potenciál děti uplatňují 
nejen v lese, ale také během výtvarných 
aktivit na zahradě. To vše je propojeno cit-
livým, respektujícím přístupem pedagogů 
s využitím vhodných vzdělávacích metod, 
např. prvků montessori pedagogiky.

Během školního roku navštěvujeme 
s dětmi divadelní představení, letos jsme 
měli i exkurzi v zákulisí divadla, účastníme 
se výukových programů „Lesní pedago-
gika“ vedených lektorkami ŠLP Křtiny, 
programu v brněnské hvězdárně. V rámci 
projektu „Povolání“ jsme nakoukli do 
provozu Bílovické pekárny, k chovatelům 
domácích zvířat, na exkurzi do hájenky 
i do kynologického klubu na výcvik pejsků. 
V zimním období navštěvujeme pravidelně 
tělocvičnu v sokolovně. Neopomíjíme ani 
svátky a lidové tradice. Mikulášskou nadíl-
ku, vánoční slavnost, Masopust a další jsou 
námětem pro společně strávené oslavy 
i s rodiči dětí. K letošnímu Dni dětí dostaly 
naše děti dárkem Muzikoterapeutickou 
pohádku.

Díky spolupráci s rodiči a podpoře Obce 
Bílovice nad Svitavou se nám daří postup-
ně realizovat projekt „Zahrada – naše 
výukové prostředí“. Nové květinové i ze-
leninové záhony, proutěné stěny, vrbovou 
chýši i zbrusu nový ekologický kompos-
tovací záchod a další budujeme společně 
s dětmi a jejich rodiči, vybaveni adekvát-
ním nářadím a pracovními pomůckami 
pro velké i malé. Máme také nový ponk 
do řemeslného koutku. Velkou změnou 

Lesní Skřítci,
aneb jak to u nás chodí, 
aktuality a novinky

je nový přístřešek, který nám zpříjemní 
provoz na zahradě zejména v deštivém 
a zimním období.

PRÁVĚ PROBÍHÁ ZÁPIS DĚTÍ 
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/16

„Přijďte nahlédnout pod pokličku“ 
– o dalších zajímavostech a novinkách 
v provozu i vybavení školky se můžete 
přesvědčit osobně na Dnech otevřených 
dveří, které se konají 4. 6. a 10. 6. od 
14 do 16.30 hodin, nebo i jindy (po domlu-
vě). Vstup na zahradu vám nyní zpříjemní 
zbrusu nová bezbariérová lávka.

V červnu jste srdečně zváni na 
Letní slavnost, která se bude ko-
nat 21.6.

Nabízíme příměstské tábory 
v době letních prázdnin

Aktuální informace najdete na našich 
webových stránkách www. lesniskritci.cz

Děkujeme všem, kteří nás podporují 
a pomáhají nám.

Za tým Lesních Skřítků 
Bronislava Veselá, koordinátorka 
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70
VÁLKA SKONČILA PŘED 
SEDMDESÁTI LETY…

Je tomu sedmdesát let, co se Bí-
lovice po téměř deseti letech útrap 
dožili konce světové války a jakkoli 
se jí v našich končinách říká „druhá“, 
pro mnohé obyvatele byla první. Po 
dlouhé době to byla rozhodně první 
velká válka, která se místem průběhu 
přímo dotkla našich lesů, vod a strání. 

vám, čtenářům, ke zhlédnutí. Bohužel 
se redakci nepodařilo ani za spolu-
práce s předními bílovickými historiky 
sesbírat takové množství zajímavých 
válečných fotografií, které by ohodno-
tila jako dostatečné. I přesto, můžete 
mezi následujícími články pár z nich 
najít. Schválně, jestli poznáte, co je na 
nich zachyceno i bez přečtení popisku.

Jan Horáček 

Kopce, na které se denně díváme, se staly 
přímými svědky nespočetných příběhů. 
Mnohdy se šťastným koncem, mnohdy 
s nešťastným, nechávajícím hlubokou 
jizvu v srdcích i více než jedné generace 
lidí. Stále jsou mezi námi tací, kteří mohou 
tyto příběhy sdílet. Redakce zpravodaje 
se pokusila mimo faktografických článků 
některé tyto příběhy (mnohdy ještě ve-
řejně nepublikované) zapsat a předložit 

Jak přilepšit 
rodině

Můj otec měl v Brně holičství, a když 
nejezdily vlaky, tak jsem se divil jeho od-
vaze, že do toho Brna jezdil na kole. Na 
tom kole měl vzadu na nosiči aktovku se 
svačinou. A jelikož jezdil pravidelně, ráno 
tam, večer nazpátek, tak hlídka (sovětská), 
která byla v místech pod serpentýnami, 
jak je dneska bývalý kravín v Obřanech, 
se s ním vždycky jenom mávnutím ruky 
pozdravila a on jel dál.

Jednou k němu do holičství na Jakubské 
ulici přišel důstojník s deseti vojáky. „Da-
vaj časy“ už nepotřebovali, a tak rozkázal 
„ostříhat, dohola, všechny! “Takže náš 
táta se svým tovaryšem Josefem prostě 
všechny ty vojáky, co tam důstojník dovedl, 
ostříhali dohola. Za půl hodiny nato přišli ti 
dva vojáci, co byli ostříhaní, s pytlem, a do 
kšeftu vypustili malé prase. Takže tam bylo 
velké haló, co s tím teď. Naproti němu na té 
Jakubské ulici byli knihvazači bratři Adolf 
a Gustav Závodští. Ti vyrobili krabici, malé 
prase se opilo chlebem s rumem, a tátovi to 
potom přivázali na to kolo. Ten takto jel celý 

zvědavý, se strachem, aby to vydrželo až do 
Bílovic a aby to prase náhodou v Obřanech 
nekviklo. Ani z kola neslezl, snažil se šla-
pat plynule dál, jenom jako vždy pozdravil 
tu hlídku, protože se od toho vidění znali. 
Bodejť by si ho nepamatovali, s jeho výřeč-
ností. Takto toto prase do Bílovic dovezl.

Já si potom pamatuji, jak se to prase 
probralo, tak celá rodina z toho měla ra-
dost, že se něčím vykrmí a bude zabijačka. 
Během války byly zabijačky organizovány 
načerno. Velice odvážná byla v tomto paní 

Ondrůjová z kovárny. Obzvlášť proto, že 
most u té kovárny byl hlídaný. A taková 
zabijačka hodně voněla! Takže paní On-
drůjová udělala vždy zabijačku, donesla 
četníkům okoštovat, a věc byla vyřízená… 
Velice dobře uměl zabíjet prasata řezník 
sedlák Kubica. Tomu prase ani nekviklo. 
Zabíjelo se tak, že se počkalo, až pojede 
muniční vlak, ten jak byl těžký, dělal tako-
vé to „duc, duc“, tak se té chvíle využilo. 
Stejně tak se kácely i stromy.

Ladislav Kala/Jan Horáček 

Zničený tank T34-85 nad serpen-
týnami. Tady už tatínek věděl,  
že čuníka donese. Foto M. Vágner
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Provizorní most u Sokolovny. Povšimněte 
si trosek původního a vlevo dole mate- 
riálu na stavbu nového. Foto Z. Mrkos.

Bílovické 
oběti II. 
světové války
PADLÍ V BOJI  
S NEPŘÍTELEM

Bednařík Josef (+21. 3. 1942, 19 let) 
obyvatel domu č. p. 299, za odbojovou 
činnost zatčen Gestapem, zemřel v Pan-
krácké věznici.

Frýza František (+7. 5. 1945, 39 let)
obyvatel domu Tyršova 381, zastřelen 
německou policií na útěku z totálního 
nasazení.

Fuksa František (+14. 6. 1942, 51 let) 
obyvatel domu na Jiráskově ulici 411, 
vrchní strážmistr četnictva, za odbojovou 
činnost zatčen Gestapem a popraven 
v Kounicových kolejích.

Hradský František (+14. 5. 1945, 28 let) 
obyvatel domu na Ulici Svatopluka Čecha 
č. p. 135, za odbojovou činnost zatčen 
Gestapem již v roce 1943, záhy po osvo-
bození města Halle americkou armádou, 
kde byl vězněn, podlehl TBC a špatnému 
zdravotnímu stavu, který byl následkem 
více než dvouletého věznění, pochodu 
smrti, výslechů, těžké práce…

Kratina František (+27. 12. 1941, 63 let) 
obyvatel domu č. p. 317, za odbojovou čin-
nost zatčen Gestapem a následně převe-
zen do koncentračního tábora Mauthausen, 
kde byl zavražděn.

Pintera Josef (+3. 6. 1942, 34 let) 
železničář z chaty u Svitavy, zatčen Ge-
stapem a popraven v Kounicových kolejích, 
nejspíše za odbojovou činnost.

Polák Václav (+březen 1945, 52 let) 
obyvatel domu č. p. 8 na Husově ulici, 
nejspíše za odbojovou činnost zatčen 
Gestapem a následně převezen do kon-
centračního tábora Bergen Belsen, kde 
byl zavražděn.

Šebela Metoděj (+18. 11. 1943, 28 let) 
obyvatel domu na ulici Kratinova č. p. 
324 zahynul po pádu svého letadla do vln 
Biskajského zálivu.

Šurý Augustýn (+23. 5. 1944, 49 let) 
veterán I. sv. v., člen odbojové organizace 
Obrana národa, zemřel ve věznici Strubing 
po téměř pěti letech nacistického věznění.

Taranza Miloš (+1945, 63 let) rodák 
z Bílovic, od roku 1912 však žil na Slo-
vensku. Zatčen za účast na Slovenském 
národním povstání, zemřel v Dachau.

Zapletal Josef (+23. 2. 1943, 43 let) 
ač nebyl Bílovickým rodákem, učil od 
roku 1940 v místní obecné škole. Již od 
svých učitelských začátků vedl své žáky 
k národnímu uvědomění a vlastenectví. 
Osudným se mu stal protiněmecký výrok 
v kurzu Národního souručenství, za který 
byl Gestapem uvězněn a následně převe-
zen do koncentračního tábora Osvětim, kde 
byl zavražděn. Před svým zatčením bydlel 
na Husově ulici č. p. 417.

CIVILNÍ OBĚTI
Burian Jan (+27. 4. 1945) obyvatel 

domu Havlíčkova 311, zabit střepinou z mi-
nometného granátu na dvoře svého domu.

Dandová Marie (+ 2. 5. 1945, 25 let) 
zastřelena ve vlastním domě na Fügnerově 
nábřeží 515.

Daňková Anna (+29. 4. 1945) obyvatelka 
Husovy ulice č. p. 289, zabita při osvobo-
zovacích bojích.

Eisler Bedřich (+3. 5. 1942, 79 let) 
významný soudce, ač ne rodák z Bílovic, 
jezdil sem na letní byt do svého domu č. p. 
283, tzv. Villa Anna. Zemřel v koncentrač-
ním táboře Terezín.

Gerlich Karel (+20. 11. 1944) tajemník 
nejvyššího soudu, zasypán v krytu pod 
palácem Morava po spojeneckém náletu.

Indr Josef (+30. 4. 1945) skladník 
hospodářského družstva, zemřel na ulici 
Kolárově 282 po výbuchu minometného 
granátu.

Indrová Růžena (+30. 4. 1945) žena 
Josefa Indry, zemřela na ulici Kolárově 
282 po výbuchu minometného granátu.

Indrová Květoslava (+30. 4. 1945, 
3 roky) dcera Josefa Indry, zemřela na 
ulici Kolárově 282 po výbuchu minomet-
ného granátu.

Koudelka Bohuslav (+1945) spolumaji-
tel mlýna, zemřel při výbuchu parketárny.

Kanský Emil (+1945) drogista z Brna, 
zabit při osvobozovacích bojích.

Kučera František (+1945) trafikant 
z ulice Svatopluka Čecha 204, zabit při 
osvobozovacích bojích.

Kutilová Božena (+26. 4. 1945) úřednice 
z Husovy ulice 223, zabita při osvobozo-
vacích bojích.

Lõwyová Růžena (*10. 5. 1982–1942) 
obyvatelka domu na ulici Jiráskova 269, 
zemřela v koncentračním táboře Treblinka

Mokrý Josef (+12. 4. 1945) bílovický 
pekař bydlící v Havlíčkově ulici, zahynul 
při spojeneckém náletu.

Motal Antonín (+1945) mlynářský dělník 
z Macharovy ulice 17, zabit při výbuchu 
minometného granátu.

Plevová Helena (+1945) z Tyršovy ulice 
23, zabita při osvobozovacích bojích.

Schwippelová Ema (*7. 7. 1861–1942) 
obyvatelka domu na ulici Jiráskova 269, 
zemřela v koncentračním táboře Treblinka.
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Steinová Berta (*21. 5. 1864–1942) 
obyvatelka domu na ulici Havlíčkova 500, 
zemřela v koncentračním táboře Treblinka.

Šimek Emil (+1945) z domu číslo Hu-
sova 518, zabit při osvobozovacích bojích.

Taranzová Vincencie (+1945) z Macha-
rovy ulice 128, zabita při osvobozovacích 
bojích.

Voslař Václav (+1945) obyvatel Macha-
rovy 15, natěrač, zabit při osvobozovacích 
bojích při výbuchu minometného granátu 
(spolu s Antonínem Motalem).

Wünsch Vilém (+1945) modelář z Kolláro-
vy ulice 282, zabit při osvobozovacích bojích.

Weistein Ferdinand (+1942) obyvatel 
domu na ulici Jiráskova 269, zemřel při 
transportu na východ do neupřesněného 
koncentračního tábora.

NĚMEČTÍ OBYVATELÉ BÍLOVIC
Julínek Jan – bývalý majitel mlýna, 

nalezený ve Svitavě.
Kohn Fridrich – utopil se ve Svitavě.
Kohn Johanna – utopila se ve Svitavě.
Krätschmerová Růžena – otrávila se 

v lese na Hádech.
Krätschmerová Žofie – otrávila se 

v lese na Hádech.
Nosek Viktor – plukovník ve výslužbě, 

podřezal si žíly.

OBĚTI Z ŘAD OSVOBODITELŮ
Armil A. N.
Bogyal Jegor Nikolajevič
Čmakaljuk Michail Ivanovič
Denisenko Petr Arsentěvič
Gavriljuk Jefim Pavlovič
Gončarov Kondratij Ivanovič
Chlyzov Nikolaj I.
Lesnikov Alexej Nikolajevič
Postavalov M. G.
Rudinskij Pavel M.
Zelenkov A. J.
Jagničenko N. D.
a šest bezejmenných gardistů.

Mezi padlé v Bílovicích nad Svitavou by 
dále mnozí z nás započítali i pětičlennou 
posádku tanku, který byl zničen v prostoru 
nad cihelnou. Ten sice patří do katastru 
města Brna, nicméně tankisté zahynuli 
při osvobozování Bílovic. Jejich jména se 
redakci nepodařilo dohledat.

Mezi oběti války se dále dají započítat 
nespočetní vojáci Wehrmachtu, jejichž 
jména se však vzhledem ke zmatku, 
panujícímu v řadách okupační armády 
v posledních dnech války zřejmě již nikdy 
nepodaří dohledat.

Tento seznam je zhotoven vyčerpáním 
všech dosud dostupných materiálů. Není 
zcela jistě úplný, případně jsou v něm mož-
ná i chyby. Proto Kruh přátel regionální 
vlastivědy prosí pamětníky a zvláště rodiny 
zemřelých, o doplnění údajů, eventuálně 
poskytnutí fotografií, popřípadě dokladů 
k okopírování.

Zároveň naléhavě prosí o poskytnutí 
podobných dokumentů, fotografií a vzpo-
mínek pro připravovanou podzimní výstavu 
na téma „První světová válka“ u příleži-
tosti vzpomínkové akce 100 let postavení 
pomníku obětem první světové války na 
ostrůvku.

Zdeněk Mrkos/Jan Horáček 

Beseda 
na téma 
osvobození 
Bílovic nad 
Svitavou

Jako v mnoha okolních obcích, i u nás 
se v posledních měsících konaly akce 
tematicky se zabývající sedmdesátým 
výročím ukončení druhé světové války. 
Mezi ty významnější se určitě počítají dvě 
besedy Spolku přátel regionální historie 
a přednáška v Klubu důchodců. Besedy se 
odehrály, jako pravidelně, poslední pátky 
ve dvou uplynulých měsících, vždy v 17:00 
hod., nejdříve v hospodě U Ševčíků, poté 
v místní knihovně. Přednášky vedené pány 
Nejezchlebem, Mrkosem a Kalou předložily 
posluchačům mnoho dobových artefaktů, 
jako třeba žákovský průkaz, deník občana 
Bílovic z roku 1945, potravinové lístky, 
Němci vydávané pokyny pro případ le-
teckého útoku, dobové fotky Bílovic a jiné. 
Přiblížily také posluchačům tehdejší dobu 

pomocí mnoha příběhů vyprávěných sa-
motnými pamětníky. Posluchači si mohli 
poslechnout vyprávění o silničních kont-
rolách, při kterých němečtí vojáci zjišťovali 
totožnost dětí, které ani nenapadlo, že by 
mohly být sovětskými agenty, o výletech 
malých kluků do lesa, kde se stali terčem 
ostřelování minometnou palbou, ze které 
ve zdraví vyvázli, a jiné. Vzpomenuti byli 
zahraniční i místní odbojáři - jak zemřelí, 
tak přeživší. Za všechny jmenujme alespoň 
vzpomínku pana Taranzy, který popsal své 
setkání s podporučíkem Šebelou v jeho 
poslední večer v Bílovicích. Videozáznam 
z těchto besed si můžete prohlédnout na 
webu Bílovic http://www.bilovice-nad-svi-
tavou.cz v sekci Bílovická televize.

Jan Horáček 

Vzpomínky 
mé pratety, 
paní Ireny 
Němcové
ZA SVOBODNA SE JMENOVALA 
ŠPATNÁ A V DOBĚ OSVOBOZE-
NÍ JÍ BYLO 14 LET.

Kdy jsi poprvé zaznamenala, že 
je válka?

Byli jsme s otcem, bráchou a tvojí ba-
bičkou na lodičkách na přehradě – tenkrát 
ještě nejezdily parníky – a odtud jsme 
viděli nálet na Brno… Jinak už i před tím 
to bylo poznat – když zabili Heydricha 
v Praze, tak začali chodit po dědině 
a vyslýchat a zatýkat lidi. Můj dědeček 
(Antonín Špatný) se angažoval v Sokole, 
tak ho sebrali, pak ho naštěstí zase pus-
tili, ale pan Srba nebo pan Polák, ti šli do 
koncentráku.

Měli jste někdy za války hlad?

Ne, otec uměl vždycky něco sehnat, pro-
dával ty svoje vrtačky, co vyráběl – jednou 
prodal vrtačku a donesl husu, to jsme se 
poměli… A taky jsme měli králíky. To po 



21

válce to bylo horší než za války, to nebylo 
k dostání skoro nic.

Co si pamatuješ z osvobozování 
tady v Bílovicích?

Bydleli jsme tenkrát vedle fary… Když se 
Němci stahovali, zazvonili, a jestli prý se 
můžou u nás schovat. Měli s sebou koně. 
Byli slušní, chovali se pěkně, i když jsme 
jim nikdo moc nerozuměli. Pak začali spo-
jenci bombardovat náš barák a rozstříleli 
střechu, asi viděli ty koně. Němci pak utekli 
a nechali nám hrnec škvarků.

Nějakou dobu před tím už jsme se báli, 
otec se schovával v krytu v Čertovce, 
byl tam i s dalšíma chlapama z Bílovic, 
maminka mu tam nosila jídlo, jinak byla 
s námi doma. Poslední týden, potom, co 
nám rozstříleli barák, tak jsme i my ostat-
ní – děcka a maminka – byli schovaní ve 
sklepě jednoho domu na začátku Husovy 
ulice – ještě s dalšími lidmi z dědiny.

A co Rusové?

 Ti se chovali jako prasata, znásilňovali 
a kradli… Matky se bály o svoje holky – 
hlavně o ty, co měly mezi 13-15 roky, tak 
jako já. Znala jsem osobně jednu holku, co 
byla znásilněná – měla v té době 13 let.

No a ti pak už neodešli….
S tetou si povídala  

Vendula Bartáková 

Závěr  
II. světové 
války v životě 
bílovické 
farnosti

V rámci kulatého výročí od konce druhé 
světové války bych se rád ohlédnul na jeho 
dopady na náš bílovický kostel sv. Cyrila 
a Metoděje a jeho okolí. Bílovice měly to 
štěstí, že jimi během války neprobíhaly 
válečné linie a žádné vážnější či ničivé boje 
se tu neodehrály.

Smrt a destrukce přišla až těsně před 
koncem války, kdy se přicházející osvoboze-
necká ruská armáda snažila postupně izolo-
vat a likvidovat centra německého odporu. 
V té souvislosti byla na bílovické nádraží 
shozena první letecká bomba 24. dubna 
1945. Následující ruský pozemní útok přišel 
29. dubna 1945. Útočící ruské vojsko ve sna-
ze umlčet německou pozorovatelnu ve věži 
napadlo dělostřeleckou palbou kostel a jeho 
okolí. Kostel dostal šest zásahů, tři z šesti 
dělostřeleckých granátů (možná min) vy-
buchly v kostele a způsobily nedozírnou 
zkázu. Zbývající tři dopadly kolem kostela 
a poškodily ho částečně zvenčí.

Hodně se o ochranu našeho kostela 
zasloužil expozita P. František Pospíchal. 
Když tušil, že se vojáci budou shánět po 
zlatých předmětech, tak důkladně uschoval 

zlatou monstranci - pozlacenou prosklenou 
schránku na podstavci (svaté ostatky k bo-
hoslužebným účelům). V té době již věděl, 
že trpí rakovinou. Opravdu došlo na jeho 
předtuchu. Přišli za ním vojáci a domáhali 
se zlatých předmětů, protože věděli, že 
v kostelech obvykle nějaké bývají. Na dů-
stojného pána Pospíchala dokonce vojáci 
použili násilí, podle vzpomínek pamětníků, 
ale on nic neprozradil. Díky němu tak 
máme tuto monstranci do dneška. Násilí 
vojáků pravděpodobně přispělo k výraz-
nějšímu zhoršení jeho rakoviny a František 
Pospíchal umírá ve stejném roce.

Druhá světová válka nebyla jen o ne-
gativech a škodách. Občas přinesla i jiná 
pozitiva, než je spojování lidí za účelem zá-
chrany. Těsně po odchodu ruských vojáků 
byla na místě jejich ležení nalezena horní 

Vchod do kostela sv. Cyrila a Metoděje. Mimo jiné-
ho obrazu nad vstupem si povšimněte poničeného 
portálu, schodů a dveří. Foto archiv farnosti.
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část relikviáře, kterou pravděpodobně ztra-
til některý důstojník, protože obyčejným 
vojákům nebylo dovoleno brát v dobytých 
objektech žádné cennosti. Členové Kostelní 
jednoty po válce zjišťovali, jestli relikviář 
nechybí některé blízké farnosti, ale nikde 
nechyběl. Ruský důstojník ji ukořistil 
pravděpodobně dávno před Brnem. Nový 
expozita P. Vojtěch Hebelka tedy nechal 
dodělat repliku podstavce relikviáře a nyní 
jsou v něm uschovány ostatky světců.

O poškození kostela nejlépe svědčí zápis 
z bílovické farní kroniky:

„Lavice na padesát procent poškozené, 
varhany úplně rozbité, křížová cesta na 
sedmdesát procent poškozená a poškozen 
i malý oltář, který je z poloviny zdemolován. 
Velký oltář jako zázrakem jen nepatrně po-
škozen. Omítka stěn a stropů je na sedmdesát 
procent opadaná a kazatelna poškozena. Ve 
věži byl též zásah, neboť hlavní dveře jsou 
prostřílené jako řešeto. Boční dveře jsou též 
úplně k nepotřebě. Křidlice na střeše je na 
polovic shozena.“

Osobní vzpomínky pamětníků líčí škody 
velmi barvitě. Lidé popisují především 
zcela zdeformované plechy varhanních 
píšťal, rozmetané v celém prostoru hlavní 
lodi, a hromady skla a suti.

Stav kostela byl natolik špatný, že bo-
hoslužby musely probíhat na faře nebo 
na prostranství před vchodem do kostela 
až do 9. srpna 1945. Mezitím lidé v kos-

tele pod vedením Františka Hyzla otloukli 
zbytky narušené omítky a odstranili suť 
z podlahy. Páter František Pospíchal 
nechal v bílovické mramorárně (provoz 
po roce 1989 vlastnila firma Českomo-
ravský průmysl kamene, a.s.) opravit 
oltáře, firma Haas & Žáček dodala sklo 
do oken a pracovníci elektráren opravili 
elektroinstalace. Tímto byl kostel opraven 
k nouzovému provozu, ale všem bylo jasné, 
že se bude muset vytvořit koncepce jeho 
dalších oprav.

Celková škoda na kostele byla vyčíslena 
na 800 000 Kč. Díky tomu, že kostel byl 
brán jako součást občanské vybavenosti, 
mohla Kostelní jednota získat dotaci na 
jeho opravy. Stavitel Coufal při posouzení 
žádosti vyčíslil cenu stavebních škod 
na 500 000 Kč (netýkalo se vnitřního 
vybavení). Konečná dotace byla nakonec 
stanovena jen na 300 000 Kč, stav účtu 
Kostelní jednoty byl přibližně 165 000 Kč 
a 45 000 Kč bylo shromážděno v darech 
(významnou částkou přispěla Českoslo-
venská strana lidová ze svých úspor).

Díky tomu mohly být spuštěny přípravy, 
které byly započaty volbou nového hod-
ně akceschopného výboru. Podrobnosti 
vypracování projektu a jeho následného 
uskutečňování jsou příliš obsáhlé na 
tento článek.

V rámci oprav došlo k mnoha stavebním 
úpravám kostela: gotické tvarosloví inte-

riéru bylo očištěno od secesních prvků, 
vestavěla se rozměrná hudební kruchta, 
prolomil se vstup ze sakristie na novou 
kazatelnu, umístěnou do popředí lodi 
vpravo, položila se nová keramická dlaž-
ba, sjednotila sochařská výzdoba, kůr byl 
snížen, rozšířen a přitom byly odstraněny 
jeho podpěrné sloupy.

Omezené finanční prostředky však ne-
dovolily obnovit vitráže v oknech a z těch 
velkých nezbytných součástí chyběly 
ještě zvony a varhany. Po krátké diskuzi 
na členské schůzi Kostelní jednoty se 
dospělo k závěru zajistit nejprve zvony 
(tím se výrazně oddálilo pořízení varhan). 
Kvůli vyčerpaným prostředkům se na ně 
zorganizovala sbírka po celé obci. Zvony se 
nechaly odlít u známého zvonaře Rudolfa 
Manouška v České u Brna. Zvony byly 
zkolaudovány 19. prosince 1947 a posvě-
ceny brněnským biskupem Jeho Excelencí 
Karlem Skoupým 21. prosince 1947. Na 
členské schůzi Kostelní jednoty v únoru 
1948 mohl pokladník Jan Kulhánek potvrdit, 
že všechny položky rozpočtu oprav jsou 
uhrazené a náš bílovický kostelíček tu stojí, 
s výjimkou varhan a chybějících vitráží, 
opět v celé své kráse.

Martin Šerák 

Informace byly čerpány hlavně z knihy 
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad 
Svitavou a z farních kronik, prostřednictvím 
našeho současného faráře PhDr. ThLic. 
Ing. Jaroslava Filky. Kniha popisuje celou 
historii našeho kostela, od prvního projek-
tu, přes poválečné opravy, až po zavedení 
teplovzdušného vytápění a velkou vnitřní 
rekonstrukci. Také je tam věnována velká 
kapitola bílovickému Orlu. Kniha byla vydána 
v prosinci 2014 a je stále ještě ke koupi na 
faře za 100 Kč.

Vzpomínka 
z konce války

Je duben 1945. Frontová linie se blíží. 
Každý prožívá svůj strach jinak. Na-
vzdory obavám však lidé musí žít svůj 
každodenní život.

Interíér kostela s jasně patrnými poničenými omít-
kami i sakrální výzdobou. Foto archiv farnosti.
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Dostáváme příděl mouky – na 4 osoby 
12 kg. Manžel odnáší pytlík s moukou do 
dřevníku, aby ho tam ukryl pod podlahou, 
všechno je nejisté. Já věším plenky své 
šestitýdenní dcerky na šňůru na terase. 
Najednou se nám bleskově snese nad hlavu 
kotlař, stíhačka - je tak nízko, že vidíme 
pilotovi do tváře. Manžel mě bez zaváhání 
strčil do úkrytu, úzkým otvorem do vypuš-
těné nádrže na dešťovou vodu, hlubokou 
téměř tři metry. Tam byly schovány cenné 
věci a také peřiny. Skočí za mnou a přikryje 
mě svým tělem. Ozývá se kulometná pal-
ba. Lítají třísky, střepy a kusy omítky, jsou 
rozstřílená okna, dveře, pověšené plenky 
jsou na cáry. Ani nedýcháme, ale v pod-
statě už jsme za celou válku podivně otrlí 
a brzy se vzpamatujeme. Moje maminka 
zatím opatruje dcerku, jen setřepe spršku 
střepů ze sebe a z miminka a utíká s ním 
do sklepa. Za chvíli do sklepa sejde můj 
otec a sousedé, když se ptají, kde jsou 
vaši mladí, maminka jen hlesne: Bože, jsou 
zabití... Po půlhodině jsme ve sklepě i my, 
vítaní se slzami v očích. Nevzpomenu si, 
jak jsme se dostali z nádrže ven.

Během fronty budeme všichni většinou 
schovaní ve sklepě, celkem 18 lidí v míst-
nůstce sotva 4x4 metry. Budeme jíst 
osmažené, měsíce schraňované, tvrdé, 
žluklé čtverečky chleba. Ztratím mléko, 
tak pro miminko budeme vařit vždy trochu 
rýže v rendlíčku, jen nad plamenem svíčky. 
Pro vodu se bude muset ke studni, která 
je ve svahu před domem, zásoba vody ve 
sklepě se vždy po 4 dnech kazí. S mužem, 
který půjde pro vodu, se pokaždé všichni 
loučíme.

Dům je často ostřelován, na pozemku 
nad ním je velká kovová nádrž na vodu pro 
zahradnictví. Je považována za maskovaný 
tank. Výbuchy duní, dům je prostřílený 
zásahy, uprostřed fasády je díra přes 2x2 
metry. Desítka vzrostlých bříz rozházená 
po zahradě jako zápalky. Pes i s boudou 
byl vymrštěn na strom, zázrakem přežil 
bez zranění, jen ohluchl.

Dvanáctý den před frontou utíkáme, na 
silnici na Řícmanice překračujeme mrtvá 
těla vojáků a koní, rozstřílenou polní kuchy-
ni. Stále sviští kulky. Podél řeky chvátáme 
do Obřan, tam už je mír...

Ze vzpomínek babičky,  
paní Jarmily Šafránkové  

sepsal Jiří Hladký 

Poválečný 
projev 
solidarity

Jedním z nejaktivnějších bílovických 
spolků byl v předválečných, válečných 
i poválečných letech Sokol. Po jeho roz-
puštění roku 1941 byla přípravná schůze 
na jeho obnovení svolána již na 13. května 
1945. Za starostu Václava Poláka (ještě 
se nevědělo, že v koncentračním táboře 
zahynul přibližně dva měsíce před datem 
této schůzky) tehdy zastupoval Alois Kala. 
Výbor Jednoty, zvolený na poslední valné 
hromadě (1941) se usnesl, že bude ve své 
práci pokračovat až do příští valné schůze 
svolané na podzim roku 1945.

Hned první akcí byl 5. srpna uspořádaný 
Letní karneval s programem Ráz: Sportem 
ku zdraví a kráse. Začátek byl v 16 hodin 
odpoledne v zahradě Sokolovny a večer 
pokračoval programem v sále. K tanci 
i poslechu hrál 12členný jazzový orche-
str Antonína Svobody z Brna. Na tomto 
letním karnevalu probíhala také sbírka ve 
prospěch rozbombardovaných Soběšic. 
Sbírku uvedl Slávek Kala následujícím 
proslovem:

Sestry, bratři, přátelé!
Tělovýchovná jednota Sokol ve snaze 

zmírnit utrpení sousední obce Soběšic, 
válkou tolik poškozené, rozhodla se při 

dnešní slavnosti uspořádati sbírku v jejich 
prospěch. Děláme to takovým způsobem, 
že dáváme do rozprodeje taková srdíčka 
s heslem „Bílovice Soběšicím“. Sestry 
a bratři vás navštíví a prosím, abyste je 
podpořili. Děkuji vám za každý dar.

Ladislav Kala/Jan Horáček 

Plk. i.m. 
METODĚJ 
ŠEBELA, DFC 

Narodil se 23. ledna 1915. Vyučil se 
sice elektromechanikem, ale podobně jako 
mnozí další mladí muži rychle podlehl vá-
bení výšek a v aeroklubu absolvoval pilotní 
výcvik. Po odvodu v roce 1933 narukoval 
k letectvu, kde absolvoval výcvik pilota 
dvoumístných letounů. 

Z okupované vlasti uprchl jako jeden 
z posledních 22. května 1940. Složitou 
cestou přes Slovensko a Maďarsko se 
dostal do Jugoslávie a 28. května 1940 byl 
na francouzském konzulátě v Bělehradě 
odveden do československé zahraniční 
armády. Následovala cesta přes Libanon 
do Palestiny a následně do Velké Británie. 

Protože ze všech československých jed-
notek nejvíce po posilách volala 311. bom-
bardovací peruť, byl 28. února 1941 
přidělen do jejích řad. První operační let 
provedl – ještě jako druhý pilot – v noci 
1. července 1941 a od 7. září téhož roku 
létal již jako kapitán. 

Jeho určitě nejproslulejší akcí se stal 
let, který podnikl 10. dubna 1943 a za 
který mu byl udělen Záslužný letecký kříž 
(DFC), jedno z nevyšších vojenských vy-
znamenání zemí britské koruny. Se svým 
Wellingtonem se tehdy zúčastnil útoku na 
italský blockade-runner Himalaya, snažící 
se z přístavu Bordeaux proniknout do 
nitra Atlantiku, aby ze vzdáleného Ja-
ponska dopravil zpět strategicky důležité 
suroviny. O tom, jakou důležitost německé 
velení celé akci přikládalo, nejlépe svědčí 
skutečnost, že Himalayu na cestě do nitra 
Atlantiku doprovázelo celkem šest po zuby 
ozbrojených plavidel. 
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Námořní flak patřil k snad ještě obáva-
nějším nežli ten pozemní a potvrdilo se 
to i nyní. Hned na počátku zteče Němci 
útočícímu Šebelovi vyřadili jeden mo-
tor, což bylo zcela legitimním důvodem 
k urychlenému opuštění místa boje. Šebela 
však – ke zděšení Němců, ale i ostatních 
druhů na palubě, ale i k nadšení nadříze-
ných – v útoku pokračoval. Za tuto bezmála 
sebevražednou akci si vysloužil velice 
ceněný Záslužný letecký kříž (DFC). 

Bílo-fialovou stužku zcela zaslouženého 
DFC však F/Lt Metoděj Šebela nenosil ani 
měsíc. 

„Nikdo neví, co se s jeho letounem přiho-
dilo“, píše válečný korespondent dlící tehdy 
u jednotky. „Hovořilo se jen o mimořádném 
množství německých stíhačů, kteří toho 
dne nad Biskajským zálivem létali. Snad 
některý z nich má Cyrdu na svědomí...“ 

Bezmála šedesát let trvalo, než bylo 
srovnáním britských a německých zázna-
mů zjištěno, že za sestřelením Šebelova 
Liberatoru s největší pravděpodobností stál 
poddůstojník Paul Puckedorf z německé 
Luftwaffe se svým strojem Messerschmitt 
Bf 109G, který si ve stejnou dobu na 
přibližně stejném místě, tedy západně 
od Brestu, nárokoval sestřelení stejného 
stroje. 

O vojenských a leteckých kvalitách 
F/Lt Metoděje Šebely, DFC vypovídají 
i četná vyznamenání, která mu byla udě-
lena. Za svou dlouhodobou a úspěšnou 
bojovou činnost byl vyznamenán třikrát 
Československým válečným křížem, dále 
Československou medailí Za chrabrost, 
Československou medailí Za zásluhy I. st., 
Pamětní medailí čs. zahraniční armády 
(se štítky F a VB), britská místa mu kromě 
již zmíněného DFC udělila ještě Air Crew 
Europe Star. 

Kromě toho měl F/Lt Metoděj Šebela 
ještě nárok na čtyři kampaňová vyzname-
nání: The 1939–1943 Star, Atlantic Star, 
Defence Medal a War Medal. Šlo totiž 
o vyznamenání, která se udělovala obli-
gatorně, tzv. za účast, což byla podmínka, 
kterou dotyčný splňoval. Většina z nich se 
však udělovala až po válce. 

Po Plk. i.m. Metoději Šebelovi, DFC jsou 
u nás pojmenovány dvě ulice. V Bílovicích 
nad Svitavou a v Praze 14. 

Jan Horáček 

Cílem bylo zjistit, kolik domácností (po-
tažmo občanů naší obce) sleduje vysílání 
Bílovické televize, jestli je využíváno ke 
sledování pouze vysílání kabelové tele-
vize, nebo se lidé dívají i přes webové 
stránky obce, jak často vysílání sledují, 
jestli vyhovuje program. Byl dán prostor 
i na případné připomínky a náměty.

Protože velká část domácností na 
Polance a téměř všichni na Nivách 
nemají přístup k připojení na kabelovou 
televizi, byly anketní lístky rozděleny 
i podle bydliště – tedy na starou zá-
stavbu (kde je přístup ke kabelové TV 
téměř všude), Polanku a Nivy.

větší informovanost z obecního úřadu, mají 
pocit, že by mělo na obrazovce pravidelně 
vystupovat vedení obce. Někteří navrhují 
snížit počet vysílaných záznamů z plesů.

Z rozhovorů při vyplňování ankety (i z vý-
sledku ankety) vyplynulo, že občané větši-
nou nemají povědomí o tom, že lze vysílání 
Bílovické televize sledovat i na webových 
stránkách obce. Ti, kteří vysílání na webu 
sledují, by si přáli, aby se veškeré zázna-
my objevovaly co nejdříve na webových 
stránkách obce, nyní se stává, že některé 
záznamy se objeví až po velmi dlouhé době.

Vendula Bartáková 

CO ŘEKLA ANKETA 
SLEDOVANOSTI 
BÍLOVICKÉ TELEVIZE

451 
ze staré 
zástavby246 

z Polanky

160 
z lokality
Na Nivách

Složení domácností 
dle lokality (celkem 857)

223 
ANO

36 
NEVÍ

95 
částečně
ANO

11 
NE

Spokojenost domácností 
s programem (celkem 365)

365 
domácností
sleduje BTV492 

domácností
nesleduje BTV

Celkem 
sleduje BTV domácností

42%

V PRŮBĚHU BŘEZNA PROBĚHLA V NAŠÍ OBCI ANKETA 
ZAMĚŘENÁ NA SLEDOVANOST BÍLOVICKÉ TELEVIZE, 
KTEROU PŘIPRAVILA MEDIÁLNÍ KOMISE RADY OBCE.

Celkem se ankety zúčastnilo 857 do-
mácností, což představovalo 1880 ob-
čanů starších 18 let. Sledovanost 
Bílovické televize je okolo 40 %.

Více než polovina lidí sleduje pro-
gram pravidelně a 2/3 lidí jsou s pro-
gramem spokojeni. Líbí se hlavně 
krátké záznamy z přestavby středu 
obce, záznamy z dětských akcí, lidé si 
pochvalují, že jsou zveřejňovány zá-
znamy ze zasedání zastupitelstva obce, 
ale zároveň si stěžují na kvalitu zvuku 
ze zasedání. Dále by si občané přáli 
více aktualit z dění v obci, chybí jim 
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Rada obce Bílovice nad Svitavou se dne 
10.6.2015 usnesením č. 1/2015 usnesla 
vydat na základě § 18 odst.l a 3 zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) a § 102 odst. 2 písmo d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
toto nařízení :

ČL. 1
Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení obce (dále jen 
„nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje 
zboží nebo poskytování služeb prováděné 
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
zákona1) na území obce Bílovice nad Svi-
tavou jsou zakázány.

ČL. 2
Pro účely tohoto nařízení  

se vymezují pojmy:
1. Podomním prodejem a podomním 

poskytováním služeb se pro účely této 
vyhlášky rozumí taková nabídka a pro-
dej zboží a poskytování služeb nebo 
nabídka poskytování služeb, kdy je bez 
předchozí objednávky nabízeno, pro-
dáváno zboží a nabízeno poskytování 
služby uživatelům v objektech určených 
k jejich bydlení nebo rekreaci.

2. Pochůzkovým prodejem a pochůzko-
vým poskytováním služeb se pro účely 
této vyhlášky rozumí nabízení, prodej 
zboží nebo poskytování služeb nebo 
nabízení poskytování služeb s použitím 
přenosného nebo neseného zařízení 
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze 
zavazadel, tašek a podobných zařízení) 
nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda 
ten, kdo zboží nebo služby nabízí, pro-
dává a poskytuje, se přemísťuje nebo 
stojí na místě.

SLEDUJTE
Bílovickou 
televizi na 
WEBU obce

Upozorňujeme občany, že vysílání 
bílovické televize je možno sledovat 
také na webových stránkách obce – 
v sekci OBEC – Bílovická televize (na 
stránkách v zeleném rámečku vlevo). 
Najdete zde jak nová vysílání, tak archiv 
starších pořadů.

Bílovická televize

3. ČL. 3
Zakázané druhy prodeje zboží 

a poskytování služeb
Na území obce Bílovice nad Svitavou se 

zakazuje provozovat:
a) podomní prodej a podomní poskyto-

vání služeb nebo nabízení poskytování 
služeb

b) pochůzkový prodej a pochůzkové po-
skytování služeb

ČL. 4
Druhy prodeje zboží a posky-

tování služeb a místa, na která 
se toto nařízení nevztahuje

Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 tohoto 
nařízení se nevztahuje:
a) na prodej zboží pomocí automatů ob-

sluhovaných spotřebitelem 2)

b) na zásilkový prodej
c) na vánoční prodej ryb, stromků a jmelí
d) na veřejné sbírky
e) na ohlášené očkování domácích zvířat
f) na stánkový prodej a prodej v pojízdné 

prodejně povolený obcí Bílovice n.Sv.
g) na nabídku a prodej zboží a poskytování 

služeb při výstavních, školních a kultur-
ních akcích, jarmarcích, slavnostech, 
veřejných vystoupeních a sportovních 
podnicích

h) na restaurační předzahrádky, které mají 
stejného majitele jako provozovna 

i) na nabízení služeb dle nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv 

ČL. 5
Sankce

Porušení povinností stanovených tímto 
nařízením se postihuje podle zvláštních 
právních předpisů 3)

ČL. 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 
1.7.2015 

(1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

2) § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

3) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdější předpisů.

Nařízení obce Bílovice nad Svitavou 
č. 1/2015, kterým se stanoví 

ZÁKAZ 
POCHŮZKOVÉHO 
A PODOMNÍHO 
PRODEJE
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Oddíl rádiového orientačního běhu SK 
Radiosport vznikl v roce 1982 pod vedením 
Ing. Jiřího Marečka. Od roku 1997 přesunul 
své působiště do Bílovic nad Svitavou. 
V posledních letech se vypracoval na 
největší a nejsilnější oddíl ROB v České 
republice. Oddíl se dlouhodobě specializuje 
na práci s dětmi a mládeží, a vynikající 
výsledky bílovických závodníků tomu od-
povídají. V současné době je v oddílu 80 
dětí do 15 let.

Už po třinácté za sebou jsme se umístili 
na prvním místě v hodnocení národního 
žebříčku ČR. Závodníci SK Radiosport 
získali jenom v roce 2014 v různých disci-
plínách celkem 43 medailí na mistrovství 
světa v ROB, 5 titulů Mistr světa, 3 tituly 
Mistr Evropy a 48 titulů Mistr ČR.

Po celý rok pořádáme dvakrát týdně 
tréninky, v zimě v tělocvičně ZŠ, od jara 
do podzimu v lesích okolo Bílovic. Velký 
úspěch má projekt „ROB školka“ pro děti 
už od 4 let.

SK RADIOSPORT pořádá každoročně 
řadu akcí, mezi nimiž nechybí jak sportovní 
akce pro širokou veřejnost, tak i vrcholové 
mistrovské soutěže až po Mistrovství Evro-
py. V letošním roce budeme pořádat mezi-
národní soutěž „4 dny ROB“, která proběhne 
ve dnech 3. – 7. 7.2015 v okolí Jevíčka.

ROB je ideálním sportem pro všechny, 
kterým učarovalo spojení techniky, orienta-
ce a pohybu na zdravém vzduchu, a to bez 

ohledu na věk. Zveme všechny, kteří by se 
chtěli s naším krásným sportem seznámit. 
Přijďte se na nás kdykoli podívat.

NOMINACE NA MISTROVSTVÍ 
EVROPY ŽÁKŮ A DOROSTU 
UKONČENA Z BÍLOVIC  
NAD SVITAVOU JEDOU  
4 ZÁVODNÍCI

Letošní Mistrovství Evropy žáků a do-
rostu se bude konat ve dnech 4. – 8.6.2015 
v městě Zamość na východě Polska. 

O nejvzácnější medaile bude bojovat 
96 závodníků z 12 zemí.

Do 15členné české výpravy se nomino-
vali 4 bílovičtí závodníci: Vojtěch Bžatek, 
Martin Kinc, Dominik Šrom a Vilém Hrubý. 
Náhradníkem je Vít Unčovský.

Doufejme, že závodníci zúročí náročnou 
celoroční přípravu a přivezou pro Českou 
republiku co nejvíce medailí. Přejme jim 
štěstí, pěkné počasí a rychlé nohy.

Jiří Mareček 

Poznámka redakce: Po uzávěrce časopisu 
jsme obdrželi průběžné výsledky Mistrovství 
Evropy žáků a dorostu. Bílovičtí žáci a dorost 
vezou domů minimálně 4 zlaté a 3 stříbrné 
medaile (stále se soutěží). O tomto úspěchu 
se možná dočtete v příštím čísle.

Bílovice nad Svitavou
SK RADIOSPORT

Skupina, která již několik let trénuje 
v RODINNÉM CENTRU ŽIRAFA, se 
7. 3. zúčastnila MEZINÁRODNÍ TA-
NEČNÍ SOUTĚŽE – O POHÁR MĚSTA 
KUNŠTÁTU. Velkolepá soutěž, které se 
zúčastnilo 161 tanečních týmů z české 
a slovenské republiky. Dívky tentokrát 

tančily v kategorii plesové předtančení, 
kde porazily 5 týmů s různým tanečním 
zaměřením a vybojovaly 1. MÍSTO.

Dívkám moc gratulujeme!

Rádi uvítáme do svého týmu nové dívky 
ve věku 4 – 10 let. 

Mirka Šmardová, tel. 725 512 190 web: 
http://tanecni-klub-mirka.webnode.cz/ 

opět vítězí
CRAZY POMPONS

inzerce



MGR. ANETA MARKOVÁ
Manažer hypotečního centra
Šípková 783, Bílovice nad Svitavou
tel.: +420 605 507 728
email: aneta.markova@dumpojistek.cz
www.srovnavachypotek.cz

hypotéky | úvěry | refinancování úvěrů | spotřebitelské úvěry | stavební spoření
životní pojištění | úrazové pojištění | pojištění domů a bytů | povinné ručení

• Klasická pedikúra 180,-
• Gel lak 150,- lak 30,-
• Klasická pedikúra + gel lak 280,-
• P-shine 100,-
• Parafínový zábal 130,-

Pedikúra

v pohodlí 

 vašeho 

domova

!!!SKUPINOVÁ SLEVA!!!
Klasická pedikúra od dvou osob 150,-/os.

Objednávky na telefonu 604 325 555
facebook.com/pedikuravpohodlivasehodomova




