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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, léto se již ukázalo 

v plné kráse a my se snažíme dokončit za-
počaté projekty s podporou Evropské unie. 
V pondělí 5. června jsme slavnostně otevřeli 
dlouho očekávaný sběrný dvůr. Podařilo se 
vybudovat plnohodnotný sběrný dvůr, který 
není v záplavové oblasti a je zde možnost 
uložit i nebezpečný odpad. Veškeré infor-
mace ohledně otevírací doby a ceníku slu-
žeb najdete na webových a facebookových 
stránkách obce. Celková cena díla je 8,8 mil. 
z toho spoluúčast obce činí 15 %.

Další aktivitou, kterou jsme se na obci 
zaobírali, byla snaha o přechodový semafor. 
Bohužel se mně nepodařilo prosadit u Poli-
cie ČR přechodový semafor pod kostelem. 
I přes námi předložené různé analýzy a sta-
tistiky bylo vyjádření Policie ČR zamítavé. 
Z jejich strany jsou možné jen tři možnosti: 
1. Úpravy VDZ (vodorovné dopravní zna-

čení): bezpečnostní barevný povrch 
vozovky před přechodem – ROCBIN-
DA, optická psychologická brzda V18, 
případně další úpravy jako nasvětlení 
přechodu apod.

2. obcí navržené řešení přechodu pro 
chodce řízeného SSZ však se změnou 
dopravy: ulice Trávníky jednosměrná

3. klasická řízená křižovatka semaforem: 
firmou odhadované investice 1,2 mil. Kč

Z výše uvedeného navrženého řešení 
vyplývá, že reálná je pouze varianta 1.

Naše úsilí pokračuje také v dalších pro-
jektech a to „Lávka přes řeku Svitavu“. 
Územní souhlas již máme, nyní dokon-
čujeme projekci pro stavební povolení. 
Bohužel byl bez náhrady zrušen námi 
zamýšlený dotační titul. Snažíme se najít 
jiné dotační možnosti, či spojit dvě menší 
dotace. Uvidíme.

Dne 17. 6. 2017 předáváme do užívání 
workoutové hřiště v Trávníkách. Jeho re-
alizace se trochu protáhla, ale dnes je vše 
hotové. Věřím, že hřiště bude dobře sloužit 
všem sportovcům v Bílovicích a také vyplní 
volné chvíle náctiletých i dospělých. Velký 
dík za toto dílo patří všem spolupracujícím 
členům z komise pro děti a mládež.

Již několik měsíců jednáme s majiteli 
Bílovického mlýna. Jak jistě všichni víte, 
vůle koupit celý areál byla vyjádřena i na 

jednání březnového zastupitelstva obce. 
Bez vlastnictví pozemků vedle silnice 
vedoucí na Adamov je prakticky nemožné 
tuto komunikaci rozšířit. Současně s novou 
lávkou a otevřením sportovišť či parku 
v zahradě před mlýnem vznikne prostor 
pro oddych prakticky na dohled od nové-
ho centra Bílovic. Obrovská volná plocha 
směrem ke splavu bude výzvou i pro další 
roky. Mlýnský ostrov je jediný volný a rov-
ný prostor v Bílovicích, kam se obec dál 
může rozvíjet. Byty zde zůstanou i vodní 
elektrárna a nebytové prostory. Věříme, že 
veškeré audity a posudky dopadnou dobře 
a v září bude zastupitelstvu předložena 
finální smlouva na koupi společnosti, která 
má ve vlastnictví objekt i technologie.

Další akce, která se již rýsuje, je pro-
jekt komunitního centra v budově bývalé 
knihovny na Fügnerově nábřeží. I na tento 
projekt se budeme snažit čerpat dotaci a to 
od MAS Moravský kras z.s. Vzniknout by 
zde mělo nového sociální zařízení, zázemí 
pro spolky a jejich činnost. Zachována 
bude velká zahrada. Žádosti o dotace se 
podávají do konce června. V případě při-
dělení dotace bychom stavěli v roce 2018.

Podali jsme také žádost o dotaci na výstav-
bu dvou nových odborných učeben informa-
tiky a fyziky-chemie v základní škole. Bývalé 
odborné učebny s narůstajícím počtem dětí 
vzaly za své a dnes zoufale chybí. O přidělení 
dotace se dozvíme na podzim. Vyučovat by 
se zde mělo od září 2018.

V neposlední řadě finišujeme s dotací na 
základě výzvy IROP 28, jedná se o projekt 
elektronizace veřejné správy, kde jsme již 

Milí Bílovčáci, sousedé, starosta, pan farář 
a obecní pan doktor, to jsou lidé, o kterých se 
říká, že jsou nejdůležitějšími osobami na ves-
nici/v obci. O panu starostovi nebo jeho práci 
se můžete dočíst v každém čísle. O panu faráři 
jsme psali relativně nedávno, v čísle věnovaném 
farnosti. A co ten pan doktor? Právě tomu je 
věnované toto číslo. Jelikož ale doba poněkud 
pokročila a Bílovice nejsou ani zdaleka vesnice, 
nevystačili bychom s popisem jen jednoho (ob-
zvláště proto, že jich máme víc…). Proto jsme se 
rozhodli toto číslo věnovat všeobecně zdravotnic-
tví a seznámit sami sebe a následně vás, čtenáře, 
i s obecní rehabilitací, zubaři, pediatry, ženským 
lékařem, osazenstvem místní lékárny a dalšími 
bílovickými zdravotníky. Doufáme, že tím při-
spějeme nejenom k větší informovanosti nás, 
občanů, o tom, co všechno máme tady „doma“ 
a pro co nemusíme jezdit do Brna, ale že tím 
i posílíme přátelského a rodinného ducha obce. 
Zas tak velké přece Bílovice nejsou, abychom 
museli zažívat takovou tu městskou anonymitu, 
kdy člověk nezná ani sousedy v bytovém domě. 
Doufáme tedy, že až si příště půjdete koupit kapky 
do očí nebo pastilky proti kašli, už to třeba nebude 
„do lékárny“, ale „k paní Přikrylové“, stejně jako 
že vaše dítě už nebude chodit „k dětské“, ale 
„k paní doktore Otevřelové“…

Omluvte prosím při této příležitosti můj smysl 
pro humor a snahu vzpomenout na jednu svou 
dávnou kamarádku, která před mnoha lety při 
dřívějším odchodu z práce v rychlosti prohodila, 
že jde „k lékaři“ a na moji otázku, jestli neříkala, 
že má dnes domluvenou kadeřnici, bez zaváhání 
odpověděla, že to je přece „paní doktorka na 
vlasy“. Kdykoli na ni vzpomenu, neubráním se 
úsměvu, a proto i do tohoto čísla jsem prostě 
musel zařadit medailonek o bílovických „dok-
torkách na vlasy“, abych i vám předal trochu 
pozitivity a úsměvu.

Za celou redakci vám přeji, aby vás toto číslo 
nejenom poučilo, ale i trochu pobavilo a krásnou 
letní dovolenou přesně s takovým počasím, jaké 
si budete přát!

Jan Horáček, šéfredaktor

Čtvrtletník vydává Zastupitelstvo obce
Bílovice nad Svitavou pod ev.č. MK ČR E 20441. 
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Ester Tomanová
Sazba: David Winter, Ilustrace na titulce: dwgd
E-mail: zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Uzávěrka příštího čísla je 25. 8. 2017
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 01. 03. 2017

Rada obce schválila
• smlouvu o dílo na zpracování pro-

jektové dokumentace: „Parkovací 
stání podél komunikace p.č. 1181/7 
v Bílovicích nad Svitavou“, zhotovi-
tel: Ing. Ivan Zbořil

• smlouvu o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace: „Oprava části 
ul. Kozlíkovy vč. jejího prodlouže-
ní, Bílovice nad Svitavou“, zhotovi-
tel: Ing. Ivan Zbořil

• smlouvy o uměleckém výkonu na 
akci „Bílovická křižovatka 2017“ 
s Ondřejem Havelkou a jeho Me-
lodyMakers, BetrBende& Band 
a Bombarďák 

• nesouhlas s uzavřením Pojistné 
smlouvy na právní ochranu D.A.S.

• pořízení velkoformátového leteckého 
snímku obce vč. elektronických dat

• smlouvu o zajištění reklamní čin-
nosti na Bílovické křižovatce, part-
ner: CAMEA, spol. s r.o., ve výši 
50.000 Kč

• smlouvu o zajištění reklamní činnos-
ti na Bílovické křižovatce, partner: 
AUTO POKORNÝ, s.r.o., ve výši 
36.300 Kč

• kupní smlouvu na movitou věc – 
2 ks hliníkových střešních úložných 
boxů, kupující: Obec Krhanice za 
40.000 Kč

• vzala na vědomí rezignaci pana Luďka 
Ledviny na funkci předsedy kulturní 
komise ke dni 28. února 2017

JEDNÁNÍ | 22. 03. 2017
Rada obce schválila

• nesouhlas se zřízením vedlejšího vjezdu 
v rámci stavby „Novostavba RD – ve-
dlejší sjezd“ na místní komunikaci p. 
č. 450/2

• stavební záměr „Stavební úpravy rodin-
ného domu, Komenského 133

• stavbu rodinného domu na pozemcích 
p.č. 410/2, 410/3, 1379, a v této sou-
vislosti rada doporučuje zastupitelstvu 
obce při projednávání nové změny 
územního plánu zrušit podmínku umís-
tění rodinných domů v RI ve vzdálenosti 
do 50 m od zpevněné komunikace

• bezúplatný pronájem prostor bývalého 
klubu důchodců Husova 148, Spolku 
mladých hasičů

JEDNÁNÍ | 05. 04. 2017
Rada obce schválila

• nové nájemce malometrážního bytu č. 
314 o velikosti 2 + kk v DPS

• prodloužení termínu splátky dlužné 
částky ve výši 45.000 Kč dle Kup-
ní smlouvy č. 10/2016/KS čl. IV do 
30. 9. 2017

• stavbu „Garáž při RD Jiráskova ul., čp. 
735, p.č. 509 a 255/10

úspěšně prošli kontrolou projektu a jdeme 
do dalších následujících fází. Byli jsme již 
doporučeni k financování, tedy realizací 
této předložené studie, očekáváme zlepše-
ní komunikace mezi obecním úřadem a ob-
čany v podobě elektronických formulářů, 
mobilní aplikace a webových stránek obce.

Naší trvalou snahou je podporovat různé 
aktivity v obci. Chystáme mnoho zajíma-

vých kulturních a sportovních akcí. Dík 
za pomoc při jejich organizaci patří všem 
aktivním občanům, členům komisí a spolků. 
Bez vás bychom to rozhodně nezvládli. 
Vše můžete sledovat na našem obecním 
facebooku a webových stránkách obce. 

Závěrem přeji všem krásné a pohodové 
léto plné odpočinku a pohody.

Miroslav Boháček, starosta 
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• konstatování, že usnesení Zastupi-
telstva obce Bílovice nad Svitavou 
7/2014-2018, usnesení k bodu 14 ze 
dne 17. 12. 2015 bylo splněno. Jedná 
se o obložení dřevem protihlukové že-
lezobetonové stěny na pozemcích p.č. 
480/101, 480/103, 480/151, 480/152, 
480/153 v k.ú. Bílovice n. Sv., staveb-
ník EURO key, s.r.o.

• přijetí účelově určené dotace ze stát-
ního rozpočtu ČR ve výši 23.000 Kč 
na projekt „Rozšíření služeb Obecní 
knihovny“

• v souladu s ustanovením § 102 odst 
2 písm h) předsedu komise kulturní 
pana Ing. Milana Nevídala

• smlouvu o dílo č. 4/2017/D se společ-
ností RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o., na 
zpracování žádosti o dotaci na projekt 
„Komunitní centrum“

• smlouvu o dílo č. 5/2017/D se společ-
ností RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o., na 
zpracování žádosti o dotaci na projekt 
„ZŠ-nová učebna IT a přírodních věd“

• návrh PD na přestavbu bývalé knihov-
ny na komunitní centrum. Navržené 
řešení je v souladu se zadáním pro-
jektantovi, který tuto verzi bude fina-
lizovat pro podání na stavební úřad.

• předložený záměr stavby „Novostav-
ba RD, oplocení, zpevněné plochy na 
pozemku p.č. 347/2

• předložený záměr stavby „Stavba 
pro rodinnou rekreaci včetně opěrné 
zdi“ na pozemku p.č. 45, 23/4

VÝPIS USNESENÍ

JEDNÁNÍ | 19. 04. 2017
Rada obce schválila

• smlouvu o spolupořadatelství 15. roč-
níku mezinárodního festivalu outdooro-
vých filmů 13.–15. 10. 2017

• projednání žádosti Společenství vlast-
níků Obřanská 586 o posouzení stavu 
jehličnatého stromu v blízkosti domu, 
a nesouhlasí s kácením tohoto vzrost-
lého smrku

• žádost č.j. 482/2017 a nebude rušit 
živý plot na severní straně RD Ko-
menského 55. Plánované zahradnické 
úpravy nároží Žižkovy a Komenského 
ul. počítají se zachováním živého 
plotu

• vzala na vědomí informaci o nabídce 
města Brna vybudovat u nádraží parko-
viště typu Park and Ride na pozemcích 
dnešních stavebnin

JEDNÁNÍ | 05. 05. 2017
Rada obce schválila

• umístit novou trafostanici na pozemku 
p.č. 451 za stávající provizorní trafosta-
nici, a prostory za ní využit pro umístění 
kontejnerů

• smlouvy o připojení k distribuční sou-
stavě NN, pro dodávku elektřiny Infor-
mační ukazatel rychlosti se zobrazením 
SPZ/RZ vozidla – Fügnerovo nábřeží, 
Havlíčkova ul.

• zhotovení klecí k umístění odchytnutých 
psů dle předložené nabídky AUTO-
OPRAVNA HELÁN s.r.o

JEDNÁNÍ | 15. 05. 2017
Rada obce schválila

• smlouvu na provedení auditorských 
služeb. Zhotovitel: TOP AUDI-
TING, s.r.o., předmětem smlouvy 
je prověření hospodaření společ-
nosti Brněnská mlynárenská, s.r.o. 
k 31. prosinci 2016 a část roku 
2017, v souvislosti s uvažovaným 
pořízením 100% podílu této spo-
lečnosti obcí.

• vzala na vědomí informaci o provo-
zu v Mateřské školy v době prázdnin 
od 3. 7. 2017 do 1. 9. 2017 a o uza-
vření MŠ od 17. 7. do 11. 8. 2017.

• přeložený návrh architektonické 
studie rozšíření pekárny o objekt 
Poděbradova 220, Bílovice nad Svi-
tavou. Rada obce nemá námitek proti 
předloženému stavebnímu záměru na 
zpevnění komunikace Poděbradova 
před domem p.č. 220. Navrhovaný 
výjezd z expedice zboží do ul. Podě-
bradovy bez jejího zpevnění (zámková 
dlažba, asfalt,…) není možný.

• předloženou nabídku pojištění ma-
jetku obce a odpovědnosti, zpra-
covanou makléřskou společností 
Allrisk, a.s.

• souhlas s předloženým stavebním 
záměrem „Stavební úpravy stávají-
cího objektu restaurace u Ševčíků, 
Komenského 210

Martin Vozka, 
místostarosta 

Zveřejněna je zkrácená a upravená 
verze dokumentu, pro dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v plat-
ném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ověřo-

vatele a určilo zapisovatelku, místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo směnu části pozemku 
o velikosti 11m2 p.č. 1181/249 o celkové 
výměře 12 m2 ve vlastnictví Obce Bílovice 
nad Svitavou za pozemek p.č. 1181/279 
o výměře 11m2 a prodej zbylé části 1m2 
za cenu obvyklou v místě 1.000 Kč/m2 

pozemku p.č. 1181/249, ve vlastnictví Obce 
Bílovice nad Svitavou. K tomuto schválilo 
i Směnnou smlouvu č. 1/2017/SS.

ZO schválilo podmínky Smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní, předmět budoucí 
koupě jsou objekty SO 02 KANALIZAČNÍ 
STOKA a SO 03 VODOVODNÍ ŘÁD zhoto-
vené v rámci stavby nazvané „ÚČELOVÁ 
NEVEŘEJNÁ KOMUNIKACE A INŽENÝR-
SKÉ SÍTĚ PRO POZEMKY p.č. 390/1, 
390/2 k.ú. BÍLOVICE NAD SVITAVOU.

ZO schválilo účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 85.000 Kč pro Tělocvičnou 
jednotu Sokol Bílovice nad Svitavou na 
podporu sportovního a společenského vy-
žití dětí a občanů obce: atletika 10.000 Kč, 
gymnastika 5.000 Kč, kopaná 15.000 Kč, 

z jednání Zastupitelstva Obce 
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 20. 3. 2017 | ZÁPIS Č. 12/2014-2018
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všestrannost (hody) 20.000 Kč, provozní 
náklady 35.000 Kč. Dále účelovou investič-
ní dotaci ve výši 100.000 Kč pro Římsko-
katolickou farnost Bílovice nad Svitavou, na 
zhotovení dvou nových vstupních dveří do 
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích. 
Dále účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
90.000 Kč na nájem pro Rodinné centrum 
Žirafa na částečnou úhradu energií spolku. 
Dále účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
83.000 Kč pro Lužánky – středisko volné-
ho času Brno jako příspěvek na kuchyňské 
vybavení pro příměstské tábory 12.000 Kč, 
vybavení, pomůcky a materiál pro kroužky, 
přívesnické tábory a Noci na téma (pře-
spávačky) 46.000 Kč, výrobu originálních 
herních prvků a na nákup dalších doplňků 
na hry 25.000 Kč. Dále účelovou neinves-
tiční dotaci ve výši 103.615 Kč pro Sanus 
Brno z.s., na zajištění sociálních služeb 
pro občany obce Bílovice nad Svitavou, 
na mzdové a provozní náklady.

ZO vzalo na vědomí výsledky prove-
dené fyzické a dokladové inventury za rok 
2016 dle protokolu o provedení inventa-
rizace a dle příloh. Dále bere na vědomí 
opravu schváleného rozpočtu na rok 
2017 v rozsahu změny právních předpisů 
upravujících oblast účetnictví a rozpočtů 
ÚSC pro rok 2017 a úpravu schváleného 
rozpočtu v rozsahu změny názvu či čísla 
u některých položek a paragrafů. Změny 
jsou vyznačeny ve schváleném rozpočtu. 

ZO schválilo Plán odpadového hospo-
dářství na období 2017–2026, dále ukládá 
starostovi obce zveřejnit Plán odpadového 
hospodářství na období 2017–2026 na 
portálu veřejné správy v souladu s § 44 
odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech a změně některých dalších zákonů.

ZO zřizuje odchytnou a záchytnou 
službu pro opuštěná a toulavá zvířata, jako 
organizační složku obce a provozní řád 
záchytného místa pro opuštěná a toula-

vá zvířata. Provozní řád je zveřejněn na 
webových stránkách obce.

ZO schválilo předběžný záměr koupi 
společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o., 
Fügnerovo nábř. 27, IČ: 2718751 a pověřuje 
vedení obce k jednání o koupi společnosti 
za cenu do výše 38 mil. Kč. ZO ukládá 
vedení obce: 
a) zajistit zpracování znaleckého posudku 

na nemovitosti ve vlastnictví společnosti 
Brněnská mlynárenská s.r.o., 

b) zajistit a předložit možnost financování 
odkupu společnosti, 

c) zajistit prověření hospodaření spo-
lečnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. 
společností TOP Auditing s.r.o, která 
vykonává audit pro obec,

d) zajistit prověření právních vztahů spo-
lečnosti 
ZO schválilo pokračování ve výstavbě 

a realizaci workoutového hřiště v Trávníkách.
Vendula Bartáková 
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VÝZVA
Vážení a milí spoluobčané, téma 

dalšího Bílovického zpravodaje bude 
znít „Obec občanům“. Trochu blíže se 
v něm pokusíme kouknout na ty složky 
„obecního úřadu“, které takříkajíc „pra-
cují rukama“ a starají se o to, aby se 
nám v obci žilo lépe. Rozebereme tedy 
jak technické, tak personální vybavení 
ekodvora, pracovníky technických 
služeb, zřejmě se podíváme i na práci 
obecního strážníka, hasičů a v nepo-
slední řadě zkusíme neopomenout 
zmínit i novinky, které se v poslední 
době udály na samotném obecním 
úřadě. Také chystáme poněkud obsáh-
lejší článek o komisích rady obce. Že 
nevíte, co to je? Nevadí! Zjistíte o nich 
to první i poslední. Všechny informace 
se však k redakční radě nedostanou. 
Chtěli byste si o něčem přečíst? Máte 
nějaké informace, dokumenty apod., 
které stojí za to sdílet s ostatními? 
Pomozte nám a napište na redakční 
mail zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.
cz, nebo dejte vědět osobně někomu 
z redakční rady.

red 



CO V ZÁPISE NEBYLO
Střípky ze zasedání ZO  
dne 20. 3. 2017

V úvodu jednání poděkoval starosta panu 
učiteli Kováčovi za dlouholetou spolupráci 
s obcí, a předal mu výpravnou knihu „První 
republika“. Pan učitel poděkoval, v krátkém 
projevu vyjádřil svůj vztah k Bílovicím 
a naznačil, jaké má plány do budoucna.

K bodům, které jsou v oficiálním zápise 
z jednání poměrně podrobně zpracovány, 
je snad zajímavé doplnit, že přednesené 
úpravy v rozpočtu vyplývají ze změny 

právních předpisů, v jejímž důsledku bylo 
nutné upravit názvy některých položek, 
i když se nic nezměnilo na už dříve schvá-
lených částkách.

Proběhla informace o vytvoření plánu 
odpadového hospodářství obce (je do-
stupný na webu obce), informace o zřízení 
služby odchytu psů, ke které je zpracován 
provozní řád.

Místostarosta seznámil přítomné se zá-
měrem obce koupit Bílovický mlýn a jeho 
příslušenství. Vysvětlil poměrně podrobně 
okolnosti, které k tomuto záměru vedly 
a jaká jednání tomu předcházela. Impulsem 
bylo, podle slov pana místostarosty, jednání 
obce s majiteli mlýna ohledně návrhu 
nového řešení lávky přes Svitavu a také 
jednání o zakoupení pozemku k rozšíření 
kriticky úzkého místa silnice kolem mlýna. 
(Doporučuji podívat se na záznam TSB 
č. 16/2017; http://www.bilovice-nad-svi-
tavou.cz/tsb-16-tyden; cca od 24. minuty.)

Majitelé mlýna chtěli „výměnou“ za tyto 
dílčí ústupky dosáhnout změny územního 
plánu, který by jim umožnil vybudovat v areá-
lu mlýna velké množství nových bytů. To obec 
povolit nechce. Ukázalo se pak, že majitelé 
mlýna by se v takovém případě nebránili pro-
dat obci celý areál, a začalo jednání o ceně.

Pokud obec mlýn koupí, nebude podle 
slov místostarosty rušit to, co v něm fun-
guje, ale bude se postupně snažit přede-
vším zpřístupnit a upravit přední zahradu 
pro rekreační účely (parčík, dětská hřiště), 
zadní zahradu pro sportovní účely (velká 
sportovní hřiště) apod.

Zastupitelstvo schválilo záměr jednat 
o koupi tohoto areálu jako celé současné 
Brněnské mlynárenské s.r.o., a to za cenu 
max. do 38 mil Kč, přičemž 20 mil by 
si obec půjčila (orientační nabídka byla 
na 0,77% úrok) a 18 milionů by zaplatila 
z úspor z minulých let.

V diskusi k záležitosti mlýna místosta-
rosta odpověděl mimo jiné na dotaz občan-
ky ohledně parkování naproti mlýna, v pří-
padě, že ho obec koupí a bude jeho okolí 
upravovat. Zda nebudou místní občané 
pak omezení v možnosti parkovat tak, jako 

 Pondělí 19. 6. zasedání zastu-
pitelstva obce

 Pátek 30. 6. Co je psáno, to je 
dáno – v obecní knihovně (beseda)
 konec června pohádka pro 
školu a školku –divadlo BOTA

 Neděle 16. 7. Nordicwalkingo-
vý MINI výšlap v Bílovicích nad 
Svitavou

 Pátek 11. 8. „DIZZY UNPLU-
GGED“ – koncert – zahrádka 
Obecní hospody 

 Čtvrtek 7. 9. 14:00–18:00 Far-
mářské trhy – na Těsnohlídkově 
náměstí

 Sobota 9. 9. 8:00–12:00 Bílo-
vický blešák – na Těsnohlídkově 
náměstí

 Sobota 16. 9. 14:30–24:00 So-
kolskéhody – hodový průvod obcí 
a hodová zábava v Sokolovně

 Sobota 16. 9. ZAŽÍT BÍLOVI-
CE JINAK aneb SOUSEDSKÉ 
SLAVNOSTI

 Úterý 19. 9. zasedání zastupi-
telstva obce

 Pátek 22. 9. Co je psáno, to je 
dáno – v obecní knihovně (beseda)

 Sobota 30. 9. Václavský táborák 
– komise pro rodinu s dětmi

 září S tvojí dcerou ne (divadelní 
hra) premiéra divadla BOTA

dosud, protože v těch místech moc jiných 
možností není. Byla ujištěna, že je vysoce 
pravděpodobné, že v úpravách bude pa-
matováno na prostor pro parkování okolo 
bydlících občanů, a to bez zpoplatňování.

Jeden z přítomných občanů vyjádřil 
podporu tomuto záměru obce a podle jeho 
názoru je navržená cena za celý tento areál 
akceptovatelná.

Občanka bydlící u mlýna připomněla, 
aby se myslelo na regulaci dopravy v té 
oblasti, když tam pak bude zvýšený pohyb 
lidí a dětí. Starosta odpověděl, že na to 
myslí už nyní a že na příjezd od Adamova 
a od Řícmanic se budou v blízké době 
instalovat měřiče rychlosti s kamerami 
snímajícími SPZ.

Dalším sdělením na zasedání bylo, že 
záměr vybudování workoutového hřiště 
v Trávníkách je obnoven, podařilo se 
dosáhnout toho, že dotčené strany už 
nemají námitky. Zastupitelstvo schválilo 
pokračování jeho výstavby.

V bodě Různé zaznělo mimo jiné:
Starosta pozval občany na Bílovickou 

křižovatku, na farmářské trhy a také je po-
žádal, aby se zapojili do předvelikonočního 
úklidu v obci.

Místostarosta informoval, že vzhledem 
k tuhé zimě, která přerušila stavební práce, 
bude nový ekodvůr bohužel otevřen asi až 
v červnu. Provizorně zatím obec umístila 
aspoň několik kontejnerů v areálu staveb-
nin, kde je možné odevzdat některé druhy 
odpadu ve středu a v sobotu.

V navazující diskusi se přítomný občan 
zeptal, zda by díky třídění nemohla obec 
snížit poplatky za popelnice občanům, kteří 
prokazatelně odpad třídí. Starosta odpověděl, 
že v některých okolních obcích probíhají pro-
jekty nového způsobu organizace tříděného 
sběru odpadu, který by umožnil takové zo-
hledňování, ale naše obec zatím vyčkává, jaké 
s tím provozovatel KTS bude mít zkušenosti.

Proběhla krátká diskuse k návrhu ob-
čana obnovit používání závory přes sil-
nici v Trávníkách, čemuž podle vyjádření 
starosty brání nutnost zajištění přístupu 
k hasičskému hydrantu.

Občanka se ptala na náhradní přechod 
přes Svitavu v době rekonstrukce lávky. 
Podle odpovědi starosty bohužel bude 
v době budování nové lávky nutno chodit 
okolo přes silniční most.

Zpracovala Jana Skládanková 

Co se 
bude dít?
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V minulém čísle jsem se pokusil čtená-
řům přiblížit stavební úpravy, které si nikdo 
z občanů Bílovic nemůže pamatovat. Po-
slední mnou zmiňovaná úprava byla v roce 
1921 a jednalo se o přístavbu dalšího patra 
tzv. staré budovy.

Další významné stavební úpravy začaly 
až v roce 1961. Připadá mně ale škoda, 
abych přeskočil čtyřicet let bez sebemenší 
zmínky o dění kolem školy. Ve školních 
kronikách se můžeme dočíst mnoho zají-
mavých skutečností, například jak bída ve 
30. letech ovlivňovala život běžných občanů 
a samozřejmě také učitelů. Vše vyvrcholilo 
okupací českých zemí, kdy bylo mimo jiné 
zakázáno vést školní kroniky. Školní kronika 
se vedla ilegálně a můžeme se v ní dočíst, 
jak žáci i učitelé museli povinně slavit na-
rozeniny Adolfa Hitlera a učilo se až sedm 
hodin německého jazyka týdně. Tato část 
kroniky se nepsala do vázané knihy, ale 
pouze na vytržené stránky, které byly pro 

jistotu uzavřeny ve školním sejfu. Po válce 
byly stránky nalezeny na zemi na školním 
dvoře. Ke konci války se ve škole schovávalo 
177 brněnských občanů. Obětavě se o ně 
staral tehdejší pan ředitel Antonín Koudela. 
To, že svou obětavostí riskoval vlastní život, 
snad ani nemusím psát.

HISTORIE ŠKOLY
Stavební úpravy  
základní školy 2. část

Začátek stavby nové budovy,  
rok 1961, z archivu ZŠ

Hrubá stavba nové budovy,  
rok 1961, z archivu ZŠ

Za zmínku také určitě stojí fakt, že se 
na konci 50. let velmi vážně uvažovalo 
o výstavbě nové velké spádové školní bu-
dovy vedle hřbitova. Budova měla stát na 
místě, kde v současné době stojí bytovky 
číslo popisné 615. Ze záměru na poslední 
chvíli sešlo. Přednost dostala výstavba 
nové ZŠ v Kanicích, kde se začalo vyučovat 
17. dubna 1961. Postavením základní školy 
v Kanicích se bílovické ZŠ kapacitně velmi 
ulevilo. Na začátku školního roku 1960/61 
bylo ve škole 467 žáků, po otevření kanické 
školy bylo přesunuto 165 žáků a na naší 
ZŠ zůstalo „pouze“ 302 žáků. Za zmínku 
určitě stojí fakt, že se před přesunem do 
Kanic učilo na směny od 8 do 18 hodin, 
někdy i déle.

Školní rok 1960/61 byl ukončen o měsíc 
dřív, z důvodu největší plánované rekon-
strukce v historii školy.

Ve staré budově byl posunut vchod ze 
středu budovy na současné místo a před 
vchodem byla postavena stříška, tzv. loubí. 
Z odborné učebny F-Ch, ve které tehdy 
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úřadoval dnes ještě žijící pan učitel Tonar, 
byla postavena nová reprezentativní hala.

V tomtéž období byla zahájena přístav-
ba tzv. nové budovy, která se nachází ve 
dvorním traktu. Do provozu byla uvedena 
v březnu roku 1962 za pana ředitele Per-
nici a zástupce ředitele B. Nejezchleba.

Když toto období shrnu, před rokem 1961 
se pouze ve staré budově mačkalo kolem 
500 žáků a po tomto roce mělo cca 300 
žáků k dispozici starou budovu a navíc 
také novou budovu. Celkový počet žáků 
do tří set vydržel v naší ZŠ po dalších 
padesát let.

Další významnou přístavbou byla budova 
tělocvičny a jídelny. Stavba byla zahájena 
na jaře v roce 1989 a ukončena v roce 

1992 za pana ředitele Kousalíka staršího. 
Termín dokončení se neustále posouval až 
k toužebně očekávanému dni kolaudace 
14. 11. 1992. Dva dny před kolaudací se 
konal den otevřených dveří, který navštívilo 
více než šest set lidí. Z počtu návštěvníků 
je vidět, že se jednalo o velmi významný 
stavební počin. Před postavením nové 
tělocvičny se chodilo cvičit do místní 
sokolovny.

Relativně krátké ředitelování ředitele 
Kousalíka bylo plodné na rekonstrukce. 
Další přístavba začala v roce 1996. Na 
nové budově bylo zprovozněno podkroví 
(v současné době učebna informatiky, 
cvičná kuchyňka, jazyková učebna, školní 
družina).

V předchozím čísle Bílovického zpravo-
daje jste se mohli blíže seznámit se školní 
psycholožkou, která od října loňského roku 
působí na zdejší základní škole. Tímto člán-
kem chci navázat tam, kde jsme přestali 
a představit svoji práci – tedy práci školní 
speciální pedagožky. Společně s výchovnou 
poradkyní, metodičkami prevence pro první 
a druhý stupeň, psycholožkou a sociálním 
pedagogem tvoříme jednotný tým - školní 
poradenské pracoviště.

Možná si pokládáte otázku, jaké to má 
výhody, že je nás tolik, když na jiných 
základních školách často působí pouze 

výchovný poradce spolu s metodikem 
prevence. S určitou nadsázkou můžeme 
říci, že „víc hlav – víc rozumu“. Největší 
výhodou je podle mě právě možnost spo-
lupracovat při řešení nejrůznějších typů 
problémů, a především se snažit o jejich 
předcházení, prevenci. Naše školní praco-
viště samozřejmě i nadále spolupracuje 
s ostatními institucemi - využívá služeb 
pedagogicko-psychologické poradny, spe-
ciálně-pedagogického centra či střediska 
výchovné péče. Ta poskytují důležité infor-
mace pro vzdělávání dítěte získané pomocí 
diagnostických metod.

Za paní ředitelky Bajerové byly v nové 
budově přebudovány ordinace dětského 
a praktického lékaře na učebny a v roce 
2000 upraven školní dvůr.

Od roku 2010 se počet žáků neustále 
zvyšuje, proto bylo nutné zintenzivnit 
výstavbu. Vzhledem k tomu, že tyto rekon-
strukce si většina z nás již pamatuje, bude 
následovat pouze stručný výčet.

Za paní ředitelky Pečenkové v roce 2010 
byly propojeny dvě hlavní budovy – stará 
s novou. Vznikly prostorné šatny a nové 
moderní třídy s aulou. V roce 2014 byl 
v přízemí staré budovy přebudován byt 
pana školníka a tehdejší ředitelna na tři 
nové třídy.

V roce 2015, již za mého působení, 
byla ke škole připojena budova bývalého 
obecního úřadu se třemi novými třídami, 
učebnou keramiky a několika kabinety. 
Další rok byla zprovozněna malá tělocvična 
v sousedství velké tělocvičny.

Závěrem bych chtěl říct, že při každé 
přestavbě školy byla velmi důležitá sou-
činnost s vedením obce. Platilo to v mi-
nulosti a platí to i v současnosti. Myslím, 
že neprozradím nic tajného, když řeknu, 
že společně s vedením obce plánujeme 
několik dalších investičních záměrů, a to 
výstavbu dvou zcela nových odborných 
učeben v místě navazujícím na podkroví 
nové budovy (u stráně pod kostelem), dále 
kompletní rekonstrukci a vybavení školních 
dílen a jednou snad multifunkční sportovní 

Pozice školního speciálního pedagoga je 
na bílovické základní škole novinkou. Pracuji 
zde od poloviny února 2017, a to na poloviční 
úvazek. Nyní sdílím kabinet společně s vý-
chovnou poradkyní, od příštího roku mne 

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA
Nový člen učitelského sboru



Prodám palivové dřevo, tvrdé, měkké. 
608 065 337

Sečení trávy, práce se svahovým mulčo-
vačem. 608 065 337

řádková inzerce
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již najdete ve třetím patře bývalé budovy 
obecního úřadu tak, jako nyní školní psy-
choložku. A čím se konkrétně zabývám? 
Pracuji individuálně nebo v malé skupině 
s dětmi, které mají z nejrůznějších důvodů 
obtíže ve zvládání učiva. Snažím se hledat 
cesty, které by mohly vést ke zvýšení je-
jich školního úspěchu a rozvoji, za využití 
jejich možností, schopností a dovedností. 
Kromě žáků se setkávám také s rodiči, uči-
teli a případně i asistenty pedagoga. Bez 
jejich pohledu na situaci a bez možnosti 
spolupráce by bylo velmi obtížné naleznout 
vhodnou podporu pro konkrétního žáka. 
Cílem mé práce, ale také práce celého 
školního poradenského pracoviště je vy-
tvořit ve škole příznivé podmínky k učení 
doprovázené pozitivní atmosférou.

Svatava Buráňová 

DOTACE PRO 
BÍLOVICKOU 
ŠKOLKU

Naše mateřská škola se stala úspěšným 
žadatelem o podporu z evropských struktu-
rálních fondů dle výzvy MŠMT OPVVV č. 22, 
Podpora škol formou projektů zjednoduše-
ného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt s názvem „Šablony pro děti, rodi-
če i pedagogy v MŠ Bílovice nad Svitavou“ 
podpoří osobnostně profesní rozvoj peda-
gogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, vzájemného se-
tkávání a sdílení zkušeností mezi pedagogy.

Dále pomůže při společném vzdělávání 
dětí, a to možností personálního posílení 
o školního asistenta (nejedná se o asisten-
ta pedagoga) v mateřské škole. Ten bude 
velkou pomocí v heterogenních třídách, jak 
při adaptaci nových dětí, které neznají pro-
středí školky a často špatně nesou odlou-
čení od rodičů, tak i při práci s předškoláky, 
u kterých se klade důraz na individualizaci 
vzdělávání.

Důležitou oblastí podpory je také usnad-
nění přechodu dětí z mateřské školy do 
základní školy a spolupráce s rodiči dětí. 
Proto uspořádáme zajímavé besedy spojené 
s dotazy rodičů, které povedou odborníci 
z oblasti pedagogiky a psychologie. Jedním 
z důvodů odkladu školní docházky bývá 
špatná výslovnost. Navážeme spolupráci 
s logopedem, který provede u dětí depistáž 
a rodičům zprostředkuje názornou ukázku 
základního procvičování mluvidel.

Věříme, že takto vynaložené finance 
umožní rozvíjet motivující kulturu učení za-
měřenou na maximální úspěch pro každé 
dítě i učitele a podpoří trvalý pedagogický 
rozvoj celé školy.

Eva Dvořáková
zástupce ředitelky 

hřiště v blízkosti školy. Držte nám palce, 
aby se vše zamýšlené povedlo. 

Libor Žanda 

rok počet 
žáků

počet 
tříd  

1931 337 9
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uč
eb

ná
ch

1934 333 9
1937 373 9
1939 380 11
1945 362 9
1948 360 12
1950 433 13
1951 516 14
1953 529 15
1954 501 13
1955 506 16
1957 488 15
1958 461 15
1960 467 17

1962 285 10 Po výstavbě 
ZŠ Kanice

1970 218 9

 

1980 265 11
1990 245 12
2000 253 12
2010 285 15
2012 368 19
2014 424 21
2016 495 24
2017 525 23 předpoklad

ŽILI MEZI 
NÁMI
Již delší dobu se na redakční radu obracíte 
s žádostmi o napsání článku o různých 
známých, významných, či alespoň zají-
mavých „Bílovčácích“. Většinou jsme vy-
hověli zařazením medailonku do nějakého 
tematického čísla nebo zmínkou v článku. 
Abychom ale nebyli vázáni na tematičnost, 
rozhodli jsme se obnovit rubriku, která se 
jmenovala „Žijí mezi námi“. V ní vás bu-
deme pravidelně seznamovat s bílovickými 
obyvateli, kteří z nějakého důvodu stojí 
za zmínku a za zapamatování. V případě, 
jako je právě tento, bude v názvu jen malá 
změna na „Žili mezi námi“. Do tohoto čís-
la jsme vybrali pana Jana Grona, hasiče, 
záchranáře, entomologa a mnoho dalšího…

ŽIL MEZI NÁMI – JAN GRON
Spojení rodiny Gronových s Bílovicemi 

spadá do doby, kdy do Bílovic někdy ko-
lem roku 1880 přišel krejčí Jan Gron. Byl 
synem Kašpara Grona, domkaře v Dolní 
Krupé u Německého (dnes Havlíčkova) 
Brodu a Kateřiny Zachariášové, kterým se 
narodil roku 1850. Dle tehdejšího číslová-
ní domů bydlel v čísle 47. V Obřanském 
kostele (bílovický měl být vysvěcen až 
za dlouhých 30 let) si 5. srpna 1883 vzal 
za manželku 29letou Marii Blažkovou 
(Blaschekova), dceru Floriána Blažka, 
obchodníka s látkami, a Františky, rozené 
Salingerové, z domu 32, vedle bývalého 

Jan Gron v hasičské  
uniformě, z archivu obce



hotelu Janák, naproti „ostrůvku“. Tam se 
jim také 13. května 1884 narodil syn Jan 
Gron, který ale své mládí a následný život 
strávil v nově postaveném (někdy kolem 
roku 1889) domku v Husově ulici č. p. 141. 
Za ženu si 15. listopadu 1909 vzal Aloisii 
Vackovou. Jeho syn, v řadě již třetí Jan 

Zdá se vám, že je na fotografii něco 
špatně? Tohle bohužel není ukázka teore-
tické zkoušky v autoškole, ale situace, které 
v neděli 7. 5. 2017 v odpoledních hodinách 
čelily minimálně dvě rodiny s kočárkem 
v naší obci. Díky zaparkovaným autům 
nebylo možné s kočárkem vůbec projít 
a pokračovat v chůzi v místě zvaném “K2”. 
Není podstatné, zda by tito řidiči měli dostat 
pokutu za parkování v křižovatce nebo na 
chodníku, to by měl posoudit místní obecní 
policista. Tato dopravní situace bohužel 
ilustruje spíše širší problém. Nevhodně 
zaparkovaná auta přímo ohrožují chodce 
například tím, že stojí na chodníku a nutí 
ho tak vstoupit do silnice, a to samozřejmě 
včetně dětí. Zaparkovaná auta (např. před 
Obecní hospodou) také snižují přehlednost 
v okolí komunikace. Oba případy zvyšují 
riziko střetu s jedoucím vozidlem. Má to 
být spíše apel na obecního policistu, aby 
důsledně uděloval pokuty za nevhodné 
parkování, stejně jako na řidiče, aby dbali 
vyšší ohleduplnosti a aby využívali par-

koviště na náměstí a nebylo jim zatěžko ujít 
o několik kroků navíc. V neposlední řadě je 
to obec, kdo by měl určovat, kde a jak se smí 
parkovat. K čemu nám je potom poloprázdné 
parkoviště na náměstí?

Občan

VYJÁDŘENÍ OBECNÍ POLICIE 
Dle platného pasportu dopravního značení 

a komunikací je tato komunikace účelová 
a následně přechází v chodník. Proto se 
nemůže jednat o křižovatku, viz základní 
pojmy §2 z.č.361/00 SB. o pozemních ko-
munikacích. Nicméně účelová komunikace 

je veřejně přístupná a stání vozidel je zde 
povoleno, to však neznamená, že si mo-
hou stát tak, že omezí průchod, průjezd 
ostatním účastníkům silničního provozu. 
Pokud občané něco takového zaznamenají, 
je vhodné upozornit telefonicky či mailem 
obecní policii či PČR. Přestupek by byl 
takto řádně řešen a dořešen. V této loka-
litě se podařilo dořešit dvě vozidla, která 
v místě stála několik měsíců – po dohodě, 
s ohledem na nedostatek parkovacích 
míst, si majitelé vozidla odstranili, ač dle 
zákona nemuseli.

za OP Miroslav Hloušek 

Takže i když je něco legální, nemusí 
to být vždy ohleduplné – prosíme tedy 
občany o soudnost při parkování. 

Gron (také aktivní hasič – praporečník) 
s manželkou Věrou žili ve stejném domku až 
do přelomu osmdesátých a devadesátých 
let minulého století, tedy ještě nedávno…

Povoláním sazeč písma, zapálený en-
tomolog. Od roku 1901 člen bílovického 
hasičského sboru byl za první světové války 

zdravotník, což ho po návratu z fronty vedlo 
k četným aktivitám na poli samaritánství. 
Ač dnes již téměř neznámý pojem, ve své 
době neznamenal nic tajemného. Sama-
ritáni byli členy hasičských záchranných 
sborů a zároveň členy Českého červeného 
kříže. V hasičských jednotkách tak zastávali 
funkci, dnes bychom řekli hasič-záchranář. 
Nosili stejnokroj hasiče, doplněný odzna-
kem a páskou. Roku 1920 zakládající člen 
hasičského sboru v Řícmanicích a od roku 
1921 pak jeho čestným členem. Byl župním 
samaritánským náčelníkem a v roce 1925 
stál u zrodu oddílu bílovického hasičského 
samaritního dorostu, prvního v republice 
(jestlipak by byl hrdý na naše nejmladší 
hasiče?). První samaritánský kurz uspo-
řádal v Bílovicích 29. dubna 1928. V roce 
1930 připravoval a 27. července řídil župní 
samaritánské cvičení v Podolí.

Zemřel 27. listopadu 1947. Letos si tedy 
připomínáme 70 let jeho předčasného 
odchodu.

Jan Horáček 
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Jak se také 
(NE)MŮŽE PARKOVAT

Samaritánský kurz v Bílovicích 21. 5. 1929. Jan Gron s manželkou, sedící 
uprostřed a držící vlajku červeného kříže (na fotce vlevo). Po jeho levé ruce 
sedící MUDr. Josef Hlávka. Vlevo nahoře Jan Gron ml., nahoře uprostřed 
Václav Ondruj, úplně vpravo Antonín Smejkal. (z archivu obce)



Tuto otázku si redakce položila při 
sestavování článků do tohoto čísla zpra-
vodaje. Můžeme chodit (či máme vůbec 
kam?) za „naším panem doktorem“? 
Zvládá „naše paní doktorka“ všechno, 
nebo kvůli něčemu musíme dojíždět „do 
města“, protože v obecních ordinacích 
vybavení na tento zákrok běžně nebývá? 
Jsou bílovičtí lékaři, či zdravotníci obecně, 
ve svých ordinacích tak říkajíc „za trest“, 

jako Štěpánek z oblíbené filmové série 
o básnících, nebo za odměnu? Máme si do 
jejich ordinací brát knížky, jak je zvykem 
v čekárnách v Brně, nebo mají o pacienty 
nouzi? Na tyto otázky a na mnohé další 
najdete odpověď v následujících článcích, 
spolu s přehlednou mapou ordinací. Na 
některé z výše zmíněných otázek však 
můžeme odpovědět už v tomto úvodníku. 
Tedy snad na tu nejpalčivější… ANO, je 

o nás dostatečně postaráno. Se dvěma 
obvodními lékaři, dvěma zubaři, jednou, 
potažmo dvěma dětskými lékařkami, 
ženským lékařem, rehabilitační ambulancí, 
lékárnou a dvěma objekty pro seniory si 
rozhodně nemáme na co stěžovat. 

Kde to bylo možné, přidali jsme i fotku 
ordinace či lékaře/zdravotníka. Soupis je 
doplněn dvěma rozhovory s praktickými 
lékaři. red. 
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ANEB JAK JE O NÁS POSTARÁNO

TÉMA:

Rehabilitace
Hana Barvířová
Mgr. Jan Horáček

Lékárna
Mgr. Jana Přikrylová
PharmDr. Marie Pokorná
Jolana Pelikánová

Ženský lékař
MUDr. Jiří Rotrekl
Praktická lékařka
MUDr. Iva Benešová

Praktický lékař
MUDr. Pavel Klíma
Interna a diabetologie
MUDr. Jana Salvetová
Chirurgie
MUDr. Simona Černíková

Dětská lékařka
MUDr. Kritina Otevřelová
MUDr. Libuše Krejčí

Zubní lékařka
MUDr. Dagmar Hrbková

Zubní lékař
MUDr. Gustav Bártek

ZDRAVOTNICTÍ
V BÍLOVICÍCH



Pan doktor Pavel Klíma ordinuje v Bílovi-
cích již 6 let a jeho sestřičkou je od počátku 
paní Eva Kutilová z Bílovic nad Svitavou 
(všeobecná zdravotní sestra).

Pane doktore, líbí se Vám v Bí-
lovicích? Jak jste se do Bílovic 

dostal a jaký k nim máte vztah?
V Bílovicích se mi moc líbí. Je to maleb-

ná obec, kde se cítím velmi dobře. V roce 
2006 jsme se přistěhovali z Brna do blíz-
kých Kanic a později jsem z rodinných dů-
vodů začal hledat uplatnění v ambulantním 
sektoru. V roce 2011 se naskytla možnost 
převzít ambulanci po paní doktorce Aleně 
Gerychové v Bílovicích a v Kanicích.

Můžete nám, prosím, něco říci 
o Vašem studiu a dosavadní 

praxi?
Promoval jsem na Lékařské fakultě MU 

v roce 1997, atestace: interna I. st. r. 2000, 
pneumologie a TBC r. 2003, všeobecné prak-
tické lékařství pro dospělé r. 2010. Působil 
jsem na Vojenské lékařské akademii v Hradci 
Králové, na posádkové ošetřovně v Jihlavě, 
na interním oddělení Vojenské nemocnice 
v Brně, na Klinice nemocí plicních a tuber-
kulózy FN v Brně, dále jako odborný asistent 
na LF MU Brno a od roku 2009 ordinuji jako 
všeobecný praktický lékař pro dospělé.

V současnosti se mnohá území 
naší republiky potýkají s ne-

dostatkem lékařů a zdravotnic-

kého personálu. Doporučil byste 
studium medicíny svým dětem?

Současný personální stav ve zdravotnic-
tví (sestry, lékaři) je dán mnoha faktory. 
Je to fyzicky a psychicky náročná práce, 
jelikož zdravotníci pečují o zdraví jako 
o nejvyšší hodnotu. Pro zajištění dostateč-
ného výdělku jsou nutné přesčasy a služby 
v nemocnicích, které vedou k přetěžování 
a vyhoření personálu. Je to práce s vel-
kým podílem stresu a s vysokou mírou 
odpovědnosti a rizika žaloby. Poslední 
roky narůstají administrativní povinnosti 
a úkony neulehčující práci a omezující 
čas na pacienta. K blbé náladě zdravot-
níků vede také neomezené nadužívání 
zdravotnických služeb. V ČR máme jednu 
z největších návštěvností u lékaře za rok. 
Studium medicíny a práci ve zdravotnictví 
bych doporučil všem, protože je to práce, 
která má velký smysl, která přináší naplnění 
i při malé pomoci a úlevě pacientovi.

Kolik pacientů ošetříte v průmě-
ru za den? Jaká je běžná doba 

ošetření jednoho pacienta?
Denně obsloužíme cca 20–25 pacientů. 

Doba vyšetření je různá, pohybuje se podle 
stavu, v rozmezí 5 až 20 minut, někdy 
i déle.

Jak se Vám spolupracuje se zdra-
votními pojišťovnami? Máte 

uzavřenou smlouvu se všemi? 
Máte přehled, která pacientům 
přináší nadstandardní výhody?

Máme uzavřené smlouvy se všemi pojiš-
ťovnami, kromě Pojišťovny Škoda. Nabídky 
pojišťoven se příliš neliší a drobně se mění 
každým rokem. Pacienti mají možnost to 
sledovat.Doporučuji využít příspěvky na 

nepovinné očkování. Systém preventiv-
ních prohlídek je zaručen pro pojištěnce 
jakékoliv pojišťovny.

Jaká je všeobecná lékařská péče 
o naše pacienty a jejich zdra-

votní stav?
V naší republice je perfektně zajištěna 

např. péče o novorozence nebo o pacienty 
s akutní srdeční a mozkovou příhodou. 
Střední délka života se od roku 1989 
významně prodloužila, ale stále v ní za 
zbytkem Evropy zaostáváme. Dále patří-
me na první místa ve výskytu některých 
zhoubných onemocnění.

Co pacienti nejvíce zanedbá-
vají? Co jednoduchého a pro-

spěšného by mohli zcela zdarma 
nebo s minimálními finančními 
náklady dělat pro své zdraví?

Pacienti by se měli zejména zaměřit na 
takové faktory svého zdraví, které mohou 
jednoduše ovlivnit sami. Je to: nekuřáctví, 
střídmé pití alkoholu, pravidelná dynamická 
pohybová aktivita, omezování živočišných 
potravin, tuků a soli, upřednostnění ovoce, 
zeleniny, ořechů, ryb, tmavého celozrnné-
ho pečiva, prevence spálení kůže a preven-
ce úrazů, pravidelné preventivní prohlídky, 
očkování a užívání léků. Neužívání léků 
pacienty je velký problém.

Tyto faktory životního stylu významně 
ovlivňují zdravotní stav a jsou plně v rukou 
samotných pacientů.

Jak se sám staráte o své zdraví? 
Jak po náročné práci relaxu-

jete?
Za zásadní pro své zdraví považuji to, 

že jsem nekuřák, neopaluji se, střídmě piji 
alkohol a omezuji sůl. Co se týče správné 
diety a pravidelného pohybu, tak bohužel 
celý život bojuji s nadváhou. Důležitá je 
také pro mne víra. Nejlépe zrelaxuji s ro-
dinou, farností, rekreačním sportováním 
a při práci kolem domu.

Na Vašich webových stránkách 
lze najít osvětové informace 

pro pacienty, desatero pro zdraví 
i zajímavé odkazy.

Snažím se zveřejnit zajímavé články či 
odkazy pro pacienty buď na webu, nebo 
v čekárně.

ŠEST LET 
SPOKOJENOSTI
Rozhovor s MUDr. Pavlem 
Klímou, praktickým lékařem 
pro dospělé

Nabízím VČ při zaměstnání na PC/
NET. Více info na podnikejzdomova.
cz/urbankova1

řádková inzerce
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Před několika lety, když jste 
v Bílovicích přebírala ordi-

naci po panu doktoru Fajkusovi, 
jsme s Vámi dělali rozhovor pro 
Bílovickou televizi, nyní v rámci 
Tématu zhodnoťme, jak se tu cítíte, 
co se událo nového… Prozradíte 
nám na začátek něco o sobě – co 
máte vystudováno, kde, jak dlouho 
praktikujete, počet dětí atd.? :-)

V Bílovicích nad Svitavou žiji spokojeně 
už 10 let, ale jsem rodilá Brňačka a většinu 
života jsem prožila na Slovensku.

Po prvních dvou letech mého života 
jsme se přestěhovali z Brna na Slovensko, 
do krásného historického města Nitry. 
Společně se svou sestrou jsem vyrůstala 
v příjemném rodinném domě, v rodině 
vysokoškolské profesorky a inženýra. 
V Nitře jsem vystudovala gymnázium, kde 
jsem působila jako šéfredaktorka středo-
školského časopisu, ale také jsem byla 
členkou zdravotnického oddílu a účastnila 
se různých soutěží první pomoci. Už tehdy 
jsem uvažovala o studiu medicíny.

Studium medicíny jsem potom absolvo-
vala na Komenského univerzitě v Bratisla-
vě, kde jsem se i časem vdala a s manže-
lem, urologem, se nám narodila dcera Iva.

Po studiích medicíny jsem se zaměřila 
na královnu medicíny - internu, ze které 
jsem si udělala 1. atestaci. Původně jsem 
pracovala jako internistka v Bratislavě, 
v Nemocnici u Milosrdných bratří, ale 
pořád mě to táhlo zpátky do mého rodiště 
Brna, a tak jsme se přestěhovali. Dědeček 
už byl v té době vdovcem a já se o něj 
rozhodla pečovat. Bylo to 8 krásných let 
s nejlepším mužem mého života, s dědeč-
kem Oldřichem.

Už v čase studií medicíny jsem toužila 
stát se praktickou lékařkou, jejíž práce spo-
čívá především v diferenciální diagnostice 

nemocí v 1. kontaktu. To se mi splnilo před 
12 lety, kdy jsem nejdřív pracovala jako 
zaměstnanec v ambulancích praktických 
lékařů v Brně, absolvovala jsem druhou 
atestaci z praktického lékařství a nakonec, 
v roce 2009, jsem začala působit v mé 
soukromé ordinaci – tady v Bílovicích nad 
Svitavou.

Jak dlouho už v Bílovicích or-
dinujete?

Takže pokud to dobře počítám, v Bílo-
vicích nad Svitavou působím jako lékařka 
8. rokem, žiji tady však už 10 let.

Změnila se Vám nějak skladba/
počty pacientů od dob pana 

doktora Fajkuse?
Ano, změnilo se obojí. Jednak k nám 

do ordinace teď chodí pacienti, kteří 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE  
POZITIVNÍ MYŠLENÍ, 
říká MUDr. Iva Benešová, 
praktická lékařka pro dospělé

Jaký je Váš nejmladší a nejstarší 
pacient?

Nejmladšímu je 17 roků, nejstaršímu 97.

Co považujete na Vaší práci za 
nejtěžší?

Nejtěžší je práce se samotným pacien-
tem, trpělivě mu naslouchat a nespěchat.

Vidíte nějaké zdravotní nebez-
pečí či rizika v souvislosti 

s migrací obyvatelstva do Evropy?
Za významné riziko považuji import 

infekčních onemocnění: tuberkulóza, one-
mocnění virem ebola, virem HIV či další 
pohlavně přenosné choroby.

Jaký je Váš názor na povinné 
očkování dětí, které některé 

dnešní mladé maminky odmítají?
Mateřské školy požadují při umísťování 

dětí do svého zařízení, aby byly řádně 
očkovány. Dnes snad již nikdo nemůže 
zpochybnit jedinečný vliv očkování na 
vymýcení nebo výrazné omezení mnoha 
infekčních onemocnění, a tím na redukci 
úmrtnosti a nemocnosti. K udržení tohoto 
stavu je nutné navození takzvané kolek-
tivní imunity, kdy je očkováno minimálně 
95 % populace. Samotné očkování je dle 
mého názoru bezpečné. Přínosy očkování 
převažují nad nežádoucími účinky. Dle 
mého názoru je nezodpovědné od rodičů 
požadovat přijetí jejich dítěte do kolektivu 
bez řádného očkování.

A nyní něco osobnějšího. Jaká 
jsou Vaše oblíbená jídla?

Bramborové šišky s mákem a svíčková.

Pane doktore, je ještě něco, co 
byste chtěl čtenářům sdělit?

Závěrem bych chtěl poděkovat mojí 
sestřičce, paní Evě Kutilové, za perfektní, 
vstřícnou, vlídnou, obětavou a v neposlední 
řadě odbornou práci pro pacienty.

Pane doktore, přeji Vám pevné zdraví, 
štěstí i osobní pohodu k Vaší náročné 
práci a děkuji jménem všech pacientů za 
práci, kterou pro ně v naší obci vykonáváte. 
Děkuji mnohokrát za rozhovor.

Ptala se 
Martina Schoříková 



mají zájem o své zdraví pečovat, kteří si 
váží naší péče a také mého pracovního 
nasazení v kteroukoliv denní dobu nebo 
kterýkoliv den v týdnu. Běžně ordinujeme 
o víkendech, nakonec proč bych lidem 
nepomohla, když bydlím v obci a oni tak 
nejsou nuceni cestovat na pohotovost do 
Brna, kde čekají dlouhé hodiny. Takže 
nám přibývají pacienti, kteří přicházejí 
na doporučení jiných pacientů, a to často 
i z velké dálky, protože ví, že u nás v or-
dinaci se jim budeme věnovat s velkou 
pečlivostí a jejich problémy vyřešíme. Mají 
u nás zázemí rodinného lékaře. Častokrát 
neřešíme pouze nemoci, ale i mnohé 
sociální věci, a tak nějak jsme součástí 
jejich života.

Všimli jsme si, že v ordinaci se 
nyní střídáte s novým léka-

řem. Jak nyní fungujete? Jak bude 
fungovat ordinace do budoucna? 
Změní se něco pro pacienty?

Od ledna 2017 jsem převzala ještě jednu 
ordinaci v oblasti Brno-venkov, a tak se 
rozšířilo i naše personální obsazení. Na 
dvě ordinace jsou potřební aspoň 2 lékaři, 
proto jsem zaměstnala ještě jednoho ates-
tovaného praktického lékaře a internistu, 
se stejnou kvalifikací, jakou mám i já. Také 
mám nyní tři zdravotní sestry, nesmírně ši-
kovné a milé, které se navzájem zastupují. 

Prostě všichni poskytujeme péči v obou 
ordinacích dle potřeby. Naši pacienti jsou 
o všem dostatečně informovaní. Portfolia 
nás všech mají v čekárnách obou ordinací. 
Obě ordinace hodlám dlouhodobě provozo-
vat a žádné další změny neplánuji.

Jaké vidíte výhody a nevýhody 
ordinace v místě bydliště?

Myslím si, že ordinace v místě bydliště 
je výhodou jak pro lékaře, tak pacienty. 
Všichni naši pacienti vědí, že mi mohou 
kdykoliv zavolat. Za celých osm let jsem 
se nesetkala s tím, že by toho někdo zne-
užíval, nebo že by mi zvonil u dveří. Je 
jednodušší dojít přímo do ordinace, kde se 
téměř pravidelně vyskytuji i o víkendech.

Co děláte Vy sama pro své zdra-
ví? Jak často býváte nemocná 

a jak často navštěvujete kolegy 
– lékaře? Platí u Vás „kovářova 
kobyla“?

Já o své zdraví pečuji úplně stejně, jako 
doporučuji svým pacientům. Poměrně 
zdravě se stravuji, aktivně se hýbu. Netr-
pím žádnými chronickými nemocemi, a tak 
nenavštěvuji ani žádné kolegy – lékaře. 
Možná mám 1× ročně nějakou rýmu. Mys-
lím si, že nejdůležitější je pozitivní myšlení, 
optimismus a zdravý životní styl, to se vám 
pak nemoci vyhýbají.

Navštěvujete kulturní akce 
v Bílovicích, co se Vám za 

poslední dobu líbilo/nelíbilo?
Kulturní akce navštěvuji velice ráda, 

určitě i v Bílovicích, pokud tady jsem 
v době jejich konání. Vůbec nejraději 
mám taneční akce. Tanci se věnuji po-
měrně aktivně už 5 let a moc ráda si 
zajdu s přáteli na některý bílovický ples 
nebo hody. Stejně tak miluji koncerty, 
především vážné hudby a z divadelních 
žánrů nejvíce operu.

Prozradíte, jakou procházku 
v okolí Bílovic máte nejraději?

Před pěti lety jsem si vzala k sobě 
téměř tříletou fenku německé dogy 
Theinku, od lidí, kteří ji už nechtěli. 
Byla v zuboženém stavu a evidentně 
v minulosti týraná. Trvalo mi skoro dva 
roky, než zas dokázala důvěřovat lidem. 
Pokud byla mladší, podnikaly jsme po-
měrně dlouhé procházky po celém okolí. 
Milujeme chodit hlavně kolem potůčku 
a řeky, ke studánkám a k jezírku. Teď už 
je Thea poměrně stará a dlouho chodit 
nevydrží, naše procházky jsou kratší. Já 
si to však vynahradím, ráda teď chodím 
po golfových hřištích.

Děkujeme za rozhovor.

Ptala se Vendula Bartáková 
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na Bílovice nad Svitavou. Atestaci prvního 
stupně složila v roce 1981 a vzápětí nato 
odešla (znovu jen na šest měsíců) na 
druhou mateřskou dovolenou. Až na jednu 
pracovní neschopnost, kdy byla při odbě-
rech krve infikována sérovou hepatitidou, 
pracuje nepřetržitě. V roce 1993 koupila 

Zubní lékaři
MUDR. DAGMAR HRBKOVÁ

Vystudovala Lékařskou fakultu v Brně, 
kde promovala v roce 1977. S kolegy stu-
denty často navštěvovala Bílovice, a tak 
pro ni dodnes mají určitého genia loci. Po 
promoci rok pracovala střídavě v Babicích 
a v Bílovicích (některé pacienty proto zná 
už 40 let). Po mateřské dovolené ordinova-
la rok v Mokré a roku 1980 dostala dekret 

DALŠÍ ZDRAVOTNIČTÍ 
SPECIALISTÉ 
V BÍLOVICÍCH

Dům u nádraží s ordinací 
MUDr. Dagmar Hrbkové
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bílovické ordinace pracoval od roku 1985 
přibližně 16 let na Gynekologicko-porod-
nické klinice na Obilním trhu. Pár let tedy 
do Bílovic dojížděl. Dnes má ordinace dvě 
(druhou na poliklinice Horníkova) a svůj 
čas v zaměstnání rozvrstvuje mezi obě. 
Jak sám uvádí, pacientek má přiměřeně 
(přibližně 600–700), nové pacientky ale 
přijímá. Smlouvy má se všemi zdravot-
ními pojišťovnami. Rozdíl mezi „obecní“ 
a „městskou“ ordinací nevidí. Vybavení je 
ze zákona všude stejné (například ultra-
zvuk) a jediný rozdíl je prý snad v počtu 
pacientek, kterých je v Bílovicích, ač jsou 
spádovou obcí, méně. Pacientky k němu 
dojíždí z Bílovic, Řícmanic, Kanic, Ochozi, 
ale i z Brna. Několik pacientek dokonce až 
z Hodonínska. Na pana doktora si zvykly, 
a přestěhování ještě neznamená, že musí 
měnit s bydlištěm i lékaře… :-) 

Některé pacientky si také jistě vzpome-
nou na sestřičku paní Marii Trnkovou z Bí-
lovic, která s panem doktorem pracovala 
v ordinaci od samého začátku až do roku 
2014, kdy odešla do důchodu.

Jan Horáček 

Interní 
a diabetologická 
ambulance, 
chirurgická 
ambulance

Nachází se v budově domu s pečovatel-
skou službou, Komenského 733.

Interní a diabetologickou ambulanci 
i chirurgickou ambulanci zajišťuje v Bí-
lovicích nad Svitavou společnost SurGal 
ambulance, s. r. o. V ordinaci se střídají 
MUDr. Jana Salvetová (interna a diabe-
tologie) a MUDr. Simona Černíková (chi-
rurgie). Oběma asistuje sestra Anastázie 
Sitnarová.

MUDR. JANA SALVETOVÁ
Bílovická interní a diabetologická ambu-

lance byla vždy těsně svázána s brněnskou 
nemocnicí na ulici Drobného – nejprve 
s nemocnicí Delta a poté s její nástupkyní 
nemocnicí SurGalClinic. Do Delty nastou-
pila doktorka Salvetová v roce 2007 jako 
ambulantní internista a součástí jejích 
pracovních povinností bylo i dojíždět do 
Bílovic, takže díky tomu je zde letos již 
desátým rokem.

Doktorka Salvetová se v rámci interny 
specializuje na péči o diabetiky 2. typu 
(ať už užívají antidiabetika, nebo jsou na 
inzulínu) a na léčbu onemocnění, která 
s cukrovkou bezprostředně souvisejí – 
tedy na hypertenzi, poruchu metabolis-
mu lipidů, štítné žlázy atd. Spolupracuje 
s praktickými lékaři, kteří tato civilizační 
onemocnění často zachytí v rámci 
preventivních prohlídek. Součástí vyba-
vení ordinace je také EKG. Lze se u ní 
objednat i k internímu předoperačnímu 
vyšetření.

Ambulance, resp. SurGal ambulance, 
která patří pod SurgalClinic, má smlouvy se 
všemi pojišťovnami, takže je otevřená všem 
lidem, a jak paní doktorka říká, hlásí se k ní 
pacienti nejen z Bílovic, ale i z okolních 

od obce nemovitost s ordinací, kterou 
zprivatizovala.

Tak jako má ráda svou rodinu a všechny 
hodné lidi kolem sebe, tak miluje i svou 
práci a je jí nesmírně líto, že se pomalu 
blíží konec její pracovní činnosti. Práce 
stomatologa je, podle její dlouholeté zku-
šenosti, různorodá a přináší spousty pře-
kvapení, jak v dobrém, tak bohužel i v tom 
negativním slova smyslu. Někdy je fyzicky 
i psychicky značné náročná.

Nové pacienty již paní doktorka delší 
dobu neregistruje. Výjimkou jsou rodinní 
příslušníci již zaregistrovaných pacientů 
a tělesně postižení pacienti bydlící v Bílo-
vicích nad Svitavou.

Při příležitosti oslovení redakcí zpra-
vodaje by chtěla, za sebe i sestřičku, 
poprosit pacienty, aby respektovali, že od 
7:00 do 8:00 jsou ordinační hodiny pouze 
pro bolestivé pacienty, a nechodili v tuto 
dobu bez objednání, když jim třeba jen 
vypadne korunka a nebolí to. Způsobuje to 
časová zdržení, kterými se obě velmi trápí. 
Snažně také prosí rodiče, aby vedli své děti 
k pravidelným preventivním prohlídkám 
a sanacím chrupu.

Největší odměnou jsou pro ni nevinná 
dětská kukadla na usměvavé tvářičce.

Jana Skládanková 

MUDR. GUSTAV BÁRTEK
V Bílovicích ordinuje již 22 let. Svoji or-

dinaci má v areálu mateřské školy na ulici 
S. K. Neumanna 611. Před jeho nástupem 
byli v Bílovicích nad Svitavou dva praktičtí 
lékaři, dva dětští lékaři a jeden zubní lé-
kař. Na základě požadavku paní doktorky 
Hrbkové vedení obce zřídilo novou zubní 
ordinaci, ve které mu tehdejší starosta, pan 
Kleveta, nabídl pracovat.

Na práci pana doktora baví, že může 
pomáhat lidem.

Má plný stav, nové pacienty neregistruje.
Jana Skládanková 

Ženský lékař

MUDR. JIŘÍ ROTREKL
Privátní ženský lékař, MUDr. Jiří Rotrekl 

sídlí v pastelovém přízemním domku na 
Komenského 139. Do ordinace nastoupil 
v roce 1994 po prim. Kociánovi a ordinuje 
v ní tedy plných 23 let! Před nástupem do 

MUDr. Jiří Rotrekl
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obcí a díky dobré dostupnosti vlakového 
spojení i někteří diabetici z Brna, kteří 
vítají spojení příjemného s užitečným (tedy 
návštěvu lékaře s nákupem vyhlášeného 
pečiva v místní pekárně).

MUDR. SIMONA ČERNÍKOVÁ
Chirurgickou ambulanci vede MUDr. 

Simona Černíková, která taktéž pracuje pro 
SurGal ambulanci (SurGalClinic) a pracuje 
ve stejné ordinaci jako doktorka Salvetová. 
Detailnější informace o její práci se nám 
bohužel nepodařilo získat.

Martin Šerák 

Dětská lékařka
MUDR. KRISTINA OTEVŘELOVÁ 
MUDR. LIBUŠE KREJČÍ

I přes vstřícnost a ochotu paní doktor-
ky Otevřelové se kvůli její velké pracovní 
vytíženosti do data uzávěrky redakci 
nepodařilo sestavit oficiální medailonek. 
Následující řádky jsme proto sestavili 
z webové stránky ordinace.

Ordinaci praktické lékařky pro děti 
a dorost najdeme v ulici Svatopluka Čecha 
(ulička pod schody vedoucími z Trávníků), 
vchod však je z druhé strany budovy, 
v pravém vzdálenějším rohu vnitrobloku, 
kde sídlí od roku 2009. Za asistence 
zdravotní sestry Barbory Parákové zde 
ordinuje paní doktorka Otevřelová a jako 
zástup paní doktorka Krejčí. Kromě zdra-
votní pojišťovny Škoda mají smlouvu se 
všemi zdravotními pojišťovnami a stále 

berou nové pacienty. Mimo všechny běžné 
služby dětského obvodního lékaře nabízejí 
například zápůjčku některých specifických 
pediatrických pomůcek (jako je třeba ko-
jenecká váha aj.), či zajímavou profesní 
literaturu.

Z placených služeb stojí za zmínku 
například nastřelování náušnic či lékařská 
prohlídka v osobním zájmu za účelem 
vystavení nebo prodloužení řidičského 
průkazu. Co se redakci nepodařilo zjistit 
je, jestli se druhá jmenovaná služba týká 
pacientů, či jejich rodičů…

Red. 

Rehabilitace
HANA BARVÍŘOVÁ 
MGR. JAN HORÁČEK

Ordinace paní Hany Barvířové sídlí na 
náměstí, v nejvyšším patře nákupního 
centra. Další popis snad není ani potřeba, 
protože za 13 let, co „bílovčákům“ i jiným 
obyvatelům spádové oblasti pomáhá od bo-
lestí různého druhu, ji zná kde kdo. Jelikož 
p. Barvířová žije v Soběšicích, bylo zřízení 
její ordinace v Bílovicích spíše náhodou, 
která ji na cyklovýletě v roce 2003 zavedla 
právě do Bílovic, kde si všimla vývěsky 
o prostorách k pronájmu.

Svým zaměřením je všeobecná, lidově 
řečeno „rehabka“, a řeší tedy všemožné 
diagnózy, od plochých dětských nožiček, 
přes rozlámaná a traumatology „sešroubo-
vaná“ ramena, až po bolavá záda. Nedá se 
přímo říci, že by něco tak říkajíc „nedělala“, 
ale pakliže se takový případ vyskytne, mi-
nimálně ví, ke komu své pacienty s jejich 
obtížemi poslat. Smlouvy má uzavřeny se 

všemi zdravotními pojišťovnami a vzhle-
dem k organizaci péče, která je odlišná od 
praxe doktorů, stále přijímá nové pacienty.

Vedle celého spektra čistě rehabilitač-
ních procedur, hrazených plně či částečně 
pojišťovnou (z těch méně obvyklých třeba 
terapeutický LASER), nabízí její ordinace 
i placené procedury spadající spíše do 
kategorie wellness, jako třeba masáže 
nebo baňkování.

Rozdíl mezi naší „obecní“ rehabilitací 
a rehabilitací ve velkém městě nevidí ani 
ona, ani lékaři z Brněnských fakultních 
nemocnic, kteří k ní pacienty s důvěrou 
posílají. Za ta léta si u ní v ordinaci mohli 
pacienti zvyknout na vícero kolegyň, nej-
nověji pak na fyzioterapeuta, pana Jana 
Horáčka.

Karla Hrabalová 

Lékárna
MGR. JANA PŘIKRYLOVÁ 
PHARMDR. MARIE POKORNÁ 
JOLANA PELIKÁNOVÁ

Lékárna v Bílovicích sídlí na tomto místě 
již přes 10 let. Před rokem a půl došlo 
k prodloužení pracovní doby a změně 
zaměstnanců lékárny. Čeká zde milý 
personál, ochotný pomoci a poradit, vy-
tvářející atmosféru venkovské lékárny, kde 
spokojenost zákazníků a zdraví pacientů je 
na prvním místě.

Proto v lékárně najdete kromě klasického 
sortimentu i homeopatika, Schüslerovy soli, 
produkty firmy Energy, vycházející z čínské 
medicíny, a další. V laboratoři dokáží připra-
vit mnoho druhů léků (mastí, kapek, tobolek 
apod.), které dnes již v mnoha lékárnách 
nejsou samozřejmostí. Ke všem příprav-
kům poskytují poradenství s individuálním 
přístupem k zákazníkům a jejich aktuálnímu 
zdravotnímu stavu. Při návštěvě je možnost 
si zdarma nechat změřit aktuální tělesné 
parametry, jako je hmotnost, množství 
tuků, BMI index a další. Nabízejí také široké 
spektrum dětských zdravotních přezůvek 
a zdravotních pantoflů pro dospělé. Nově 
potom rozšiřují sortiment veterinárií pro 
zvířecí miláčky. Jako zpestření pořádají 
několikrát do roka ochutnávky zajímavých 
druhů čajů a bio-šťáv.

Kromě běžných papírových receptů 
v lékárně přijímají i elektronické recepty Hana Barvířová  

a Mgr. Jan Horáček
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ve formě čárového nebo QR kódu, a to 
jak z mobilního telefonu, tak vytištěné. 
Všechny léky je možné si objednat také 
telefonicky. Při zavolání do 11:30 hod. 
lze zboží vyzvednout týž den po 14. hod. 
V případě objednání po 12. hod. jsou léky 
nachystány následující pracovní den ráno.

Jana Přikrylová 

Dům domácí péče
Dům domácí péče se nachází u nádraží 

v domě č. 314 a funguje od září roku 2016. 
Vznikl po rekonstrukci dřívější restaurace 
a poskytuje komplexní pobytové sociální 
služby pro seniory se sníženou soběstač-
ností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. Zřizovatelem je Sanus 
Brno o. s. – nezisková organizace.

Cílovou skupinou Domu domácí péče 
jsou uživatelé, kteří z důvodu věku či 
zdravotního stavu, a potřebují dohled, který 
nahrazuje péči domácí.

O celkem 20 klientů se tu stará kvalifi-
kovaný personál 24 hodin denně.

Většinou tři sestry ve dne a jedna v noci. 
Spádově jsou zde klienti z Bílovic n/S, 
Brna a blízkého okolí. Službu domova 
mohou využít i plně imobilní senioři.

Klienti jsou ubytováni ve dvou až tří-
lůžkových pokojích, které jsou zařízeny 
základním vybavením (polohovací postel 
se stolečkem, komoda a polička, stůl židle).

Klientům je servírována strava – 4× 
denně, poskytována zdravotní péče – 
doktor 1× týdně, zdravotnický personál 
každý den. Funguje tady i něco jako soci-
ální poradenství. Personál běžně provádí 

úkony péče o klienta, například pomoc při 
oblékání, při hygieně atd. Do služeb, které 
domov poskytuje, patří i pravidelný úklid, 
praní, žehlení a drobná úprava prádla, 
úklid společných prostor, nákupy léků, 
inkontinenčních pomůcek, drobné nákupy 
dle přání klienta, zapůjčení potřebných 
pomůcek (polohovací postel, stoleček 
k posteli, WC křeslo, invalidní vozík, cho-
dítko), zprostředkování společenských akcí, 
oslavy narozenin a další.

Telefon do DDP Bílovice: 777 758 264, 
e-mail: ddpbilovice@seznam.cz

Karla Hrabalová 

Pečovatelská 
služba Sanus 
Brno a domácí 
zdravotní péče 

Domácí zdravotnickou péči a pečovatel-
skou službu v Bílovicích již dlouho zajišťuje 
firma Sanus Brno, o. s. Kontaktní osobou 
a hlavní pečovatelkou je pro Bílovicko Bc. 
Markéta Vrbecká. Sanus Brno má hlavní 
sídlo v Brně na Štefánikově 63a. V Bílo-
vicích má paní Vrbecká kancelář v DPS 
(vedle ZŠ) a bývá tam zpravidla v úterý 
a v pátek, vždy dopoledne. Časově se může 
přizpůsobit a dojet téměř kdykoliv, pokud 
to bude klient potřebovat.

Co se týká služeb Sanusu, zajišťuje kom-
plexní péči o seniora – zdravotní péči v do-
mácnosti, hospicovou péči, pečovatelskou 
službu, odlehčovací službu a půjčovnu 
kompenzačních pomůcek.

Zajišťuje celé Brno a větší část ORP 
(obec s rozšířenou působností) Šlapa-
nice. V Bílovicích mají terénní pečova-
telskou službu a zdravotní službu (indi-
kována ošetřujícím lékařem – odborná 
péče: převazy, cvičení, aplikace injekcí, 
odběry krve, ošetřování ran, infuzní tera-
pie, apod.). Od srpna 2016 provozují také 

Nově zrekonstruovaná budova  
Domu domácí péče u bílovického nádraží

Vedoucí lékárnice Mgr. Jana Přikrylová 
s PharmDr. Marií Pokornou
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pobytovou odlehčovací službu (bývalá 
restaurace U lišky Bystroušky). Nové po-
bytové zařízení DDP (dům domácí péče) 
Bílovice má kapacitu 20 lidí. Provozují 
také dům domácí péče (DDP) v (téměř) 
sousedních Babicích nad Svitavou, na 
nějž mají reklamu na svém autě.

Z jejich pečovatelských služeb je nejvíce 
využíván dovoz a podání oběda a hygie-
nická péče.

Martin Šerák 

Kadeřnictví 
– druhý 
nejdůležitější 
„ženský 
specialista“

Ze široké škály lékařů a lékařských 
specialistů, kteří mají své ordinace v Bí-
lovicích, byli snad vyčerpáni všichni. Nebo 
ne? Jedna část těla snad přeci jenom 
zbývá. Vlasy! Vždyť přece po „ženském 
lékaři“ jde asi o druhou nejdůležitější 
osobu pečující o ženské tělo… A že těchto 
specialistů, či spíše specialistek, je v Bí-
lovicích také dost... „Paní doktorky na 
vlasy“ máme minimálně čtyři. Paní Libuši 
Babáčkovou a Ivu Jelínkovou z kadeř-
nictví u pekárny, paní Lucii Brumovskou 
z Niv a paní Ilonu Kovářovou „od komína“. 
Pacientů mají sice dostatek (stejně jako 
zkušeností s nejrůznějšími diagnózami), 
ale lidově řečeno „berou i nové“. Mezi 
nejčastěji léčené choroby patří přerostlost 
ofiny (i chronické stavy), nechtěná změna 
barvy, rovnost, stejně jako kudrnatost aj. 
Bohužel, jejich zákroky nehradí žádná 
z pojišťoven, nicméně jejich ceny nejsou 
nijak přemrštěné. V případě, že pociťujete 
projevy některého z výše jmenovaných 
onemocnění, nebojte se na ně obrátit. 
Jak je ve zdravotnictví běžné, vhodný je 
výběr na doporučení spokojeného paci-
enta, nebo dle spádovosti. K zákrokům 
nepotřebujete žádnou speciální žádanku 
či předzákrokové vyšetření specialisty. 
Všechny dámy se na vás zcela jistě těší!

Jan Horáček 

NordicWalking je pohybová aktivita 
vhodná pro sportovce i nesportovce, 
juniory i seniory. Je mostem mezi ge-
neracemi a každý si zde přijde na své. 
Je to ideální aktivita pro lidi pracující 
celé dny v kancelářích. Provozovat jej 

mohou i lidé po úrazech, lidé s nad-
váhou a s problémy s pohybovým 
aparátem. Má významné zdravotní 
účinky, pomáhá např. jako prevence 
proti osteoporóze, syndromu karpálních 
tunelů, křečovým žílám… rozproudí 

cené svaly a posílí oslabené svaly a vazy, 
a tím předchází vzniku úrazů.

Hole Vás doslova narovnají, nadnesou, 
šetří Vaše klouby a zapojí do pohybu celé 
tělo. Svižný pohyb pak pomůže tělu rychleji 
odbourávat tuky (po aktivnějším tréninku 

lymfu a díky tzv. “břišnímu lisu“ pomáhá 
i při zažívacích problémech. Pravidelná 
chůze zvýší kapacitu plic i astmatikům. 
Přirozeně uvolňuje toxiny z těla, a tím ho 
čistí a zvyšuje imunitu. Rozhýbe ztuhlé 
partie šíje, ramen a zad, protáhne zkrá-

po kopcích pro zdraví
NORDICWALKING

Výšlap kolem Bílovic ("U koní")

Výšlap po okolí Bílovic
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se spalují tuky i v klidovém stavu po 
zbytek dne), pravidelná chůze zlepší 
Vaši kondici, a co je nejlepší, BUDETE SE 
CÍTIT UVOLNĚNÍ A V POHODĚ, protože 
pohyb dodává tělu DOBROU NÁLADU 
a PSYCHICKOU POHODU (díky uvolně-
ní adrenalinu a serotoninu = hormonu 
štěstí do těla). Takže je to vlastně taková 
legální a tělu prospěšná droga :-) A co je 
nejlepší - NordicWalking lze provozovat 
kdykoli a kdekoli - v létě i v zimě, prostě 
se chopíte holí a jdete :-)

A PROČ JE DOBRÉ CHODIT 
ALESPOŇ ZPOČÁTKU POD 
VEDENÍM CERTIFIKOVANÉ-
HO INSTRUKTORA?

NordicWalking NENÍ TURISTICKÁ 
CHŮZE, jak mnozí často zaměňují, 
a O HOLE se NEOPÍRÁME. Skutečný 
NordicWalking je koordinovaný svěží 
pohyb, při kterém se zapojuje rovno-
měrně 90 % svalů v těle, a to jen 
pokud máte správnou techniku. Za 
pomocí speciálních lehkých holí se do-
slova odpíchnete svěžím krokem vpřed, 
kopce vyšlápnete, ani nevíte jak, a radost 
z pohybu Vás zcela pohltí :-). Abyste si 
při chůzi neublížili (časté úrazy při ne-
správné technice), provede Vás prvními 
krůčkyinstruktor, tak abyste poté už 
bezpečně mohli chodit sami :-)

Kdo nechce chodit sám, může se 
přidat na skupinové akce. Kromě in-
dividuálních lekcí totiž nabízíme i NW 
kurzy a MINI výšlapy pro začátečníky 
a mírně pokročilé, NW výšlapy pro ná-
ročnější a víkendové akce mimo Brno 
pro všechny.

Hole a další NW vybavení lze zakoupit 
přímo na našem e-shopu – s výběrem 
rádi poradíme.

Pojďme se tedy společně odpíchnout 
:-) třeba hned v neděli 16. 7. 2017 na 
MINI výšlapu v Bílovicích nad Svi-
tavou. NordicWalking naučíme, hole 
zapůjčíme.

Zdenka Šardová
Certifikovaný instruktor NW 

a obyvatelka Bílovic
Tel.: 776 197 707

www.nordic-walking-brno.cz. 

K tématu Zdraví se jistě sluší pohovořit 
také o bývalé LDN, budově, která se nachá-
zí v katastrálním území Bílovic, pár kilome-
trů od obce u cesty směrem na Adamov.

Do roku 2011 byla LDN provozována 
Fakultní nemocnicí Brno Bohunice, poté 
ji zavřeli z důvodu zákazu Hasičského 
záchranného sboru JmK. Zrušení zá-
kazu by si dle tiskové zprávy FN Brno 
z roku 2011 vyžádalo vysoké investice 

tvrdí, že budovu bývalé léčebny se snaží 
od začátku prodat. Bohužel bez úspěchu. 
Nikdo ji nechce. Mluvčí nemocnice řekla, 
že peníze by putovaly ministerstvu financí. 
Dodala, že dvakrát denně tam jezdí hlídací 
služba a za to FN Brno platí dvacet tisíc 
korun ročně. Pomohlo by nepřetržité hlídá-
ní, ale na to nejsou peníze. Stálo by to asi 
tři miliony, které by museli vzít z provozu 
nemocnice.“

LDN BÍLOVICE
dům hrůzy v nádherné 
lokalitě

v řádu desítek až stovek miliónů korun 
do rekonstrukce historické budovy, které 
zřizovatel nemocnice neměl k dispozici. 
Navíc LDN Bílovice byla a doposud stále 
je státním majetkem.

Pár vět z článku Brněnského deníku 
z roku 2015: „Bílovice nad Svitavou – 
Padající omítka, chybějící dveře a rozbitá 
okna. K tomu červenobílé pásky a cedule 
zakazující vstup a upozorňující na nebez-
pečí úrazu. Tak vypadá bývalá léčebna 
dlouhodobě nemocných v lese poblíž Bílo-
vic nad Svitavou tři roky poté, co ji Fakultní 
nemocnice Brno musela zavřít. Budova se 
stala terčem zlodějů a chátrá. Nemocnice 

Na internetu jsem našla stále aktivní 
inzeráty, např: Realspektrum nabízí LDN 
FN Brno, Bílovice nad Svitavou formou 
výběrového řízení nejvyšší nabídce. Po-
zemek p.č. St 396 o výměře 2.260 m2 
v k.ú. Bílovice nad Svitavou, na kterém 
stojí hlavní objekt LDN, dále jsou součástí 
prodeje vedlejší stavby, venkovní úpravy, 
studna, příslušenství, porosty a movité věci 
(dieselagregát, trafostanice a technologii 
plynové kotelny), které souvisí s provozem 
budov, a dále pozemek p.č. 1221 o výměře 
773 m2 v k.ú. Babice nad Svitavou. Ostatní 
pozemky v areálu jsou ve vlastnictví Men-
delovy univerzity v Brně. Areál je připojen 
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na veřejný vodovod, má i vlastní vrtanou 
studnu, přípojku zemního plynu z ulice, 
přípojku do ČOV v areálu.

Hlavní stavba – hlavní pětipodlažní pod-
sklepený objekt LDN byl postaven a užíván 

od roku 1929. V roce 1995 byla realizována 
přístavba komunikačně propojena s hlavní 
budovou. V rámci postupných stavebních 
úprav a modernizací byly realizovány 
tyto stavební práce: přípravna a ohřev 

TUV v roce 1998-2000, plynová kotelna 
v úrovni 5. NP v roce 1998-2000, vnitřní 
plynové ústřední topení rok 1998-2000, 
vnitřní rozvody vody plastové v roce 1998-
2000, okna plastová v roce 1998, přístavba 
lůžkového výtahu v roce 1981, keramické 
obklady v pokojích v roce 2001 a povrchy 
podlah PVC v roce 2001. V jednotlivých 
podlažích se nacházejí místnosti, prostory 
a zařízení spojené s provozem LDN.

Nyní jsem čerstvě poprosila tiskového 
mluvčího FN Brno, aby se k problému 
vyjádřil. Odepsal mi následující: „Již před 
nějakou dobou FN Brno vykázala tento 
majetek v Bílovicích jako nepotřebný, nyní 
podala v měsíci březnu na Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových veške-
ré požadované dokumenty, a to za účelem 
vyhotovení smlouvy o předání majetku 
státu a o změně příslušnosti hospodařit 
s majetkem státu. Nyní tedy očekáváme, 
že nám bude tato smlouva doručena 
k podpisu. Jinými slovy dojde k převodu 
vlastnictví z FN Brno na příslušný úřad.“

Co bude s objektem tedy nikdo zatím 
neví. Je to škoda. Umím si představit 
třeba domov pro seniory, vzdušné lázně… 
Chcete ho? 

Vendula Bartáková 

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás 
informovali o nutné potřebě řešení si-
tuace ohledně odchytu psů a toulavých 
zvířat, kterému se v obci Bílovice nad 
Svitavou věnuje Lenka Prudíková.

Lenka si nám posteskla, že už dlouho-
době nemá vhodné podmínky pro držení 
a péči o tato zvířata a nám se nyní podařilo 
zjistit, že se i díky našemu článku daří tuto 
situaci řešit. Obec Lence pomáhá a na její 
žádost objednala výrobu 4 kotců u místní-
ho řemeslníka, současně řeší ohodnocení 
za její činnost a usilovně hledá v katastru 
obce vhodné místo pro útulek.

Ve spolupráci s obcí byl vypracován 
a zastupitelstvem schválen Provozní 

Odchyt, následná veterinární péče 
a pobyt v záchytném místě bude zpo-
platněn a bude vybírána i pokuta - více 
viz Provozní řád záchytného místa.

Doporučujeme tedy všem majitelům 
psů, aby pokud možno vždy zabránili 
útěku jejich psího miláčka, popřípadě 
opatřili jejich psa čipem nebo známkou 
na obojku, se jménem a telefonním čís-
lem, aby byla snadná jeho identifikace 
a rychlé navrácení majiteli.

Děkujeme všem, kteří pomáhají.
Karla Hrabalová 

řád záchytného místa pro opuštěná a tou-
lavá zvířata obce Bílovice nad Svitavou, 
který si můžete přečíst na webových 
stránkách obce.

Provozní řád záchytného místa a od-
chytová služba vejde oficiálně v platnost 
od 1. 7. 2017.
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Opuštěná a toulavá zvířata 
v péči obce

ODCHYTOVÁ SLUŽBA

První „nájemník“. Jack Russel jménem 
Apollo (v době uzávěrky už šťatně zpátky 

u svého pána). Foto: Lenka Prudíková
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Ve zpravodaji 3/2016 jsme uveřej-
nili článek o vzniku myšlenky postavit 
v Trávníkách moderní venkovní posilovnu 
(tzv. workout) a následných problémech 
při její realizaci. Všímaví bílovičtí občané 
zajímající se o dění v obci již jistě ví, že 
definitivní zelenou dostalo toto hřiště na 
posledním veřejném zasedání 20. března 
2017 poté, co všichni zastupitelé obdrželi 
kompletní informace, a vedení obce dostalo 
nová vyjádření od všech dotčených orgánů, 
které se musely kvůli této stavbě znovu 
obeslat. Ve druhé polovině dubna začaly 
stavební práce, jejichž průběh bedlivě 

PROMĚNY 
BÍLOVICKÉ 
TELEVIZE

Počátek Bílovické televize v naší obci 
leží již před rokem 1995, v tehdejší 
činnosti výboru pro televizní kabelový 
rozvod (TKR), kdy představitelé obce 
Bílovice nad Svitavou v té době vysly-
šeli volání občanů po zlepšení špatných 
příjmových podmínek programů TV 
vysílání. Občanskou iniciativou vzniklý 
výbor řešil instalaci rozvodu signálu po 
Bílovicích, připojování nových účastníků, 
programovou nabídku a také vybírání 
poplatku za užívání TKR. To vše s firmou 
3C se sídlem v Brně. Starosta obce 
Vilém Kleveta využil možnosti zřídit 
v obci vlastní informační kanál; oslovil 
proto pracovníky videostudia ALKA ve 
Vyškově se žádostí o zřízení odbavova-
cího pracoviště. Firma ALKA vytvořila 
v podkrovní místnosti budovy tehdejšího 
obecního úřadu jednoduché TV studio 
a vyrobila první pořad s názvem „Bílovi-
ce nad Svitavou 1994“. Následující roky 
reportáže natáčeli a provoz studia řídili 
Milan Buček a Karel Kiesel.

První natáčení kameramana Karla 
Kiesela proběhlo v listopadu 1994 a na 
kameru zachytil předání Vánočního 
stromu pro město Brno; předávaného 
tehdy ještě v prostoru před pomníkem 
S. K. Neumanna u Sokolovny.

Pásmo reportáží z mnoha akcí i infor-
mací o dění v obci se v polovině 90. let 
vysílalo 2× týdně, v neděli a ve středu, 
vždy od 18:00 hodin. Výměna programu 
probíhala vždy v neděli před 6. hodinou 
večerní, jak je tomu i dnes. Technické 
vybavení studia neumožňovalo napro-
gramování vysílání na přesně daný čas, 
proto na rozdíl od dnešních dnů musela 
být obsluha ve studiu po celou dobu 
vysílání vždy přítomna.

Nepřetržité vysílání textového zpra-
vodajství bylo zahájeno po zakoupení 
nového PC v roce 2001. Tento počítač 
již konečně umožnil naprogramovat 
automatické spuštění vysílaného bloku 
reportáží a obrazových informací z VHS 
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WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
v Trávníkách II

sledujeme, a pokud nás nezradí počasí či 
nenastanou další neočekávané problémy, 
mohlo by být hřiště dokončeno na přelomu 
května a června.

Rádi bychom všechny občany pozvaly na 
slavnostní otevření, a to 17. června na Den 
otců. Kromě špekáčků a točeného piva se 
můžete těšit na ukázky cvičení na všech 
workoutových prvcích a věříme, že řada 
odvážných tatínků si s sebou vezme také 
pohodlné oblečení a všechno si vyzkouší 
na vlastní kůži.

Za Komisi pro děti a rodinu 
Petra Kuhejdová Halířová 

Základ pro workoutové hřiště

Základ pro workoutové hřiště



kazet ve stanovený čas, takže obsluha 
studia již ve studiu BTV nemusela trávit 
celé hodiny. Pořízení nového počítače 
také umožnilo změnu v opakování týden-
ního programu, a to konkrétně 4× za den, 
v čase 09:00, 14:00, 18:00 a ve 22:00 
hodin. Na žádost občanů byl před něko-
lika lety poslední vysílací čas přesunut 
z 22:00 hodin na 21:30.

Od roku 2007 se na přípravě pořadů 
také podíleli členové nově ustavené Ko-
mise pro zpravodaj a TV (nyní Mediální 
komise). Pro pestrost vysílání a dobrou 
informovanost obyvatel Bílovic nad 
Svitavou připravovali rozhovory se členy 
zastupitelstva naší obce a také reportáže 
o různém dění v Bílovicích. Získáním 
několika moderátorek se podařilo při-
pravovat i cíleně informativní pořady. 
Všichni, kdo se na chodu bílovické TV 
podíleli, obohatili vysílání o nové nápady 
a netradiční prvky.

Kvalita samotného vysílaného ob-
razu se zlepšila v roce 2010, kdy díky 
technologickému vývoji v uchovávání 
a záznamu dat bylo přehrávání pořadů 
z klasických kazet VHS nahrazeno DVD 
nosiči.

Karel Kiesel svoji mnohaletou práci 
pro TSB v podobě kameramana ukončil 
po téměř dvaceti letech, ke konci roku 
2013. Za celou dobu svého působení 
natočil a zpracoval na 860 dokumentů 
a reportáží. Všechny tyto obrazové 
materiály jsou archivované na video-
kazetách ve studiu TSB. Od jara roku 
2014 se o zaznamenávání bílovického 
dění stará Martin Vágner, o samotný 

střih a výrobu programu posléze i Jana 
Vágnerová.

Od samotného začátku fungování studia 
BTV až do konce roku 2016 textový Tele-
vizní zpravodaj připravoval a o obsluhu 
studia místního kanálu bílovické TV se 
staral Milan Buček. Po Milanu Bučkovi 
převzali faktickou štafetu ve formě ob-
sluhy textového Televizního zpravodaje 
již zmínění Martin a Jana Vágnerovi, a to 
od prvního lednového dne letošního roku.

Spolu s personálními změnami představi-
telé obce přistoupili k modernizaci vysílací-
ho řetězce studia. Vybavení již nevyhovova-
lo dnešním standardům a jeho obnova byla 
naprosto nezbytná. S technologickým vývo-
jem, zaměřeným na rychlý přenos dat, byl 
DVD rekordér, sloužící ve studiu BTV již po 
dobu sedmi let, nahrazen moderní pracovní 
stanicí. Ta zajišťuje nepřetržité vysílání jak 
textového Televizního zpravodaje, tak také 
připravených pořadů v podobě obrazového 
zpravodajství o bílovickém dění.

Jakmile se s pomocí představitelů obce 
zajistila technika pro digitalizaci dat, došlo 
k postupnému převodu všech natočených 
materiálů, reportáží i dokumentů z archi-
vu BTV od roku 1994 do dnešní moderní 
podoby. Tento proces byl velmi zdlouhavý 
a časově náročný. Obnášel nahrávání pro-
gramů vysílání BTV ze všech VHS kazet 
do PC. Data z cca 150 kusů videokazet 
o časové délce cca 240 minut záznamu na 
jednu kazetu byla digitalizována v reálném 
čase, žádné přehrávání nebylo možné 
urychlit. Jen samotné přehrávání a uklá-
dání dat do PC zabralo okolo 600 hodin, 
kapacita dat poté dosáhla cca 2,5 TB.

V současné době probíhá zpracování 
těchto materiálů, úprava kvality záznamu 
a tematická katalogizace tohoto objemné-
ho archivu. Daná práce obnáší zhlédnutí 
všech digitalizovaných záznamů a další 
práci s nimi, podle požadovaného záměru 
využití. Do budoucnosti má BTV v plánu 
tyto materiály znovu uveřejňovat, popř. 
je využívat v reportážích a dokumentech, 
jako např. srovnání tehdy a dnes.

První z těchto záznamů mohli bílovičtí 
občané ve vysílání BTV již zhlédnout, a to 
konkrétně v 18. vysílacím týdnu. Jednalo 
se o reportáž o stavebních změnách v naší 
obci v roce 1995, kterou s moderátorem 
Milan Bučkem natočil Karel Kiesel. Ke 
stavebním procesům v obci se před mi-
krofonem vyjádřil tehdejší starosta obce, 
Vilém Kleveta.

K dalším změnám, které nastaly v uply-
nulých několika měsících, patří i zřízení 
facebookové skupiny s názvem „Bílovická 
televize“. Stejnojmenný kanál si Bílovičtí 
mohou najít i na serveru www.youtube.
com. Na těchto místech zájemci o vysí-
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Aktuální rozložení programů v kabelovém rozvodu Bílovické TV:
kanál frekvence programy v multiplexu

5 177,50 ČT D/ČT art, Prima Zoom, Prima Max, Prima Love, Očko, Očko 
Gold, Barrandov Plus, Kino Barrandov, Šlágr.

7 191,50 BTV(Brněnská TV), Joj Family, Nova Action, Nova2, Nova Gold, 
Relax, Rebel, Prima comedy central.

8 198,50 Místní vysílání, STV1, STV2, Noe, Sport5.

9 215,50 ČT1, ČT2, ČT sport, ČT24.

10 212,50 ČT1 HD, ČT sport HD, ČT2 HD.

11 219,50 RTL, RTL 2, Super RTL, Eurosport, EuroNews.

12 226,50 Nova, Nova Cinema, Prima Cool, Prima, Barrandov TV

Současná tvář studia BTV



lání BTV najdou aktuální vysílání BTV, 
spolu s mnohými v minulosti uvedený-
mi programy. Také je možné tam najít 
další záznamy a informace, které se do 
samotného vysílání či textového Televiz-
ního zpravodaje nevešly.

Dalším krokem k modernizaci bílovic-
kého kanálu TSB je digitalizace vysílání 
BTV v kabelovém rozvodu. Toto se již po 
několik měsíců děje ve spolupráci s Jiřím 
Hoškem ze společnosti 3C. Digitální pře-
nos signálu vykazuje po změně výrazně 
vyšší stabilitu v rámci celé kabelové sítě. 
I přesto, že je program BTV již vysílán 
v digitální podobě, souběžně je vysílán 
i analogově na původním kanále. Od 
1. září 2017 však bude analogové vysílání 
BTV ukončeno a program místního kaná-
lu budou bílovičtí občané moci sledovat 
již jen digitálně.

Po přesunu obecního úřadu z původní 
budovy na Komenského ulici v loňském 
roce, a předání této budovy bílovické 
základní škole pro vznik dalších tříd, 
vyvstala potřeba TV studio přestěhovat 
do jiných prostor. Nové televizní studio 
se dle plánů obce bude nacházet v bu-
dově původní knihovny naproti mlýnu. 
Prostory budou uzpůsobeny veškerému 
TV zařízení, potřebám obsluhy studia, 
vč. malého koutku pro rozhovory, které 
vysílání bílovického kanálu vyžaduje. 
V současné době probíhají v této bu-
dově práce na propojení všech rozvodů 
a došlo již i na přípravy na faktické 
přestěhování studia ze školních pro-
stor. Toto přestěhování bude vyžadovat 
nezbytný výpadek ve vysílání BTV, za 
který se předem omlouváme, a o němž 
budou občané Bílovic nad Svitavou včas 
informování; jak v textovém Televizním 
zpravodaji, tak také v obrazové reportáži. 
Přestěhování studia bude zaznamenáno 
kamerou a následně o něm vyrobíme 
reportáž.

O jakýchkoliv dalších změnách ve 
vysílání BTV či o dalším postupu v mo-
dernizaci studia vás budeme taktéž 
informovat.

Do budoucích týdnů a měsíců zdraví 
tým BTV.

V textu byly použity materiály a infor-
mace Olgy Uhrové.

Martin a Jana Vágnerovi 

Komise pro děti a rodinu a Kulturní 
komise ve spolupráci s Obecním úřadem 
Bílovice n. S. se i tento rok připojí k sou-
sedským slavnostem Zažít město jinak, 
které organizuje iniciativa Auto*Mat. 
Akce se bude konat v sobotu 16. 9. 2017 
v odpoledních hodinách do setmění a bude 
propojena se Sokolskými hody a Dnem 
netradičních her. To jediné je jisté… Jinak to 
víceméně záleží na Vás, sousedi! Přijdete? 
Přinesete buchty, bábovky, pomazánky 
nebo guláš? Vezmete si s sebou hudební 
nástroje? Nebo chcete zahrát divadlo? 
Naučil se někdo z vás žonglovat či chodit 
na chůdách? Ostych stranou, přijďte se 
pochlubit s jakýmkoliv Vaším umem! Dů-
ležité je nadšení a zápal, ne profesionalita. 
Sbližujme se. Poznávejme se. Sdílejme.

Zapojte se do příprav, buďte aktivní! 
Budeme potřebovat dobrovolníky, foto-
grafy, účinkující, lidi s elánem a nápady. 
Budeme potřebovat sousedy, kteří chtějí 
proměnit vnímání veřejného prostoru 
a kteří mu dají novou hodnotu. Sousedy, 
kteří nejsou lhostejní.

Své nápady, podněty, návrhy, nabídky 
pište na mailovou adresu: zbnsj@seznam.
cz a veškeré informace o chystaném pro-
gramu sledujte na: www.facebook.com/
ZazitBiloviceJinak/ a od září na plakátcích 
a letáčcích.

Zažijme Bílovice jinak!
Za všechny organizátory

Renata Munteanu 

Mezi pacienty Neurochirurgické kliniky 
Fakultní nemocnice Bohunice patří také 
děti, které čekají na velmi těžké operace 
mozku či podobně závažné zákroky. Jed-
ná se jak o miminka, tak i o dospívající. 
Personál nemocnice se jim snaží pomoci 
vyrovnat se se stresem a překonat těžké 
chvíle strávené v cizím prostředí mj. i ply-
šovými hračkami, které je poté doprovází 
i na operační sál.

Pokud se vám doma hromadí plyšáci, se 
kterými si vaše děti už nehrají nebo jsou 
ochotné se jich vzdát, můžete je darovat 
dál, a my věříme, že každý plyšák si najde 
svého nového šťastného majitele. Prosíme, 
noste pěkné, čisté a neponičené hračky.

Sbírka bude probíhat od 1. července do 
31. srpna 2017. Seznam sběrných míst: 
Obecní knihovna (vedle Obecního úřadu), 
lékárna (vedle školy), nebo kontaktujte 
přímo Komisi pro děti a rodinu mailem: 
komiseprorodinu@gmail.com nebo na 
FB: https://www.facebook.com/komi-
seprodetiarodinu/

Předem děkujeme za Vaši ochotu zpří-
jemnit pobyt dětem v nemocnici tak, aby 
jim to tam ubíhalo co možná nejrychleji 
a s úsměvem na rtech.

Za Komisi pro děti a rodinu
Klára Mrkosová 

a Petra Kuhejdová Halířová 
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Pojďme zpříjemnit pobyt 
dětem v nemocnici

SBÍRKA PLYŠÁKŮ

aneb sousedské slavnosti podruhé
ZAŽÍT BÍLOVICE JINAK



Velice kladně hodnotím poskytnu-
té služby pana Karla Hynšta při 
prodeji mé nemovitosti. Zejména 
příjemné jednání makléře, jeho ocho-
tu, vstřícnost a profesionální přístup 
k problematice. Průběžně podávané 
informace o průběhu byly vyčerpá-
vající a úplné. Emilie Dvořáková

Hledám RD v Bílovicích nebo okolí. 
Novostavba či po rek. do 5 mil. 
Děkuji. T: 722 012 297

Hledám byt v Bílovicích nebo poblíž, 
cena do 4,2 mil. Děkuji. 
T: 739 826 409

řádková inzerce
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Vážení čtenáři,
loni na podzim proběhla soutěž „Jižní 

Morava čte“. Do krajského kola postoupili 
2 účastníci – Alena Růžková a Martin 
Goliáš. A Martin vyhrál se svou povídkou 
„Liščí škola“ i krajské kolo. Srdečně mu 
gratuluji a doufám, že měl v Divadle Po-
lárka radost z dárků. Za finanční podpory 
Jihomoravského kraje se druhý ročník 
soutěže otevírá již v červnu, a to na téma 

„Příběhy mého kraje“, letos v sekci lite-
rární a výtvarné.

Chci vás upozornit na několik nových 
knih. Hodina po půlnoci (H. M. Körnero-
vá), děj se odehrává ve Francii na začátku 
19. století. Nebeská brigáda (V. Sacher) 
o boji československých parašutistů v dru-
hé světové válce. Nechybí ani poslední 
detektivní román Jo Nesba Žízeň. Další 
nové knihy, které si každý může půjčit: 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

série povídek Želvou proti zdi (Daniela 
Fischerová), o lidských vztazích, náhodě 
a lásce. Poslední výročí (Liane Moriarty), 
Růže a lev (F. Niedl) o králi Janu Lucem-
burském. Hon na ovci (Haruki Murakami), 
jak jeden obrázek spustí lavinu. Spáčův 
hrad (Barbara Erskinová), děj se odehrává 
zároveň v 15. a 21. století. Opozdilec – jak 
si hlavní hrdina zpříjemnil stáří, a Vegeta-
riánka – o odvaze být odlišná.

A ještě pozvánka . Na podzim se usku-
teční cyklus besed s panem Alešem 
Svobodou na téma Brněnské podzemí. 
Informace na www.knihovnabilovice.cz.

Kniha je zrcadlem, v němž spatříme 
pouze to, co v sobě nosíme.

Marie Nedopilová, knihovnice 

Martin Goliáš (druhý zleva) při 
přebírání ceny za 1. místo

UKLIĎME 
si svůj les!

Tohle heslo se mi moc líbí. Volně 
parafrázuje „Ukliďme Česko“, což je 
akce určitě bohulibá. Odtud už je jenom 
krůček k myšlence udělat něco s lesním 
smetištěm, kolem kterého chodíme léta 
na trénink. Haraburdí v té rokli musí být 
už pěkně dlouho (realita později předčila 
mé nejčernější odhady).

Počasí je jako vymalované, krátný tré-
ninkový závod pomalu končí a závodníci 
se mohou přesunout do části lesa, kam 
normálně raději moc kontrol nestavíme. 
Jdu taky, už skoro mezi posledními. 
Nějak jsem se zapomněla při závodě. 
Do igelitové tašky sem tam seberu papír, 
sklo nebo PET láhev. Tak to bude pohoda, 
možná ty pytle ani nenaplníme. Jak jsem 
se bláhově mýlila!

Lesní cesta rozděluje tuto část lesa 
na dvě. Nad cestou se hemží nejmenší 
děti a sbírají drobné odpadky, jako já 
doposud. Vypadá to tu, jakoby někdo 
otočil vzhůru nohama popelnici a obsah 
rovnoměrně rozprostřel po lese.

Kousek od cesty objevujeme doslova 
bonanzu. Hloubkový průzkum lokality 
přinesl zajímavé nálezy a po nějaké době 
objevujeme mimo jiné mikrovlnnou trou-
bu, televizi, kus koberce, skříňku, tabule 
skla, nějaké dráty, půlku stanu (jehož 
zbytky ani nešly vykutat ze země, jak 
hluboko byly pohřbeny) a další leckdy 
neidentifikovatelné věci.

Pod cestou operují starší závodníci. 
Tady je místo jen pro otrlé. Vegetace 
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V sobotu 20. května 2017 proběhla me-
zinárodní taneční soutěž Summer Dance 
Cup v Boskovicích. Zúčastnila se také naše 
bílovická děvčata působící v taneční sku-
pině Crazy Pompons pod vedením Mirky 
Šmardové. Velké (kadetky, 8–9 let) i malé 
(baby, 4–6 let) roztleskávačky získaly ve 
svých kategoriích první místa, a to za ob-
rovské podpory jejich nadšených rodičů. 
Starší holky trénují na bílovické základní 
škole, mladší zase v rodinném centru Ži-
rafa, a to pouze 1 hodinu týdně. Vedení ZŠ 

přirozeně prorůstá odpadky. Zatímco 
z věcí nad cestou je možno zařídit po-
měrně moderní domácnost, poklady pod 
cestou patří spíš do muzea.

Přestože se nořím do smetiště po-
měrně pozdě, je stále co odnášet. Staré 
sklenice a nádobí pamatují určitě dobu 
před revolucí. Hele, tady je kolo od ně-
jakého vozíku! To jsem netušila, že celý 
podvozek už kamarádi odnesli.

Všechny věci vytahujeme z rokle na 
cestu a další pomocníci je odnášejí na 
místo skládky. Nosím a nosím další krá-
my, a tyto jako kouzlem mizí. Nakonec už 
beru poslední náruč s vlnitým eternitem, 
nějakými hrnci a sklenicemi a potácím se 
dolů po cestě, kde už stojí i ostatní sbě-
ratelé pokladů. A vedle nich – hromada 
věcí z lesa! No, kdeže by stačilo těch pár 
pytlů na odpadky!

Vedle již zmíněného celého železného 
podvozku trůní poměrně velký, ještě 
docela barevný koberec, černý plastový 
kufr, rádio, velká skříň, několik pneu-
matik, zbytky strojů, hadry, roztrhané 
igelitové plachty a další poklady.

Brigáda končí, jdeme se vhodit do 
pračky. Mám intenzivní pocit užitečnosti.

Jen mi nejde na rozum jedna věc: Že 
se někomu chce vláčet například s tele-
vizí až do lesa? Vždyť mnohem snazší 
by bylo nechat ji prostě u popelnic, dát 
do kontejneru nebo lépe odvézt do 
ekodvora.

Proto doufám, že lidé jsou dnes jiní. 
Stejně jako nám už jim není lhostejné, 
jak vypadá les za jejich domem. Třeba 
po pár letech podobných brigád jednou 
nenaplníme ani těch pár pytlů...

Iva Marečková 

Jarní úklid,
z archivu SK Radiosport

i RC Žirafa patří tak velký dík za podporu, 
neboť v případě potřeby tréninků navíc 
nám vždy vychází vstříc.

Děvčata úspěšně uzavřela taneční sezó-
nu, a my věříme, že se jim zvedlo sebevě-
domí a bude je to motivovat do práce i příští 
rok. A pokud se i vaše holčičky chtějí stát 
roztleskávačkami, můžete najít kontakty na 
trenérku na stránkách http://tanecni-klub-
-mirka.webnode.cz.

Za celý tým fandících rodičů maminka
Petra Kuhejdová Halířová 

CRAZY POMPONS
zazářily v Boskovicích

Vítězky kategorie „baby“

Vítězky kategorie „kadetky“



Poděkování 
za příkladný 
čin Fair Play
VÍTEK HRUBÝ

V neděli 7. 5. 2017 se na soustředění 
SK RADIOSPORT v Protivanově zranila 
v lese malá závodnice. Při přeskakování 
potoka si podvrtla kotník a nemohla jít dál. 
Vítek Hrubý (10 let), který tam běžel s ní, 
nezaváhal, půjčil jí bundu, vyběhl z lesa, 
stopl tam kolemjedoucí cyklisty, dovedl je 
k ní, ti ji odvezli k silnici a Vítek vyrazil do 
cíle pro někoho z rozhodčích (v půli cesty 
narazil na organizátora, který tam už mířil, 
protože jsme je v té době už hledali).

Při večerním vyhlášení výsledků jsme 
Vítkovi udělili cenu Fair Play za vzorný 
zásah a pomoc.

Jiří Mareček
předseda SK Radiosport 

TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, oddíl 
atletiky uspořádal 1. dubna tradiční Jarní 
běh – letos již 32. ročník. Jarní běh je 
krásný krosový závod. Závodníky přivítalo 
nádherné jarní počasí a malebná krajina.

Letošní ročník byl výjimečný tím, že 
se Jarní běh stal součástí Zajícovy ligy, 
které se naši mladí atleti účastní již 
několikátou sezónu, a byl jejím prolo-
gem. Organizátoři se díky tomu museli 
vypořádat s velkým náporem závodníků. 
Zúčastnilo se rekordních 204 běžců 
a běžkyň, z toho většina závodníků 
v dětských kategoriích. Zde patří velký 
dík organizátorům za přípravu a vytyčení 
nádherných tratí a organizaci závodu 
a také rodičům dobrovolníkům, kteří 
pomáhali při závodu samotném.

Velkou radost nám udělala silná účast 
domácích závodníků, kteří tvoří prima 
partu. Domácím atletům se velmi dařilo 
a jako družstvo jasně dominovali. Mezi 
družstvy Zajícovy ligy (SK Atletika Hus-
topeče, TJ Sokol Přísnotice, AC Morav-
ský Krumlov, TJ Oslavany) získali cenné 
vítězství. Naši atleti jsou velmi šikovní 
a neustále to dokazují na nejrůznějších 
závodech. Je moc příjemné vidět, jak se 
vzájemně podporují a fandí si.

Jarního běhu se zúčastnili běžci i z od-
dílů mimo Zajícovu ligu, mezi něž tradičně 
patří například ASK Blansko a AC Mo-
ravská Slavia. Kategorie dospělých byly 
tentokrát méně obsazeny, hlavně kvůli 
současnému konání závodů v Brně-Ob-
řanech, Kuřimi a v Hořicích u Blanska.

Věříme, že si všichni závod užili a tě-
šíme se na další ročník. Předtím nás 
a běžce ovšem čeká ještě Vánoční běh 
Rudolfa Těsnohlídka 2. prosince, kam 
vás srdečně zveme.

Za oddíl atletiky 
Renata Heřmanová 

a Martin Šerák 

PODĚKOVÁNÍ SK 
RDIOSPORT – BĚHÁNÍ 
NENÍ JEJICH JEDINOU 
AKTIVITOU

Děkuji členům radioorientačního 
běhu pod vedením Ing. Ivy Marečkové 
za jarní úklid prostoru lesa mezi ulicí 
Husova a Čertovkou, známého jako 
„Galovka“.

Eva Kutilová 

JARNÍ BĚH 
NA APRÍLA
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Vítězky Jarního běhu v kategorii ženy

Start Jarního běhu dívek 
v kategorii mladší přípravka

Vítek Hrubý



Chcete vědět, za kolik můžete prodat
vaši nemovitost v Bílovicích a okolí?

Získejte ZDARMA odhad tržní ceny.

karel.hynst@re-max.cz
www.karelhynst.cz

Ing. Karel Hynšt
tel: 604 533 466




