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Milí spoluobčané,
je tu polovina září a s ním opět nové 
číslo Bílovického zpravodaje. Protože 
uzávěrka je vždycky zhruba 14 dnů před 
distribucí zpravodajů do vašich schránek, 
nemůžeme plně referovat o událostech, 
které jsou zcela aktuální . Na pořadu dne 
je jistě debata o budoucí podobě středu 
obce. Různé koncepce se rodily několikrát 
v průběhu několika desetiletí, nikdy však 
nebyly dotaženy do konce. Teď se zdá, že 
by mohl být vybrán alespoň návrh, podle 
kterého se v blízké době řešení středu 
obce uskuteční.
Jako paralelu rodícího se středu obce 
chtěla bych na tomto místě uvést i novinku 
z mého osobního života – narození syna. 
Protože ve veřejném dění obce zastávám 
kromě pozice zastupitelky i post před-
sedkyně mediální komise a mé místo je 
i v redakční radě Zpravodaje, jsem velmi 
ráda, že mám v mediální komisi kolem 
sebe kolektiv spolehlivých a pracovitých 
lidí, kteří dobrovolně ve svém volném 
čase pro vás velmi svědomitě každé další 
číslo Zpravodaje připravují. Chtěla bych 
jim na tomto místě poděkovat, stejně 
jako ostatním občanům Bílovic, kteří jsou 
ochotni zadarmo věnovat naší obci svůj 
čas nebo jsou schopni nezištně se zapojit 
do jakékoliv prospěšné činnosti. Každá 
pomoc přispívá k tomu, že se nám v Bílo-
vicích žije o trošku lépe. Čím víc takových 
lidí v našem okolí bude, tím lépe. Můžete 
to být třeba právě Vy!

Vendula Bartáková
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vážení spoluobčané,
skončily prázdniny a začal nový školní 
rok 2013/2014, uvítal jsem prvňáčky, 
kterých bylo tento rok opravdu hodně 
– 3 třídy. Je to důsledek toho, že v minu-
lých letech probíhala intenzivní výstavba 
obce a na nás s odstupem času zůstaly 
jen problémy s  kapacitou mateřské 
i základní školy. Nyní čekáme na vyjá-
dření o získání dotace z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod, kde 
žádáme o rozšíření základní školy do 
budovy obecního úřadu. Snad to vyjde 
a vše se stihne v termínu.
vzhledem k tomu, že bílovice jsou kop-
covitého rázu, tak určitě alespoň jednou 
každý z vás si cestu jak z kopce, tak do 
kopce zkrátil nějakou zkratkou, což je 
i téma tohoto bílovického zpravodaje – 
„bílovické zkratky, schody a uličky“. Jsme 
si vědomi , že některé nejsou v dobrém 
stavu, ale postupně se snažíme, aby se 
vám občanům po nich chodilo lépe.
intenzivně také řešíme studii středu 
obce, protože si uvědomujeme, že 
každý bílovčák sní o pěkném, prostor-
ném a funkčním středu obce, který tu 
kdysi býval jen kolem obecní hospody. 
věřím, že se podaří vše připravit tak, 
aby na podzim mohl začít dialog s vy-
braným   architektem. Závisí to také 
hlavně na výše zmíněné dotaci z RoP 
Jihovýchod.
Pro seniory plánujeme jako každý rok 
někdy v říjnu posezení s hudbou a ma-

lým pohoštěním. v  minulých letech 
měla tato nová akce úspěch, a protože 
mně nejsou senioři lhostejní, chtěl bych 
tuto akci opakovat každý rok. chystá 
se také vánoční zájezd do vídně, který 
každoročně obec podporuje finančním 
příspěvkem ze svého rozpočtu ve výši 
50% a který je v  kompetenci sociální 
a zdravotní komise.
Rád bych vás, kteří se ještě nebyli 
podívat v  naší nově rekonstruované 
knihovně, pozval na její návštěvu, určitě 
se vám tam bude líbit a vyberete si knihu 
dle vašeho zájmu a nálady.
Můžete se těšit na největší akci prosin-
ce, a to je „vánoční jarmark“. Minulý 
rok byl první ročník a mimořádně se 
vyvedl (křtila se konečně vydaná kniha 
o bílovicích). budeme se snažit, aby se 
vám letošní vánoční jarmark líbil ještě 
více a byl to pro vás krásný víkend se 
sousedy, kamarády, známými, přáteli…
chystáme nové vánoční osvětlení dvou 
bílovických stromů a to u kostela a ve 
středu obce. Jedná se o lED osvětlení, 
které bude výrazně úspornější a hezčí. 
Nechte se překvapit.
vzhledem k  tomu, že začátek tohoto 
roku v podobě novoročního ohňostroje 
se vydařil, chystáme tuto slavnost i na 
přivítání příštího roku.
Rád bych vám popřál příjemné pro-
žití letošního podzimu, pevné zdraví 
a osobní pohodu. 

Miroslav Boháček
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z jednání Rady Obce
bílovice nad Svitavou

zpRáva
jeDnání | 10. 7. 2013
Rada obce schválila
•	 převod 127 540,- kč z Rezervního 

fondu MŠ na provozní výdaje pro rok 
2013 za účelem výstavby chatky za MŠ

•	 navýšení příspěvku na obec křešice 
postiženou povodní na cílovou část-
ku 50 tis.kč

•	 opravu hromosvodu na knihovně ve 
výši 19 790,- kč dle nabídky firmy 
liška, Střelice

•	 dodavatele malotraktoru s  čelní 
hydraulicky natáčenou radlicí, firmu 
HiTl, s.r.o, iČ: 25321765, za cenu 
566 885,- kč včetně DPH

Rada obce doporučila
•	 vzhledem k omezení hlučného provo-

zu, které se týká období nočního klidu 
a nedělí, doporučuje Ro rozšířit úpra-
vou obecně závazné vyhlášky ještě na 
sobotní podvečer, např. od 18 hodin

jeDnání | 24. 7. 2013
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv k bytu č. b16 

o velikosti 2 + kk v bytovém domě 
č.p. 710 na lesní ul.

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce bílovice nad Svitavou 
č. 11/2013/DS, pro oS Žirafa ve 
výši 30  000,-kč dle schváleného 
rozpočtu obce

•	 předložený návrh řešení na akci 
„výstavba iS a komunikace bílovice 
nad Svitavou“, investor: „Sdružení 
borešová sítě o.s.“ za podmínky, že 
veškeré nápojné body sítí budou na 
pozemku ve vlastnictví obce

•	 datum prezentace návrhů řešení stře-
du obce. Proběhne na pracovní poradě 
Zo dne 2.9.2013 od 15 hod. v mul-
timediální učebně základní školy, pro 
veřejnost na veř. zasedání 11.9.2013 

Rada obce nesouhlasí
•	 s navrženou úpravou pozemku před 

RD Jiráskova 336 položením zámko-
vé dlažby, ponechat stávající úpravu 
kačírkem

Rada obce bere na vědomí
•	 připomínky MS bílovice a pově-

řuje starostu dalším jednání s Mgr. 
odvářkou o upřesnění a konečném 
znění nájemní smlouvy – doba pro-
nájmu, užití nemovitosti pro činnosti 
dle stanov a provozního řádu Mysli-
veckého sdružení, apod.

jeDnání | 7. 8. 2013
Rada obce schválila
•	 nového nájemce malometrážního 

bytu č. 204 o velikosti 1 + kk v DPS
•	 pronájem části nebytových prostor 

v č.p. 139 na ul. komenského, spo-
lečnosti MUDr. Jiří Rotrekl s.r.o.

•	 převod nájemních práv k bytu č. A2 
o velikosti 2 + kk v bytovém domě 
č.p. 710 na lesní ul.

•	 zveřejnění záměru prodeje bytu 1+1 
v přízemí, komenského 556, nejvyšší 
nabídce

•	 darovací smlouvu pro Zoo brno, 
ve výši 2 500,- kč jako příspěvek na 
chov liŠkY PolÁRNí

Rada obce bere na vědomí
•	 realizaci nové zemní energetické pří-

pojky NN, ulice Fügnerovo nábřeží
•	 stavební úpravy RD č.p. 51 k.ú bílo-

vice nad Svitavou – pekárna

jeDnání | 21. 8. 2013
Rada obce schválila
•	 výměnu bytu č. 212 za prázdný byt č. 

203 v DPS, komenského 733
•	 projekt na akci „Prodloužení splaš-

kové kanalizace ul. Havlíčkova, 
bílovice“, zpracovaný spol. Eu-dis, 
a.s., stavební společnost

•	 záměr koupi pozemků p. č. 55/4 
o výměře 102 m2 a p. č. 55/5 o výměře 
18 m2, které vznikly z pozemku p. č. 
55/1 a koupi pozemku p. č. 60/10 
o výměře 26 m2, pozemek byl oddě-
len z pozemku p. č. 60/1. vše dnes 
součástí fotbalového hřiště.

Rada obce bere na vědomí
•	 záměr stavby MČ obřany při pře-

chodu přes skalku u fotbalového 
hřiště na pozemcích p.č. 16/2, 15 
k.ú. bílovice

Zpracoval místostarosta Martin Vozka

Po úvodních formalitách byly předne-
seny zprávy z jednání rady obce, účetní 
zprávy a také informace o úvěrech 
a jejich splácení.

Následovalo rozpočtové opatření č. 
2/2013 s informací o předpokládaných 
výdajích obce v  roce 2013. Jde napří-
klad o opravu Dobrovského návrší, 

zakoupení reklamních předmětů obce, 
příspěvek na zahradní chatku pro MŠ, 
platbu za akci bílovická křižovatka, 
navýšení částky na opravu silničních 
výtluků nebo pořízení projektové doku-
mentace na kanál pro ulici Havlíčkova. 
Zastupitelstvo dále schválilo částku na 
doplacení jednoho z úvěrů obce a část-
ku na zakoupení části pozemku bývalé 
„mramorky“ v souvislosti s plánovaným 
přesunem ekodvora mimo záplavovou 
zónu a se záměrem vybudování přestup-
ního terminálu iDS JMk.

pOStřehy
z jednání zastupitelstva obce
ze dne 12.6.2013

►

klEMPíŘSTVí PlŠEk, Malomě-
řice - nabízí kvalitně provedené klem-
pířské a pokrývačské práce  za výhodné 
ceny. Tel. 606 836 104

řádková inzerce



Poměrně dlouhý čas zabralo projednání 
prodeje zahrádek u části řadových 
domků na ulici Spojařů, protože se 
muselo hlasovat o každém pozemku 
samostatně. Zahrádky byly prodány 
majitelům přilehlých domků, za cenu 
400 kč/m2.
Dalším bodem byla informace o roz-
hodnutí obce ohledně zajištění svozu 
odpadu. Namísto firmy AvE bude od 

1.1.2014 svoz komunálního i tříděného 
odpadu zajišťovat firma kTS ekologie 
s.r.o., kterou vlastní skupina obcí v ob-
lasti Židlochovicka. obec bílovice nad 
Svitavou se po složení vstupního vkladu 
25.000 kč také stane spolumajitelem 
této firmy. Obec tak ušetří přibližně 
700 tisíc korun ročně (pokud bude 
odpadu zhruba stejné množství jako 
letos), a tyto peníze bude moci použít 

na jiné potřebné věci. Poplatek občanů 
„za popelnice“ se nebude v  příštím 
roce navyšovat a nově bude v celé obci 
celoročně svoz odpadu každý týden. 
Stále však zůstává důležité, aby občané 
odpady co nejvíce třídili a aby zbytečně 
se nezvyšoval celkový objem svezeného 
odpadu.

Jana Skládanková
Vendula Bartáková
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Zveřejňujeme zkrácenou a upravenou verzi 
dokumentu pro dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ově-
řovatele a určilo zapisovatelku.
ZO schválilo:
•	 účetní závěrku za rok 2012 dle 

přílohy č.4. a závěrečný účet obce 
bílovice nad Svitavou za rok 2012 
dle přílohy č. 5. 

•	 úhradu úvěru č. 066903 od spo-
lečnosti Sberbank cZ, a.s., ke dni 
28.06.2013, ve výši 1 653 148,-kč 
a úroků ve výši 8 566,52 kč. Zastu-
pitelstvo obce pověřilo starostu obce 
k podpisu ukončení úvěrové smlouvy.

•	 rozpočtové opatření č. 2/2013 dle 
přílohy č. 6.

•	 koupi pozemků p. č. 218/5, ostatní 
plocha, o výměře 1484 m2 od společ-
nosti cacovické závody s.r.o. za cenu 
1 409 800,- kč, tj. 950 m2. 

•	 prodej oddělených částí z pozemků 
1181/7, p. č. 718/49 a p. č. 718/43 
na základě Geometrického plánu 
č. 1539-25/2013 ze dne 26.3.2013, 
nově nazvaných jako: p.č. 1181/228 
o  výměře 188 m2, p.č. 1181/229 
o výměře 56 m2, p.č. 1181/230 o vý-

měře 98 m2, p.č. 1181/231 o výměře 
50 m2, p.č. 718/43 o výměře 367 
m2, p.č. 718/53 o výměře 36 m2, p.č. 
718/54 o výměře 165 m2, p.č. 718/55 
o výměře 53 m2, p.č. 718/56 o výměře 
126 m2. všechny pozemky na lv č.1, 
k.ú. i obec bílovice nad Svitavou. 
cena byla stanovena na 400kč/m2.

ZO revokovalo Usnesení č. 12/2010-
2014 ze dne 19.12.2012, bod č. 5.2, 
odst. 2 a 3. a schválilo prodej pozemku 
- oddělené části pozemku p. č. 286/17, 
nově nazvané jako parcela číslo 286/20 
o výměře 306 m2, na ulici S. k. Neu-
manna k. ú. obec bílovice nad Svitavou, 
za celkovou kupní cenu 153.000,-kč 
a prodej pozemku p. č. 342/6 o výměře 
62 m2 na ulici S. k. Neumanna za cel-
kovou kupní cenu 31.000,-kč.
ZO souhlasilo s podáním žádosti 
o  dotaci na Úřad Regionální rady, 
regionu soudržnosti, NUTS ii, Jiho-
východ, k výzvě 1.2 - Rozvoj dopravní 
obslužnosti a veřejné dopravy, na akci 
„Přestupní terminál iDS Jmk u želez-
niční stanice v bílovicích nad Svitavou 
a navazující úpravy ploch“ do výše 
30 000 000,- kč, kde spolufinancování 
obce bude ve výši 15%.
ZO schválilo účast obce bílovice nad 
Svitavou jako společníka v obchodní 
společnosti kTS EkoloGiE s.r.o, 
se sídlem v Zastávce, Hutní osada 14, 

PSČ 654 84 iČ 28310942, se základním 
kapitálem 600 000,- kč, zapsané v ob-
chodním rejstříku vedeném krajským 
soudem v brně, oddíl c, vložka 60416 
s předmětem podnikání: 
•	 výroba, obchod a služby neuvedené 

v  přílohách 1-3 živnostenského 
zákona

•	 Podnikání v oblasti nakládání s ne-
bezpečnými odpady

•	 Silniční motorová doprava nákladní, 
vnitrostátní, provozovaná vozidly 
o  největší hmotnosti nad 3,5t, ná-
kladní, mezinárodní provozovaná 
vozidly o největší hmotnosti do 3,5t 
včetně.

obec bílovice nad Svitavou se stane 
společníkem této společnosti tak, že 
na základě zvýšení základního kapitálu 
společnosti převezme závazek k novému 
vkladu ve výši 25 000,- kč.
ZO souhlasí se zněním Společenské 
smlouvy upravující poměry obchodní 
společnosti kTS EkoloGiE s.r.o., 
a pověřuje starostu k jejímu podpisu 
s platností od 01.01.2014. Zo pověřuje 
starostu obce pana Miroslava boháčka 
k zastupování v dozorčí radě společnosti 
kTS EkoloGiE s.r.o.

Jana Skládanková
Vendula Bartáková

jednání zastupitelstva 
Obce bílovice nad Svitavou 

vÝpIS z USneSení
č.14/2010–2014, konaného dne 12.06.2013

MALBA 14 Kč/m2

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

řádková inzerce
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co proběhlo
v sobotu 11. 5. bylo po větších úpra-
vách slavnostně otevřeno dětské hřiště 
v Trávníkách. Hřiště bylo nově oploce-
no a vybaveno těmito novými herními 
prvky: pískoviště, houpačky a dopadová 
plocha s kačírkem. byl doplněn odpad-
kový koš. Úplnou novinkou jsou dva 
balanční prvky: pochůzné kůly s různou 
výškou a balanční kláda. v rohu hřiště 
stojí boulderová stěna pro volné leze-
ní s  chyty. Právě tyto balanční prvky 
a  lezecká stěna mají výrazně podpořit 
motoriku dětí. Hřiště navrhl ing. Arch. 
Urban, realizátorem byla firma AcER 
interier s.r.o.
Na jaře byly nově vybudovány ochran-
né zídky na místech sběru tříděného 
odpadu v Trávníkách a na ulici Havlíč-
kova. Plochy nyní působí estetičtějším 
dojmem. Na zvážení je vylepšit vzhled 
zídek zasazením popínavek.
Na jaře byly do Husího parku u řeky 
Svitavy umístěny nové odpadní koše 
a více laviček. bohužel jsou již opět 
posprejované.
Začátkem léta bylo instalováno nové 
zábradlí na Fügnerově nábřeží u os-
trůvku k zajištění větší bezpečnosti 
v okolí mlýnského náhonu.
v červnu byl opraven povrch komu-
nikace v části ulice Husova v délce asi 
200 m, v ceně 180 tis. kč. Na očištěnou 
vozovku byl ve dvou vrstvách aplikován 
nástřik asfaltové emulze a zasypán drtí. 
Pokud se technologie osvědčí, plánu-
jeme stejným způsobem upravit i další 
místní komunikace.
Dále byly jako každý rok během léta 
opravovány výtluky na místních ko-
munikacích.
v létě proběhla výměna laviček v Parku 
u nádraží, bylo zde umístěno celkem 
5 nových laviček. Stávající reklamní 
lavičky byly přesunuty k  autobusové 
zastávce U cihelny ve směru do brna 
a k  zastávce U kapličky ve směru na 
Řícmanice.
Začátkem července byl odcizen z místa 
sběru tříděného odpadu před Sokolov-
nou nově instalovaný kontejner na textil. 

vzniklá škoda je asi 15.000 kč. Trestný 
čin řeší Policie ČR. Do 14 dní přistavila 
firma nový kontejner.
Zcizeny byly dvě kanálové vpusti u tu-
nýlku pod kaštany. Jedna byla vyměněna, 
druhá byla nestandardních rozměrů, 
a proto jsme její výrobu zadali u míst-
ních kovářů – bratrů bednaříkových.
ke zlepšení údržby obce byl pořízen 
nový traktor s vlečkou John Deere typ 
2320. obec ho využívá k letní i zimní 
údržbě obce. Pro zimní údržbu je traktor 
vybaven přední radlicí a po dokoupení 
závěsného rozmetadla bude přes celou 
zimu využíván na úklid chodníků a špat-
ně dostupných místních komunikací.
byla dokončena projektová dokumen-
tace na rozšíření kanalizace v ulici 
Havlíčkova. Navržené řešení umožňuje 
gravitačně, tj. bez přečerpávání, odka-
nalizovat celou cestu ve svahu i část 
asi 100 m za bývalé zahradnictví pana 
volavky. Realizace však bude záviset na 
obdržení dotace z dotačních programů 
EU a Jmk.
Byla dokončena oprava schodů spo-
jujících ulici Dobrovského a Husovu 
včetně mostku. S lítostí musíme kon-
statovat, že stavební firma zde měla ztí-
ženou práci, někteří neukáznění občané 
nerespektovali uzavření schodů. Za na-
prosto nepochopitelné a bezohledné lze 
považovat jednání, kdy v době uzavírky 
se snažila schody použít osoba na koni!
Po červnových deštích byly přeložené 
kostky na kollárové ulici prolity be-
tonem a ulice byla v  části nad baldr-
mankou doplněna o šikmou svodnici 
(kanálek s roštem) v celé šířce ulice pro 
odvod vody mimo cestu.
v  červnu 2013 se občané mohli ne-
závazně přihlásit k  účasti na e-aukci 
zaměřené na výběr nejlevnějšího do-
davatele elektrické energie a plynu pro 
domácnosti. Do projektu se zapojilo 
přes 150 domácností.

právě probíhá
Probíhají dokončovací práce na ulici 
Dobrovského – generální oprava ces-

ty „za starou poštou“. Dnes už zbývá 
dokončit parkové úpravy, nainstalovat 
lampy pouličního osvětlení a jednu 
lavičku. Stavbu provádí firma Máša-
-stavby s.r.o. z Měnína. byly vybudo-
vány nové schody a položena zámková 
dlažba. velmi děkujeme zde bydlícím 
občanům za shovívavost s prováděnou 
výstavbou a s jejich i nemalými ústupky 
ve svých požadavcích.
Obec obdržela přislíbenou dotaci 
z  Jihomoravského kraje na pořízení 
nového hasičského auta. Nyní pro-
běhne výběrové řízení na nákup nového 
vozidla cAS v  souladu s Usnesením 
ze zasedání Zo z  března 2013 (obec 
investuje max. 4 mil + 1 mil. získané 
dotace z Jmk).
Obec podala žádost o dotaci na roz-
šíření základní školy a vybudování 
dopravního uzlu iDS JMk v  rámci 
dotačního programu Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Nyní 
se čeká na vyjádření o přidělení dotace 
– jasno by mělo být během září 2013. 
Rozhodnutí mělo ze strany RoP Jv 
padnout již v červnu 2013, Rada RoP 
Jv se však rozhodla vše přesunout na 
25. září 2013.

ZPRáva o RealIZacI 
elekTRonIcké aUkce 
konané 14.8.2013  
(elekTRIcká eneRgIe)
Dne 14.08.2013 se uskutečnila elektro-
nická aukce na sdružené služby dodávky 
elektrické energie pro občany vaší obce:
Bílovice nad Svitavou
1. Realizace elektronické aukce

Soutěžní kolo začalo ve 13:00 hod 
a skončilo v 13:15 hod.

2. Vyhodnocení elektronické aukce
celková vstupní hodnota roční spo-
třeby činila: 595 993,78 kč
Nejnižší dosažená celková cena vítěz-
ného dodavatele činí: 427 773,81 kč
v soutěžním kole e-aukce bylo dosa-
ženo snížení celkové hodnoty objemu 
dodávek současného dodavatele o: 
168 219,97 kč
tj. v průměru 28,23 %

nOvInky z Obce

►
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Bylo dosaženo následujících jednotkových cen za silovou část dodávky elektřiny 
u jednotlivých tarifů (kč/1 kWh bez DPH):
Tarif cena nízký tarif cena vysoký tarif
D01d, D02d 1,114
D25d 0,864 1,324
D26d 0,864 1,324
D35d 1,078 1,399
D45d 1,078 1,399
D55d 1,077 1,215
D56d 1,077 1,215
D61d 1,075 1,219

3. Další postup
•	 v následujících dnech bude kontakto-

vat jednotlivé občany nový dodavatel, 
který jim zašle návrh nové smlouvy.

•	 Smlouva bude uzavírána na 24  mě-
síců a cena bude garantována doda-
vatelem po celou dobu platnosti.

•	 Podepsané smlouvy včetně pří-
padných doplnění následně zašlou 
občané k podpisu přímo dodavateli.

vítězným dodavatelem je společnost
VEMEX Energie a.s.
Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6
kontakt: www.vemexenergie.cz
Tel.: 800 400 420

ZPRáva o RealIZacI 
elekTRonIcké aUkce 
konané 14.08.2013 
(Zemní Plyn)
Dne 14.08.2013 se uskutečnila elektro-
nická aukce na sdružené služby dodávky 
zemního plynu pro občany vaší obce:
Bílovice nad Svitavou
1. Realizace elektronické aukce

Soutěžní kolo začalo ve 13:00 hod. a 
skončilo v 13:17 hod. Došlo celkem 
k 13 odhozům.

2. Vyhodnocení elektronické aukce
celková vstupní hodnota roční spo-
třeby činila: 1 000 839,76 kč
Nejnižší dosažená celková cena vítěz-
ného dodavatele činí: 747 613,50 kč
v soutěžním kole e-aukce bylo dosa-
ženo snížení celkové hodnoty objemu 
dodávek současného dodavatele o: 
253 226,26 kč
tj. v průměru 25,30 %

Bylo dosaženo jednotkové ceny za 
komoditní část dodávky zemního 
plynu ve výši:
0,735 kč za 1 kWh bez DPH

3. Následující postup
•	 v  následujících dnech bude kon-

taktovat jednotlivé občany nový 
dodavatel, který vám zašle návrh 
nové smlouvy.

•	 Smlouva bude uzavírána na 24 měsí-
ců a cena bude garantována dodava-
telem po celou dobu platnosti.

•	 Podepsané smlouvy včetně pří-
padných doplnění následně zašlou 
občané k podpisu přímo dodavateli.

vítězným dodavatelem je společnost
VEMEX Energie a.s.
Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6
kontakt: www.vemexenergie.cz
Tel.: 800 400 420

co se plánuje
Obec odkoupila od firmy cacovic-
ké závody s.r.o. část areálu bývalé 
mramorky u vlakového nádraží. Do 
budoucna plánuje do tohoto areálu 
přesunout Ekodvůr, s tím souvisí nutná 
změna územního plánu.
Na podzim 2013 se plánuje oprava 
havarijního stavu kanalizace v Trávní-
kách v délce zhruba 70 metrů. Znamená 
to investici obce 1 mil. kč.
Plánuje se oprava pěší lávky přes 
řeku Svitavu, počátečními kroky 
bude zjištění současného stavu stati-
kem a vypracování projektu potřeb-
ných oprav.

v  řešení je chodník od kulturního 
domu k  lávce a dále i k  mostu přes 
mlýnský náhon. Zámková dlažba na 
tuto akci je zakoupena, položena by 
měla být do listopadu t.r.
Je vypsané výběrové řízení na novou 
multikáru. celkové předpokládané 
výdaje jsou 2  637  600,-kč z  toho 
nezpůsobilé výdaje jsou 116  400,-kč, 
zdroje obce 252  120,-kč, podpora ze 
SF 2  143  020,-kč, dotace ze SFŽP  
12 606,-kč. Nyní probíhá soutěž, po 
které budou aktualizovány finanční 
částky, tj. podíly obce, EU, SFŽP. Před-
pokládaný termín dodání je listopad /
prosinec 2013.
Na základě vypsaných dotací z úřadu 
práce se nám podařilo získat jed-
noho pracovníka do údržby obce 
od 7.8.2013-31.1.2014, jeho plat je 
z  větší části hrazen z  úřadu práce. 
Již v  červnu tohoto roku jsme se 
rozhodli pro zlepšení údržby obce 
k posílení týmu údržby o  jednoho 
nového pracovníka. očekáváme, že 
s tímto navýšeným počtem pracovní-
ků a nákupem další techniky budeme 
schopni zajistit kvalitnější letní i zim-
ní údržbu obce.
Dne 11.9., po zasedání zastupitelstva 
obce, byla veřejnosti představena 
architektonicko-urbanistická studie 
řešení středu obce za účasti architekta, 
který tuto studii vytvořil a který zod-
pověděl veškeré dotazy občanů. Jedná 
se o studii, jejíž další rozpracování 
a realizace jsou vázány na rozhodnutí 
Regionálního operačního programu 
Jihovýchod o přidělení či nepřidělení 
dotace na přestavbu obecního úřadu na 
další třídy školy.
Tento rok se chystá nové osvětlení vá-
nočních stromů u kostela a ve středu 
obce.
v termínu 13. - 15. 12. 2013 bude opět 
probíhat akce Vánoční jarmark.

Miroslav Boháček, starosta
Martin Vozka, místostarosta

kOUPíM BYT NEBO RODiNNÝ DŮM V lOkAliTĚ „ NA NiVÁcH“
Platba hotově do 5 mil.
krčmářová Daniela, Tel. 606 606 087, daniela.zk@seznam.cz
Nad borešovou 809A, bílovice nad Svitavou

řádková inzerce



Dne 15. července 2013 vešla v platnost 
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, kterou 
se provádí ustanovení § 8 zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (zároveň se ruší § 8 vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., kterým byla tato pro-
blematika doposud upravena).
Nová vyhláška vymezuje pro účely zá-
kona pojmy „zapojený porost dřevin“, 
„společenské funkce dřeviny“, „zahra-
da“ a „stromořadí“, upřesňuje co jsou 
nedovolené zásahy do dřevin a popisuje, 
jaké náležitosti má mít žádost o povole-
ní kácení dřevin a kdy není třeba žádost 
o povolení podávat. Náležitosti žádosti 
se oproti původnímu ustanovení nijak 
zásadně neliší, podstatnou změnu přiná-
ší § 3 „velikost a charakteristika dřevin, 
k jejichž kácení není třeba povolení“, 
který stanoví, že:
„Povolení ke kácení dřevin, za před-
pokladu, že tyto nejsou součástí vý-
znamného krajinného prvku [§ 3 odst. 
1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se 
podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 

cm měřeného ve výšce 130 cm nad 
zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud 
celková plocha kácených zapojených 
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí ve 
způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.“

i toto ustanovení však platí jen za 
určitých podmínek:
v první řadě je třeba se zaměřit na to, 
zda se skutečně jedná o zahradu, tak 
jak ji definuje výše uvedená vyhláška, 
to znamená, že se jedná o „pozemek 
u bytového domu nebo u rodinného 
domu v zastavěném území obce, který 
je stavebně oplocený a nepřístupný 
veřejnosti“ (nelze se řídit pouze dru-
hem pozemku v katastru nemovitostí). 
Všechny tyto vlastnosti musí zahrada 
splňovat současně. Za zahradu podle 
novely vyhlášky nejsou považovány 
např. pozemky v zahrádkářských 
osadách, přestože v nich trvalý pobyt 
osob není vyloučen, a také zahrady 
ohraničené pouze živým plotem.
Dále je podstatné, zda nejsou dřeviny 
součástí stromořadí (což se na zahradě 
příliš nepředpokládá) či významného 
krajinného prvku. významné krajinné 
prvky jsou jednak vymezené zákonem: 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, je-
zera a údolní nivy, a jednak registrované 
pověřeným obecním úřadem.
Další výjimkou jsou památné stromy, 
které podléhají mnohem přísnější 
ochraně a souhlasu orgánu ochrany 
přírody je třeba i k  zásahu do jejich 
ochranného pásma.
v platnosti zůstává rovněž ustanovení, 
že kácení dřevin se provádí zpravidla v 
období jejich vegetačního klidu. ob-

dobím vegetačního klidu se rozumí ob-
dobí přirozeného útlumu fyziologických 
a ekologických funkcí dřeviny. Přesto, 
že vyhláška přímo nenařizuje kácet 
v tomto období, je to výhodnější kvůli 
vlastní manipulaci s dřevinou, odpoví-
dá to jejím fyziologickým pochodům 
a navíc v té době nehnízdí ve větvích 
či v dutinách stromů ptáci, kteří jsou 
rovněž obecně chráněni.

Ochranu volně žijících ptáků upra-
vuje §5a, zákona České národní 
rady o   ochraně přírody a krajiny č. 
114/1992 Sb.
(1) v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří 
volně žijí na evropském území člen-
ských států Evropských společenství 
(dále jen „ptáci“), je zakázáno:
a) jejich úmyslné usmrcování nebo 

odchyt jakýmkoliv způsobem,
b) úmyslné poškozování nebo ničení 

jejich hnízd a vajec nebo odstraňo-
vání hnízd,

c) sběr jejich vajec ve volné přírodě 
a jejich držení, a to i prázdných,

d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, 
zejména během rozmnožování 
a  odchovu mláďat, pokud by šlo 
o  vyrušování významné z hlediska 
cílů směrnice o ptácích,

e) držení druhů ptáků, jejichž lov a od-
chyt jsou zakázány.

Formulář žádosti o povolení kácení dře-
vin rostoucích mimo les a pokyny pro 
její podání jsou k dispozici na obecním 
úřadě v bílovicích nad Svitavou.

Zpracovala: Magda Mezuláníková 

kácení StROMŮ
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Multikulturní 
festival 
bílOvIcká 
křIžOvatka
Svatý Medard dokáže ukázat svou 
nepříjemnou tvář, ale pro první ročník 
multikulturního festivalu bílovická 
křižovatka 2013, který se uskutečnil 
právě 8. června, vytvořil kolem festi-

valového areálu „objížďku“ - v blízkém 
okolí zapršelo, na hřišti u sokolovny 
nikoliv. 
Hodinu po poledni se připravený areál 
otevřel návštěvníkům a hned první 
vystupující – místní dětský folklórní 
soubor bystrouška vytvořil příjemnou 
rodinnou atmosféru, která procházela 
celým festivalem. Řecká kapela i parea 
a folk-rockoví Nebeztebe připravili 
prostor pro odpolední vrchol, kapelu 
Zadáci, která svou sadou předělávek 
světových hitů s vtipnými vodáckými 
texty poprvé roztančila areál. Následo-
vali matadoři Folk Team, kteří se svou 



kazu se hlásíme a snažíme se pokračovat 
v jeho práci. Jeho prvořadým požadavkem 
na práci žáků i  vyučujících byla DŮ-
SlEDNoST. Promyšleným a důsledně 
realizovaným výchovně vzdělávacím 
programem doplněným řadou evropských 
projektů se nám to, myslím, začíná dařit.
Důkazem této důslednosti jsou výborné 
výsledky testů úrovně výuky a znalosti 
našich žáků v testovacích programech 
firmy Scio. Na naší škole tyto testy 
probíhají již deset let.
Škola je jednou z nejdůležitějších zku-
šeností v životě dítěte. Nové požadav-

ky, které na ně klade v oblasti učení, 
udržování pozornosti a zapojení se do 
kolektivu, jsou pro dítě náročné. Proto na 
přípravu dětí myslíme už v předškolním 
věku. Nabízíme pro předškoláky krou-
žek liščata, určený pro systematickou 
a cílevědomou přípravu, která u dítěte 
rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, 
tvořivost, aktivitu, návyky, pozornost, 
soustředěnost, grafomotoriku, komuni-
kaci a jazykové dovednosti, předčíselné 
představy či zvukové a sluchové vnímání.
Pedagogové připravují pro žáky naší 
školy na nový školní rok spoustu zají-
mavých aktivit navazujících na výuku. 
Může to být Čarodějná škola, projekt 

v pondělí 2. 9. 2013 jsme zahájili již 
121. školní rok na naší základní škole. 
Začal pro 410 žáků ve dvaceti třídách 
od 1. až do 9. ročníku, 31 pedagogických 
pracovníků, 6 správních zaměstnanců 
a 6 pracovníků školní kuchyně.
v příštím roce si připomeneme 90.  výročí 
úmrtí učitele Josefa kozlíka, k jehož od-

v bílOvIcích nad SvItavOU
Mgr. dagmar pečenková

ředItelka základní škOly

InfORMUje

vÝSledky Sčítání
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáh-
lejším statistickým zjišťováním. Poslední 
sčítání proběhlo v březnu 2011, rozhodným 
okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 
2011. Sčítání přineslo řadu novinek, které 
souvisely s rozvojem informačních techno-
logií a se zkušenostmi z předchozích sčítání.
vybrali jsme několik údajů pro zpracování 
do následujících grafů z výsledků sčítání 
v Bílovicích nad Svitavou.

lidu, domů a bytů

směsí folku s rockovou rytmikou 
vytvořili poetickou atmosféru a při-
pravili půdu pro jednu z hlavních 
hvězd festivalu, kapelu Sarah and 
the Adams s uhrančivou zpěvačkou 
a pianistkou Šárkou Adámkovou, 
přezdívanou kritiky „česká Norah 
Jones“. Ta svým setem doslova zmra-
zila publikum v  tom dobrém slova 
smyslu. A potom už celý festival 
směřoval k  roztančenému finále, 
které obstaraly etno-rockoví Čan-
kišou a coverband DiZZY. Součástí 
programu byli i stand-up komici, 
kteří bavili diváky v  pauzách. ce-
lým festivalem provázel moderátor 
Radek Petráš. 
Díky členům TJ Sokol, kteří poskytli 
a perfektně připravili areál, hasičům, 
kteří spolupracovali na organizaci, 
a  hlavně díky záštitě obce a pana 
starosty mohla tato akce vzniknout. 
Podle názorů návštěvníků taková akce 
v bílovicích chyběla, měla by se v bu-
doucnu opakovat a vytvořit tak tra-
dici, která bude lidi bavit a spojovat. 
všechny jednotlivě nelze vyjmenovat, 
ale velký dík patří i partnerům, kteří 
pomohli s propagací našeho festivalu. 
Děkujeme a těšíme se na další ročník. 

Za produkci Milan Nevídal
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celkem oByvaTel 3674

muži 1840 ženy 1834

vĚkové RoZloŽení

0-9 let 
606

10-19 let
331

20-29 let
414

30-39 let
852

40-49 let
469

50-59 let
318

60-69 let
396

70 a více
282

nezjištěno
6

200

400

600

800

1000



na téma Můj ideální domov, návštěva 
lesní školky ve křtinách, prožití Dne 
Země v přírodě, příprava a ochutnávka 
vlastnoručně vyrobeného vánočního 
cukroví. Starší žáci se mohou přihlásit 
na jazykově poznávací pobyt v Anglii, 
mohou podniknout výlet do Jungle par-
ku či připravit školní akademii a vyrobit 
tablo. ostatně přesvědčit se o tom mů-
žete ve školním časopisu kozlík, který 
se chystáme teď na podzim opět vydat.
Již po páté budeme účastníky unikátní-
ho zeměpisného projektu Planeta Země 
3000. Zapojíme se do aktivit Gymnázia 
brno – Řečkovice a Gymnázia brno, 
křenová 36, připravovaného projektu 
s názvem Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání na středních 
školách v Jihomoravském kraji.
Nezapomínáme ani na sportovní i mi-
moškolní aktivity. Pro žáky prvních 
až šestých ročníků jsou naplánované 

školy v přírodě, kurzy plavání či další 
vzdělávání v oblasti dopravní výchovy.
První letošní akcí, na kterou Vás sr-
dečně zveme, je Pohádkový les 2013 
– letos se koná již po dvacáté deváté. 
V sobotu 5. října 2013 v blízkém okolí 

Myslivny lišky Bystroušky a při-
lehlém lese od 9 hodin. Podrobnosti 
se dozvíte z  plakátů a na webových 
stránkách naší školy.

Mgr. Dagmar Pečenková
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vZDĚlání (U oSoB naD 15 leT)

nezjištěno 162
bez vzdělání 4
základní vč. neukončeného 324
střední vč. vyučení 
(bez maturity) 609
úplné střední (s maturitou) 806
nástavbové studium 107
vyšší odborné vzdělání 33
vysokoškolské 853
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Se začátkem školního roku řeší obvykle vět-
šina rodičů otázku, jak zpestřit dětem i sobě 
každodenní koloběh školních a pracovních 
povinností. abyste za rozptýlením nemuseli 
vy ani děti nikam dojíždět, přicházíme opět 
s nabídkou pravidelných kurzů i jedno-
rázových akcí, kterými bychom vám rádi 
zpříjemnili volný čas a zároveň jimi podpořili 
i společenský a kulturní život v obci.

Přestože kompletní nabídku pravidel-
ných kurzů Mc Žirafa najdete na www 
stránkách a nově také na facebooku, 
ráda bych v letošním rozvrhu upozornila 
alespoň na tři novinky. První z nich je 
výtvarný kurz „Čáry máry“ určený dě-
tem od 2 let v doprovodu rodičů. Pod 

vedením lektorky Daniely Raisové se 
v něm malí umělci seznámí se základ-
ními výtvarnými technikami, jako jsou 
malba, tisk, koláže, práce s přírodninami 
i s vytvářením prostorových objektů. 
Novinkou pro děti od 5 do 8 let je kurz 
„Tvůrčí tanečně-pohybová dílna“. 
lektorka Markéta Šebestová v  něm 
bude klást důraz na rozvíjení taneční 
kreativity a přirozenosti a svobody 
pohybu, které povedou až k  vytváření 
vlastních choreografií. Po loňských 
počátečních zkušenostech jsme do 
programu Mc zařadili letos také kurz 
angličtiny „Hocus lotos“, ve kterém 
děti ocení nenásilnou a zábavnou formu 
výuky cizího jazyka. kurz nabízíme ve 

pOdzIM v žIRafě

Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou
Vás srdečně zve na

Program: 14:15 průvod obcí (z Husovy ulice)
 15:00 Hodové veselí s dětmi (na hřišti)
 20:00 Hodová zábava v Sokolovně

K poslechu a tanci hraje dechová kapela Nenkovjanka
Za nepříznivého počasí se vše koná v sále Sokolovny
Vstupné: odpoledne 60 Kč , večer 80 Kč
Zajištěn bohatý bufet a občerstvení

21. 9. 2013
SoKolSKé Hody

spolupráci s  jazykovou školou light 
Point, s.r.o. pro dvě věkové kategorie, 
a to pro předškolní děti od 3 do 6 let 
a pro školní děti od cca 7 do 10 let.
kromě pravidelných kurzů pořádá Ži-
rafa v bílovicích každý měsíc i několik 
jednorázových akcí. Z těch nejbližších 
bych vás ráda pozvala na oblíbený 
„Podzimní bazárek“ dětského oblečení 
a  vybavení, který se bude konat v  so-
botu 12. října v sále Obecní hospody. 
Ze vzdělávacích akcí jsou momentál-
ně v  jednání „kurz filiální terapie“ 
a přednášky na téma „Zdravá výživa“ 
a „Domácí ekologie“. Na podzim pro 
vás chystáme také vyhledávané výtvarné 
dílny. Popustit uzdu své fantazii budete 
moci např. při „Smaltování“, v  „Ad-
ventních rukodělných radovánkách“ 
či při „Nuno-plstění“ založeném na 
kombinaci přírodní vlny s materiály jako 
jsou hedvábí a fáčovina.

Společně s obcí bychom rádi uvedli do 
života také projekt „Farmářských trhů“, 
proto se obracíme na všechny, kteří mají 
chuť se jakkoli zapojit do jejich organi-
zace, aby se nám co nejdříve přihlásili. 
Uvítáme i veškeré kontakty na osvědče-
né drobné pěstitele a farmáře. Přestože 
je vše teprve ve fázi přípravných jedná-
ní, věříme, že si již brzy budete moci 
zpestřit jídelníček zdravými chutnými 
produkty nakoupenými od pěstitelů 
a výrobců přímo v bílovicích. 
Závěrem bych ráda připomněla, že za 
fungováním bílovické Žirafy je spousta 
dobrovolnické práce několika ochot-
ných podnikavých maminek. Pokud 
se k  nám chcete připojit a podílet se 
na organizaci a realizaci nejrůznějších 
seriózních, ale třeba i ztřeštěných nápa-
dů, určitě se nám ozvěte! Jsme otevřeni 
pestré škále různorodých podnětů a  po-
střehů, které se snažíme uvádět do života 
vždy, když v jejich realizaci nacházíme 
smysl. A budeme samozřejmě rádi, 
pokud do toho půjdete s námi.
Přeji vám hezký začátek nového školní-
ho roku a hlavně krásný podzim.

Šárka Kučerová
koordinátorka MC Žirafa

www.mczirafa.diadia.cz
www.facebook.com/Materskecent-
rumZirafa

placená inzerce
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Po letošním horkém létě, v němž nám ani 
omezená činnost místních volnočasových 
organizací příliš nevadila, nastává období, 
kdy určitě pátráte v mailech a na nástěn-
kách, čím zabavit svoje děti na příštích 
10 měsíců a zda se v nabídce nenajde 
také něco pro vás, rodiče. Tady je malá 
ochutnávka toho, s čím ve školním roce 
2013/2014 přichází SvČ lužánky, pra-
coviště liška v bílovicích nad Svitavou.
Asi nejpodstatnější věcí, která se u nás 
v   době prázdnin udála, je změna na 
postu vedoucí našeho pracoviště. Na 
základě výběrového řízení tuto pozici zís-
kala klára Říhová, kterou většina z  vás 
jistě zná z kroužků a aktivit, spojených 
s Mc Žirafa.
kromě nově vymalovaných prostor, 
které se i dále snažíme v rámci našich 
finančních možností postupně více a více 
zútulňovat, se můžete od září těšit přede-
vším na pestřejší nabídku jednorázových 
akcí, zejména o dnech školního volna. Za 
všechny bychom jmenovali připravovaný 

dvoudenní příměstský tábor v době pod-
zimních prázdnin 29. a 30. října 2013. 
v průběhu podzimu také chystáme ukáz-
ku práce psovodů z organizace Sirius, 
která je jednou ze složek integrovaného 
záchranného systému a účastní se pátrání 
po pohřešovaných osobách jak v České 
republice, tak v zahraničí.
v případě zájmu pro vás připravíme 
v našich prostorách také kurzy a před-
nášky. Tou první bude 22. října 2013 
„kreslení pravou hemisférou“ s Martinou 
Šopfovou bajerovou a na ni pak v únoru 
navazující kurz. chtěli bychom také při-
pomenout, že sál lišky je vám k dispozici 
nejen pro aktivity pod vedením našich 
lektorů, ale můžeme vám jej pronajmout 
i  na organizování soukromých a firem-
ních akcí, narozenin, seminářů atd.
Dopoledne u nás i v tomto školním roce 
zůstávají vyhrazena především předškol-
ním dětem. Miniškolka Maceška pro 
děti od 2 let bude v tomto školním roce 
otevřena každé pondělí a středu, a to pod 
vedením nových tet Macešek Markéty 
Šenkové, ivy Černé a Evy Mráčkové, 
které jste mohli pravidelně potkávat 

v  Žirafě či přímo na lišce. centrum 
s Montessori prvky přivítá rodiče a děti 
od 1 do 3 let stejně jako loni v pátek 
s  Evou batůškovou a nově ve čtvrtek 
pod vedením Štěpánky Rudolfové, která 
obohatí svůj kurz i o prvky angličtiny.
v těchto dnech také dolaďujeme rozvrh 
odpolední nabídky kroužků. kromě dětí, 
a to jak předškolních, tak školou povin-
ných, bychom chtěli oslovit i vás, rodiče. 
Pokud máte pocit, že vám či vašim dětem 
nějaký kroužek nebo zájmová aktivita 
chybí, případně za ní musíte dojíždět 
do brna, dejte nám to vědět. Rádi by-
chom všem bílovickým rodičům nabídli 
i možnost stát se lektorem pod naším 
pracovištěm. v tuto chvíli například 
hledáme vedoucího pro cvičení dětí ve 
věku 3-5 let ve stylu “sportovní abecedy“, 
pro cvičení rodičů s dětmi, či pro skautsky 
laděný klub liščat.
Pokud vás naše nabídka zaujala a chcete 
být pravidelně informování o novinkách, 
dění a nejbližších akcích na lišce, za-
šlete svůj souhlas na e-mailovou adresu:  
liska@luzanky.cz.
Těšíme se na setkání s vámi, ať už budete 
našimi klienty, kolegy či jen příznivci.
Za kolektiv SvČ lužánky pracoviště 
liška Dagmar Muzikářová

Na muzejní noci chodíme do brna již ně-
kolik let, ale letos nás čekalo překvapení 
doma, 24. května se konala kostelní noc 
i v bílovicích. Aby se jí mohly zúčastnit i 
děti, zahajovala se již v 18 hodin vyzváně-
ním a bohoslužbou, po které zpívaly děti 
z  farní „scholičky“.Mládež se vyslovila 
nečekaně – pantomimou s námětem na-
bídek a odmítání s názvem „A ty víš, co 
chceš?“ Přišlo to vhod i těm nejstarším, 
kterým již sluchové vady nedovolují plně 
vnímat mluvené slovo.
Farář P. Filka přednášel o stoleté historii 
kostela, přednáška byla provázena pro-
mítáním  fotografických záběrů, stejně 
jako seznámení s  odkazem patronů 
cyrila a Metoděje, a filmových šotů ze 
života farnosti.
Zpěv chrámového sboru bAcHs zazní-
val nejen z kůru, ale představil se i slav-

nostním vystoupením ve středu kostela, 
nejen církevními, ale i moderními sklad-
bami, se kterými úspěšně vystupoval na 
zájezdech a různých soutěžích.
Největší zájem byl o výstup na věž ke 
zvonům, který poskytoval neobvyklý 
pohled na bílovice z výšky jejích oken. 
Ještě ve 22 hod. se nedostalo na všechny 
zájemce, kteří se řadili do fronty a ne-
spokojili se jen s  prohlídkou varhan, 
betléma a pohledem z  kůru do nitra 
kostela. Ten byl i pro věřící, navštěvu-
jící pravidelné bohoslužby neobvyklý, 
natož pro ty, kteří přišli do kostela 
poprvé. (A nebylo jich málo, vždyť je to 
již 100 let dominanta naší obce a kdo 
z nových spoluobčanů i starousedlíků by 
nechtěl znát svou obec se vším všudy!)
Těm zvídavým se nabízela příležitost 
– technický výklad ing. kulhánka jim 

umožnil nejen vstoupit do nově vytvo-
řeného podzemí kostela, ale i pochopit 
tajemství moderního vytápění energií 
z vody kostelní studny. v boční lodi byla 
nainstalovaná panelová výstava z dějin 
velké Moravy, do níž byli věrozvěstové 
cyril a Metoděj v 9. stol. n. l. pozváni.
v přestávce mezi jednotlivými akcemi i 
při čekání na zařazení do prohlídkové sku-
piny si většina účastníků krátila čas deba-
tou se známými u stánku s občerstvením 
za kostelem. v něm měli technicky zdatní 
kutilové možnost zakoupit si velkou 
vystřihovánku, aby mohli doma sestavit 
věrný model kostela v malém měřítku.
bylo toho mnoho, čím mohli účastníci 
obohatit své znalosti a smysly. od zvuků 
kostelních zvonů přes trubačské fanfáry 
a melodie pěveckého sboru a varhan až 
k rozjímání nad slovy z bible, historika 
i kazatele.
kdo letos nestihl a uslyšel vyprávění 
těch, kteří se zúčastnili, jistě příští po-
dobnou akci také navštíví.

Bořivoj Nejezchleb, kronikář

Sejděme se po škole
na lIšce

byla plná pěkných zážitků
kOStelní nOc 



ZkRaTka PříSTUPná 
Z FügneRova náBřeŽí 
I HavlíČkovy UlIce
ve střední části tuto zkratku tvoří pěk-
né schodiště (35 schodů) podél domu 
kadlecových, které bylo postaveno 
v roce 1993 a které pan kadlec udržuje 
v pořádku. Dále, podél kmuníčkovy vily 
je povrch skalnatý, kamenitý, zbrázdě-
ný. v poslední třetině ji tvoří úvozová 
štěrková cesta, nedávno rozšířená  na 
soukromé náklady, aby mohla sloužit 
jako příjezdová cesta k domu ondráš-
kových na pravé straně. v horní části 
se pak spojuje s cestou od „parketárny”. 
v šedesátých letech minulého století 
byla cesta upravena svépomocí želez-

ničními pražci, které však byly zničeny 
při motocyklových závodech. Soutěž 
„Šestidenní” měla svoji trasu středem 
obce,  přes brod u obecní hospody a do 
kopce touto zkratkou. Pamětníci vzpo-
mínají, že „třísky z pražců lítaly desítky 
metrů kolem“.
celkově je zkratka velmi romantická, 
s postupným otevíráním pohledů na 
bílovická údolí.
k této zkratce nám napsal své vzpo-
mínky kronikář pan Bořivoj Ne-
jezchleb:
když mě šéfredaktorka vyzvala, abych 
na toto téma napsal sloupek, byl jsem 
na rozpacích, když upřesnila, o co jde, 
ozvaly se živé vzpomínky na dětství.

Zkratka, která vede ke schodům k firmě 
ATEcoM a dál po červené turistické 
značce k dřevěnému kříži na staré pout-
ní cestě do křtin, je krásně vydlážděná 
kostkami z obou stran, po kterých na ni 
můžeme přijít z Havlíčkovy ul. i z Füg-
nerova nábřeží. Při spěšné chůzi se tudy 
dá zkrátit chodníková cesta podél silni-
ce. Tehdy to byla od přívalových dešťů 
vymletá jen obtížně schůdná cesta, ale 
pamětníci tvrdili, že místní zemědělci 
po ní dobře dokázali sjet s prázdným 
koňským povozem.
v našem dětství to vlastně žádná zkrat-
ka nebyla, protože pro povozy i chodce 
byla trvale přístupná cesta přes dvůr 
zájezdní hospody, ale pro nás to byla 
cesta plná dobrodružství. od chvíle, kdy 
napadlo tolik sněhu, aby se daly vytáh-
nout sáňky, jsme tam chodili sáňkovat. 
Z kopečku se sjelo krásně přes most až 
na zamrzlou řeku. Nebezpečné to ne-
bylo, protože za války bylo aut nepatrně 
a funícímu sentinelu (nákladní parní 
auto) z Adamova se dalo vyhnout stejně 
jako selským saním, jejichž tahouni byli 
opatřeni zvonečky na ohlávkách.
Ulička nemá jméno, měla tehdy neli-
chotivé označení „posraná“. To proto, 
že suchý záchod pro hospodu byl dost 
daleko ve dvoře, a když si někdo z pi-
vařů nebo tanečníků ze sálu (ve kterém 
se občas hrávalo i divadlo) potřeboval 
ulevit, tak to bylo jako bezpečné závětří 
lépe po ruce.
když přišel do bílovic z  rovinatého 
Slovácka PhDr. ondruš, nazval bílovice 
obcí schodů. A skutečně – kolik jich tu 
máme! vzpomeňte si, jak jste si po nich 
zkracovali cestu, jak se proměňovaly 
a co jste na nich užili. Možná to bude 
zajímat i nové spoluobčany, kteří již po 
bílovicích jezdí většinou v autě. A ne-
jsou to jen Silvestrovské schody závodní.

ZkRaTka k BývalémU 
ZaHRaDnIcTví
Nalevo za první pravotočivou zatáč-
kou na ulici Havlíčkově vede stezka 
k domům postaveným ve stráni nad 
ulicí a pokračuje po několika schodech 
doprava přes soukromý pozemek. 
Hrbolatá pěšinka vede k příkrému ve-
řejnému schodišti s 81 schody, které je 
dosti zdevastované, zejména ve střední 
části. Ústí nahoře na konci jedné z větví 
Havlíčkovy ulice.

zkRatky, SchOdy a UlIčky
bílOvIcké 
obec Bílovice nad Svitavou se rozprostírá na několika kopcích, mezi kterými vede hlavní 
silnice z Brna, u kapličky se rozdvojuje a vede do řícmanic a do adamova.
aby se občanům lépe překonávaly vzdálenosti, vzniklo postupně (už dávno) několik cest, 
cestiček a schodišť, které cestu k jejich domům zkracují. Tyto zkratky jsou více či méně známé. 
Údržbu schodišť má na starosti obec, zbytek zkratek povětšinou vznikal a vzniká živelně, 
cestičky jsou neoficiální, nejsou zaneseny v katastru a využívají je ponejvíce občané bydlící 
v bezprostředním okolí. Rozhodli jsme se napsat o jejich současném stavu a něco z historie.
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Zkratka z Fügnerova nábř. – pohled na horní část nad schody
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Tato zkratka je využívána lidmi zde 
bydlícími, aby si uspíšili cestu do středu 
bílovic a zpět, lidmi zkracujícími si ces-
tu ke Skále nebo do Řícmanic. bývala 
také hojně využívána zákazníky, pokud 
ve zdejším zahradnictví u volavků ještě 
pěstovali a prodávali přísady a letničky.

ZkRaTka Z FügneRova 
náBřeŽí na HRaDISko
kousek za kapličkou směrem k soko-
lovně je cestička vlevo do kopce mezi 
tarasy pozemků domků a pokračuje nad 
vilou kapitánových po vrstevnici kopce. 
Část cesty tvoří opět schodiště, celkem 
57 schodů. Po ní se dostanete na ostroh 
nad sokolovnou a na příjezdovou cestu 
vedoucí na Hradisko z druhé strany od 
tenisových kurtů. cestička podstatně 
zkrátí vzdálenost lidem bydlícím na 
Hradisku nebo majitelům zahrádek 
a pozemků. využívají ji i turisté nebo 
houbaři při cestě do lesa. cesta do dneš-
ní podoby byla vybudována v roce 1987.

ZkRaTka na BeTlém
betlém je místní název Táborského 
návrší, který znají už jen pamětníci. 
vybudováním asfaltky ztratila svůj vý-
znam, chodí tudy převážně jen obyvatelé 
domu se vstupem z ohbí této zkratky.

Za STaRoU PošToU
Jedna z významných cest, kterou mů-
žeme taky mezi zkratky zařadit, je cesta 
z „dědiny“ do Trávníků. kdysi, před 
vybudováním dnešní silnice do brna-
-obřan (1896 –1898), to byla hlavní 
cesta z bílovic do obřan, kudy jezdily 
koňské povozy s náklady zboží. Je těžko 
si představit, jak se formanům i koním 
touto cestou jezdilo. Je strmá, úzká, 
dávno neprůjezdná, špatně schůdná. 
Tehdy asi vypadala úplně jinak, ale ten 
kopec mírnější určitě nebyl.
Místní název Za starou poštou je podle 
bývalého umístění pošty v  dnešním 
bytovém domě. Jeho využití se časem 
měnilo, např. v letech 1846 – 1891 zde 
byla škola.
Mnozí občané pamatují, že dříve byla 
tato cesta využívána více než dnes a také 
udržovaná. kuriozitou je, že v  pade-
sátých a šedesátých letech minulého 
století byl obecním údržbářem Franti-
šek Fritz, který byl trochu podivínský, 
s lidmi se moc nebavil, ale pracant byl 

dobrý. Měl volnou pracovní dobu a cesty 
opravoval třeba i v noci za pouličního 
osvětlení. chodilo se tudy „z kopce“ na 
nákupy do masny u Pospíšilů (zdola 
vpravo proti bytovému domu) a do 
obchodu u Švehlů, který byl v  místě 
dnešního odbočení silnice na Polanku.
Některými lidmi byla nazývána k2 
podle přirovnání k  těžce horolezecky 
přístupné velehoře v  Himalájích. Ne-
málo cyklistů na horských kolech si zde 
udělalo cvičnou dráhu pro adrenalinové 
sjezdy. Asi v  půli cesty byly schody, 
které krátily cestu z dědiny k domům 
v  ulici Dobrovského návrší. Před ne-
dávnem byly zrušeny – bylo potřeba 
vyřešit majetkové úpravy pozemků kvůli 
chystaným opravám. obec obeslala 
místní občany k vyjádření, nikdo neměl 
námitek. A tak lidé, kteří schody užívali, 
mají nyní cestu o něco delší, nicméně 
schůdnější.
občané  zde několik desítek  let volali 
po úpravě povrchu. Nebylo snadné najít 
způsob úpravy cesty, pod kterou pro-
chází potrubí březovského vodovodu, 
jako přívodu pitné vody do brna, které 
musí být v případě poruchy přístupné. 
letos jsme se dočkali historicky výrazné 
změny, můžeme tudy nyní procházet 
po zámkové dlažbě, od střední části 
směrem dolů je řešen výškový rozdíl 
postupně vždy jedním schodem, celkem 
jich je 22.

Je to jedna z významných akcí, kterou 
obec zajistila na území staré bytové zá-
stavby obce, lidé jsou potěšeni a vedení 
obce je třeba za tuto stavbu poděkovat.

ZkRaTky v TRávníkácH
Několik cestiček a schodišť spojuje 
Trávníky s okolními ulicemi a bytovými 
domy na obřanské. Jednou z  nich je 
cestička do kratinovy ulice opatřená 
zábradlím.
v  místě mezi bytovými domy a ga-
rážemi (u dětského hřiště v Trávní-
kách) bylo při výstavbě těchto domů 
postaveno schodiště (27 schodů). Při 
pokračující výstavbě bytových domů 
bylo postaveno další schodiště proti 
ulici Taranzova. Řešení se ukázalo jako 
nevhodné, proto bylo brzy postaveno 
hned vedle schodiště širší (21 schodů). 
všechny tyto zkratky jsou využívány 
nejen lidmi bydlícími v  okolí, jsou to 
zkratky pro přístup k autobusové zastáv-
ce na obřanské (kam vede ještě dalších 
16 schodů), na hřbitov, ke kostelu nebo 
i k vlakovému nádraží.
Téměř zapomenutá zkratka je cestička 
od pumpy k dolnímu konci garáží a pak 
k bytovým domům.
Další zkratkou z Trávníků jsou schody, 
které spojují  Tyršovu ulici se silnicí 
kolem domu kartousových. byly vy-
budovány v  roce 1993. Schodů je zde 
cekem 37, i když se to možná nezdá. ►

 Cesta „za starou poštou“ – pohled od silnice z místa vyústění Husovy ul.
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ScHoDy Z jIRáSkovy 
UlIce k ceSTĚ  
naD náDRaŽím
Toto schodiště s  91 bylo vybudováno 
v tzv. druhé pětiletce, tedy v letech 1956 
– 60, v roce 1987 bylo  rekonstruováno. 
Slouží převážně obyvatelům Jiráskovy 
ulice, ale i  fotbalistům a fotbalovým 
fanouškům jako cesta k  fotbalovému 
hřišti v Dolicích (pokud  se rozhodnou 
jít ke hřišti pěšky). Poslední důkladná 
oprava byla provedena v roce 2010.

ZkRaTka k aUToBUSo-
vé ZaSTávce  
„U cIHelny“
Tato zkratka je zcela nová (několik let) 
a jediná přístupová cesta k zastávce pro 
obyvatele nového sídliště Na Nivách. 
kdo by chodil po silnici k “hrušce“ 
a  pak zhruba stejnou délku cesty 
po kraji frekventované silnice? Tato 
zkratka je zřetelným příkladem toho, 
jak lze řešit potřeby v dané situaci. Stav 
cestičky sice k novému sídlišti nezapa-
dá, měla by být pěkná se zpevněným 
povrchem a třeba osázená vhodnou 
zelení podél. Je velmi využívaná, hodně 
lidí ze sídliště jezdí do brna i do bílovic 
autobusem. když jedete v  době, kdy 
lidé jezdí do zaměstnání a studenti do 
škol, až se divíte, kolik lidí zpoza dře-
věného plotu u zastávky do autobusu 
postupně nastoupí.
vybudovat zde odpovídající cestu je 
žádoucí, ale je to v  prvé řadě otázka 
vlastnictví pozemku, po kterém vede. 
obec může investovat jen na obecních 
pozemcích. 
k vylepšení se povedlo to, že je u za-
stávky osazena lavička a  prostor byl 
upraven hrubým štěrkem, o což se po-
staralo občanské sdružení Na Nivách 
ve spolupráci s obcí.

ScHoDy Do UlIČek
celkem 91 schodů spojuje ulice Dob-
rovského a Husovu. chodí se tudy 
z Husovy ulice, i z Polanky „na kopec“ a 
naopak. Je to i přístupová cesta k auto-
busové zastávce „Na obřanské“ a jedna 
z  cest k  mateřské školce, případně 
i když se někdo vydá pěšky nakoupit do 
obchodu na benzince. každoročně na 
nich obec zajišťuje nejnutnější drobné 
opravy. Problémem bývá v létě zarostlá 
a často znečištěná cestička spojující 

Tímto schodištěm se cesta krátí sice 
příjemně, ale vede k silnici, kde je v ne-
přehledné zátočině ztížená možnost 
přejití na druhou stranu k  chodníku. 
Je na každém, zda si tudy cestu zkrátí, 
nebo půjde raději kousek dál k vyústění 
Trávníků do silnice proti schodům do 
ul. Svatopluka Čecha.

ceSTIČka oD kaRToU-
SovýcH Do UlIce 
TyRšovy 
směrem ke kostelu překonává výškový 
rozdíl mezi dvěma cestami. Jistě je na 
ní co vylepšovat, ale lidé bydlící v této 
části Tyršovy ulice ji i tak automaticky 
využívají, jsou na ni zvyklí. Mají i jinou 
možnost – namířit ke kostelu a pak po 
pěkném chodníku.

ScHoDy Do UlIce 
SvaToPlUka ČecHa
v místě vyústění Trávníků můžeme 
pokračovat přes 48 schodů do ulice 
Svatopluka Čecha. Jde o přístupovou 
cestu pro lidi z velké části obce k poště, 
obecnímu úřadu, ke škole, k vlakovému 
nádraží, Jako jediné schody v bílovicích 
jsou opatřeny nájezdy pro kočárky, lze 
po nich projet i s menším dvoukolovým 
vozíkem. k tomuto účelu jsou využívány, 
i když vytlačit kočárek nahoru je asi 
obtížné. Ale to už je problém terénní 
konfigurace našich bílovic.

ScHoDy Z jIRáSkovy 
Do komenSkéHo UlIce
Dá se říci, že jsou to slavné schody, 
protože se po nich běhá široko daleko 
oblíbený Silvestrovský závod do scho-
dů. letos to bude již 24. ročník. Počet 
schodů je 138. v minulosti bylo dbáno 
na jejich dobrý stav, protože jimi chodili 
denně lidé „z kopce“ na nádraží, aby 
cestovali do brna do zaměstnání nebo 
do školy. Autobusových linek ČSAD 
a osobních aut tehdy jezdilo podstatně 
méně než v současnosti. Současná po-
doba schodiště je z roku 1987.

Cestička z Trávníků do Kratinovy ul.

Dolní část schodů z ul. Svatopluka Čecha 
směrem k silnici



15

horní a dolní část schodů, ale i schody 
samotné. v minulém volebním období 
byl uprostřed schodiště instalován 
sloup veřejného osvětlení, čímž se 
schůdnost velmi zlepšila. Po poslední 
zimě byl stav schodů katastrofální a 
stále se zhoršoval. odpadávaly části 
nášlapů, hýbaly se celé části schodiště, 
zatékalo pod ně.
Docela nevábně vyhlíží i starý dřevěný 
plot, který už pamatuje hodně a spíš se 
opírá o okolní zeleň, než že by stál vlast-
ními silami. Patří k sousední soukromé 
parcele, věřme, že nynější majitelé s tím 
brzo něco udělají.
v  letošním srpnu proběhla generální 
oprava, takže máme další nové pěk-
né schodiště. Tato oprava byla velmi 
nutná a je velmi chvályhodné, že obec 
opravu zajistila. bohužel neukázněnost 
občanů, kteří nerespektovali uzavírku 

ulici. Je pojmenována podle majitelů 
sousedního pozemku. Je zde  osazeno 
pouze zábradlí  a chybí odpovídající 
veřejné osvětlení. Dlouhodobým pro-
blémem se stala kanalizace podél této 
zkratky, která svádí odpadní a dešťovou 
vodu z Polanky. v minulém roce se ka-
nalizace po velkých bouřkách dočkala 
rozsáhlejší opravy.

Vedle Baldrmanky již několik desítek 
let bydlí manželé kalovi. Pan kala 
nám napsal svůj pohled:
Je pravda, že u cestičky zvané baldr-
manka žijeme už přes 30 let, z  toho 
posledních 13 let trvale. Mnohdy velice 
lituji maminky, tatínky nebo babičky, 
kteří tudy denně v  létě v  zimě vodí 
své ratolesti z  Polanky do školky na 
protějším kopci. Někdy je to skutečně 
artistický úkol.
Neštěstím celé uličky jsou technické 
sítě. Není to zkratka jenom pro místní 
obyvatele nebo pocestné. vede tudy 
voda, plyn, telefon i kanalizace. Jen 
elektrika se uličce vyhnula, protože je 
v této části obce vedena vzduchem po 
sloupech. Právě majitelé sítí mají obavy 
ze stavby trvalého schodiště, protože by 
se případná oprava vedení mohla velmi 
prodražit. 
Zvláštní kapitolou naší uličky je kanali-
zace. Polanka je docela velké sídliště se 
spoustou střech a vydlážděných ploch. 
velká část tady nachytané dešťové 
vody je někde u komína „sjednocena“ 
se splaškovou a pokračuje po spádu 
kollárovou ulicí dolů a dále kanalizační 
kaskádou baldrmankou na Husovu. 
Dole nebyl dodržen jinde obvyklý způ-
sob, že užší roura ústí do širší a navíc se 
zde stékají vody ze dvou směrů. Ten vy-
datnější přívod je položen kolmo k těm 
ostatním. Také se dá i věřit pamětníkům 
výstavby kanalizace v  70. letech, že 
nikdo nikdy neřešil kolaudační závady. 
Důsledky jsme si vychutnali mnohokrát. 
Po opatřeních proti velké vodě doma už 
k nám v roce 2006 tekla jen ta přepadová 
voda, která byla schopná taky zvednout 
a odplavit litinové poklopy. 
Až loni, v  létě 2012, dostala tato část 
kanalizace správné přepady. Řekla si o to 
velká voda po červencové bouřce. Doká-
zala tlakem vody v lajdácky položeném 
potrubí načechrat dlažbu v  Husově 
ulici tak, že se ulice stala neprůjezdnou. 

Doufám, že takto baldrmanka zlobila 
naposled a už se bude jen zlepšovat. 
Mimochodem, pár napříč stupňovitě 
položených obrubníků s vyštěrkovanými 
plošinkami místo nákladných schodů 
by jí slušelo a za mokra by to lidé určitě 
ocenili.

Z HUSovy UlIce  
na PolankU 
vede ještě další zkratka. vede dolíkem 
mezi domy chromkových a kafkových 
přes Čertovku. odtud se dá dojít ke 
komínu nebo vyšplhat nahoru k místu, 
kde stávala hájovna. cestička je hoj-
ně využívána především pejskaři, ale 
také některými cyklisty, kteří si takto 
rozloží stoupání od řeky nebo z návsi 
na Polanku na několik příjemnějších 
úseků. Schůdnost je tady udržovaná 
jen častým prošlapáváním, když počasí 
dovolí. Přesto je tato cesta využívaná 
a oblíbená.

Stanislav Kala

věříme, že tento pohled na bílovice jste 
si rádi přečetli vy, kteří tato místa více či 
méně znáte, ale i vy, kteří se s nimi takto 
teprve seznamujete.

Zpracovali:
Vendula Bartáková,  

Jiří Hladký, Olga Uhrová

schodů, způsobila poškozování čerstvě 
provedené práce, která musela být pak 
opravována. Jako příklad lze uvést 
naprosto nepochopitelné a bezohledné 
jednání, kdy při plné práci v době uza-
vírky se snažil schody projít dokonce 
jezdec na koni.

BalDRmanka
kamenitá, velmi hrbolatá a příkrá 
cestička spojující kollárovu a Husovu 

vážení občané,
v minulém - červnovém zpravodaji 
jsme uveřejnili rozhovory se dvěma 
členy Rady obce bílovice nad 
Svitavou a vyzvali jsme vás, abyste 
poslali otázky pro rozhovory s další-
mi dvěma členy zastupitelstva obce 
– s RNDr. Taťánou Součkovou a bc. 
Petrem Trnkou – pro toto vydání. 
Žádná otázka nám, bohužel, nebyla 
doručena. Po poradě s  vedením 
obce jsme přijali návrh připravit dvě 
až tři otázky pro všechny zastupitele 
naráz pro příští vydání v prosinci. 
Uvítáme vaše sdělení, na co byste 
se chtěli zastupitelů zeptat. 

Mediální komise

OznáMení

Dolní část schodů z ul. Svatopluka Čecha 
směrem k silnici



Téměř po dvou letech od konání akce 
Den pro knihovnu se příznivcům místní 
knihovny naskytla další možnost, jak 
ji podpořit. v pátek 21. června se na 
zahrádce obecní hospody uskutečnil 
tentokrát večer pro knihovnu.
Návštěvníci si přišli poslechnout čtení 
jednoho z nejznámějších současných 
českých spisovatelů mladší generace, 
Jaroslava Rudiše, který představil svou 
nejnovější knihu „Národní třída“. Jaro-
slav Rudiš je autorem několika románů 
(Nebe pod berlínem, Grandhotel, Poti-
chu, konec punku v Helsinkách), spolu-
autorem komiksové trilogie Alois Nebel 

v  sobotu 8.6.2013 jsem se zúčastnil 
hudebního festivalu bílovická křižo-
vatka. Pozvánku jsem dostal e-mailem 
a kupodivu mě program zaujal. Rozeslal 
jsem tedy neprodleně e-mail dalším asi 
8 brněnským známým. Nakonec nikdo 
z nich, jak jsem později zjistil, nepřišel. 
Nicméně v  sobotu po třetí odpoledne 
jsem vyrazil s částí rodiny směr Soko-
lovna. cyklisté zaparkovaní na zahrádce 
restaurace mohli slyšet na hřišti probí-
hající program. Na plotě visely neprů-
hledné plachty. U vchodu stáli dva drsní 
pořadatelé. vypadalo to profesionálně. 
vyzvedli jsme si lístky a zápěstí nám oz-
dobili páskou. Na hřišti bylo vše, co má 
správný fesťák mít. občerstvení - párky 
a opravdové pivo (nikoli Starobrno), 
zastřešená stage se světelným parkem 
a pořádný stan pro zvukaře. Teda zatím 
dobrý, ale festivalového lidu pomálu. 
Právě začínala kapela Nebeztebe. Sym-
patický frontman a zpěvačka. Projev plný 
elánu, slunce kapele na podiu svítilo do 
očí a pár rodinek s malými fakany ně-
kde daleko od kapely. Přesto mě jejich 
etno-beat zaujal. Dobrý texty, osobitý 
projev. Škoda, že museli hrát tak brzy. 
vůbec dramaturgie festivalu pro mě 
byla záhadou. Jacísi jaloví borci, kteří si 

říkali stand up komici měli překlenovat 
mezery mezi kapelami a zřejmě chtěli 
pobavit. No asi se snažili, ale jejich 
témata jako death metal, pisoáry, chlast 
nebo vibrátory na pobíhající partičky 
desetiletých dětí jaksi nezabírala. Trapno 
bylo takové, že jsem odešel z párkového 
prostoru hřiště na konkurenční cigáro do 
dřeváku před sokecem. Už trochu měkčí 
ochranka mě blahosklonně propustila 
tam i zpět. Tak zatím dobrý. Nastoupila 
vodácká kapela Zadáci a začal fičák. 
Světový hity, jak je ještě neznáte. Popík 
zabroušený peřejemi rozvodněné be-
rounky. vodou suše vymočenej basák 
táhnul kapelu, bicista mlátil do jakéhosi 
lodního prkna, klávesák prsty jedné 
ruky píchal do čehosi velikosti předloktí 
a bendžo jelo prostě pecka. vtipný texty, 
drive podobný háčkovi, kterej maká, aby 
nezakalil v jeskyňce Prielomu Hornádu. 
Pro mě první vrchol fesťáku. Pak ovšem 
nastoupili vyvanutí matadoři z Folk-
teamu, profesorsky zhodnotili situaci 
a pohodili nám pár svejch zamřelejch 
fláků. Nuda z brna. Nakonec máte to 
skoro celý v  bílovickém Televizním 
Studiu, ale o fesťáku to nic nevypovídá. 
Proto hned následující Sarah and The 
Adams byla osvěžující lázeň. Mladá, 

a několika rozhlasových i divadelních 
her. Jeho čtení hudebně doprovázeli 
písněmi skupiny Umakart a Priessnitz 
kytarista a zpěvák Jaromír Švejdík alias 
Jaromír 99 (jinak také kreslíř a spolu-
autor komiksů Alois Nebel) a Petr víša 
alias k2. Současně měli přítomní mož-
nost na místě zakoupit spisovatelovu 
novinku a nechat si ji autorem podepsat.
Čtení i hudba posluchače strhly natolik, 
že na konci si publikum žádalo další 
přídavky. Příjemný letní večer se vyda-
řil, a tak bych ráda poděkovala Renatě 
Munteanu a Marii ludvíkové za jeho 
organizaci, a všem, kteří přispěli na 

dobrovolném vstupném, za vybranou 
částku přes 4 000 kč, která bude použita 
na nákup dalšího vybavení knihovny.

Monika Nilašová
kulturně-školská komise

večeR pRO knIhOvnU
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výborně anglicky zpívající klávesistka 
s  komorním a citlivým doprovodem 
pražské kapely. kytarista zářil ušlech-
tilým zvukem repliky stratocastera 
z padesátých let. Šel jsem s  ostatními 
blíž k  podiu, jakoby hypnotizován 
čistou hudbou. Urostlej basák z kapely 
Dizzy se mi svěřil, že raději odchází na 
pivo, aby se nezamiloval. No a pak se 
schylovalo k  jakoby vrcholu festivalu, 
vystoupení kapely Čankišou. Narovinu 
říkám, bylo to fakt hlasitý. Narovinu, 
mělo to svý grády. Ale nějak mě to tím 
svým etno-řevem nudilo. vrchol totiž 
přišel až kolem půlnoci, kdy nastoupila 
poslední kapela Dizzy. Pro mě objev, 
že mezi námi po vesnici chodí oprav-
dovej dvojník Joea cockera. byl prostě 
skvělej. Mělo to napětí, světelnou show 
a perfektní kytary, prostě profi výkon, 
kterej byl na konci dne neuvěřitelnej. 
Ještě předtím ale vystoupil bílovický 
starosta a držel konzistentní řeč, zcela 
prostou jakékoli virózy. Na pováženou 
v  této pozdní hodině! Poděkoval nám 
za účast a zadoufal, že se zase sejdeme 
v příštím roce. Proto závěrem jenom 
tolik. Seděli jsme u jednoho stolu a pak 
nakonec společně křepčili před podiem 
my, žijící v bílovicích 16 let, naše známá 
v bílovicích přes 20 let a dva tátové od 
rodin, v bílovicích 5 a 6 let. Tedy samé 
naplaveniny, ale v té chvíli hrdí bílovčáci.

V Bílovicích 24.06.2013
MUDr.Bohumír Plucar

ještě k prvnímu ročníku

Subjektivní zpráva z jednoho fesťáku
bílOvIcké křIžOvatky
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řeka SvItava
ohlas na téma 
v červnovém 
zpravodaji
Jezdím okolo řeky po cyklostezce velice 
často. když počasí dovolí a nemusím 
třeba něco odvézt autem, tak pravidelně 
do zaměstnání. cestou okolo čističky, 
okolo chat, podél trati a pod viadukty, 
přes obřany, Maloměřice nebo caco-
vice a dál. vidím, jak stoupá nebo klesá 

hladina, jak se barví voda za horka nebo 
po dešti. vidím ale také, co okolo řeky 
roste a o tom chci napsat.
Už to nejsou zdaleka jen vrby a olše, trá-
va, bršlice a netykavka. Totiž netykavka 
ano, ale ne ta naše malá se žlutými kvítky 
a napruženými lusky. Světlé břehy jsou 
hustě zarostlé netýkavkou žláznatou, 
původem odněkud z  Himaláje, a po-
rosty jsou tak vysoké, že i rybáři se musí 
k vodě pracně prodírat.
v místech okolo chat je mezi cestou 
a tratí zarostlá mezka. Díval jsem se, zda 
tam neuvidím třeba kopřivu, kakost nebo 
bodlák. Ne. od shora až dolů se tam 
střídá další vetřelec zlatobýl obrovský a 
akát a aby nezůstalo u těch dvou, začíná 
se tam rozmáhat i křídlatka japonská a 
co ta obsadí, to už natrvalo. Zatím mě 
těší, že ve stinných částech toku Svitavy 
rostou stromy a keře mně známé z mládí. 
Anebo si málo všímám. on totiž taky 
cizinec javor jasanolistý zarůstá břehy 
mezi vrbami a ořechy naproti bílovické-
mu mlýnu a určitě to nebude v budoucnu 
nějaká neduživá chudinka.
Jezdím okolo řeky na kole a všímám si 
jen věcí dostatečně velkých. Možná bych 
se ještě podivil, kdybych tudy chodil 
pěšky nebo dokonce na ryby.

Stanislav Kala

vyjádření 
povodí Moravy 
k článku pana 
Stanislava kaly 
„Situaci podél toků pravidelně moni-
torujeme, a pokud se plevel ve větších 
plochách objeví, zvolíme standardní 
postup, tedy: rostlinu necháme vyrůst, 
pak ji posečeme, pak ji necháme vyrůst 
na cca 10-15cm a oslabenou rostlinu 
postříkáme vhodným přípravkem na 
ničení plevelů. Rostlina pak do tří 
týdnů usychá. Pokud ne, postup opaku-
jeme. kromě toho pravidelně okolí 
vodních toků sečeme a samozřejmě 
průběžně kontrolujeme, zda se neob-
jeví lokality, které je potřeba takto 
řešit. Navíc reagujeme i na podněty 
občanů, pokud nám oficiálně napíší, že 
zaznamenali větší výskyt nežádoucího 
plevele, tak naši pracovníci jedou 
obhlédnout lokalitu a případně trávu, 
plevel apod. posečou.“

Bc. Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí

Můj starší bráška, jak to již bývá mezi 
sourozenci, mi býval ve všem vzorem. 
obdivoval jsem u něj jeho cit pro me-
chaniku a v tomto směru i jeho trpěli-
vost vyrobit z nějakého zgarbu (šrotu) 
něco užitečného. Prostě od tragače, přes 
polámaný budík až po mlýnek na maso, 
vše bylo u nás dokonale funkční.
Jednoho dne vylovil z kůlny mezi ha-
rampádím staré jízdní kolo, které tam 
kdysi odložil děda. Nějaký čas s opravou 

kola zápasil, pozalepoval duše, díru 
v plášti podložil voskovaným plátnem 
a  vehikl byl skoro pojízdný. Protože 
bráška právě musel jít někam s kamará-
dy činit klukoviny, nechal kolo opřené na 
dvorku o zeď, ale než se vytratil, obrátil 
se na mne, který mu koukal zvědavě přes 
rameno: “Ne abys bral to kolo a jezdil 
na něm, není ještě odzkoušené!”
bráška zmizel v Trávníkách a já stále 
kolo okukoval. bylo již očištěné od 
prachu, celé se lesklo a přímo mne na-
bádalo: “Sedni na mne a povoz se, bude 
to fajn.” chvíli jsem odolával, ale lákadlo 
bylo tak neskutečně silné, že jsem pod-
lehl mámení. bosky, v trenýrkách a triku 
jsem popadnul kolo, rozhlédnul se 
ještě pozorně kolem, zda není nablízku 
mamka, nebo snad probůh bráška, tiše 

tlačím kolo ze dvora úvozem na silnici 
až ke “staré hrušce”.
Roztlačím kolo z kopce, usednu a ještě 
pořádně rozšlapu, až se pedály jen kmi-
tají. Hasím si to z kopečka mezi výmoly 
a po prašné silnici ke hřbitovu. A ještě 
přišlápnu, aby kolo jelo co nejrychleji… 
a teď se to stalo…., jak jsem prudce 
šlápnul do pedálů, spadl mi řetěz a já 
se zděšením zjistil, že nefunguje přední 
brzda a kolo nejde nijak zabrzdit. Zdi-
vočelý stroj se rozjížděl stále rychleji, 
hrůza pomyslet co se nyní stane…
cesta ke hřbitovu v  prachu a výmoly 
se stále zrychlovala. brzdy žádné, kolo 
dokonale promazané, není se čemu 
divit, že jsem se již v  hrůze viděl na 
zmíněném hřbitově pod kytičkami 
v bílé rakvi neviňátka, doprovázené na 
pohřbu mými něžnými spolužačkami 
v  bílých šatičkách se zlomenými sví-
cemi v  rukou. A to prosím nemluvím 
o prudké zátočině u kostela, která na 

v nitru jsem skálopevně přesvědčený, ale nahlas to neříkám, že řeka Svitava má léčivou 
uzdravující moc, alespoň dříve měla. Popravdě řečeno spousty polystyrenu, igelitových 
pytlíků a láhví-petek na březích řeky nyní tomu příliš moc nenasvědčují……

kolo
jak dopadla moje 
zkušební jízda

►



mne čekala. viděl jsem se v duchu jak 
letím ze zátočiny jako vystřelený z praku 
někam do zahrad nad nádražím, či ze 
stráně na školní dvůr.
ve snaze zastavit tento splašený děsný 
stroj jsem začal bosou nohou brzdit 
o plášť předního kola, až se mi začalo 
z  holé šlapky kouřit a pálilo to jako 
čert. Moc to brzdění tohoto splašeného 
stroje nepomáhalo. Začal jsem tedy 
v hrůze brzdit holýma nohama o dráty 
předního kola.
ozvaly se zvuky jako od cimbálu, nebo 
piána honky-tong a teď se to stalo……
Učinil jsem několik salt v  prachu sil-
nice vpletený s kolem v jeden chumel, 
nakonec přistání v příkopě na zádech, 
v měkké trávě s pohledem na nebesa. 
Jenže to kolo se mne k mé  hrůze za 
žádnou cenu nechtělo pustit.

podílet na převazování mých oděrků, 
jen maminka jako vždy byla nápomocná 
a imunní k mému sykání a vzdychání při 
obvazování mých bolístek.
Následující den jsem se dokulhal po patě 
s dekou pod paží na trávník před zahradu 
a závistivě jsem pokukoval po kama-
rádech a kamarádkách, jak se chystají 
v tomto horkém dni jít koupat do Svitavy 
k “vrbě” nebo ke “skalce”, popřípadě na 
“ostrůvek či “tišinu nad splav”.
ležet na břichu se zvednutou nohou 
s bolavou šlapkou, plný odřenin na všech 
místech po těle v těchto horkých a slun-
ných dnech, to bylo k nevydržení. A tak 
pomocí kamarádů jsem se již druhý den 
obalený obvazy vypravil k  řece, abych 

jdu, dosti již potrestán a ještě tohle. opr-
šelý strašák do zelí - smutná to postava.
Nutno říci, že mě kamarádi vzápětí 
pomohli vylézt na břeh a při škodolibém 
chechotu mi potom začali postupně 
odstraňovat mokré cáry obinadel a vaty 
(samozřejmě bez sykání a nářku, abych 
neprojevil před nimi slabost).
Položil jsem se na deku a urputně pře-
mýšlel, jak se z této šlamastiky dostanu, 
kde seženu obinadla, masti a ostatní 
nezbytné potřeby první pomoci.
Popravdě řečeno mi zůstala všeho všudy 
jen tatínkova “špacír hůl”, kterou jsem 
si v nestřeženém okamžiku doma půj-
čil, plavky a staré obnošené pruhované 
hoptriko po bráškovi, které jsem si 
obzvláště oblíbil.
Toto tílko bylo jediným autentickým 
svědkem mých nezbedností a korunním 
svědkem mých salt s kolem. bylo touto 
předešlou událostí také náležitě pozna-
menáno. Nezbylo než se s ním rozloučit 
a použít ho jako obvaz na chodidlo.
v hlubokém rozjímání, co bude, jsem 
usnul. odpoledne, při cestě domů na-
jednou zjišťuji, že odřeniny jsou polo-
viční a bolest mizí. věřte nebo nevěřte, 
v tu chvíli jsem pochopil, že mne Svitava 
začíná léčit a léčení odřenin se podstatně 
urychluje. Za týden říčních koupelí jsem 
byl sice zjizvený, ale zdráv. léčebné kůry 
se děly samozřejmě bez vědomí dospě-
lých, ti by jistě nenašli pro tyto metody 
pochopení. Ještě několikrát jsem v létě 
použil tajně tento způsob léčby.
A kolo? Přežilo ty salta docela dobře, 
jak jinak, vždyť to byl poctivý výrobek 
z “první republiky”, ze Zbrojovky brno 
(nepovažuji toto sdělení za nepovolenou 
reklamu, vždyť výrobce existuje už jen 
ve vzpomínkách na papíře).
A bráška? inu, ani se moc na mne 
nezlobil, měl zase co kutit - opravovat. 
Na poznámku “Neměl jsi to kolo bez 
dovolení brát” jsem raději neodpověděl, 
byl jsem dosti vytrestaný a v duchu jsem 
si přiznával, i když tuze nerad, že má 
docela pravdu.

Škoda jen, že jsem se nepoznal s básní-
kem, který tak krásně psal o řece Svitavě, 
poradil bych mu, aby napsal i o další 
vlastnosti Svitavy, která neléčí jen duši 
svým krásným okolím….  

JoMenBi
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Začal jsem se prohlížet a zjišťovat ná-
sledky kotrmelců. kolena, lokty a bradu 
jsem měl plné silničního krvavého lišeje. 
Nejhorší však bylo vyprostit pravou 
nohu zaklíněnou mezi špicemi předního 
kola a vidlicí, důvod proč se kolo tak 
prudce zastavilo v  saltech a drželo se 
mne jako klíště.
Pomalu jsem pootáčel předním kolem 
zpět, až se mi noha uvolnila a já mohl 
vysunout drát kola z  rozříznuté šlapky 
a skoro uříznutého polštářku chodidla 
u prstů.
Takto dopadla moje zkušební jízda na 
bráškou opraveném kole. Prosím, a to 
právě začínal první týden prázdnin. 
Rodina a hlavně bráška se odmítali 

mohl být s  nimi a ve stínu vrb trávit 
letní prázdninovou pohodu.
To horko mne přimělo v  jednu chvíli 
dokulhat k řece a ve snaze si zchladit 
alespoň dlaně a tváře, sunul jsem se po 
břehu k vodě. Nakloním se nad proudící 
řeku, stoje na jedné zdravé noze jako 
čáp chvíli balancuji, znenadání jsem se 
ocitnul po hlavě v chladivé řece a laskavá 
řeka mne omývá chladným proudem 
tekoucím směrem ke “Skalce”. Jedno 
či dvě tempa a jsem u břehu. crčí se 
mne voda, všude na mně visí cáry vaty, 
obinadla a leukoplasti, do kterých mne 
starostlivá mamka zabalila.
Začátek prázdnin, kdoví jak dlouho se 
budu muset léčit, o kolik nezbedností při-
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oBecní ÚřaD
Telefon:  +420 545 227 427
fax:  +420 545 227 335
Web: www.bilovice-nad-svitavou.cz
E-mail: obec@bilovice-nad-svitavou.cz
podatelna:  podatelna@bilovice-nad-
-svitavou.cz (elektronická podatelna)
Úřední hodiny:
Pondělí:  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Středa:  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Adresa:
obecní úřad bílovice nad Svitavou
komenského 446
664 01 bílovice nad Svitavou

HaSIČI
Jednotná linka tísňového volání: 112
Tísňová linka HASiČi:  150
velitel jednotky dobrovolných hasičů 
bílovice: tel: 737 151 197
Starosta sboru dobrovolných hasičů: 
tel: 605 105 771
Nepřetržitě lze volat: tel: 736 229 255, 
737 151 197
Mezi 8:00 – 17:00 lze volat: tel: 
545 228 085, 604 616 587

oBecní PolIcIe
Mobil:  +420 606 738 379
Telefon:  +420 545 227 851
E-mail: policie@bilovice-nad-svitavou.cz
Adresa:
obecní policie
Žižkova 50
664 01 bílovice nad Svitavou
Úřední hodiny jsou vždy první středu 
v měsíci 7:00 - 17:00

kaBelová TelevIZe
Hlášení poruch kvality signálu 
kabelové televize: 
Jiří Hošek, tel: 605 447 552
Hlášení poruch bílovického vysílání: 
Email: bucmi@seznam.cz
kameraman: Email: kieselk@seznam.cz

ReDakČní RaDa  
BílovIckéHo  
ZPRavoDaje
E-mail:  
zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz

ekoDvůR
Adresa:
Pod nádražím
664 01 bílovice nad Svitavou
otevírací hodiny:
Úterý:  13:00 - 18:00
Pátek:  13:00 - 18:00
Sobota:  9:00 - 13:00
cENík za odpad, který můžete při-
vézt do ekodvora:
Stavební a demoliční odpady: 1,20 kč 
/ 1 kg
Pneumatiky osobních aut do 10 kg: 
25,00 kč / 1 ks
Pneumatiky nad 10 kg: 3,00 kč / 1 kg
ostatní zdarma

PošTa
Otevírací doba:
všední dny kromě středy: 
 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
Středa:  8:00 - 11:00, 14:00 - 18:00
Sobota, neděle a svátky zavřeno.

Hlášení PoRUcH
Elektrické vedení v obci: 
tel: 800 225 577, 840 111 222
Zemní plyn: tel: 1239
Voda: vodárenská a.s., 
tel: 544 226 084 - v pracovní době, 
602 586 483 - mimo pracovní dobu
Veřejné osvětlení:  oÚ 545227335 
nebo e-mail: drlík.info@seznam.cz

oTevíRací DoBa ČD
Pokladní přepážka 
Provozní doba:
Po-Pá :   04:40 - 08:50, 09:05 - 09:45, 

10:05 - 10:50, 11:05 - 11:50, 
12:05 - 12:50, 13:05 - 16:25

So :   06:40 - 09:15, 09:30 - 10:15, 
10:40 - 11:15, 11:30 - 12:15, 
12:30 - 14:15, 14:30 - 17:15

Ne :   07:40 - 09:15, 09:30 - 10:15, 
10:25 - 11:15, 11:30 - 12:15, 
12:30 - 14:15, 14:30 - 16:15, 
16:30 - 17:50

Prostory pro cestující:
Po-Pá:  04:40 - 16:25
So:  06:40 - 17:15
Ne:  07:40 - 17:50

oBecní knIHovna
Adresa: Fügnerovo nábřeží 129 
Tel: 545 227 114
Půjčovní doba:
Úterý:  9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:30
Pátek:   9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30

lékařSká 
PoHoTovoST
služba první pomoci: Úrazová ne-
mocnice v brně, brno, Ponávka 6, tel: 
545 538 538, nepřetržitě o víkendu, 
17:00 – 7:00 ve všední dny
lékárenská pohotovost: lékárna 
koliště, brno, koliště 47, tel: 545 
424 811, nepřetržitě
Dětská pohotovost: Dětská nemocni-
ce Černopolní, brno, tel: 532 234 935, 
nepřetržitě o víkendu, 15:30 – 7:00 ve 
všední dny

PRakTIČTí lékařI:
MUDr. Pavel klíMA
Adresa: komenského 733
Tel: 545 227 617
Web: www.mudrklima.cz
ordinační hodiny:
Pondělí:  7:30 – 13:30 
Úterý:  7:30 – 11:30 
Středa:  7:30 – 13:30 
Čtvrtek:  12:30 – 18:30 
Pátek:  10:00 – 14:00 
odběry: Po-St:  7:00 – 8:00

MUDr. iva BENEŠOVÁ
Adresa: komenského 139
Tel: 775 57 33 75
ordinační hodiny: 
Pondělí:  12:30 – 18:30 
Úterý:  12:30 – 18:30 
Středa:  7:30 – 13:30 
Čtvrtek: 7:30 – 13:30 
Pátek:  7:30 – 13:30 

ZUBní lékař
MUDr. Gustav BÁRTEk
Adresa: S.k. Neumanna 611
Tel: 545 227 759
ordinační hodiny:
Pondělí: 7:00 – 16:30
Úterý až čtvrtek: 7:00 – 15:00
Pátek: 7:00 – 13:00

UžItečné kOntakty

►



ZUBní lékař
MUDr. Dagmar HRBkOVÁ
Adresa: komenského 256
Tel: 545 227 514
ordinační hodiny:
Pondělí:  7:00 – 12:00
Úterý: 7:00 – 12:00 
Středa: 7:00 – 12:00
Čtvrtek: 7:00 – 12:00
Pátek:  7:00 – 12:00

DĚTSká lékařka
MUDr. kristina oTEvŘElovÁ
Adresa: Sv. Čecha 173
Tel: 545 228 157
Web: www.detskylekarbilovice.cz
ordinační hodiny: 
 pro nemocné  pro objednané
Po: 7:30 – 10:30 11:00 - 12:30 
 (12:30 - 13:00 administrativa)
Út:  14:00 – 15:30 16:00 - 18:00
St:  8:00 – 10:30 11:00 - 13:00
Čt:  7:30 - 9:30 
 Dále loGoPEDiE od 10:00 h.
Pá:  8:00 – 10:30 11:00 - 12:30 
 (12:30 - 13:00 administrativa)

ŽenSká lékař
MUDr. Jiří ROTREkl, 
privátní ženský lékař
Adresa: komenského 139
Tel: 545 228 094
web: www.gynekologbrno.cz
ordinační hodiny:
Pondělí a čtvrtek: 15:00 – 19:00

lékAŘSkÁ AMBUlANcE a.s.
Adresa: komenského 733, DPS
Tel: 545 228 267

InTeRna, DIaBeTologIe
MUDr. Jana SAlVETOVÁ
interna, diabetologie
ordinační hodiny:
Úterý:  7:15 – 13:00
Čtvrtek:  7:15 – 13:00
12:00 – 12:30 hod. přestávka

cHIRURgIe
MUDr. Simona ČERNíkOVÁ
chirurgická ambulance
ordinační hodiny:
Po, St, Pá 7:15 – 14:00

ReHaBIlITace 
Hana BARVíŘOVÁ
Adresa: Žižkova 600
nákupní středisko, ii. poschodí
Tel: 545 227 615, 776 440 092
otevírací doba:
Pondělí:  7:30 - 12:00, 13:00 - 18:00
Úterý:  8:30 - 12:00, 13:00 - 19:00
Středa:  7:30 - 12:00, 13:00 - 19:00
Čtvrtek:  7:30 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek:  7:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

lékáRna
Adresa: komenského 733
Tel: 545 227 495
otevírací doba:
Pondělí:  8:00 – 17:00
Úterý:  8:00 – 16:00
Středa: 8:00 – 15:00
Čtvrtek:  8:00 – 16:00
Pátek:  8:00 – 16:00

veTeRInáRní oRDInace
MVDr. lucie DRÁBkOVÁ
MVDr. Petr DRÁBEk
Adresa: Husova 198, Tel: 545 227 259
ordinační hodiny:
Úterý:  18:00 – 20:00
Čtvrtek:  18:00 – 20:00

UžItečné kOntakty

v SoBoTU 21. 9. 
se konají tradiční Sokolské hody, od 
14.15 hodin průvod obcí, od 15 hod. 
hodové veselí i s  dětmi na hřišti za 
sokolovnou, od 20 hod. hodová zábava 
v  sále sokolovny. k  tanci a poslechu 
hraje dechová kapela Nenkovjanka.

v neDĚlI 29.9.2013
100 let lesů, vod a strání (přednáška 
o básníku S. k. Neumannovi a  jeho 
nejznámější sbírce ve spojení s kapelou 
God bless jazz a doprovodným progra-
mem) - kulturní sál obecní hospody, 
od 15:00 hodin (pořádá J. večeřa ve 
spolupráci s obcí).

v SoBoTU 5. 10. 
se uskuteční  od 18 hod. varhanní 
koncert Jiřího chluma v kostele sv. 
cyrila a Metoděje. 

v SoBoTU 5. 10 2013 
v blízkém okolí Myslivny lišky by- 
stroušky a přilehlém lese od 9:00 hodin 
se uskuteční oblíbená školní akce Po-
hádkový les 2013 – letos se koná již po 
dvacáté deváté. Podrobnosti se dozvíte 
z plakátů a na webových stránkách školy.

v SoBoTU 12. 10.  
pořádá Mc Žirafa podzimní bazárek 
dětského oblečení v sále ob. hospody.

kalendář akcí
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v SoBoTU 12. 10. 
pořádá oddíl kopané tradiční vinobraní 
od 20 hod. v sále sokolovny. k tanci a 
poslechu hraje skupina Haryho kocha.

v SoBoTU 30.11.2013
Adventní věnce (tvořivá dílna) - kul-
turní sál obecní hospody, od 9:00 do 
11:00 hodin

ve DnecH 13. – 15. 12. 2013 
bude uspořádán vánoční Jarmark.

Změna akcí vyhrazena.
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v  tomto roce Mendelova univerzita 
v brně slaví 90. výročí vzniku Školního 
lesního podniku Masarykův les křtiny, 
svého vysokoškolského statku, který 
slouží již od roku 1923 k  praktické 
výuce studentů. Podnik dlouhodobě ve 
spolupráci s pedagogy a vědci univerzity 
udržuje dědictví, které zde zanechali 
otcové zakladatelé – profesoři Haša, 
konšel, opletal a další.
Týká se to i známého lesnického Sla- 
vína, založeného v  roce 1929, který 
usměrňuje návštěvnost a umožňuje 
turistům příjemný pobyt v  lese. Svou 
vysokou estetickou hodnotou i sdělova-
nými informacemi objevuje lidem místa 
vybízející k odpočinku, k načerpání sil 
a  ke strávení příjemných chvil v  tichu 
lesa. v současnosti je zbudováno více než 
80 pomníků, studánek a pamětních desek 
lesnického Slavína, které citlivě zapadají 
do lesního prostředí. všechny opěvují 
přírodu a les, jejich hodnoty a krásy, při-
pomínají významné osobnosti lesnictví 
a umění. v dnešní době je kladen velký 
důraz na ekonomickou efektivitu. Přes 
nedostatek financí je lesnický Slavín 
školním podnikem smysluplně a účelně 
opravován, doplňován dalšími objekty 
i esteticky udržován, včetně okolních pa-
louků či míst, a to z výnosu lesa, částečně 
ze získaných dotací.

každý návštěvník se může pokochat 
univerzitními lesy, seznámit se s  les-
nickým Slavínem, projít se po udržo-
vaných lesních cestách, které jsou však 
bohužel díky jiným aktivitám dalších 
občanů i svévolně ničeny. volný vstup 
do lesa přináší i další velké nešvary, kte-
ré obtěžují slušné občany a při kterých 
dochází k poškozování lesních porostů, 
půd, přírodního prostředí a rušení klidu. 
Jedná se např. o provozování trekingové 

cyklistiky, četnou jízdu na koni nebo 
rozšiřující se trend nepovoleného vjezdu 
agresivních motorkářů, kteří si pletou les 
s areálem adrenalinových sportů. Zahra-
niční studenti, kteří se při svých stážích 
na školním podniku seznamují s českým 
lesnickým know-how, obdivují možnost 
neomezeného vstupu veřejnosti do lesů, 
a to i soukromých. važme si proto i my 
této výsady a respektujme ticho lesa.

Ing. Ivo Březina
vedoucí polesí Vranov u Brna

ŠLP ML Křtiny MENDELU
www.slpkrtiny.cz

tIchO leSa

o víkendu 17.8. a 18.8. 2013 se na te-
nisových dvorcích Sokola bílovice nad 
Svitavou konal po devítileté odmlce 
tradiční celostátní turnaj kategorie D 
mužů ve dvouhře a čtyřhře pod názvem 
biNAS cUP. Do obou soutěží se při-
hlásil maximálně stanovený počet hráčů, 
tj. 32 jednotlivců a 16 párů. vzhledem 
k  velkému počtu zápasů se v  sobotu 
hrálo také na tenisových dvorcích 
v Řícmanicích. Turnaj byl velmi kvalitně 
obsazen, vždyť posuďte - nejvýše nasa-
zeným byl #199 hráč českého žebříčku, 
kterému vévodí Tomáš berdych. Z po-

řádajícího oddílu se soutěží zúčastnilo 
8 hráčů, kdy většina z nich předvedla 
nadstandardní výkony. Z  domácích 
tenistů vyčníval luboš Taranza a Filip 
Štěrbáček. oba postoupili ve dvouhře 
mezi posledních 8 hráčů turnaje. ve 
čtvrtfinále Štěrbáček prohrál s pozděj-
ším vítězem Schillerem hladce 0:6, 1:6 
a Taranza naopak vybojoval semifinále, 
a to s nasazenou sedmičkou bahenským 
6:3, 3:6, 6:2, a slavil postup mezi posled-
ní čtyři. katem bílovických tenistů byl 
Jaroslav Schiller, který porazil i Taranzu 
6:3, 6:2. Pro zajímavost Schiller na cestě 

tj Sokol bílovice nad Svitavou
na tenisovém bInaS cUp se domácí neztratili

►



za triumfem zdolal ještě v prvním kole 
dalšího bílovičáka Petra opletala  st. 
Finále Terziev – Schiller přineslo nej-
krásnější tenis, kterému aplaudovalo 
hodně přihlížejících diváků. Schiller 
zvítězil ve dvou setech 7:5, 7:6 a odnesl 
si kromě „price money“ (finanční výhra) 
také pohár pro vítěze. ve čtyřhře měli 
domácí velké ambice, především pár 
balcárek-Marvan, který již v minulosti 
na obdobném turnaji skončil třetí, se 
bohužel neprosadil. Čtyřhru opanoval 
pár konig-Schiller, který si z  bílovic 
odvezl tzv. double (vítězství ve čtyřhře). 
co napsat závěrem. Turnaj se povedl, 
počasí nám přálo, občerstvení a přede-

vším gulášek si mnoho lidí pochvalo-
valo a sobotní večerní after-párty byla 
excelentní.
Poděkování tak patří především jedin-
cům z  tenisového oddílu, jmenovitě 
Petru opletalovi, „bobovi“ Moserovi 
a Evženovi Eberhardovi. Zvláštní po-
děkování patří starostovi obce Mirkovi 
boháčkovi, který věnoval do soutěže 
věcné ceny se symboly obce bílovice 
nad Svitavou.

Poznámka redakce:
Poděkování za uspořádání a průběh  

turnaje patří i Petru Marvanovi,  
autorovi tohoto článku.

vážení čtenáři,
chtěla bych vám přiblížit činnost oddílu 
atletiky. Tréninky máme 2x týdně, v úte-
rý a v pátek, vždy za Sokolovnou. Menší 
děti - kategorie přípravka - trénují vždy 
v  pátek. Atletický oddíl každoročně 
pořádá Jarní běh a vánoční běh Rudolfa 
Těsnohlídka - tyto závody jsou již tra-
dičně pro širokou veřejnost.
Protože atletika má mnoho různých dis-
ciplín a je rozmanitá, nabídne každému 
něco. Nemáme nouzi o cenné úspěchy, 
asi největším úspěchem v loňském roce 
je titul vícemistryně Evropy Michaely 
Dieselové, ročník 2000, v  běhu na 
800 m. v sobotu 30. března se konalo 
Mistrovství ČR v přespolním běhu ve 
Střelských Hošticích. Tohoto závodu 
se účastnila v kategorii dorostenek ka-
teřina lišková a doběhla si na náročné 
3,5 km dlouhé trati pro krásné 17. místo 
z celkového počtu 35 závodnic. v sobo-
tu 20. dubna se konaly v blansku jedny 
z  prvních letošních závodů na dráze 
– Memoriál věry bušové-Gilkové. 
v hlavním závodě na 800 m se umístila 
kateřina lišková na 3. místě, v novém 
osobním rekordu, a těsně za ní na 
úžasném 5. místě Michaela kieselová, 
taktéž ve svém novém osobním maximu. 
v běhu na 60 m překážek zvítězila v ka-
tegorii starší žákyně Anežka Mezerová.
cenná vítězství jsme si přivezli ze So-
kolských přeborů ze dne 27. dubna - Jan 
kokojan 1. místo, Jan liška 8. místo, 

barbora Alexová 1. místo, Jana koko-
janová 7. místo v  kategorii přípravka; 
Tatiana Saviola 1. místo, klára Mikul-
cová 2. místo v kategorii mladší žákyně; 
Alena Petlachová 2. místo, Magdalena 
kokojanová 7. místo v kategorii starší 
žákyně; kateřina lišková 1. místo 
a  Šárka oherová 3. místo v  kategorii 
dorostenky.
Družstvo mladších dětí – přípravka – se 
účastní soutěží družstev Zajícovy ligy. 
Do této soutěže je zapojeno přes deset 
vynikajících týmů z celé Moravy, takže 
i nejmenší děti mají možnost porovnat 
si síly s ostatními. Z celkem tří závodů, 
které již proběhly, Tatiana Saviola 2x 
vybojovala 1. místo a jednou skončila 
druhá. Eliška Mezerová ve své kategorii 
také jednou zvítězila a jednou byla dru-
há. Jan kokojan se stal absolutním vítě-

zem čtyřboje třetího závodu v břeclavi. 
Ze stejného závodu si odnesla triumf ve 
skoku dalekém Jana kokojanová.
16. června jsme se již tradičně účastnili 
Memoriálu ludvíka Daňka. v absolut-
ním pořadí družstev nám o pár bodíků 
uniklo druhé místo. Ale myslím si, že 
i  tak 3. místo bylo ve vysoké konkurenci 
velmi zasloužené. o tento výsledek bo-
jovali: Šimon Adam cikánek, Markéta 
Jonášová, Anita cikánková, Jan liška, 
Šárka oherová a kateřina lišková. 
Zkrátka nedá se nic dělat, příště budeme 
lepší. :-)
Ještě bych touto cestou chtěla poděkovat 
obětavým rodičům, kteří nám pomáhají 
s dopravou dětí na závody. Moje vřelé 
díky patří také Marii Retkové za pomoc 
s vedením přípravky.

Za oddíl atletiky Kateřina Lišková

atletIka v bílOvIcích
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Filip Štěrbáček při podání
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Tři Studně 12.-16.6.2013 - malé ohlédnutí za 
úspěšným vystoupením české reprezentace 
na evropském šampionátu žactva a dorostu
Dvacet chlapců a dívek v konkurenci 
9  států Evropy ve 4 věkových kate-
goriích posbíralo 22 medailí, což je 
maximum ve 14-leté historii těchto 
Mistrovství Evropy. Pořadí států:
 1. Česká republika (22 medailí)
 2. Ukrajina (17 medailí)
 3. Rusko (16 medailí)

M14: Na kluky jakoby padla z předcho-
zích dnů trošku únava. Jejich výkony 
nebyly vůbec špatné, ovšem nejlepší vý-
kon vojty bžatka stačil pouze na čtvrté 
místo. Dominik Šrom jako nejmladší 
bílovický reprezentant se na svém 
prvním Mistrovství Evropy umístil na 
velmi pěkném 6. místě. Favorit závodu 
Martin kinc bohužel ze zdravotních 
důvodů závod nedokončil. Zvítězil 
Artem Malovanyi z Ukrajiny.

Týmy: 1. Rusko, 2. Ukrajina, 3. Česko
M16: 1. Martin Šimáček (ČR, Pardu-
bice), 2. Nils Stein (Německo), 3. Jan 
Priessnitz (ČR, Sk Radiosport)
Týmy: 1. Česko, 2. Ukrajina, 3. Ru-
munsko
Pozn.: v kategorii W14 (mladší dívky) 
nemá Sk RADioSPoRT zastou-
pení, nicméně i v této kategorii české 
závodnice dosáhly pěkných výsledků, 
zejména zásluhou Daniely Trpákové 
z chebu (zlato 3,5 MHz), Anny Sobot-
kové z Prahy (bronz 3,5 MHz) a Anny 
chmelařové, také z Prahy (4.  místo 
3,5 MHz). v závodě 144 MHz zvítězila 
bára Filová ze Slovenska a ve sprintu 
ljubov lebedieva z Ukrajiny.

nominace na mistrovství evropy 2013 v rádio- 
vém orientačním běhu, tentokrát dospělých ka-
tegorií: 7. – 14. září 2013, kudowa zdrój, Polsko
Českou republiku a Sk RADio-
SPoRT budou na ME 2013 reprezen-
tovat tito sportovci:
Jakub Šrom, kategorie M19, největší 
úspěch: 1. místo na MS 2012 (sprint)
letošní cíl: individuální medaile, obha-
joba titulu Mistra světa
Antonín Šindelka, kategorie M40, 
letošní cíl: individuální medaile
Petr Hrouda, kategorie M40, největší 
úspěch: 7. místo na ME 2011 (3,5MHz)  
letošní cíl: nezkazit závody
Zbyněk Žáček, kategorie M40, největší 
úspěch: 2. místo na MS 2012 (sprint)
letošní cíl:  individuální medaile ve 
sprintu nebo foxoringu
Jiří Mareček, kategorie M50, nej-
větší úspěch:  2. místo na MS 2010 
(3,5MHz), 2x3.místo na MS2012 
(sprint,144 MHz)
letošní cíl: individuální medaile
Pavla Hažmuková, kategorie D35, 
největší úspěch: 4. místo na ME 2011 
(144MHz)
letošní cíl: nedělat chyby při závodě
Alexandra látalová, kategorie D50, 
největší úspěch: 2. místo na MS 2012 
(144MHz)
Petra Hanslianová, kategorie D60

věřme, že se našim reprezentantům 
bude na Mistrovství Evropy 2013 dařit 
a že přivezou z Polska co nejvíce me-
dailí. Přejme jim k tomu hodně štěstí, 
co nejlepší počasí a co nejrychlejší nohy.

Iva a Jiří Marečkovi, Jakub Šrom

Sk RadioSpoRt
ve víru evropských šampionátů

bílovický Sk Radiosport v této oblasti 
nenašel konkurenci a odváží domů 
13  medailí. Sedm bílovických repre-
zentantů dopomohlo k zisku více než 
polovině medailí, které ČR získala.
První závod - klasika 144 MHz, fyzicky 
i technicky náročná trať:
W16: Na dvoumetru se Češkám příliš 
nedařilo. Nejlepší barbora Matoušková 
z Prahy vybojovala 4. místo, naše kate-
řina bžatková skončila až 13. Zvítězila 
Tatiana ovchinnikova z Ruska.
Týmy: 1. Rusko, 2. Ukrajina, 3. Česko
M14: 1. Martin kinc (ČR, Sk Radio-
sport), 2. Jan Švec (ČR, Praha), 3. Nikita 
Daniliuk (Rusko)
Týmy: 1. Česko, 2. Ukrajina, 3. Rusko
M16: 1. Martin Šimáček (ČR, Pardu-
bice), 2. Matěj Žáček (ČR, Sk Radio-
sport), 3. Pavlo lebedyev (Ukrajina)
Týmy: 1. Česko, 2. Ukrajina, 3. Rusko

Druhý závod - sprint 3,5 MHz, velmi 
rychlý závod, náročný na bleskovou 
orientaci i rozhodování:
W16: 1. kateřina bžatková (ČR, Sk 
Radiosport), 2. luchana Naumenko 
(Ukrajina), 3. Natalia Ravkova (Rusko)
M14: 1. Fedyr karpovych (Ukrajina), 
2.  Jan Švec (ČR, Praha), 3. vojtěch 
bžatek (ČR, Sk Radiosport)
M16: 1. Matěj Žáček (ČR, Sk Radio-
sport), 2. Arsentiy Abramov (Ukrajina), 
3. Martin Šimáček (ČR, Pardubice), 
Robert Polák skončil na nevděčném, 
přesto úspěšném 4. místě.
Třetí závod - klasika 3,5 MHz, technic-
ky o něco méně náročný závod, běžený 
ale ve vysokém tempu:
W16: 1. luchana Naumenko (Ukraji-
na), 2. kateřina bžatková (ČR, Sk Ra-
diosport), 3. Elena Pisarenko (Rusko)
Týmy: 1. Ukrajina, 2. Rusko, 3. Česko



Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Ing. Karel Hynšt
realitní a finanční makléř ve Vašem sousedství

Nabízím:
Profesionální realitní a finanční poradenství,  

zprostředkování prodeje nebo nákupu nemovitostí 
(domy, byty, chaty, pozemky), oceňování nemovitostí.

aKtuálNí poptávKa:
rodinný dům se zahradou, pozemek v Bílovicích 

Nezávaznou schůzku si domluvte na
telefonu: 604 533 466 

nebo na e-mailu: karel.hynst@re-max.cz


