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V každém čísle věnujeme větší pozornost
nějakému vybranému tématu, tentokrát se
v redakční radě zrodil nápad všimnout si
sídelní architektury.
Pro téma architektura se v Bílovicích nabízí
množství objektů, o kterých by se dalo
napsat nemálo zajímavostí. O těch historických ze začátku minulého století si můžeme některé údaje přečíst v brožurkách
pana Miloše Procházky „Literární Bílovice
nad Svitavou“ z roku 1984, 1985 a „Výletní
Bílovice nad Svitavou“ z roku 1987, i když
tyto jsou věnovány převážně kulturnímu
a politickému dění, návštěvám a pobytům
významných kulturních osobností své doby
v obci. Honosná vila před sokolovnou byla
postavena v roce 1904, jako letní sídlo
ji vlastnil majitel textilní továrny v Brně
Butschowitzer. Myslivna Lišky Bystroušky
byla postavena v roce 1909, stejně jako
Řecká vila u nádraží. Bytový dům č. 500
v Havlíčkově ulici je dílem architekta Bohumila Čermáka, projekt vypracovala jeho
dcera Lieselotte. Řada dalších domů v naší
obci je dílem arch. Čermáka, např. dům na
návsi v zatáčce s kresbou holiče, ke které
se spíše hodí výraz lazebník.
Další zajímavosti k historickým, ale i nově
postaveným domům si můžete přečíst na
stránkách tohoto zpravodaje.
A protože začal nový školní rok, přejme
dětem úspěšné nabývání vědomostí
a pedagogickým pracovníkům hodně
energie a úspěchů v jejich významné
a záslužné práci.
Olga Uhrová

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, dámy
a pánové, uplynuly tři měsíce od posledního vydání Bílovického zpravodaje a už
je tu další. Doufám, že jste si všichni
alespoň trochu užili prázdninového
sluníčka a načerpali síly na začátek
školního roku. V prvé řadě bych Vás
chtěl všechny pozvat od 21.9.2012 do
naší nově otevřené knihovny, kde Vás
uvítá nová paní knihovnice Mgr. Marie
Nedopilová. V knihovně, která byla přes
prázdniny uzavřená, se nově malovalo,
vyměnila se některá stropní světla, opravilo se dětské oddělení a také sociální
zařízení. Dále jsme pro Vás v období
prázdnin rozšiřovali třídu v základní
škole s novým sociálním zařízením,
připravili jsme plochu ve vnitrobloku
na nové dětské hřiště pro předškoláky,
dokončuje se ulice Dobrovského a také
jsme museli řešit situaci po lokálních
bouřkách na ulici Husova. Veškerý
souhrn věcí najdete v tomto čísle pod
titulkem „Co se děje v obci“. Jen bych
chtěl připomenout jednu věc, na kterou
se už teď těším a to je dokončení knihy
o Bílovicích. Kniha vyjde a pokřtí se
u příležitosti předávání Vánočního
stromu v listopadu. Bude i speciální
edice s CD písničkami, které otextoval
pan učitel PaedDr. Pavel Kováč, se

kterým nyní knihu dokončuji a chtěl
bych mu tímto moc poděkovat. Poslední
věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout
a hodně mě potěšila je, že jsme vyhráli
první místo v soutěži o nejlepší obecní
zpravodaj z cca 300 došlých konkurenčních zpravodajů. Děkuji tímto celému
redakčnímu týmu a našemu grafikovi
Davidu Wintrovi za to, že se zpravodaj
ubírá správným směrem. Ještě bych
chtěl sdělit všem občanům, že jsme
konečně připravili soutěž o nejlepší
„Architektonicko-urbanistické řešení
centra obce Bílovice nad Svitavou“,
které se zpozdilo vlivem nepředpokládaných akcí a činností, které se udály
tento rok. Přeji Vám pěkné a příjemné
čtení a v případě, že by se Vám nedostávalo některých informací, obraťte se
na redakci zpravodaje.
Miroslav Boháček
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Čistíme koberce
od 12 Kč/m2, čalouněné sedačky 80 - 100 Kč/sedák, židle 20 - 30 Kč/ks, myjeme
okna od 8 Kč/m2, provádíme komplexní úklidy bytů, domů, kanceláří, provozoven...
Stačí zavolat firmu Pokora - 608 744 826.
Koupím zahradu
(i bez chatky) s vlastní vodou/studna v Bílovicích n.Svit., ne však u řeky. Hledám
také garáž v blízkosti hřbitova. Děkuji za nabídky na e-mail: drdlas@volny.cz nebo
na tel. 603 389 414.

Několik otázek

pro nového místostarostu
Na červnovém zasedání zastupitelstva obce
byl konečně zvolen nový místostarosta.
Stal se jím Mgr. Martin Vozka. Jistě si rádi
přečtete jeho odpovědi, abyste si mohli
udělat obrázek o budoucích krocích nového
vedení obce.
Jaké jsou první pocity z nové funkce?
Řekl bych, že jsem nastoupil do rozjetého
vlaku. Netušil jsem ani, jakými problémy
se na obci vedení zabývá a co se musí
řešit. Vždycky jsem se na zastupitelstvu
dostával až k těm „závažným“ rozhodováním (koupě pozemků, dotace…).
Dnes kromě těchto „závažných věci“
řeším třeba i přemnožené kočky, prasklý
záchod v knihovně…atd. Ale baví mě to.
Proč jste do volby šel a jaké máte pocity
z obou voleb místostarosty (květnová
x červnová)?
Nabídku jsem přijal, protože po smrti
Arnošta Huňaře jsem věděl, že Mirkovi
Boháčkovi něco dlužíme. On vzal totiž
po Arnoštovi starostování víceméně
jako povinnost, že musí dotáhnout do
konce to, co spolu začali. A proto jsem
ho v tom nechtěl nechat. Po první volbě-nevolbě jsem nabízel kolegům, že
stáhnu svoje kandidování, ale to nešlo
s ohledem na starostu udělat. Tak jsme
museli přesvědčit pro moji volbu více
zastupitelů a jsem rád, že se to podařilo
v červnu. Je mi to nepříjemné k občanům, že to museli s námi absolvovat. Je
mi to líto, ale stalo se. Co mě ale spíš
nemile překvapilo je, že i na tak malé
obci, jakou Bílovice jsou, si hrajeme na
to, kdo byl na jakém seznamu zvolen.
Věřím, že by mělo být jedno, jestli někdo
je komunista, socialista, zelený či modrý.

Co od funkce místostarosty obecně
očekáváte, co jste očekával v Bílovicích a jaká je realita?
První den na úřadu jsem se měl nějak
vyjádřit k tomu, jestli máme koupit
jakýsi software a do jakých registrů se
jako úřad máme zaregistrovat. A to mě
ještě víc utvrdilo v tom, že potřebujeme
tajemníka obce. Místostarosta se starostou by měli řešit problémy občanů,
rozvoj a výstavbu obce, shánět na to
peníze. Přenesený výkon státní správy
nechme úředníkům.
Co konkrétně bude náplní Vaší práce,
rozdělili jste si se starostou úkoly?
Zatím jsme nějaké striktní rozdělení
práce nedělali. A nejsem si jist, jestli
to vůbec je možné vzhledem k tomu,
že já dělám na poloviční úvazek a starosta je na obci denně. Možná si úkoly
v budoucnu rozdělíme, ale z dosavadní
zkušenosti musím říct, že mně osobně
to vyhovuje tak, jak to je. Společně se
starostou se snažíme nalézat řešení
vzniklých situací a problémů a ve finále
je jedno, kdo z nás dvou konkrétní kroky
podnikne a zařídí to.
Je všeobecně znám Váš negativní
postoj k zachování obecní policie. Budete se OP nějak intenzivněji zabývat
z pohledu své nové pozice?
Velení obecní policie si ponechal starosta a jsem tomu upřímně rád. Můj názor
na obecní policii se nijak nezměnil. Stále
si myslím, že je to instituce v naší obci
postradatelná. Jen pro zajímavost: už asi
půl roku máme jen jednoho člena obecní
policie (druhý je dlouhodobě nemocný).
Slouží se tedy jen denní, 12ti hodinové

placená inzerce

CENTRUM ZDRAVÉHO POHYBU

Brno-Líšeň, ul. Rašelinová 11, gymnázium, Tel.: 775 629 862, www.fitclubvalerie.cz
Otevřeno od 10. 9. 2012

PILATES – POWER JOGA – DYNAMICKÁ FITNESS JOGA

Konzultace a pomoc při inkontinenci, diastáze, bolestech zad, SI skloubení,
kolen a kyčlí. Podpora hubnutí a posílení ochablých svalových skupin.

směny. A všiml si někdo nárůstu kriminality? Chybí ten policista někomu? (To
samozřejmě nemyslím osobně.) Já jsem
si totiž ani nevšiml, že tu není. Vy ano?
Ale je to na zvážení každého.
Je něco, co byste chtěl, aby se za dobu
Vašeho působení ve vedení obce
opravdu povedlo uskutečnit, něco, co
je Vaší prioritou?
Určitě bych chtěl, aby se lidem v Bílovicích žilo líp. A jestli tomu lepšímu žití
pomůže nový chodník nebo opravená
kanalizace, je jedno. Co nás určitě čeká
v následujícím roce, je oprava střechy
školy s půdní vestavbou, rekonstrukce
chodníku na Dobrovského nad starou
poštou. Byl bych rád, kdyby se minimálně do fáze hotového projektu podařilo
posunout řešení středu obce. Momentálně jednáme o přesunutí ekodvora do
dnešních stavebnin. Sem by se měla
přesunout i naše údržba obce a pak by
bylo možno zbourat stavby na školním
dvoře a pokusit se toto prostranství
zrevitalizovat. Rád bych obnovil užší
vazby s jednotlivými komisemi. Chtěl
bych znát i jejich názor třeba právě
ohledně zrušení obecní policie. Členy
komisí jsou totiž lidé, kteří ve svém
volném čase dělají zdarma práci pro
nás ostatní a jejich názory mohou být
velkým přínosem.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil
a úspěchů v nové funkci.
Ptala se Vendula Bartáková
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Zpráva

z jednání Rady Obce
Bílovice nad Svitavou
Rada obce Bílovice nad Svitavou se od předchozí schůze Zastupitelstva obce sešla na
pěti schůzích, kde se zabývala těmito body:

jednání | 23. 5. 2012

Rada obce rozhodla
• o úhradě za poškozené vestavné
skříně v bytě na Lesní 709 ve výši
10.000 Kč
• o jmenování RNDr. Táni Součkové
a Ing. Ivana Michalíka, jako svých
zástupců ve školské radě ZŠ na období 9/2012 – 9/2015
Rada obce schválila
• smlouvu o nájmu bytu č. 215/733/K
k bezbariérovému malometrážnímu
bytu č. 215 v DPS
• smlouvu o nájmu bytu č. 311/733/K
k malometrážnímu bytu č. 311
v DPS

• návrh řešení – rekonstrukce místní
komunikace třídy „D“ – Dobrovského návrší. Předkladatel za firmu
Accomodea s.r.o. je Ing. Novák.
• smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s úhradou 0,15 Kč/kg
zpětně odebraného elektrozařízení.
• smlouvu č. 8/2012/DS o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce pro občanské
sdružení JUNÁK ve výši 7.500 Kč
• smlouvu o dílo na realizaci zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele
úpravy třídy v přízemí a hygienického zázemí. Zhotovitelem dokumentace je Ing. arch. Vrána.
Rada obce vzala na vědomí
• snížení příspěvku na žáky MŠ
a ZŠ pro rok 2012. Ročně JmK tak
přispívá na jednoho žáka částkou
1.367,16 Kč

Zkrácený zápis z jednání
Zastupitelstva Obce

Bílovice nad Svitavou konaného dne 18. 06. 2012
Zastupitelstvo schválilo
• navržený program jednání, doplněný
o bod jednání Změna jednacího řádu
ZO Bílovice nad Svitavou
• členy návrhové komise, volební
komise, ověřovatele a určilo zapisovatelku
• tajný způsob volby místostarosty
a tajnou volbou zvolilo místostarostou obce Bílovice nad Svitavou
pana Mgr. Martina Vozku počtem
10 hlasů
• závěrečný účet obce Bílovice nad
Svitavou za rok 2011
• zadání změny č. 1 ÚP Bílovice nad
Svitavou dle přílohy (na základě
žádostí a podnětů občanů)
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• koupi pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, 1213/2, původ
PK o výměře 69 m2 v trati Melatín
za cenu 1,- Kč, koupě souvisí s následujícím bodem
• průchod přes pozemek obce p. č.
694/100 a 694/200 na ulici Dobrovského za podmínek stanovených
v dohodě mezi obyvateli domu č. p.
546 a Obcí Bílovice nad Svitavou
• koupi pozemku p. č. 46/7 o výměře
26 m2, která vznikla oddělením z pozemku p. č. 46/4, prodávající Česká
republika, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, kupující
Obec Bílovice nad Svitavou, kupní
cena 11.180,- Kč. Pozemek kupuje

• ukončení nájemní smlouvy bytu č.
311 v DPS ke dni 31.05.2012

jednání | 27. 6. 2012

Rada obce schválila
• smlouvu o dílo s firmou T.O.O.,
spol. s r.o. na předláždění chodníku
ul. Obřanská
• smlouvu o dílo na akci „Stavební
úpravy objektu ZŠ v budově I.
stupně“ dodavatel: Jaroslav Pánek,
IČ: 66516854
• změnu ve Směrnici č. 1/2011 o zadávání veřejných zakázek, z důvodu
změny legislativy
• výběr dodavatele herních prvků
6. třídy MŠ na školním dvoře
• zřízení funkce tajemníka OÚ
• dotaci z rozpočtu obce na hody ve
výši 5.000 Kč
Rada obce souhlasí
• s převodem nájemních práv k bytu
č. 3B, Šebelova 695
• s umístěním mobilního domku
p.č. 45
• s umístěním opěrné zdi p.č. 314/1
Rada obce vzala na vědomí
• výpověď knihovníka z pracovního
poměru ke dni 11.7.2012

obec na prodloužení přístupové
cesty, která je zakreslena v územním
plánu obce.
• smlouvu č. 014990013897/001o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi povinným: Obec
Bílovice nad Svitavou a oprávněným:
EO.N Distribuce a.s., zastoupený
společností E.ON Česká republika
s.r.o., IČ: 25733591, za úplatu 500,Kč, název stavby: „Bílovice n.S.,
Lesní, smyčka NN, Kyliánová“
• smlouvu č. 014990014751/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi povinným: Obec
Bílovice nad Svitavou a oprávněným:
EO.N Distribuce a.s., zastoupený
společností E.ON Česká republika
s.r.o., IČ: 25733591za úplatu 500,Kč, název stavby: Bílovice n.S., příp.
NN, Bednařík“
• smlouvu č. 014130000407/001o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi povinným: Obec
Bílovice nad Svitavou a oprávněným:

• výpověď nájemní smlouvy, nájemce
Obecní hospody

jednání | 18. 7. 2012

• s výběrem firmy pro nátěr dřevěných
prvků BD Lesní 725 A,B dle dohody
s vlastníky

Rada obce schválila
• nové nájemce bezbariérového bytu
č. 301 v DPS
• dodavatele Jaroslava Pánka jako
zhotovitele akce „ZŠ-úpravy hygienického zařízení“
• změnu rozsahu stavby a fin. rozpočtu na stavbu „Komunikace
Dobrovského“ předloženou firmou
OHL ŽS
• nepřijetí daru – pozemků od firmy
VIVAS CZ s.r.o. a doporučuje darování majitelům přilehlých obytných
domů
• firmu MAŠA-STAVBY s.r.o. jako
zhotovitele opravy kanalizace na ul.
Husové, vzniklé v důsledku havárie
Rada obce vzala na vědomí
• zrušení rozvozu obědů občanům
Bílovic vozem OÚ, službu bude
zajišťovat ve stejném rozsahu firma
EGRETTA, a.s.
Rada obce souhlasí
• se jmenováním nové knihovnice od
23.7.2012

jednání | 1. 8. 2012

EO.N Distribuce a.s., zastoupený
společností E.ON Česká republika s.r.o., IČ: 25733591, za úplatu
2.000,- Kč, název stavby: „Bílovice
n.S., Havlíčkova, příp. NN, Matysík“.
Ve všech případech se jedná o zřízení
přípojek nízkého napětí v souladu se
zněním energetického zákona.
• smlouvu o budoucím bezúplatném
převodu pozemků a protiplnění obce
částí pozemků p. č. 336/3 o výměře
24 m2 a p. č. 336/6 o výměře 33 m2,
převodce Věra Mazancová, za podmínek uvedených ve smlouvě.
• smlouvu o budoucím bezúplatném
převodu pozemku a závazku obce
vybudovat vjezd na pozemek p. č.
336/1 vlastníku pozemku – panu Ing.
Zdeňku Tomášovi. V obou případech
se jedná o pozemky na ulici Dobrovského, které jsou potřeba k tomu, aby
mohlo proběhnout dokončení úprav
v této části obce.
• mandátní smlouvu č.1/2012/M
– TDI Polanka dle přílohy. Jedná

se o smlouvu na technický dozor
investora ohledně opravy střechy
domu Lesní 709.
• rozpočtové opatření č. 3/2012. Zajímavou informací bylo, že nově
bude obec dostávat v rámci změny
legislativy určité příspěvky z celorepublikového provozu loterií, i když
žádné výherní automaty apod. v obci
být nemusí.
• smlouvu o vzájemné propagaci mezi
KOMETA GROUP, a.s. a Obcí
Bílovice nad Svitavou. Starosta informoval občany, že v minulém roce
byla spolupráce úspěšná a občané
výhody spojené s touto spoluprací
využívali.
• doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou
o odstavec 3, §6 Jednacího řádu
v tomto znění: „O zařazení návrhů
na program jednání zastupitelstva
po schválení programu (v průběhu
schůze zastupitelstva) rozhoduje
zastupitelstvo obce hlasováním.“

Rada obce schválila
• nájemní sml. na pronáj. areálu stavebnin
• podání výpovědi spol. RWE jako dodavateli plynu a společnosti VEMEX
s.r.o. jako dodavateli el. energie
• smlouvu o dodávce el. energie a plynu
s firmou E.ON a.s. pro obec, ZŠ a MŠ
• ceník a harmonogram prací při údržbě veřejné zeleně lokality Polanka
předložený firmou p. Podešvy
Rada obce bere na vědomí
• předběžné závěry z jednání s firmou
E.ON, a.s. o sdružené dodávce plynu
a el. energie
Rada obce nemá námitek
• proti zřízení kanalizační a vodovodní
přípojky po vyjádření provozovatele sítí
• proti umístění mobilního zahradního
domku na p.č. 45

jednání | 15. 8. 2012

Rada obce schválila
• smlouvu o dílo na pořízení 10 vybraných historických fotografií Bílovic

• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
dokončení havárie kanalizace ul.
Husova
• likvidaci mezideponie společností
OHL ŽS a.s., úhrada bude provedena z rezervy vzniklé méněpracemi
při stavbě ul. Dobrovského
• záměr na prodej RD Poděbradova 41
dle znaleckého posudku
Rada obce bere na vědomí
• vyjádření vlastníků SVJ U Hrušek
807 a Soběšická 808, stanovisko RO
se nemění. Výkon tohoto rozhodnutí
pozastavil dle §105 zákona o obcích
starosta a celý problém předloží
k rozhodnutí na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce
• požadavek obyvatel části Hradiska
ohledně komunikace
• zrušení výpovědi p. Kozlíčka z nájmu
Obecní hospody
Rada obce nemá námitek
• k podání žádosti o dotaci na pořízení
svozového auta na bioodpad
• proti jednání ve věci zajištění dotace
na rekonstrukci ul. Husovy, resp. její
části v lese
• proti demolici stavby RD Husova 17
Martin Vozka

V bodu jednání Diskuse se opět diskutovalo o problému Obecní policie,
do debaty se zapojili jak občané, tak
zastupitelé, místostarosta připomněl,
že pokud budou chtít občané více policistů, budou se finance na ně muset
najít v rozpočtu obce. Ing. Klíma vyzdvihl důležitost preventivní činnosti
OP, která se nedá vyjádřit penězi. Ing.
Polák se zmínil o nutnosti rozhodnout
o tom, jestli vůbec a za jakých podmínek
občané Bílovic chtějí OP, jednou z klíčových věcí je personální obsazení OP.
Ing. Zavadil se ptal, zde je možné zřídit
v Bílovicích základnu státní policie, což
se v další diskusi ukázalo jako nereálné.
Na závěr starosta popřál všem přítomným příjemné prožití prázdninových
měsíců a pozval přítomné na zářijové
zasedání ZO.

Vypracovala:
Vendula Bartáková
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Co se děje v obci
Kontejnery
na vysloužilé
elektrospotřebiče

Začátkem srpna byly po obci nově
rozmístěny kontejnery na vysloužilé
elektrospotřebiče. Jsou instalovány na
stávajících místech stanovišť kontejnerů
na tříděný odpad - na ulici Soběšická,
v Trávníkách, ve středu obce, na Polance,
na ulici Havlíčkova. Za vybrané elektrospotřebiče dostane obec zaplaceno
0,15 Kč/kg.

Oprava kanalizace
v Husově ulici

Začátkem srpna byla provedena první
část úprav kanalizace na Husově ulici
v místě svedení kanalizace z Kollárovy ulice na Husovu (při vyústění
tzv. „Baldrmanky“). Občané zde byli
dlouhodobě vystaveni při každém větším dešti zaplavení sklepů, uvolňování
poklopů kanalizace, tekoucímu obsahu
kanalizace po vozovce a následnému
čištění vozovky od splavené půdy, písku
apod. Po červencové průtrži navíc došlo
k vyboulení vozovky u zpomalovacího
prahu. Při kamerové zkoušce kanalizace
se zjistilo, že situace je katastrofální potrubí je značně poškozeno, nebylo
standardně uloženo a celá vozovka je

podemleta. Opravy spočívaly v rozebrání vozovky, uložení nového potrubí
kanalizace, včetně správných přípojek.
Bylo opraveno či vyměněno celkem
7 vpustí, na ulici Kollárově byla nově
vybudována vpusť a ve výšce cca 1,5 m
v šachtě vytvořen přepad do staré části
kanalizace pro odlehčení náporu dešťové vody v případě přívalového deště.
Druhá část opravy bude následovat po
otevření ulice Dobrovského – bude se
jednat o vybudování odvodňovacího
žlábku na dešťovou vodu v místě vyústění
schodů z Dobrovského na Husovu ulici.

Ulice Dobrovského

Se zpožděním kvůli opravě kanalizace
v Husově ulici se začalo s úpravou
komunikace na ulici Dobrovského.
Dodělává se cesta, dlažba a obrubníky.
Práce by měly být dokončeny cca do
konce října.
Dále je plánována úprava povrchu
na Dobrovského návrší (známá jako
„K2“). Nyní se čeká na cenové kalkulace – v případě příznivých cen se začne
s pracemi do konce roku, jinak bude
provedena v tomto roce pouze první
fáze (spodní a horní část). Druhá fáze
(střední část se schody) by se uskutečnila
v příštím roce na jaře.

Informace
ze správního úseku obce
Upozornění
starším občanům

V posledním období přicházejí do naší
obce různí prodejci a nabízejí uzavření
smlouvy k odběru elektrické energie
nebo dalších služeb u jiného dodavatele,
než mají občané doposud sjednáno.
V první řadě jsou tito prodejci povinni se Vám představit a prokázat
svou oprávněnost k takové činnosti
služebním průkazem, ze kterého máte
možnost si opsat jejich jméno a kontakt.
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Nabídku nové služby nebo uzavření
nové smlouvy si dobře rozvažte a poraďte se o ní Vašimi nejbližšími rodinnými
příslušníky nebo dobrými známými.
Nepodepisujte nikdy smlouvu hned,
pečlivě si ji pročtěte a vyžádejte si čas
na rozmyšlenou.
Ověřte si, zda dosavadní smlouva není
na dobu určitou, ve které je přechod
k jiné firmě postižen peněžitou sankcí
a ověřte si, zda je pro Vás tato nabídka
skutečně výhodná.

Přestavba ve škole

Během letních prázdnin proběhly ve
škole opět stavební úpravy – zrušil se
byt školníka a místo něj vznikla zatím
jedna menší třída a nové WC. Další
přestavby a rozšíření se plánují na
příští rok, z důvodu nutnosti navýšení
kapacity školy.

Střed obce

Vzhledem ke skutečnostem, které se
udály v průběhu tohoto roku, se zpozdila plánovaná soutěž o architektonický
návrh řešení středu obce. Bude vyhlášena až nyní od září. Ke spolupráci budou
osloveny brněnské střední a vysoké
stavební školy, uzávěrka soutěže bude
v lednu 2013.
V proluce po zbouraném domě č.p. 50 na
návsi bude dočasně zřízena „odpočinková
zóna“. Bude sem navezena zemina na
zarovnání povrchu a vyseta tráva.

Přeložka vysokého
napětí

V červnu jsme si mohli všimnout na
Obřanské a Teperově ulici rozkopaných chodníků. Společnost E.on zde
realizovala přeložku vysokého napětí.
Z ulice Dobrovského původně vedly
dráty vysokého napětí přes soukromé

Tak se vyvarujete pozdějších komplikací
nebo případnému finančnímu postihu
za nedodržení podmínek Vaší dosavadní
smlouvy.
Výpis z Obecně závazné vyhlášky č.
1/2008 Obce Bílovice nad Svitavou,
která mimo jiné upravuje:

Pravidla pro pohyb
psů na veřejném
prostranství

V zájmu zajištění veřejného pořádku
a ochrany zeleně v obci lze na veřejném prostranstvím vodit psy pouze
s náhubkem nebo na vodítku. Pobíhání
psů s náhubkem je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázející psa.

Máme nejlepší

pozemky a nyní bylo elektrické vedení umístěno do země.
Současně s tím byla nově položena dlažba chodníků.

obecní zpravodaj!

Dětské hřiště v areálu školy

Vedení obce se chystá ve vnitrobloku školy nově vybudovat
dětské hřiště, které bude využíváno dětmi z tříd mateřské
školy umístěných v budově ZŠ a dětmi docházejícími do
školní družiny.

V rámci oslav Dnů lidí dobré vůle na Velehradě se v sobotním
podvečeru dne 7. července 2012 uskutečnilo v obřadní síni tamní
radnice slavnostní vyhlášení prvního ročníku celostátní soutěže s
názvem „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2011“. Ocenění šesti
nejlepším v každé kategorii předali olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner a ministr financí Miroslav Kalousek.

Čištění kanalizace

V průběhu září se uskuteční ve středu obce čištění kanalizace
zanesené po velkých prázdninových deštích. Čištění bude
probíhat v ulicích Žižkova, Komenského, Husova a Trávníky.

Pravidla soutěže

Soutěž byla určena pro obce a města České republiky, popřípadě další vydavatele obecních a městských zpravodajů,
včetně zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvodů.
Soutěž se konala celostátně ve dvou kategoriích:
a) O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně městských částí a obvodů).
b) O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce).
Přihlásit bylo možné pouze zpravodaje vydané v roce 2011.
O výsledcích rozhodovala sedmičlenná celostátní porota,
kterou jmenovali vyhlašovatelé soutěže.
Soutěžící museli zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou
různých čísel zpravodaje.

A zvířátka na závěr

„Bílovičtí“ psi z útulku našli rodinu.
Psi, kteří byli odchyceni v katastru obce a byli v Bílovickém
zpravodaji nabídnuti k adopci, už mají své nové majitele.
Vypracovala: Vendula Bartáková
placená inzerce

JET Úvěr
úvěry od 50 000 Kč
zajištěny nemovitostí
splatnost až 10 let

Soutěž vyhlásila Katedra politologie a evropských studií
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
Civipolis o.p.s., Unives.eu a Angelus Aureus o.p.s. Cílem
soutěže bylo podle Pavla Šaradína z olomoucké Univerzity
Palackého podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté
bulvarizace médií. Zpravodaje zůstávají věrny původnímu
poslání tisku, tedy informování občanů.

Vyřešíme vaše exekuce, sloučíme
vaše
stávající půjčky do jedné výhodně
jší.

777 515 313

www.jetuver.cz
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Zakazuje se vstupovat se psy na sportoviště a dětská hřiště.
Vlastník psa je povinen zajistit, aby byl pes, pohybující se na
veřejném prostranství, identifikovatelný známkou, tetováním
nebo identifikačním čipem.
Vlastník psa je povinen učinit opatření proti úniku psa ze
zájmového chovu a jeho pobíhání bez dozoru po obci.
(Poznámka: Žádáme chovatele psů, aby si zkontrolovali,
zda mají uhrazen roční poplatek za svého psa.)

Opatření k zabezpečení
místních záležitostí
veřejného pořádku

►

V době nočního klidu, což je od 22. hodiny do 6. hodiny
ranní a v neděli po celý den, je zakázáno obtěžovat občany
nadměrným hlukem způsobeným produkcí hudby, používáním
strojů a zařízení sloužících k řezání dřeva, sekání trávy a jiných
podobných strojů a zařízení vydávajících hluk slyšitelný na
dalších než sousedních pozemcích.

Opatření k ochraně
ovzduší v obci

Za účelem ochrany ovzduší v obci je dovoleno spalovat jen
suchý rostlinný materiál v otevřených ohništích, pouze v
pátek od 12.00 do 19.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 13.00
hodin. Ukončením spalování se rozumí uhašení ohně tak,
aby nedýmil.
Ustanovení této vyhlášky vyplynula z podnětů a požadavků
našich občanů a její ukázněné dodržování zpříjemní pobyt
v naší obci místním občanům i jejím návštěvníkům.
Tento stručný výpis znovu zveřejňujeme, protože dochází
k četným stížnostem na porušování vyhlášky a jsme přesvědčeni, že to není z nedostatku ohledů, ale proto, že ji mnozí
noví, ale i déle bydlící občané naší obce dobře neznají.

Zpracovala : Magda Mezuláníková
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Téma zpravodaje

architektura

Sídelní architektura v Bílovicích nad Svitavou je bezesporu tématem pozoruhodným.
Máme tu řadu historických domů, které projektovali a stavěli významní odborníci své
doby a které velmi přispívají k zajímavosti a hodnocení krásy naší obce. S rozsáhlou
výstavbou za posledních 20 let se objevila řada domů, jejichž architektura vychází
nejen ze současných požadavků na moderní bydlení, ale i z trendů moderní architektonické tvorby. To vedlo redakci k námětu vybrat několik domů a oslovit jejich
majitele, aby nám o svém bydlení v Bílovicích něco řekli.
Majitelů letitých bílovických dominant jsme se zeptali:
1. Co nám můžete říct k historii vašeho
domu a jeho architektuře?
2. Odkdy jste majiteli (majitelem)?
3. Jak je nákladné bydlení v takovém
pěkném historickém domě?

4. Jak jste s bydlením spokojeni, jak se
vám zde žije a cítíte se nějak spojeni
s historií domu?
5. Váže se k domu nějaká zajímavá příhoda z doby vašeho bydlení v tomto
domě?
6. Čemu byste dali prioritu v řešení
problémů v obci?

Vila nad mlýnem

Dům byl postaven v roce 1932 architektem Antonínem Kurialem. Tento
architekt působil na VUT v Brně, kde
se později stal pofesorem, spolupracoval
s Národním divadlem v Brně a s ČSAV.
Dům nechala postavit moje teta Isabela
Šmaláková spolu se svým manželem

nají velmi dobře informované noviny
a slouží ke svému účelu. Zpravodaj obce
Bílovice nad Svitavou si zasloužil prvenství proto, že je graficky naprosto
čistý, přehledný a čtivý,“ nešetřil slovy
chvály Šaradín. Dodal také, že „zpravodaj je odrazem celé obce.“
V odborné porotě mimo jiné zasedli
dlouholetý fotograf České tiskové
kanceláře Vladislav Galgonek či vedoucí
katedry žurnalistiky FF UP v Olomouci
Petr Orság.

Diplom přebírá starosta M. Boháček s manželkou od arcibiskupan Jana Graubnera

„Místní periodika chápeme jako významný komunikační nástroj, proto
jsme soutěž vyhlásili a potěšil nás
značný zájem o ni. Vybrat ty nejlepší
zpravodaje bylo velmi obtížné,“ svěřila
se Hana Gregorová z Centra pro spolupráci vysokých škol a moravského
venkova.
Potvrdil to i Pavel Šaradín z katedry
politologie Evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. „Na to, že šlo o první
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ročník soutěže, přihlásilo se do ní 385
obecních a městských periodik. Vybrat
nejkvalitnější zpravodaj bylo nadmíru
těžké. Nakonec jsme ty nejlepší vybírali
dvoukolově. Do druhé kola postoupilo 16 obecních a 14 městských zpravodajů,“ prozradil Šaradín. Na nejlepším
obecním zpravodaji se podle něj porotci
rozhodli bez váhání. Složitější to ale
bylo u městských zpravodajů.
„Vítězným městským zpravodajem se
staly Mostecké listy, protože připomí-

Obecní zpravodaje – umístění:
1. Bílovický zpravodaj (Bílovice nad
Svitavou)
2. Troubecký zpravodaj (Troubky)
3. Hvozdná – magazín ze života obce
(Hvozdná)
Městské zpravodaje – umístění:
1. Mostecké listy (Most)
2. Chlumecké listy (Chlumec nad
Cidlinou)
3. Radniční listy (Olomouc)
Vendula Bartáková
Převzato z Kroměřížského deníku
a internetových stránek www.velehrad.eu

Prováděli jsme jen nejnutnější úpravy,
ale v posledních letech jsme provedli
rekonstrukci bytů. S historií domu se
cítím spjatý tím, že zde bydlím a žiji
již 70 let. I to svědčí o tom, že jsem zde
spokojen a rád.
Zajímavá příhoda - drobných, zejména
úsměvných příhod by se našlo, ale nepovažuji je za vhodné zde uvádět.
K řešení by bylo určitě více věcí, ale
teď mě napadá, že bych přivítal nový
aktuální seznam služeb.
Vladimír Hencl

Secesní vila
u sokolovny
Vila nad mlýnem

Antonínem Šmalákem. Dům je postaven ve funkcionalistickém stylu a při
jeho rekonstrukci jsme se snažili tento
styl zachovat. Spojení s historií domu,
který má jistý genius loci, doufám, že
sdílí celá moje rodina. Jí patří dík za to,
že se podílela na opravě domu a zahrady.
Jsem majitelkou po smrti svých rodičů.
Bydlení v tomto historickém domě je
velmi pěkné, ale obnáší samozřejmě
jisté náklady. Jednou z položek nákladů je údržba domu, která ale není tak
častá. Zejména náklady na topení jsou
vzhledem ke zdražujícím se energiím
poměrně náročné. Spojenými silami se
snažíme tyto náklady minimalizovat.
Za prioritu řešení problémů v naší
obci považuji v prvé řadě vyřešit střed
obce. Myslím, že o tomto problému
bylo už řečeno téměř vše, ale například
po zbourání Kalova domu podle mne
nenásleduje žádné řešení, alespoň já
o žádném nevím. Myslím, že například
udělání zpevněné plochy, dodání několika laviček a vysázení zeleně nevyžaduje
takové náklady, které by obec natolik
finančně zatížily. Tohle je první krok,
který by mohl následovat ke zkulturnění
naší obce. Věřím, že všem občanům
v Bílovicích záleží na tom, abychom
žili v kulturním a příjemném prostředí.
Zdenka Kmuníčková

Vila Anna

Jsem třetí majitel domu a o historii
nemám žádné doklady. Přistěhoval jsem

Dům byl postaven počátkem 20. století,
někdy po roce 1905, jako židovské letní

Vila Anna

se s rodiči v r. 1939, kdy byl majitelem
pan Eisler, údajně brněnský Žid, který
byl ženat s Češkou a měli jednoho syna.
Dům se stal konfiskátem a Místní národní výbor jej předal, není mi známo
jakou formou, do správy či vlastnictví
Církve československé husitské. Od
této církve jsem dům koupil v roce
1972. Dle data na průčelí pochází stavba
z roku 1905.
Bydlení v tomto domě je zejména
z hlediska náročnosti na vytápění a také
umístění ve stráni dost nákladné, ale
v domě jsou tři byty, takže spolu s nájemníky se o náklady dělíme. Při pohledu na náš dům (jsme 3 spolumajitelé)
každý vidí, že je potřebná nová fasáda.

sídlo, dnes bychom mohli říci taková
luxusní „chata“ v Bílovicích, tehdy nazývaných pro své příznivé klima „vzdušné
lázně“.
V domě bydlím asi 7 let. Přistěhoval
jsem se sem z Nových Moravan, kde
jsem bydlel od ukončení VŠ. Dům jsem
uviděl v nabídce realitní kanceláře, líbil
se mi stejně jako jeho poloha a ještě týž
den jsem složil zálohu.
Náklady na bydlení jsou přiměřené velikosti a poloze domu. V létě nemusím
používat klimatizaci, ale vzhledem k poloze na severním svahu máme trochu
delší topnou sezonu. Žádné větší opravy
nebo rekonstrukci nepotřebuje, neboť
byl asi 5 let před mým nastěhováním ►
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Bydlení je zde příjemné, ale nákladné.
Nejvíce nákladné je topení, protože
dům je ze všech stran otevřený zimním
studeným větrům.
Zajímavou událostí po nastěhování do
tohoto domu byla nutnost odstranit
ze zahrady obrovský betonový kvádr,
který sloužil jako základ stožáru pro
vyvěšování německé vlajky.
manželé Jiřina a Milan Voslařovi

Secesní vila u sokolovny

kompletně zrekonstruován manželi
Višňovými – lékaři, kteří našli pracovní
uplatnění v Praze.
Jak se cítím spojen s historií? Ano, večer,
po vyčerpávajících pracovních dnech,
když jdu pomalu po četných schodech
nahoru, cítím se starý, jak ten dům.
Zajímavá příhoda se zatím k domu
neváže, ale doufám, že ještě není všem
dnům mého bydlení v tomto domě
konec.
Přednost při řešení problémů obce bych
dal určitě architektonickému řešení
středu obce, který by měl být estetický
i funkční se zachováním určitého počtu
parkovacích míst s omezenou dobou
parkování zdarma – dále jako parkoviště placené. Samozřejmě s vyhrazeným
parkováním pro místní občany, kteří zde
ve středu obce bydlí.
Radim Jančura

ce. Dům stál původně ve velikánské
růžové zahradě, která sahala přes několik dnešních pozemků. Musela být
velmi krásná, ale na konci války byla
poničena. Tehdejší majitelé se přidali
k Němcům a využívali strategického
umístění vily při informování a pomoci
německým okupantům v bitvě v dubnu
1945. Dodnes je prostříleno dřevěné
obložení na střeše domu a dveře od
půdy. Podrobnosti o událostech z konce války, spojených s touto budovou, lze
najít v místní kronice.
V osmdesátých letech jsme dům opravili
a rozšířili pro rozrůstající se rodinu.

V posledních 20 letech se několik
milovníků architektury rozhodlo
přispět svým dílem v naší obci a jich
jsme se zeptali:
1. Co vás vedlo k rozhodnutí postavit si
rodinný dům - vilu v Bílovicích nad
Svitavou a na tomto místě?
2. Architektonické řešení bylo vaším
návrhem, nebo jste propozice předložili architektovi, nebo jste řešení
někde vyhledali?
3. Jak dlouho vám stavba trvala a kdy
jste se do domu nastěhovali?
4. Splnila volba místa a provedení
stavby vaše očekávání? V čem? A je
naopak něco, co vás zklamalo?
5. Váže se k vašemu domu nějaká zajímavá příhoda v průběhu stavby nebo
později v době od nastěhování?
6. Cítíte nějakou sounáležitost s obcí
nebo jste citově spíše někde jinde?
7. Čemu byste dali prioritu v řešení
problémů v obci?

Volecova vila

Tato vila, vévodící Hradisku, byla postavena roku 1930, podrobnosti nejsou
známy, původní plány se nedochovaly.
Letopočet je vyznačen na domě.
Dnešními majiteli je rodina Voslařova. Rodině Nečasů – Dohnalových,
předkům paní Voslařové a bývalým
majitelům nynější Obecní hospody,
byla vila po 2. světové válce poskytnuta výměnou za jejich hospodu. Vila
je na krásném místě, na pomyslném
poloostrově vybíhajícím nad Bílovi-
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Volecova vila

Dům nad ulicí
Vodárenskou

V době, kdy jsme hledali místo pro náš
dům, byly k dispozici poslední místa
na ulici Vodárenské a několik pozemků
v blízkosti bytových domů na Polance.
Místo pod vodárnou jsme objevili při
prohlížení ortofotomapy. Z katastrální
mapy jsem zjistil majitele, kontaktoval
je a začalo dlouhé jednání o prodeji,
jednání o vynětí pozemku z půdního
fondu, jednání o zasíťování pozemku,
stavba nových sítí a příjezdové komunikace. Celé to martyrium trvalo pět
let, ale na jeho konci byl krásný velký
pozemek u lesa, přesně takový, jaký jsme
si představovali.

společností nabídla buď nesmyslný rozpočet, anebo se podobným projektem
rovnou odmítla zabývat. Dům jsme
nakonec stavěli dva roky a stejně jako
všichni ostatní jsme toho ke konci měli
plné zuby. V té době jsme bydleli v Brně,
měli jsme dvě malé děti a do Bílovic se
těšili. Stěhovali jsme se v létě roku 2008.
Wrightův koncept domu s půdorysem neúplného kříže, který organicky
prorůstá se zahradou, dům, který má
oddělenou část ložnic od části s rušným
provozem, je na bydlení velice pohodlný.
I s umístěním domu na svažitém pozemku u lesa jsme spokojení - severní
terasa poskytuje dokonalé soukromí
a večer tady dávají lišky dobrou noc.

Dům nad ulicí Vodárenskou

Náš dům je citací práce slavného
amerického architekta, F.L.Wrighta.
Ten v roce 1956 vytvořil koncepci
„jednoduché typové stavby“, určené
široké veřejnosti. Znali jsme ten projekt
a znali jsme i obdivovatele Wrighta,
brněnského architekta Marka Štěpána.
Když jsme za ním přišli s prosbou, aby
na základě Wrightových náčrtků vypracoval projekt moderního rodinného
domu, byl nadšen. Původní Wrightův
projekt přepracoval, upravil jej na svažitý
pozemek, původní dřevěnou konstrukci
nahradil cihlovým zdivem, dům přepracoval jako nízkoenergetický, omladil
projekt o padesát let.
Ač to možná zní nepravděpodobně, pro
netradiční stavby se obtížně hledá dodavatel. Většina oslovených stavebních

Ačkoliv byla zpracována detailní realizační dokumentace a ačkoliv dům
dodávala jediná stavební společnost na
klíč, tak úsilí nutné pro kontrolu kvality
stavebních prací bylo enormní. Proto asi
ta únava na konci stavby.
Vzpomínám si, že když jsem projekt
poprvé otevřel na stavebním úřadě v Bílovicích, tak jsem byl počastován větou:
„No, jóó, to je nějaká moderna, to dělal
nějaký mladý architekt, že?“. Přitom
původní projekt byl z roku 1956 a jeho
autor, F.L.Wright měl v té době 89 let.
Já sám v Bílovicích i pracuji, poznal jsem
tady hodně lidí, kterých si vážím, cítím
se tady dobře, mám Bílovice rád, je to
krásná obec. Za posledních patnáct let
zažily Bílovice mimořádnou expanzi,
kterou samozřejmě provází i věčný spor

mezi starousedlíky a naplaveninami, ale
mám za to, že obě skupiny se k sobě přibližují, už to nejsou izolované ostrůvky,
jak jsem to cítil před deseti lety. Ještě
více tolerance by ale určitě pomohlo.
Roman Pavlík

Alpský dům
v ulici Husově

Na ulici Husova, skoro až na samém
okraji údolí Bílovic nás svým netypickým vzhledem může upoutat středně
velký dům v Alpském stylu. Při bližším
prozkoumání si všimneme krásně udržované zahrádky a za domem příjemného posezení.
A co nám řekli majitelé domu? K výběru
Bílovic nad Svitavou nás vedla hezká
lokalita s dobrou dostupností do Brna.
Pro pracujícího v Brně je to hned za
kopcem a přitom jiný kraj. Hledali jsme
směr na sever od Brna mimo jiné kvůli
malebné lesnaté krajině.
Architektonické řešení domu bylo naší
vizí. Inspirovat jsme se nechali alpskou
architekturou, přesnější představu jsme
si utvořili pročítáním časopisů. Konečné
zpracování potom provedl architekt.
V září 1996 se začaly kopat základy
a v roce 1998 už jsme se stěhovali.
Stavba nám tedy trvala dva roky.
Dům plní naše očekávání. Postaven
byl jako jednoduchý, s maximálním
využitím pro pohodlné rodinné bydlení
a jsme s ním takto spokojeni.
Jako ke každému domu se i k tomuto
váže nespočet příběhů. Takové, jaké
získáte, jen když si dům stavíte sami
a ne „na klíč“. Jiné snad zaujmou i čtenáře Bílovického zpravodaje. Vybavují
se mi dvě perličky. Jednou z nich je
třeba fakt, že na stavbě domu se mezi
jinými zedníky, řemeslníky a dělníky
podílel i profesor ukrajinské univerzity.
Se státnicemi z pěti světových jazyků
se musel naučit i zedničinu. Nebránilo
mu to ale v rozhovorech, které s námi
večer po práci u ohýnku vedl. Ty byly
velmi poučné a zajímavé, pro všechny
posluchače... Velmi zajímavý byl také
zcela jistě zážitek taxikáře, který nás jednou vezl domů. Navigovali jsme ho přes
ulici Dobrovského, která byla tehdy ještě
hliněná, se dvěma vyježděnými brázdami a končila před mostkem zatáčkou
u malého domečku ve stráni u lesa. Po ►
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Zábradlí na terase i lodžii je z jemných
ocelových profilů a lanek, které neruší
výhled ani kompaktní ráz domu. Úžasná
je vyhlídka na kostel a na údolí s řekou
Svitavou. O kvalitě architektonického
řešení svědčí i to, že dům byl zařazen do
ročenky Česká architektura 2009-2010
autora Pavla Hniličky.

Alpský dům v ulici Husově

doražení do cíle se nám přiznal, že měl
strach, jestli ho v té „divočině“ nezamordujeme.
Ačkoli přistěhovalí, cítíme se již dnes
v Bílovicích jako doma. Máme zde
spoustu přátel. I v rámci svých profesí
jsme se snažili a stále snažíme začlenit
do běhu a života obce. Líbí se zde nejenom nám, ale i našim dětem a nebereme
to tady jen jako „místo kde bydlíme“,
ale jako domov a chtěli bychom tu jako
rodina i jako rod dlouhodobě zůstat.
Proto zde nejenom „přespáváme a relaxujeme“, ale i plnohodnotně žijeme.
Podle nás by se v Bílovicích měla
pořádně vyřešit problematika veřejných komunikací, které nejsou vždy
v dobrém stavu. Taktéž střed obce by
zasloužil nějaký širší koncept. To jsou
ale věci, které asi všichni víme, jelikož
s nimi přicházíme denně do styku. Čeho
už si většina lidí všimnout nemusí, je
překrásný břeh řeky Svitavy, který by si
konkrétně na pravé straně, naproti ostrůvku zasloužil nějakou kolonádu, nebo
podobné místo, kde by se dalo posedět,
popovídat si, nebo jinak relaxovat. Když
už nějaká obec má řeku, většinou se jí
chlubí. Bylo by hezké, kdyby i pro Bílovice byla řeka Svitava „výkladní skříní“.
manželé Gruberovi

neprošli, vyrostla „sněhobílá vila, která
jako by se chtěla vznést nad údolí“ - jak
o ní napsala autorka článku v časopise
Můj dům, z června 2011. Jednoduchá
horizontální stavba s plochou střechou
má díky přesahujícím a zkoseným prvkům odlehčený a dynamický vzhled.
Suterén s garáží a technickým zázemím umožňuje, vzhledem k převýšení
terénu, přímý vjezd autem ze strany,
kde vede příjezdová komunikace. Na
suterénním podlaží je osazeno přízemí
s dispozicí vycházející z tvaru písmene
L. Celá stavba využívá jednoduché
architektonické prostředky - přímé
linie, pravé a kosé úhly, hladké povrchy.

A jak odpověděli majitelé na naše otázky? Postavit rodinný dům v Bílovicích
jsme se rozhodli proto, že jsme chtěli být
s dětmi blízko přírodě. Pozemek se nám
líbil pro svoji polohu a nádherný výhled.
Řešení je dílem architektonické kanceláře RAW v Brně, kde navrhli stavbu
v souladu s našimi požadavky. Vnitřní
prostor jsme si přáli vzdušný, jednoduchý a praktický, s důrazem na přírodní
materiály a maximální využití výhledů
do okolí, což vize architektů ideálně
naplnila. Také obě terasy se zahradou
dokonale respektují požadavek na
soukromí a klid. Musíme také ocenit
přístup k tepelnému komfortu v domě.
Díky silnému zdivu, důmyslné orientaci
ke světovým stranám, využití slunolamů
a světlíků dům ideálně dýchá a větrá
i bez klimatizace.
Stavba trvala 3 roky od zadání projektu.
Stěhovali jsme se v září 2009.
Volba místa i provedení stavby splnilo
naše očekávání. Oceňujeme jednoduché a účelné řešení, propojení domu
s okolím, soukromí. Bydlí se nám skvěle,
zatím bychom nic neměnili.

Bílá vila
na ulici Prostřední

Ve svahu prudké ulice, po které možná mnozí bílovičtí občané nikdy ani
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Bílá vila na ulici Prostřední

Bílovice nás oslovily již dříve krásným prostředím a musíme
říct, že jsme se zde přirozeně a spokojeně zabydleli. Původně
jsme bydleli v centru Brna, což je bezvadné pro bezdětný život,
ale nikoliv pro rodinu s malými dětmi.
Jako prioritu v Bílovicích vidíme řešení středu obce, jak po
praktické tak i estetické stránce. A pokud můžeme vyjádřit
ještě jeden postřeh, přání, tak je to otázka městské hromadné
dopravy na Polanku. Žije zde řada lidí včetně seniorů, kteří
nemají možnost jezdit autem a vyšlapat tento kopec v horkých
letních dnech i v zimním období je velmi náročné, někdy až
téměř neslučitelné se stávající kondicí.
manželé Prokešovi

spíš jako součást místního
genia loci.
Krom občasných návštěv
srn a divočáků na naší zahradě se nic zvláštního zatím neudálo.
Jakkoliv pocházím z Brna
a manželka ze Svitav, dvě
z našich tří dětí se již narodily v Bílovicích a byly pokřtěny ve zdejším kostele.
Cítíme se tedy „bílovčáky“.
Významným úkolem je
jistě architektonické řešení
centra obce. Velmi oceňujeme bohatý společenský
a spolkový život v Bílovicích, které pro novousedlíky mohou být rozhodně víc
Nový dům na Hradisku
než jen noclehárnou: živé
farní společenství, Sokol,
hasiči, divadelníci, řada aktivit pro děti apod. Jsme rádi, že
vedení obce tento společenský život podporuje a doufáme, že
tomu tak bude i nadále. Ale úkol je to pro nás všechny.
Jana a Jan Latovi
Materiály pro téma architektura zajistil
kolektiv redakční rady.
placená inzerce

Nový dům na Hradisku

Koupě parcely v Brně pro nás byla finančně nedostupná a Bílovice, vedle krásného okolí a dobré občanské vybavenosti, pro
nás měly neocenitelnou výhodu skvělého vlakového spojení.
Při dojíždění do práce nechceme být závislí na autě. Na Hradisku se nám líbila poloha hned vedle lesa.
První návrh zpracoval architekt s ohledem na charakter parcely, my jsme ho akceptovali a pouze drobně připomínkovali.
Dům se přizpůsobuje svahovitému pozemku a co nejvíce se
snaží využít krásný výhled, který je z něj jak na Bílovice, tak
na Hády. I kvůli blízkosti lesa jsme volili přírodní materiály.
Stavba trvala necelé dva roky, stěhovali jsme se týden před
Vánoci 2009, to už jsme ale přes dva roky bydleli na Polance,
kde jsme si po koupi pozemku pronajali byt.
S domem i místem jsme v zásadě velmi spokojeni, jakkoliv
se samozřejmě některé mouchy najdou. Jak je to u staveb
rodinných domů obvyklé, poněkud jsme překročili plánovaný
rozpočet a řada věcí ještě není dokončena. Největší nepříjemností je skutečnost, že k domu vede jen štěrková cesta a při
přívalových deštích splavuje voda z lesa štěrk na zahradu. Když
ne brzké vyasfaltování cesty, uvítali bychom její lepší odvodnění
a vysvahování. V zimě jsme občas zapadli sněhem, ale to bereme

Noty

Zpěvníky

Knihy o hudbě

Notový papír

CD

Váš internetový specialista
na tištěné hudebniny
V nabídce noty pro všechna
instrumentální i vokální obsazení,
notový papír z vlastní produkce
a mnohé další.
Objednané zboží si můžete
pohodlně vyzvednout
v Bílovicích nad Svitavou!
Kontakt:
MgA. Martin Franze
Tel.: (+420) 602 412 122
E-mail: muzia@seznam.cz
Internetová prodejna: www.muzia.cz
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Ředitelka ZŠ Mgr. Dagmar Pečenková informuje:

MODERNÍ
METODY VÝUKY
E-learning

Na konci tohoto měsíce naše škola
uzavře projekt E-learning – moderní metody výuky, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.02/03.0017, dotovaný
část-kou 1.768.840,00 Kč z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost Evropského sociálního
fondu, který má za cíl zlepšení a zjednodušení přístupu žáků Základní školy

Bílovice nad Svitavou k informacím,
potřebným pro jejich vzdělávání. Škola
projekt realizuje od ledna 2011.
Snahou realizačního týmu projektu je
zkvalitnit prostřednictvím e-learningu
jejich učení, zvýšit jejich možnosti zapojit
se do vzdělávacího procesu a rozvíjet se
v jeho rámci a také zvýšit jejich budoucí
konkurenceschopnost na trhu práce.
Projekt klade důraz na zapojení žáků
prostřednictvím e-learningového systému a materiálů, které budou moci žáci
zpracovávat a studovat jak ve škole, tak ve
svém domácím prostředí a v době, která
jim bude vyhovovat.
Prostředkem k dosažení hlavního cíle je
moderní vzdělávací prostředí, umožňující učitelům uplatnit ve výuce i mimo
ni nové e-learningové materiály, které
vznikly během projektu. Prostřednictvím
vzdělávacího prostředí bude umožněno
řízené působení moderních výukových
metod na žáky; těm díky názornosti
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a interaktivitě pomohou snáze pochopit
probíranou látku.
Přínos pro žáky
Přínosem projektu pro cílovou skupinu
žáků je jednodušší přístup k informacím
při vzdělávání díky zatraktivnění výuky
využíváním moderních elektronických
výukových metod. Žáci tak dostávají
mnohem více komplexních informací
a údajů, elektronické vzdělávací materiály navíc umožňují mezipředmětové
provázání jednotlivých probíraných
témat.
Využitím ICT technologií se výuka pro
žáky stala přitažlivější, názornější a tím
snáze zapamatovatelnější. I mimo vyučování si žáci mohou prostřednictvím
e-materiálů nabyté znalosti prohloubit,
příp. ověřit, jestli vše správně pochopili.
Navíc tento e-learningový typ vzdělávacích materiálů zajišťuje přístup k informacím i žákům, kteří se nemohou
zúčastnit výuky ve škole, např. z důvodu
onemocnění – a také může napomoci
k většímu zapojení jejich rodičů. E-kurzy i e-testy lze totiž pomocí internetu
spustit na libovolném PC.
Motivací pro cílovou skupinu žáků
k účasti v projektu je rovněž možnost

Jedna z akcí s Darrenem

používání moderní ICT ve výuce (PC
a LCD obrazovek s tablety v učebnách).
Tento způsob vzdělávání umožňuje učitelům snáze zapojit žáky do probíhající
výuky. V konečném důsledku tak dojde
ke zkvalitnění vzdělávání na škole a také
k lepší přípravě žáků na jejich následující
vzdělávání.
Přínos pro učitele
Pro pedagogy projekt znamená jednodušší přípravu na výuku – mají tak
příležitost využívat materiály z centrálního skladu, sdílet je se svými kolegy
a rozvíjet tak mezipředmětové vazby.
Rovněž jim umožnil prohloubit si dovednosti pro využívání ICT při výuce,
což vedlo k jejímu zkvalitnění.
V projektu byly interaktivní ICT pomůcky využity při výuce 7 předmětů.
Během projektu vznikly elektronické
vzdělávací objekty (e-kurzy a e-testy),
jejichž přípravu a vytvoření zajistili
členové realizačního týmu - 7 tvůrců
e-learningových materiálů. Tvůrci
zmíněných materiálů se podle svých
zkušeností zaměřili zejména na problematické pasáže daného předmětu.
Učitelé rovněž získali možnost jednoduše elektronicky komunikovat s rodiči
svých žáků a lépe je tak informovat
o potřebách žáků a možnostech jejich
naplnění.

Jazyková vybavenost
pro všechny

Na konci tohoto měsíce škola uzavře
také druhý projekt Posilování jazykových kompetencí žáků a učitelů na
ZŠ Bílovice nad Svitavou – jazyková
vybavenost pro všechny, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.02/01.0130, dotovaný

částkou 2.263.000,00 Kč z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního
fondu, který má za cíl posílení komunikačních dovedností a schopností žáků
a učitelů v cizím jazyce prostřednictvím
účasti rodilého mluvčího ve výuce. Škola
projekt realizuje od července 2009.
Potkali jste v Bílovicích nad Svitavou
anglického učitele s dětmi? Od září
2009 do června 2012 nic neobvyklého.
Pan učitel Darren Robert Leach učil
v místní základní škole angličtinu.
V rámci projektu vyučoval nepovinný
předmět „Anglické odpoledne“, určený
pro žáky 4. – 9. tříd ve třech úrovních
znalosti jazyka. Výuka probíhala 1x
týdně 90 minut a byla zaměřena na
procvičování konverzace a gramatiky,
přičemž žáci přivykali výslovnosti rodilého mluvčího a učili se mu rozumět.
Tyto hodiny každý školní rok navštěvovalo 60 chlapců a děvčat.
Jedenkrát týdně se žáci některé ze tříd 2.
stupně setkali s anglickým učitelem i při
výuce jiných předmětů, např. matematiky,
zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy,
pracovních činností, kde se vyučující snažili propojit svůj předmět s angličtinou.

Probíhaly také kurzy angličtiny pro
pedagogy, v nichž si učitelé zvyšovali
svoji odbornost a studovali cizí jazyk
v rámci dalšího vzdělávání.
Velmi úspěšnými aktivitami bylo devět
tzv. „workshopů“, tedy akcí zaměřených
na praktické či zájmové činnosti. Byly
připravené pro všechny zájemce určité
věkové skupiny, pozváni byli také rodiče.
V listopadu 2009 proběhla „Odpolední
svačinka po anglicku“, v květnu 2010 se
hrála na hřišti za Sokolovnou „Pálkovaná“ (Rounders).
V červnu téhož roku jsme vyjeli na
„Sobotní cyklodobrodružství“ na Nový
hrad u Adamova. Této akce se zúčastnilo i mnoho rodičů a sourozenců
Darrenových žáků. Koncem října 2010
jsme uspořádali „Halloween Party“, kam
si přišlo v maskách zaskotačit opravdu
hodně dětí.
V dubnu 2011 žáci podle anglické
velikonoční tradice hledali vajíčka
v lese v rámci akce „Easter Egg Hunt“,
v květnu 2011 proběhla exkurze s výkladem na letišti v Tuřanech. Každý se
přece učí anglicky proto, aby se domluvil
především při cestování, a tak bylo velmi

Školní rok 2012/1013 začal…
V pondělí 3. září, před osmou hodinou
ranní, se také před bílovickou školou
začaly shromažďovat hloučky dětí.
Skončily prázdniny a začal nový školní
rok. Je to významný rok, je už stodvacátým v historii naší školy. Ano, škola si
letos připomíná 120. výročí od zahájení
pravidelné školní docházky v Bílovicích
nad Svitavou.
Také letošní prázdniny byly časem
dalšího budování školy – byt školníka
byl přebudován na další novou učebnu.
Budování se stalo v posledním období
uplynulých let téměř pravidlem. Škola
roste zejména uvnitř a krásní. Moderně
vybavené učebny a učební pomůcky
odpovídají požadavkům současné
doby – digitálního světa a všech těch
mediálních vymožeností. Bílovická
škola právem patří mezi nejmodernější
školy regionu. V tomto školním roce
opět připravujeme další novinky, které
by zejména ve výchovně vzdělávací práci

měly přispět k rozšíření možnosti pro
žáky učit se moderně a efektivně.
Škola v Bílovicích nad Svitavou se také
rozrůstá. Ke 3. září 2012 je celkový počet
žáků 370 v devatenácti učebnách. Také
sbor učitelů a vychovatelek školní družiny posílil. O žáky bude pečovat 30 pedagogických pracovníků. Čeho si obzvláště
považujeme, je fakt, že u nás máme v I.
a ve II. ročníku po třech třídách.
Do školy nastoupilo 56 prvňáčků. Ty
pocity, které se zračily v jejich tvářích,
obsahovaly celou škálu pocitů kaž-

užitečné žákům ukázat, jak to chodí na
letišti. Před Vánocemi 2011 proběhla
velmi úspěšná „Christmas Party“, kde
se slavily Vánoce podle anglických
tradic. V dubnu 2012 jsme podnikli
sobotní výlet do ZOO ve Zlíně. Další
sobotní výlet byl hned následující měsíc,
tentokrát do Moravského krasu. Svezli
jsme se na lodičkách v Punkevní jeskyni, vyšlápli si na Dolní i Horní můstek
propasti Macocha.
Závěrem každého z těchto tří školních
roků odjelo 30 žáků plus čtyři učitelé
angličtiny na „English Camp“, neboli
pětidenní anglickou školu v přírodě,
jejímž cílem bylo procvičování jazyka
při každodenních činnostech, sportech
a zájmových aktivitách. Výuka i další
aktivity byly zaměřeny na ekologii,
ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů.
Bližší podrobnosti o všech akcích
a spoustu fotografií najdete pod heslem PROJEKTY - AJ na webových
stránkách školy (www.zsbilovice.net),
videozáznamy z některých akcí jste
mohli vidět v místní kabelové televizi
a můžete si je také prohlédnout u nás
ve škole v rámci „Dne otevřených dveří“.
dého z nás. Radost, zvědavost, zájem,
ale i obavy z nové situace, nejistotu
a překvapení z toho „nového světa“
– nového prostředí, spousty nových

lidí a informací. Žáci i se svými rodiči
zavítali, jak jinak, nejdříve do svých tříd,
kde se seznámili se svojí paní učitelkou
a pak odešli ke slavnostnímu přivítání
na obecní úřad, kdy je paní ředitelka
Mgr. Dagmar Pečenková a pan starosta
Miroslav Boháček oficiálně přivítali
v řadách žáků naší školy. Zítra jim, ale
i ostatním žákům, začíná školní vyučování. Přejme jim i učitelům úspěšný
školní rok
Pavel Kováč
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JAK PRACUJEME
S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU
JAKÉ AKTIVITY
S CHLAPCI A DĚVČATY
PROVÁDÍME

Dne 3. 9. 2012 opět začal nový školní
rok. V šesti věkově smíšených třídách
jsme přivítali 137 dětí, z toho 70 předškoláků včetně dětí s odloženou školní
docházkou o jeden rok.
Pět celodenních tříd je umístěno
v budově mateřské školy, provoz je
zde v pracovní dny pondělí - pátek
od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Šestou
třídu máme opět pronajatu v budově
základní školy a funguje také v pracovní
dny pondělí – pátek od 7.00 hodin do
16.00 hodin. Jsou zde kluci a holčičky
v nejstarší věkové skupině.

SPOLUPRÁCE S RODIČI PŘI
ADAPTACI NOVÝCH DĚTÍ NA
POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU –
maminky a tatínkové mají možnost pobytu s dětmi ve třídě. Uvítáme všechny
Vaše nápady, rady či připomínky.
PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ –
děti seznamujeme například s tím, jak
se mají správně chovat ke kamarádům,
jak si hrát s novými hračkami a kam je
uložit na výstavku nebo uklidit. Postup-

Náš ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM je vypracován podle projektu
ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA.
Cílem všech pedagogických i provozních zaměstnanců je, aby se děti již od
mateřské školy (dále jen MŠ) naučily
postojům, které spočívají v úctě ke
zdraví a k praktickým dovednostem
chránícím zdraví. Chceme, aby MŠ
společně s rodinou vytvářela podmínky
pro zdravé, radostné a smysluplné dětství a aby byly naplňovány co nejvíce
individuální možnosti každého dítěte
pro jeho osobní rozvoj. Pobyt v MŠ by
měl být pohodou. Naší snahou proto je,
aby se stala místem příjemných zážitků,
nových poznatků, her a kamarádství.

ně jim vysvětlujeme další pravidla, která
jsou na obrazcích nakreslena a mohou
si je prohlížet na nástěnce. Společně
diskutujeme o jejich porozumění a dodržování.
KOMUNITNÍ KRUH - děti si sděluji svoje dojmy a zážitky. Učíme je
naslouchat druhým a neskákat si do
řeči, správně se vyjadřovat a neostýchat
se před ostatními.
NAROZENINOVÉ OSLAVY –
připravujeme vždy jednou za měsíc
pro děti, které jsou v tomto období
narozeny. Tento den je určen jen pro
oslavence, kteří mohou přinést svým
kamarádům i malinké pohoštění . Oslavenci dostanou stejné dárky a společně
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si zatancujeme. Mohou přinést ukázat
svoje rodinné fotografie.
SIGNÁL ZVONEČKU – využíváme
jej při upozornění dětí, že nastal ve třídě
čas úklidu hraček.
JAZYKOVÉ CHVILKY - provádíme
s dětmi několikrát v týdnu a učíme je
pomocí dechových, sluchových a artikulačních cvičení procvičit mluvidla.
Naší snahou je, aby děti před vstupem
do základní školy správně vyslovovaly
všechna písmena.
RANNÍ CVIČENÍ – provádíme s dětmi několikrát v týdnu. Využíváme na
přání dětí různého náčiní – míčky, stužky,
šátky, drátěnky, švihadla, atd. Zařazujeme
i nářadí –žíněnky, lavičky, žebřiny, apod.
Děti rády cvičí podle hudby. Pokud nám
počasí dovolí, cvičíme i venku.
PROCHÁZKY DO OKOLÍ - připravujeme delší dopolední vycházky
do okolí MŠ, seznamujeme děti s obcí
i krásnou přírodou kolem.
PODPORA ZDRAVÉHO EKOLOGICKÉHO MYŠLENÍ - učíme
děti zbytečně neplýtvat s papírem,
s nejstaršími předškoláky třídíme papírový odpad a odnášíme jej do určeného
kontejneru, všechny učíme úklidu kolem
svého pískoviště na školní zahradě.
SE ZNAMOVÁNÍ S DOMÁCÍMI
MAZLÍČKY – dle domluvy s paní učitelkou si děti mohou přinést z domova
své domácí zvířátko a vysvětlí ostatním,
jak o ně pečují.
CO DOKÁŽE KNOFLÍK – to je
název pro motivační hru ke zdravému
stravování. Děti získají knoflík, když
sní podané jídlo. Na konci školního
roku nasbírané knoflíčky vymění na
školním jarmarku za dárečky – pastelky,
omalovánky, drobné hračky…
PODZIMNÍ DOVÁDĚNÍ– s dětmi
v přírodě pouštíme draky, vyrábíme
různé obrázky a figurky z přírodnin
a podzimních plodů, pozorujeme měnící se přírodu , připravíme karneval
v maskách motivovaný podzimem…
VÁNOČNÍ RA DOVÁNKY - provozní zaměstnanci připravují Mikulášskou
nadílku pro všechny děti, zdobíme třídy
i stromečky. Na vánoční besídce děti
dostanou dárečky, které zůstávají pro
všechny ve třídách na hraní, povídáme
si o Vánocích a zpíváme koledy.
VÍTÁNÍ JARA – společně vyrábíme
Moreny a vhazujeme je do řeky Svitavy

(14 dnů před Velikonocemi), všichni
pomáháme s úklidem na školní zahradě,
učíme děti správně se starat o rostlinky,
které máme ve třídě. Seznamujeme
kluky a holčičky s tradicemi Velikonoc
a vyrábíme ozdoby. Sledujeme probouzení přírody.
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU nejstarší děti si přinesou z domova věci,
které mají již připravené do základní
školy. Budou pasovány na školáky.

JAKÉ AKTIVITY
NABÍZÍME RODIČŮM

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA NA
POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
– v jednotlivých třídách se dozví
o zaměření MŠ, připravovaných akcích
a provozních záležitostech.
ODPOLEDNÍ BESEDA S ODBORNÍKEM Z PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
V BRNĚ – téma určené především pro
rodiče předškolních dětí – ŠKOLNÍ
ZRALOST A VÝCHOVNÉ PROBLÉMY
EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ
SKUPINKY – mnozí rodiče se obávají vstupu svého dítěte do 1.třídy a ne-

Vážení čtenáři, v následujícím textu si můžete přečíst výňatek z práce paní vychovatelky
Jitky Horákové, která v odborné spolupráci
s panem učitelem Pavlem Kováčem prováděla výzkum a zabývala se trávením volného
času bílovickými dětmi. Práce byla dokončena v květnu 2012. Tento článek je nejen
informativní, ale může sloužit k zamyšlení
každého z nás nad uspořádáním vlastních
povinností a zbytkového - volného času.

Co je to volný čas

Kolikrát v životě jsme slyšeli, nebo sami
vyslovili: „Nemám čas. Budu-li mít čas,
tak možná. Mám málo času.“ A ruku na
srdce, když nás „věci života“ přitlačí, čas
si najít musíme a umíme. Ale může to
být i jinak, když nás něco zaujme natolik, že tomu doslova „propadneme“ tak
i v tomto případě najednou čas vyšetříme a máme ho, světe, div se, dostatek.
Myslím, že není třeba připomínat, že čas
je pro každého z nás tím nejdůležitějším

vědí, zda je jejich dítě na vstup do ZŠ
zralé. Po poradě rodičů s učitelkami
v MŠ vznikají skupinky pro předškolní děti, ve kterých je velmi důležitá
přítomnost rodiče. Jedná se o cyklus
osmi hodinových lekcí, kam přichází
dítě spolu s rodičem a v kolektivu se
zapojují do činností organizovaných
učitelkou MŠ.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - VÁNOČNÍ DÍLNA - za účasti maminky
nebo tatínka si děti vyrábějí vánoční
přáníčka, ozdoby, ochutnávají cukroví...
BESÍDKA PRO RODIČE - v období
jara chlapci a děvčata v jednotlivých
třídách předvedou svým nejbližším, co
se během školního roku naučili.
Jiřina Šubrtová, ředitelka MŠ
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Ze školní olympiády, červen 2012

faktorem života. Co je to ale ten „volný
čas“ a jak s ním nakládáme?

Volný čas –
pokus o definici

Volný čas jako novodobý fenomén
kvality lidského života je definován
a charakterizován z mnoha hledisek
a názory na jeho obsah se shodují
i rozcházejí. Jeho vymezení podléhá
úhlu pohledu toho, kdo jej zkoumá –
historik, pedagog, sociolog, Důležitá
je také skutečnost, zda je volný čas
hodnocen jako obecná kategorie v životě člověka, nebo je specifikován ve
svých proměnách v různých věkových
etapách lidského jedince. Terminologicky ošidným se může jevit v češtině už
samotné označení tohoto času – volný.
Nesprávné pochopení pojmu volný čas
může vést k mylné představě, že se jedná
o čas, který nemusí být nutně jen účelně
a smysluplně využit, že je to zkrátka čas
pro nicnedělání.
Většina odborníků se shoduje, že volný
čas je čas, který zůstává člověku po
splnění všech pracovních, studijních,
rodinných povinností a po uspokojení
všech fyziologických potřeb. Je to tedy
čas, který nám zůstává k dispozici –
disponibilní čas. Čas, který nám zbude
– zbytkový čas. Čas, který by nám měl
poskytovat možnost zvýšit kvalitu našeho života a přinést uspokojení potřeb
a zájmů, které nás obohacují. Specifickou zvláštností volného času dětí
a mládeže (odkazujeme zde na Úmluvu
o právech dítěte, ve které je dítětem
jedinec mladší 18 let a mládež – u nás
je to věková skupina od 18 – 26 let) je
skutečnost, že z výchovných důvodů je
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žádoucí jeho pedagogické ovlivňování.
Děti nemají dostatek zkušeností v účelném využití svého volného času a musí
se tomu teprve učit. Škola je bezesporu
institucí, kde by se společně s vlivem
rodiny, jež je nadmíru důležitý, ale také
ostatních činitelů – společenských organizací, ale i prostředí měl tento důležitý
prvek kvality života utvářet a formovat.
Je velmi důležité věnovat se volnému
času dětí již od jejich útlého věku, protože děti mají volného času poměrně
hodně a je velice důležité jim ukázat,
jak správně a smysluplně tento čas trávit.
V případě, že nejsou dostatečně vychovávány ve volném čase, mohou získat
sklony k zahálčivému způsobu života,
začít experimentovat s drogami nebo
jinak porušovat zákon (šikana, krádeže,
násilné činy…). Právě proto má kvalitní
výchova dětí ve volném čase také velký
preventivní význam.
Vedle vymezení pojmu volný čas bychom se měli také pokusit o vymezení
termínu volnočasová aktivita. Většina
autorů, kteří se ve svých pracích tématikou volného času zabývají, se shoduje
na tom, že je to taková aktivita, která
uspokojuje naši potřebu zvídavosti,
zábavy, potřebu sebeprosazení, potřebu
„být v něčem dobrý“, v něčem vynikat.
Současně uspokojuje naše kreativní
schopnosti a také nám zaručuje určitý
druh odpočinku od všedních starostí
a pracovních povinností.

Volný čas dětí
a mládeže školy
v současnosti

Škola bude mít v tomto školním roce
(2012/2013) již téměř 400 žáků v devíti

ročnících. V regionu patří, co do vybavení, k nejmodernějším školám vůbec.
Naplňování volného času ve výchově
mimo vyučování je realizováno především ve školní družině (I. stupeň), dále
pak v zájmových kroužcích a útvarech,
které na škole působí.
Školní družina má v současné době
čtyři oddělení, které navštěvuje více než
100 žáků. Školní družina pracuje podle
samostatného Školního vzdělávacího
programu (tvoří nedílnou součást Školního vzdělávacího programu – Škola
– zrcadlo života). Školní družina při
ZŠ Bílovice nad Svitavou organizuje
pravidelnou činnost oddělení, pořádá
příležitostné akce a v průběhu dne
nabízí dětem spontánní aktivity, které
jim umožňují odpočinek ale i přípravu
na vyučování.
Základním prostředkem práce v družině je hra a zážitky z ní. Svět her nabízí
celé spektrum nejrůznějších modelových situací, které se tak mohou stát
průpravou na skutečný život. Hra je víc
než zábavou, je prostředkem relaxace,
rekreace a zdrojem radosti. Cennou
odměnou hráčů jsou především jejich
vnitřní pocity. Hra napomáhá rozvoji
nejrůznějších a velmi efektivně působících složek osobnosti (kompetencí)
– samostatnosti, zodpovědnosti, tvořivosti, rozhodnosti, schopnosti týmové
spolupráce, taktickému myšlení. Učí
ale také děti vyrovnávat se s porážkami,
nezdary a dílčími neúspěchy.

Co dělají děti ve
volném čase – anketa
žáků II. stupně ZŠ
Bílovice nad Svitavou

Jak již zde bylo uvedeno, nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce každé
základní školy je i nabídka volnočasových aktivit pro své žáky. Abychom
mohli lépe posoudit, do jaké míry
nabídka vyhovuje žákům a co by uvítali
nového, uskutečnili jsme po dohodě
s vedením školy v březnu 2012 anketu
mezi žáky 6. – 9. tříd na téma Volný čas,
do které se zapojilo 92 žáků. To, že jsme
se zaměřili na žáky II. stupně, nebylo
náhodné. Zatímco na prvním stupni
je nadšení a zájem o práci v zájmových
kroužcích a aktivitách školy značný,
na II. stupni se často objevuje pokles
tohoto zájmu pracovat organizovaně ve

volnočasových aktivitách. První skupina
otázek byla zaměřena na pojem „volný
čas“. Co si žáci pod tímto pojmem
představují a jak ho tráví? Druhá část
pak směřovala k zájmovým kroužkům.
Které kroužky navštěvují, které kroužky
jim ve škole chybí, za kterými jezdí do
nedalekého Brna? Vzhledem k tomu, že
každá věková skupina má svoje specifika, byl tento okruh otázek rozdělen na
dvě skupiny – žáky 6. a 7. tříd (účastnilo
se 64) a žáky 8. a 9. tříd (účastnilo se 28).
Výsledky jsou v procentech vyjádřeny ve
výše uvedeném grafu. Poměrně zajímavé
bylo zjištění, že i když počítač a sledování
televize je nejčastější volnočasová náplň,
na srovnatelné úrovni je i trávení volného
času venku. Znamená to tedy, že děti
stále mají potřebu pohybu na čerstvém
vzduchu. Dosti významný podíl zaujímá
i kategorie doma, do které, kromě relaxace a odpočinku, byla zahrnuta i četba.
Zajímavé bylo zjištění, že u vyšších ročníků už nebylo tak často uvedeno trávení
času s kamarády. Anketa ukázala, že podíl
zapojení dětí do různých mimoškolních
aktivit je poměrně vysoký. Z celkového
počtu 92 žáků, jich žádný kroužek nenavštěvuje pouze 6.

Navštěvuješ nějaké
zájmové kroužky?

ANO

NE

Vážení čtenáři, v příštím zpravodaji zveřejníme další část z práce vychovatelky
Jitky Horákové. Rádi také zveřejníme
vaše zkušenosti s využíváním volného
času vašich dětí a vaše názory, zda
v Bílovicích chybí některá (v našich
podmínkách dostupná) organizovaná
aktivita pro volný čas, případně prostory,
prostředí, hřiště…
Olga Uhrová

Bohatá nabídka kurzů
v Mateřském centru Žirafa
Se začátkem školního roku přicházíme
opět s pestrou škálou kroužků, které jsou
určené jak pro rodiče s dětmi, tak pro samotné děti či dospělé. Aktuální rozvrh i informace o připravovaných kroužcích jsou
zveřejňovány na internetových stránkách
www.mczirafa.diadia.cz . Veškeré potřebné údaje (obsazenost kurzů vč. možnosti
přihlášení) vám rádi poskytneme rovněž
na e-mailové adrese mczirafa@seznam.cz.
Pokud chcete být o akcích i dalším dění
v Žirafě informováni e-mailem, zašlete
nám prosím na výše uvedenou adresu žádost o zařazení do databáze kontaktů MC.
Protože mnohé z osvědčených kroužků jsou v nabídce Žirafy již po několikáté a rodiče jsou s jejich obsahem
dobře seznámeni, ráda bych upozornila zejména na letošní novinky.
V rámci kurzů určených pro rodiče
s dětmi nabízíme pohybové a výtvarné aktivity rodičům s dětmi již od
6 měsíců do přibližně 4 let. Největší
novinkou v této kategorii jsou letos
Ekohrátky. Jedná se o kurz pro děti
od 2 do 4 let, v němž děti za doprovodu oblíbeného krtečka budou
poznávat přírodu a život kolem sebe.
Společně s lektorkami Dášou Muzikářovou a Markétou Šenkovou si také
budou o spoustě věcí povídat, budou
zkoumat, tvořit, vařit, ochutnávat,
ohmatávat, lovit ve vodě, sít a sázet,
pohybovat se na čerstvém vzduchu
a hlavně se radovat z krásy kolem sebe.
Děti od 3 let se mohou kurzu účastnit
i bez doprovodu.
Z odpoledních kurzů určených pro
samotné starší děti bych ráda upozornila na tři novinky. Jedná se
o Rytmické krůčky, ve kterých si
holčičky a kluci od 4 do 6 let vytříbí
pod odborným vedením lektorky
Alice Franzové své taneční, pohybové
a rytmické dovednosti, dále Zábavnou angličtinu pro děti od 9 do 12
let plnou pohádek, her a netradičních
soutěží připravených lektorkou Lucií
Šmahelovou a nakonec Malou švadlenku – rukodělný kroužek, ve kterém
se slečny od 9 let naučí pod vedením

Lucie Havlínové základy ručního šití,
vyšívání a háčkování, které jim poslouží
ke zhotovení originálních dárků, hraček,
talismanů a dalších drobností pro radost.
Dospělé návštěvníky Žirafy by mohl
zaujmout nově nabízený kurz Taneční
techniky v péči o zdraví. Ocení jej
všichni, kdo mají zájem odhalit krásu
tanečního pohybu a vyzkoušet si jeho
vliv na tělesné a duševní zdraví. To vše
pomocí technik současného výrazového
tance, se kterými vás seznámí lektorka
Alice Franzová. Po roční přestávce přicházíme v Žirafě opět také s kurzem
angličtiny, který bude určen pro mírně
pokročilé zájemce.
Kromě pravidelných kurzů připravujeme v Žirafě každý měsíc také několik
jednorázových akcí. Z těch podzimních
bych ráda zmínila např. kurz korálkování pod vedením známé lektorky Radky Flekové, který se uskuteční 20. října,
nebo vyhledávaný Podzimní bazárek
dětského oblečení, vybavení a hraček,
který je plánován rovněž na říjen.
V jednání je např. také uvedení cyklu
seminářů s názvem „Kurz efektivního
rodičovství“, o nějž projevili rodiče po
roce opět zájem.
Závěrem bych se ráda obrátila na
všechny , kteří mají chuť se jakýmkoliv
způsobem zapojit do dění v MC, aby nás
kontaktovali prostřednictvím e-mailu,
telefonicky či osobně. Těšíme se na vaše
nápady, postřehy, podněty i jakoukoliv
pomoc s realizací plánovaných aktivit!
Přeji vám krásný začátek nového školního roku, příjemný podzim i šťastnou
ruku při výběru kurzů.
Šárka Kučerová
koordinátorka MC Žirafa
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Od září začíná
celodenní docházka

Lesní mateřská škola Lesní skřítci na
Husově ulici má za sebou první dva
měsíce zkušebního provozu, které jsme
symbolicky zakončili zahradní slavností,
na níž víla Jaromila předala vládu víle
Létonce.
V létě jsme prožili 3 týdny příměstských
táborů, které se nesly v duchu indiánských her: malí indiáni si vyrobili vlastní

indiánský oděv a namalovali indiánskou
vlajku, z bezových proutků si nařezali
a oškrábali ozvučná dřívka, se kterými
poté vyťukávali rytmus indiánských
písní, na ohni si opekli skořicové hady
a v kotlíku uvařili dýňovou polévku
z dýní, které nám krásně uzrály na
našem malém skřítkovském záhonku.
Taky jsme v lese odlévali stopy divo-

kých zvířat. Máme z nich teď ve školce
pěknou sbírku.
Od září se spouští pravidelná celodenní
docházka pro děti od 2,5 do 7 let. Otevíráme jednu třídu s kapacitou 17 dětí
na 2 pedagogy. Stále je ještě pár míst
volných, zájemce můžeme odkázat na
naše webové stránky. Pozemek i chata se
neustále upravuje a dobudovává, například v září přibude ještě jedna místnost
určená pro odpolední klid dětí.
Ing. Lenka Bojdová
koordinátorka LMŠ Lesní skřítci
www.lesniskritci.cz

Přijďte si
zazpívat

Zveme všechny nové zájemce o sborový
zpěv, bez rozdílu věku, hlasu či pohlaví do
našich řad. Bílovický Amatérský Chrámový
sbor – BACH´s začíná opět zkoušet od
poloviny září, a to vždy ve středu a neděli v
18 hodin na bílovické faře. Bližší informace
viz www.bilovicky-sbor.cz , email: bachs@
seznam.cz, mobil 604 105 003.
Na všechny nové zpěváky se moc těšíme.
Bronislav TOMÁŠ, sbormistr

Nabídka Miniškolky
Macešky 2012/2013:

Nabídka kroužků
na školní rok 2012/2013:

Filmaři (pro děti ve věku 8-14 let, středa
18:00- 19:00, cena 2000 Kč/rok)
Novináři (pro děti ve věku 8-12 let, úterý
17:30- 18:30, cena 1700 Kč/rok)
Rukodělky (pro děti ve věku 7-13 let,
úterý 16:30- 17:30, cena 1800 Kč/rok)
Dívčí klub (pro děti ve věku 10-15 let,
úterý 15:30- 16:30, cena 1800 Kč/rok)
Street dance I (pro děti ve věku 6-8 let,
pondělí 16:00- 17:00, cena 2200 Kč/rok)
Street dance II (pro děti ve věku 9-14 let,
pondělí 17:15- 18:15, cena 2200 Kč/rok)
Zumbatomic I (pro děti ve věku 5-7
let, čtvrtek 16:00- 17:00, cena 2200
Kč/rok)
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Zumbatomic II (pro děti 8-11 let, čtvrtek 17:15- 18:15, cena 2200 Kč/rok)
Japonská kultura (pro děti ve věku 7-13
let, středa 17:00- 18:00, cena 1800 Kč/
rok)
Deskové hry (pro děti ve věku 7-15
let, čtvrtek 14:30- 16:00, cena 1400
Kč/rok)
Malá škola vaření (pro děti ve věku 6-9
let, úterý 15:00- 16:00, cena 1800 Kč/rok)
Malý záchranář (pro děti ve věku 6-9
let, čtvrtek 13:30- 14:30, cena 1600
Kč/rok)
Kroužky začínají 1.října 2012.
Kontakt: Ing. Michaela Rybářová, 776
063 282, misa.rybarova@luzanky.cz

Mini školka pro předškolní děti od 2 let.
Jako jediný projekt tohoto druhu má
naše mini školka vypracovány standardy
a školní vzdělávací program. Tematicky
zaměřený program obsahuje pohybové
cvičení, zážitkové učení, hudební a výtvarnou činnost. O děti se starají kvalifikované lektorky. Děti mohou chodit do
Macešky na jeden či více dnů v týdnu.
Místo: Pracoviště LIŠKA (Žižkova
600, Bílovice nad Svitavou)
Provoz: Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek
8:30- 12:30 (Provoz Miniškolky začíná
17. 9. 2012)
Cena: 230 Kč/vstup
(možnost koupit permanentku 8 vstupů 1600 Kč (vstup zdarma) - platnost
dva měsíce)
Kontakt: Symča Plochová, 604 918
682, SimonaPlochova@seznam.cz

Cimbál

v bílovické vinotéce?
Bílovice nad Svitavou, to je obec pivařů.
Anebo alespoň bývala. Hospod je tu
spousta a stále další přibývají. Ale vinotéka, nepočítáme-li malý kiosek Na
nivách, je pouze jediná.
A přitom u vínečka, jak bílovický „bard“
Mirek Hrabec praví, bývá krásné posezení:
Pivo - to je nápoj fádní, z piva člověk
ztěžkopádní.
Plzeňáci, Hanáci, mlčky pijí po práci.
Flegmatičnost páchne z litra, nepřijdu
dnes, přijdu zítra.
Ale plný pohár vína – to je jiná!
Ve víně je čtveračina.
Víno vzbudí vzruch a vzhled, víno vzbudí
intelekt.
Nad vínečko léku není, při víně se ti krev
vzpění...
Na začátku loňských prázdnin znovu
ožila bývalá bílovická cukrárna. Tentokrát tam však nenabízeli kávu, pivo,
sladkosti a další pochutiny, ale vínečko
z celé Moravy. Vinotéku, která doposud
v obci chyběla, si otevřel pan Mgr. Jiří
Doležel.
„O vinotéce jsem přemýšlel již dva roky
předtím. Uvažovali jsme dokonce o stavebních úpravách v našem domku, abychom ji
mohli provozovat. Pak se naskytla šance
pronájmu, tak jsem to zkusil,“ říká na
úvod majitel Vinotéky Dj, jež je v provozu celý rok.
„Musel jsem tam vyměnit celou podlahu,
která byla shnilá a v některých místech
se člověk propadal,“ doplňuje. Pronajaté
prostory pak vybavil postupně stáčecím
zařízením, nábytkem a posléze i posezením při vínku. V létě pak částečně zpřístupnil i verandu na zahrádce, patřící k
pronajatým prostorám.
„Co se týče sortimentu vín, hledám si dodavatele sám po celé Moravě (Mikulov,
Blatnice, Rakvice, Novosedly, Čejkovice, Velké Bílovice, Velké Němčice
atd. - pozn. aut.) Nechci prodávat víno

od jediného vinaře, ale v ideálním případě
bych rád nabízel maximálně dva druhy
vín od jednoho dodavatele.“
„A svoje víno neprodáváte?“ ptám se.
„Já mám jen malý vinohrad na Slovensku,
asi 30 arů, a to je jen pro naši domácí
spotřebu, případně pro známé.“
Na podzim přibyla do vinotéky krbová
kamna, která zpříjemnila posezení. Od
Nového roku se pak každý pátek začaly
konat pravidelné páteční ochutnávky
vín.
„Byl to jen takový nápad. Nechtěl jsem
žádnou komerční degustaci, ale spíše
odrůdová srovnání vín. Myslím, že se to
dobře zavedlo. Chodí sem nejen milovníci
tohoto moku, ale také ti, kteří si chtějí po
pracovně vysilujícím týdnu udělat hezký
večer. Každý týden posílám mailem degustační nabídku a lidé si mohou místa
dopředu zarezervovat. Jednou se mi totiž
přihlásilo 35 zájemců, a tak jsem musel
některé odmítnout. Kapacita obou místností je maximálně 27 lidí. Ale stejně to
tam hučelo jako v úle, ideální stav je do
15 zájemců,“ vysvětluje majitel.
Od června letošního roku se již věnuje
vinotéce na plný úvazek. „Když jsem vinotéku otevíral, spousta místních nevěřila,
že tady bude dobře fungovat. Měl jsem
ještě jiné aktivity a nebyl také čas řádně
zprovoznit zahrádku za vinotékou. Ale už
na tom pracuji. Věřím, že ji ještě vylepším,“
říká majitel.
Je to krásný prostor, který by bylo škoda
nevyužít. Obzvláště, když si místní často
vzpomenou na dřívější posezení při
selátku, různé narozeninové akce apod.
„No, selátka tam tedy opékat nebudu, ale
rád bych zavedl cimbálovou sobotu, kdy
si člověk bude moci posedět a případně
poskočit při víně a muzice, samozřejmě
s krásnými ženami.“
S majitelem vinotéky
rozmlouvala Jana Skládanková.

Obecní
knihovna
Fügnerovo nábřeží 129
664 01 Bílovice nad Svitavou
Tel. 545 227 114

Vážení čtenáři
i nečtenáři v Bílovicích,
chtěla bych vás upozornit na několik změn v naší bílovické knihovně. Jmenuji se Marie Nedopilová
a nastoupila jsem po dosavadním
knihovníkovi panu Kuderovi. Prozatím je v knihovně zavřeno, je nově
vymalováno a rekonstruuje se fond
knih. Je to práce zdlouhavá a složitá,
proto bude knihovna otevřena až
koncem září. Půjčovní doba bude
také trochu upravena a zveřejněna
na webu knihovny. Děkuji za pomoc
Obecnímu úřadu v Bílovicích nad
Svitavou, hlavně kulturně-školské komisi a maminkám, které mi pomohly
s úklidem po malování.
Pan Kudera vás pravidelně seznamoval s novými a zajímavými knihami.
Já jsem si na začátek vybrala knihu
Jany Hochmanové – Samé krásné
věci. Její název vyjadřuje to, co vám
přeji pro konec léta i nadcházející
podzimní dny.
Marie Nedopilová
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Vzpomínka

na pana Norberta Kapitána
Letos 22. srpna uplynul jeden rok
od úmrtí dlouholetého bílovického
varhaníka, sbormistra a ředitele kúru,
pana Norberta Kapitána. Cítím jako
svoji povinnost, jakožto jeho nástupce,
napsat alespoň krátký článek na připomenutí toho, co za více než padesát let
aktivní muzikantské služby dokázal,
a na co bychom neměli zapomenout.
V loňském roce to pro mě bylo pro jeho
poměrně nečekané a náhlé úmrtí velmi

Kalendář akcí
Sobota 15. září - Sokolské hody, bližší
informace na plakátech
Neděle 23. září - pěší pouť do Vranova - bližší informace na vývěsce
u kostela.
Sobota 6. října – Pohádkový les – začátek v 9 hod. u Myslivecké klubovny.
Neděle 14. října v 17 hod. v kostele
sv. Cyrila a Metoděje - koncert Evy
Henychové, která je nejen zpěvačkou,
kytaristkou, skladatelkou i textařkou, ale především charismatickou
osobností, která dokáže zasáhnout
srdce lidí všech generací. Její písně
jsou osobní výpovědí člověka, který
umí nahlédnout hluboko pod povrch
skutečností všedního života.
http://www.evahenychova.cz/
Sportovní komise připravuje:
• 2. ročník volejbalového turnaje termín bude včas oznámen,
• Zimní tábořeni v měsíci prosinci
či lednu. Protože se bude jednat
o akci uveřejněnou v celorepublikovém kalendáři těchto akcí,
termín se musí sladit s vedením
Klub českých turistů.
V rámci propagace Bílovic nad Svitavou se vybírá místo a název tohoto
táboření. Název by měl co nejvíce připomínat název naší obce a její historii.
O tomto probíhá jednání s polesím
Bílovice nad Svitavou.
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emočně vypjaté, ale nyní již bych rád
jeho osobnost připomenul.
Pan Norbert Kapitán se narodil 9. října
1933 v Bílovicích ve svém rodném
domě. Po základní škole absolvoval
Biskupské gymnázium v Brně, které
bylo právě v té době totalitním komunistickým režimem naprosto zdecimováno a posléze na dalších mnoho let
zrušeno. Poté dálkově vystudoval ještě
průmyslovou školu elektrotechnickou.
Oženil se s paní Marií Koukalovou,
s níž má syna Pavla a dceru Zuzanu.
Téměř celý život pracoval v několika
provozech v Brně jako bezpečnostní
technik.
Při studiích navštěvoval varhanickou
školu profesora Hradila v Janáčkově
domě na Kounicově ulici v Brně. Zároveň však již začal hrát v bílovickém
kostele, kde v roce 1953 nastoupil jako
oficiální varhaník.
Spolu s nově instalovaným knězem
P. Vojtěchem Hebelkou a firmou Varhany Krnov v padesátých letech za neuvěřitelně obtížných podmínek prakticky
znovu vybudoval nové varhany, protože
stávající byly válečným bombardováním
zcela zničeny. Tyto varhany slouží dosud.
Začal vést obnovený chrámový sbor
a také skládal a prováděl hudbu při
četných divadelních představeních bílovických ochotníků.
Za celý svůj život vychoval a pro hudbu
nadchnul velmi mnoho nových zpěváků
a muzikantů.
V roce 1986 jsem ho i já, jako malý
kluk, poprvé v životě uviděl při hře na
varhany, a v tomto jediném krátkém
okamžiku, kdy jsem slyšel jeho brilantní
hru a improvizaci na královský nástroj,
se zcela rozhodlo, kterým směrem se
bude ubírat můj další život.
Od tohoto dne mě začal pravidelně učit,
a právě jemu vděčím za převážnou část
toho, co dnes umím.
29. června roku 2007 obdržel čestné poděkování a pamětní list od brněnského
biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrle
za padesát let obětavé varhanické služby
ve farnosti.

22. srpna roku 2011 zemřel ve věku
nedožitých 78 let.
Vždy se budu snažit, jako jeho pokračovatel, o to, aby jeho veliké nadšení
pro hudbu, jeho entuziasmus, radost
z varhanní hry i sborového zpěvu a kvalita hudby důstojně následovala jeho
příkladu. A pevně doufám, že muzika
v našem kostele bude nadále pokračovat v takové kvalitě, jakou pan Norbert
Kapitán započal.
Věřím, že mnoho lidí si pamatuje jeho
nádhernou hru na varhany, mnoho
lidí si vzpomene, že právě jim hrál náš
„Kukin“ třeba na svatbě, mnoho lidí si
vzpomene jaké pěkné chvíle prožili při
zpěvu v jeho chrámovém sboru, mnoho
lidí si vzpomene, co všechno dokázal
tento výjimečný člověk za svůj život
udělat pro hudbu.
Za to mu patří náš obrovský dík.
Bronislav TOMÁŠ,
varhaník a sbormistr
řádková inzerce

Nabídka psychologického poradenství – konkrétně
v dnešní době oblíbeného biofeedbacku trénování mozkových funkcí. Se začátkem
školního roku lze objednávat konzultace
a treninky – pracoviště Brno-Obřany
www.psychologie-biofeedback.cz

Kopaná
Sokol Bílovice nad Svitavou oddíl kopané
zve své příznivce i ostatní zájemce na mistrovské zápasy, které se budou hrát v průběhu podzimu na domácím hřišti v Dolicích.

15,30 hod. Bílovice – Slovan,
B 1. mužstvo

20.10.2012

11,45 hod. Bílovice – Soběšice,
mladší přípravka
13,30 hod. Bílovice – Kohoutovice,
starší přípravka
15,00 hod. Bílovice – Start 1. mužstvo

3.11.2012

10,45 hod. Bílovice – Slatina,
mladší přípravka
12,30 hod. Bílovice – Bystrc,
starší přípravka
14,00 hod. Bílovice – Líšeň,
C 1. mužstvo
Starší přípravka – vítěz III. třídy

15.9.2012

9,30 hod. Bílovice – Chrlice,
mladší přípravka
11,00 hod. Bílovice – Medlánky,
starší přípravka

22.9.2012

16,00 hod. Bílovice – Řečkovice
1. mužstvo

6.10.2012

12,15 hod. Bílovice – Bystrc,
mladší přípravka
14,00 hod. Bílovice – Slatina,
starší přípravka

10.11.2012

14,00 hod. Bílovice – Svratka,
B 1. mužstvo
Družstva se účastní soutěží pořádaných
MěFS Brno-město. Přitom 1. mužstvo
hraje II. třídu a v minulém ročníku se
nám podařilo udržet tuto soutěž, kterou
jsme hráli teprve podruhé v naší téměř
50leté historii. Starší přípravka obhajuje
1. místo ve III. třídě. Letošní ročník se
hraje podle nových pravidel (snížení
počtu hráčů a zmenšení hrací plochy).
Mladší přípravka byla nově přihlášena
do soutěže a chlapci budou hrát svoje
první mistrovské zápasy.
Pavel Krejčíř

Nábor dětí

pro nová družstva basketbalu
Pro vytvoření nových družstev mládeže
v našem oddíle basketbalu vyhlašuji
nábor dětí, chlapců i děvčat, narozených
v letech 2000 až 2006. V případě zájmu
je možné přihlásit i děti starší. Veškeré
informace poskytnu v době tréninků
nebo telefonicky.
Tréninky budou v úterý v Sokolovně
v Babicích nad Svitavou od 17 do 19
hod. pro všechny ročníky, ve čtvrtek
v tělocvičně ZŠ Bílovice nad Svitavou
od 15.30 do 17 hod. pro děti narozené
2003 a mladší, v pátek v ZŠ Bílovice
od 15.30 do 17 hod. pro děti narozené
2000 až 2003, případně starší.

Doprava z Babic do Bílovic a zpět je
zajištěna.
V současné době spolupracuji se
Sokolem Husovice, byly tam letos
zapůjčeny čtyři děti, které zde odehrály
většinu soutěžních utkání. Pro následující sezónu byla do soutěží přihlášena dvě
družstva, která budou hrát v oblastních
přeborech Jižní Moravy pod hlavičkou
ZŠ Bílovice nad Svitavou, a to družstvo
chlapců - Okresní přebor žáků, ročník
narození 1998 a mladší - a smíšené
družstvo mini - chlapci a děvčata,
ročník narození 2000 a mladší. Zápasy se uskuteční v tělocvičně ZŠ

Kdo další
využívá školní
tělocvičnu?
Basketbal (košíková) - děti od 10 let
- vedouci Libor Žanda, ženy Sokol Bílovice - vedoucí Václav Rotrekl, rekreační
hra - vedoucí Martin Šerák, přípravka
Sokola Babice nad Svitavou - vedoucí
Ota Rotrekl, muži Sokol Babice nad
Svitavou - vedouci Vít Rotrekl a Václav
Rotrekl. Kopaná - přípravka pro děti
od 5 let - vedoucí Adéla Skoupá, Sokol
Bílovice - přípravka - vedoucí Martin
Šenk, muži ze sídliště Nivy - vedoucí
Petr Kalný, muži Sokol Obřany - vedoucí Jan Moliš. Floorbal - muži z Bílovic - vedoucí Lukáš Sauer, Petr Severa,
Stanislav Švaňhal, muži Orel Obřany vedoucí Tomáš Uhlíř. Radioorientační
běh - vedoucí Jiří Mareček. Nohejbal
-muži ze sídliště Nivy - vedoucí Richard
Hrozek. Volejbal - chodí ten, kdo si
chce zahrát rekreačně - vedoucí Martin
Šerák. Karate děti - vedoucí Vít Štencl.
Pilates - vedoucí Magdalena Komínková. Rehabilitační cvičeni - vedoucí Jitka Cívková.
Bližší informace o sportovních aktivitách může poskytnout správcová
tělocvičny Zdena Lajfrová - telefon
737 912 164.
Bílovice ve čtrnáctidenním cyklu,
každé družstvo bude hrát vždy v sobotu dopoledne. Talentovaní chlapci
narození po 1.1.2000 mohou startovat
za obě družstva. Bohužel se nepodařilo
sestavit dostatečný počet děvčat ročník
1998 a mladší pro vytvoření samostatného družstva; pro družstvo žáků
a žákyň je nutné mít nejméně 12 hráčů,
pro družstvo mini alespoň 15 hráčů.
V letošním roce byl vytvořen a zaregistrován nový klub SK Voltage Bílovice nad Svitavou. Do tohoto nového
klubu byla převedena všechna družstva
dospělých - 2x muži, 2x ženy a ze strany
hlavního sponzora je zájem podporovat
i družstva dětí s cílem mít družstva žáků,
žákyň a dorostu.
Ota Rotrekl, tel. 777 790 334,
e-mail: ota.rotrekl@centrum.cz

23

