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Blíží se konec volebního období a tak asi 
nikoho nepřekvapí, že toto vydání Bílo-
vického zpravodaje se věnuje převážně 
hodnocení uplynulého čtyřletého období 
a přípravám na volby, které proběhnou 
ve dnech 10. a 11. října 2014. Soupis 
toho, co se povedlo realizovat nebo při-
pravit a předat k řešení nově zvolenému 
zastupitelstvu je určitě na místě, najdete 
ho na dalších stránkách. Je velmi dobré, 
že jsou další a další lidé, kteří mají chuť 
pro obec a spoluobčany něco dělat, ať 
už jsou v práci pro veřejnost zkušení 
nebo nezkušení. Osm zaregistrovaných 
kandidátek pro volby do zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou o tom svědčí. 
Asi každý najde na hlasovacích listinách 
několik kandidátů, o nichž si myslí, že 
jsou schopní pro veřejnou funkci. Buď 
je známe osobně, nebo je můžeme jako 
zastupitele z minulého nebo i dřívějšího 
volebního období nějak hodnotit. Vždy se 
mezi nimi najdou lidé aktivní, energičtí, 
ochotní věnovat práci v zastupitelstvu svůj 
čas. Jsou však i takoví, kteří se neproje-
vují, nemají na funkci čas, nepřicházejí 
s žádnými nápady. Pak je výběr snadný. 
Jak se však dívat na kandidáty, kteří jsou 
noví? Máme v Bílovicích velké množství 
lidí, kteří zde nebydlí příliš dlouho, jaksi se 
zaběhl pro ně výraz „naplavenina“ a pro 
rodilé Bílovčáky zase výraz „starousedlí-
ci“. Koho tedy volit? Právo být volen má 
podle zákona každý, kdo je v obci trvale 
přihlášen a souhlasí se svou kandidatu-
rou. Pro výsledek voleb je ve skutečnosti 
jedno, zda budou zvoleni starší nebo 
mladší, zkušení nebo nezkušení, rodilí 
nebo přistěhovalí. Záleží především na 
jejich přístupu k vykonávání funkce. Dalo 
by se předpokládat, že schopný lídr má 
k sobě i schopné kandidáty, ale nemusí 
to tak být. Kteří a jací lidé jsou ochotni 
„nést svou kůži na trh“ se už brzo dozvíme 
nebo si to můžeme vyhledat na webových 
stránkách MěÚ Šlapanice.
Přeji nám všem, aby volby dobře dopadly, 
to znamená, aby byli zvoleni kandidáti,  
o kterých budeme slyšet a budeme za nimi 
vidět další kus dobré práce.
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vážení spoluobčané,
končí léto, které asi ani nezačalo a za-
počal nový školní rok, ve kterém usedlo 
do lavic 64 prvňáčků. Nejprve jsme se 
koncem června rozloučili s našimi žáky 
9. tříd, kteří se rozutekli na střední školy 
a gymnázia.
v  červnu jsme přihlásili náš bílovický 
zpravodaj do soutěže o nejlepší obecní 
zpravodaj 2013, kde jsme se umístili na 
krásném třetím místě. byl jsem osobně 
jako představitel obce přebírat diplom 
v  rámci slavností Dnů dobré vůle na 
velehradě 4.7.2014.
během léta se podařilo zadministrovat 
dotaci na pořízení štěpkovače a domá-
cích kompostérů. Štěpkovač se bude 
používat v  rámci obecní údržby a na 
domácí kompostéry bude vytvořen po-
řadník. Na kompostér bude mít nárok 
jen bílovický občan s trvalým pobytem 
v  bílovicích nad Svitavou a  pozem-
kem na katastru bílovic. v  případě, 

že bude méně zájemců, pravidla se 
upraví a v případě, že bude více zájem-
ců, žádáme o další dotaci. S  každým 
občanem, který si vyzvedne kompostér, 
obec podepíše smlouvu o výpůjčce na 
dobu 5let. objem kompostérů je 900 
litrů a tímto všechny občany bílovic 
nad Svitavou vyzývám: přijďte na obecní 
úřad na podatelnu a napište se do po-
řadníků. Předání kompostérů by mělo 
proběhnout koncem měsíce září.
Nyní dokončujeme dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí na kropící 
a čistící vůz. byli jsme opět úspěšnými 
žadateli a tento vůz nám pomůže se 
zimní údržbou. Ano, již nyní v září se 

musíme připravovat na zimní údržbu, 
tento rok může zima udeřit formou 
horších klimatických podmínek než 
byla minulá zima.
v běhu jsou také naše tři velké projekty, 
tj. „rekonstrukce základní školy“, „pře-
stupní terminál iDS JMk“ a dlouho 
avizovaný nový „střed obce“, kde bude 
nově vybudovaná pošta, obecní úřad, 
knihovna, nové sociální zázemí k obec-
ní hospodě, parkoviště a náměstí. velice 
pozitivní informace je, že konečně po 
dlouhých letech vyjednávání na novém 
středu obce bude i bANkoMAT 
(Fiobanka). veškeré informace k těmto 
projektům jsou popsány v samostatném 
článku v tomto zpravodaji.
v říjnu tohoto roku budou probíhat ko-
munální volby do zastupitelstev obce. Ať 
volby dopadnou jakkoli, jsem velice rád, 
že se nám podařilo za tak krátkou dobu 
cca 2,5 roku, po kterou jsem ve funkci, 
získat spoustu dotací. Pomohly nám 
vybavit komunální technikou údržbu 



z jednání Rady Obce
bílovice nad Svitavou

zpRáva

obce, vytvořit systém bRko (biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu), 
povedla se výsadba zeleně a také jsme 
stihli opravit spoustu zkratek a schodů. 
Probíhá oprava/reklamace střechy na 
nové přístavbě základní školy.
Připravuje se ve spolupráci s  městem 
brnem předání vánočního stromu, který 
má tento rok velké výročí - 95  let od 
nalezení děvčátka lidušky, 90 let od 
odvezení prvního vánočního stromu, 
85  let od otevření dětského domova 
Dagmar a v pořadí 25. strom v řadě, kte-
rý putuje do brna na náměstí Svobody. 
Připravujeme náš tradiční již 3. ročník 
vánočního jarmarku, nyní hledáme 

jeDnání | 04. 06. 2014
Rada obce schválila
•	 Smlouvu o dílo s vítězným uchaze-

čem na akci „k 00071b – Rozšíření 
infrastruktury pro vzdělávání v bí-
lovicích nad Svitavou“, společnost 
vRbA s.r.o, Sukova 1052/6, 678 01 
blansko, iČ: 46993223, s nabídko-
vou cenou 5 133 526,- kč bez DPH

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jmk č. 024869/14/ok, ve výši 
39 000,-kč na akci Festival v rámci 
projektu bílovická křižovatka

•	 Dohodu o zániku nájmu prostor 
sloužících podnikání v č. p. 46, Tyr-
šova ul., ke dni 30.6.2014, obecní 
hospoda

•	 Plat a jeho složky panu Mgr. Michalu 
klaškovi, řediteli ZŠ bílovice nad 
Svitavou

•	 Smlouvu č. 121130714 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP na akci „Svozový 
systém biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu“ ve výši 
119 700,- kč

•	 Podání žádosti na SFRb na bD 
Šebelova 734 o zkrácení vázací doby 
z 20 let na 10 let

Rada obce bere na vědomí
•	 Zprávu auditora a účetní uzávěrku 

2013. Závěry z ní vzala na vědomí, 
doporučuje Zo její schválení.

•	 Projektovou dokumentaci stavby 
„Revitalizace středu obce“ pro účely 
územního a stavebního rozhodnutí. 
Ro souhlasí s  odstraněním staveb 
dle přiložené projektové dokumen-
tace bouracích prací.

jeDnání | 18. 06. 2014
Rada obce schválila
•	 Nového nájemce malometrážního 

bytu č. 208 o velikosti 1 + kk v DPS
•	 Počet dětí v  jednotlivých třídách 

mateřské školy pro školní rok 
2014/2015: ve dvou třídách bude  
27 dětí, v jedné třídě 25 dětí, v další 
23 dětí a v nejmenší třídě bude 18 dě- 
tí, ve třídě v budově ZŠ bude 17 dětí. 
celková kapacita počtu 137 dětí 
nebude tímto překročena 

•	 Realizaci akce „Technická infra-
struktura pro oblast bR12, bílovice 
nad Svitavou – i. fáze“  rozvody NN, 
sdělovací kabely o2, vodovod, plyno-
vod a splašková kanalizace

•	 výjimku ze vzdálenosti vrtané studny 
na pozemku p.č. 23/1, k.ú. bílovice

•	 výstavbu schodů k  pozemku p.č. 
1206/6, k.ú bílovice dle předlože-
ného návrhu

•	 výměnu pochůzných dřev na láv-
ce přes řeku Svitavu za cenu do 
50.000,- kč

Rada obce bere na vědomí
•	 oznámení ředitelky mateřské školy, 

že od 1.9.2014 do 31.8.2015 se mění 
výše úplaty za předškolní vzdělávání 
v MŠ z 378,- kč na 371,- kč měsíčně 
na 1 dítě

•	 Znalecký posudek č. 990/16/2014  
na stanovení výše obvyklé jednotkové 
ceny pozemků v  k.ú. bílovice nad 
Svitavou ze dne 4.6.2014

•	 ocenění pozemků dle znaleckého 
posudku a trvá na prodeji pozemků 
užívaných jako předzahrádky u by-
tového domu obřanská 615 za cenu 
500,- kč/m2

jeDnání | 09. 07. 2014
Rada obce schválila
•	 výjimku vjezdu vozidla nad 5t 

a s průjezdem max. 15 vozidel nad 
5t za účelem zásobování stavby 
RD Fügnerovo nábřeží. Jako jediný 
možný přístup povoluje trasu z Ha-
vlíčkovy ulice.

•	 Předloženou cenovou nabídku firmy 
Máša stavby s.r.o. a s  návrhem na 
opravu cesty Husova - Melatín 

•	 Rozšíření stávající komunikace o za-
travněný pás před domy čp. 503 a 577 
Teperova ul. Dle zákona č. 361/2000 
Sb., zákon o silničním provozu, 
musí být zachována na obousměrné 
komunikaci šířka 6m, a proto nelze 
v  ulici Teperově povolit vyhrazené 
parkování.

•	 Demolici stavby č.ev. 130, Husova, 
bílovice nad Svitavou na pozemku 
p.č. 548 a 675/3

•	 Poskytnutí finančního příspěvku spo-
lečnosti babybox ve výši 5.000,- kč 

•	 Smlouvu o dílo 8/2014/D se spo-
lečností viPA cZ, s.r.o. na zajištění 
rozpočtu nákladů na vytápění jed-
notlivých bytů

•	 Příkazní smlouvu číslo v 00007 na 
akci „v 00007 – Pořízení štěpkovače 
a kompostérů pro zkvalitnění naklá-
dání s bioodpadem v obci
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►

náhradní prostory z  důvodů výstavby 
středu obce. vše se včas dozvíte z  in-
formačních letáků.
Tento rok v měsíci říjnu slavíme také 
20. výročí prvního vysílání kabelové 
televize. Děkuji tímto p. bučkovi 
a  p.  kieslovi za to, že po celou dobu 
dvaceti let se dobře starali o natáčení 
a vysílání naší kabelové televize. více 
se dočtete v článku tohoto zpravodaje.
vážení spoluobčané, přeji vám krásně 
strávený podzim, šťastnou ruku při ko-
munálních volbách a možná se všichni 
společně sejdeme při příležitosti někte-
rých akcí, které obec bílovice nad Svitavou 
bude pořádat. Miroslav Boháček



•	 Podání žádosti na MŠMT, a to na rozšíření MŠ bílovice 
nad Svitavou, projekt na půdní vestavbu 1 třídy zpracován 
ing. arch. vlhovou, stavební povolení do 2015

Rada obce vzala na vědomí
•	 informaci a posudek o vlhkostních problémech bytového 

domu vodárenská 700, bude dodán projekt na opravu. 
oprava hrazena z fondu oprav tohoto domu.

•	 odstoupení od koupě pozemků, které byly schváleny 
k odprodeji dne 26.03.2014 na zasedání zastupitelstva č. 
18/2010-2014 pod čísly usnesení 4.4.b, 4.4.c a 4.4.d.

jeDnání | 30. 07. 2014
Rada obce schválila
•	 Smlouvu o nájmu bytu č. 208/733/kk malometrážnímu 

bytu o velikosti 1 + kk, č.b. 208 v DPS
•	 výjimku ze vzdálenosti vrtané studny na pozemku p.č. 

813/9, k.ú. bílovice
•	 Projektovou dokumentaci na stavbu „Napojení administrativní 

budovy na vodovod a splaškovou kanalizaci“, Havlíčkova 533
•	 Nevýhradní licenční smlouvu o užití Digitální model reliéfu 

ČR – 4.generace s ČR
•	 Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemné propagaci mezi 

koMEToU GRoUP, a.s. a obcí bílovice nad Svitavou, 
kterým se platnost smlouvy prodlužuje do 31.8.2015

•	 Postup vyřízení stížnosti: požádat výrobce, aby zaslal certi-
fikát, že vozidlo splňuje podmínky provozu na pozemních 
komunikacích a kopii poslat na vědomí

•	 Jednotný postup ve věci vlastnictví pozemků pod starými 
místními komunikacemi a pokusit se do konce roku vyřešit 
převod na obec, návrh je za stejnou cenu jako při převodu 
ul. Dobrovského 350,- kč/m2

Rada obce vzala na vědomí
•	 informaci o opravě izolace bytového domu obřanská 615 

a souhlasí s opravou obslužného chodníku kolem domu na 
pozemcích ve vlastnictví obce

jeDnání | 13. 08. 2014
Rada obce schválila
•	 Smlouvu o nájmu bytu č. 207/733/k k malometrážnímu 

bytu o velikosti 1 + kk, č.b. 207 v DPS
•	 Smlouvu o dílo č.11/2014/D se společností RENARDS 

dotační, s.r.o. na zhotovení žádosti o dotaci - z  Fondu 
rozvoje kapacit mateřských a základních škol, programu 
133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základ-
ních škol na projekt s pracovním názvem „vestavba MŠ 
v bílovicích nad Svitavou“

•	 Přijetí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
20.000,- kč na realizace projektu „25. Silvestrovský běh 
do schodů“

•	 Splátkový kalendář dle kupní smlouvy 26/2013

jeDnání | 14. 08. 2014
Rada obce schválila
•	 Na základě doporučení výběrové komise vyloučení ing. 

Svatoslava Černoška, Příjezdová 29b, brno 612 00, iČ: 
16307445 z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny v sou-
ladu s §77 odst. 6 a §76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách

•	 Na základě doporučení výběrové komise rada obce 
schvaluje vítězného uchazeče na zakázku s označením  
„k 00122 – Dopravní uzel iDS JMk a Rozšíření infra-
struktury pro vzdělávání – TDS“ společnost Truvia s.r.o., 
Školní 560/3, Střelice 664 47, iČ: 01505785

•	 Příkazní smlouvu se společností Truvia s.r.o., Školní 560/3, 
Střelice 664 47, iČ: 01505785 na činnost technického 
dozoru stavebníka při provádění staveb „Dopravní uzel 
iDS JMk“ a „Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání 
v bílovicích nad Svitavou“

jeDnání | 27. 08. 2014
Rada obce schválila
•	 Nového nájemce malometrážního bytu č. 312 o velikosti 

1 + kk v DPS
•	 Nesouhlas s prodejem části pozemku p.č. 1212/47, obec 

v dané lokalitě kolem místní komunikace Husova neplánuje 
žádný odprodej pozemků

•	 Dle předložené projektové dokumentace výstavbu nového 
RD Husova 195. Rada obce upozorňuje na existenci vodo-
vodního řadu Spolku uživatelů vody Polanka.

•	 Stavbu RD na pozemku p.č. 813/9, dle předložené pro-
jektové dokumentace, za podmínky, že po dobu výstavby 
RD i po dokončení stavby bude zachováno zábradlí podél 
chodníku ulice Nad Tratí dle příslušných předpisů

•	 Majetkové řešení výkupu pozemků pod komunikací v ulici 
Jiráskova: vše řešit v celé šíři od plotu k plotu (včetně za-
travněných pásů) pro zachování komplexního a jednotného 
řešení ulice Jiráskovy

•	 Z důvodu jednotného řešení komunikace Jiráskovy ne-
souhlas s  odprodejem části pozemku p.č. 239/20 před 
domem č.p. 656 

•	 Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřej-
né zakázky „v00008 - kropící vůz“ jako dodavatele firmu 
Nilfisk-Advance s.r.o.

•	 výstavbu komunikace pro akci „výstavba iS a komunikace“ 
- bílovice nad Svitavou na pozemcích ve vlastnictví obce 
p.č. 450/58, 450/2

Rada obce vzala na vědomí
•	 Postup přidělování domácích kompostérů: možnost zís-

kání kontejneru bude zveřejněna a v prvním kole budou 
kompostéry předány do výpůjčky dle pořadí přihlášení 
zájemců, kteří mají v obci trvalý pobyt a vlastní pozemek 
na k.ú. bílovice nad Svitavou

Martin Vozka, místostarosta
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RáMOVání OBRAZŮ A PASPARTOVání 
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http://www.ramovani-brno.eu 

řádková inzerce
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Č.19/2010-2014,  
kOnAnéhO  
Dne 11.6.2014
Zveřejňujeme zkrácenou a upravenou 
verzi dokumentu, pro dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v plat-
ném znění.
Zo schválilo program, zvolilo členy ná-
vrhové komise, volební komise, ověřova-
tele a určilo zapisovatelku, místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.

ZO SchVálIlO 
•	 účetní závěrku obce bílovice 

nad Svitavou sestavenou ke dni 
31.12.2013 dle přílohy.

•	 závěrečný účet obce a zprávu auditora 
za rok 2013 dle přílohy.

•	 uchazeče, Českou spořitelnu a. s.,  
kounicova 4, 602 00 brno, iČ 
45244782, s nejvýhodnější nabídkou, 
podanou v otevřeném zadávacím 
řízení na služby, zadanou v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění, 
na akci s názvem “k 00071A – úvěr 
bílovice nad Svitavou“ a rozhodlo 
o přidělení zakázky.

•	 uzavření Smlouvy o úvěru mezi 
Českou spořitelnu a.s., kounicova 4,  
602 00 brno, iČ 45244782 a obcí bí-
lovice nad Svitavou ve výši 40.mil. kč.

•	 prodej oddělené části pozemku p. 
č. 718/49 nově nazvané jako p. č. 
718/57 o výměře 64 m², k. ú. obec 
bílovice nad Svitavou. Prodávající 
obec bílovice nad Svitavou, kupující 
v. D. a M.D., bílovice nad Svitavou. 
kupní cena 400,- kč za 1 m², celková 
kupní cena 25.600,- kč.

•	 prodej pozemků: st. p. 1644 o výměře 
5 m², p. č. 718/47 o výměře 61m² 
a část pozemku p. č. 718/49 nově 
nazvanou jako p. č. 718/58 o výměře 
54 m², vše k. ú. obec bílovice nad 
Svitavou. všechny tyto tři pozemky 

mají celkem výměru 120 m². Prodá-
vající obec bílovice nad Svitavou, 
kupující RWE GasNet, zastoupené 
firmou EkoPlAN s. r. o., 51757, 
Pěčín 147. kupní cena – 350 kč/m²,  
celková kupní cena 42.000,- kč.

•	 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskyt-
nutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních 
bytů ze dne 15.12.1997, č.j. UZ-
SvM/b/8962/2014-HMU2, se 
zástavním věřitelem ÚZvM ČR. 
Dodatek je přílohou zápisu č. 10.

•	 Rozpočtové opatření č. 2/2014 dle 
přílohy.

•	 Smlouvu o poskytnutí dotace z Re-
gionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod, pro projekt 
s názvem „Přestupní uzel Terminál 
iDS JMk“ u železniční stanice  
v bílovicích nad Svitavou“, číslo 
projektu: cZ.1.11/1.2.00/34.01580. 
obci bílovice nad Svitavou je po-
skytována dotace maximálně ve výši  
20 388 069,40 kč, dle přílohy č. 12.

Č.20/2010-2014,  
kOnAnéhO  
Dne 11.8.2014 
Zveřejňujeme zkrácenou a upravenou 
verzi dokumentu, pro dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v plat-
ném znění.
Zo schválilo program, zvolilo členy ná-
vrhové komise, volební komise, ověřova-
tele a určilo zapisovatelku, místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.

ZO SchVálIlO 
•	 Zo na základě zprávy o posouzení 

a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
s názvem „k00071c- dopravní uzel 
iDS“ na akci Přestupní terminál „do-
pravní uzel iDS JMk u železniční 
stanice bílovice nad Svitavou, schvá-

lilo jako vítězného uchazeče na pod-
limitní veřejnou zakázku na stavební 
práce, zadávanou v otevřeném řízení 
dle Příručky pro žadatele a příjemce 
Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod a dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění, dodavatele stavby společnost 
Skanska a.s., iČ: 26271303, Praha 
4, chodov. líbalova 1/2348, PSČ 
149 00, za cenu 13 360 031,- kč bez 
DPH. Zpráva o posouzení a hodno-
cení nabídek je přílohou zápisu č. 3.

•	 Smlouvu o dílo na akci Přestupní 
terminál „dopravní uzel iDS JMk“ 
u železniční stanice bílovice nad 
Svitavou se společností Skanska a.s., 
iČ: 26271303, Praha 4. chodov, lí-
balova 1/2348, PSČ 149 00 za cenu 
13 360 031,- kč bez DPH. Smlouva 
je přílohou zápisu č. 4.

•	 Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti inženýrské sítě 
s oprávněným o2 czech Republic 
a.s, se sídlem: Praha 4, Za brumlov-
kou 2/266, 140 22 Praha 4, iČ: 601 
93 336, na pozemcích parc. č. 1207/1, 
p.č. 1207/2, p. č. 1207/19, p. č. 153/2, 
p. č. 774/2 a p. č. 156 v katastrálním 
území bílovice nad Svitavou, obci 
bílovice nad Svitavou zapsaných 
na lv č. 1 u katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště brno-venkov. Smlouva je 
přílohou zápisu č. 5.

•	 Smlouvu o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. vPi/
MS/2014/00015 s vlastníkem sítě 
elektronických komunikací o2 
czech Republic a.s, se sídlem: Praha 
4, Za brumlovkou 2/266, 140 22 
Praha 4, iČ: 601 93 336. výše ná-
kladů Překládky SEk stanovených 
na základě Projektu ke dni uzavření 
této smlouvy činí   147.066,- kč 
(bez DPH). Smlouva je přílohou 
zápisu č. 6.

•	 udělení plné moci a souhlasí s pod-
pisem starosty obce na plné moci pro 
společnost o2 czech Republic a.s., 
se sídlem Jana babáka 11   612 00   
brno, ve věci zmocnění k  uzavření 
smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací z územ-
ního souhlasu č. j. 207/2013 /bNS/
SÚ vydaného obecním úřadem 
bílovice nad Svitavou, stavebním 

jednání zastupitelstva 
Obce bílovice nad Svitavou 

vÝpISy z USneSení

►



úřadem, dne 10.4.2013 (stavební 
objekt Přestupní uzel „ terminál iDS 
JMk „u železniční stanice v bílovi-
cích nad Svit.“), k  placení nákladů 
za překládku z této smlouvy jménem 
stavebníka, k bezúplatnému  převodu 
práv z uvedeného územního souhlasu 
týkajících se stavebního objektu 
So402 – přeložky slaboproudých ka-
belů. Plná moc je přílohou zápisu č. 7.

•	 Dohodu o narovnání mezi coNSi-
STERoU s. r. o. , se sídlem Čechyň-
ská 14a, 602 00 brno, iČ 27751082, 
zastoupenou Petrem Doležalem, 
jednatelem firmy jako zhotovitelem 
a obcí bílovice nad Svitavou, se síd-
lem komenského 46, 664 01 bílovice 
nad Svitavou, iČ 00281581, zastou-
penou starostou obce Miroslavem 
boháčkem, jako objednatelem, ze 

dne 11.08.2014, jejímž předmětem je 
vymezení a narovnání sporných práv 
a povinností mezi oběma účastníky 
této smlouvy. Dohoda o narovnání 
v  plném znění je přílohou tohoto 
zápisu č. 8.

•	 Rozpočtové opatření č. 4/2014 dle 
přílohy.

Zpracovala: Vendula Bartáková

ROZŠíŘení ŠkOlY
S  ohledem na počet obyvatel bílovic 
zvyšující se intenzivní výstavbou na 
Polance a na Nivách se tímto problé-
mem zabývalo vedení obce již v letech 
2002-2006. Rozšíření školy s novou ko-
telnou v roce 2005 se ukázalo jako stále 
nedostačující. byly vypracovány studie 
rozšíření školy. varianta půdní vestavby 
do ul. komenského se s  ohledem na 
stáří budovy stala nereálnou. Existuje 
i studie s nástavbou školní budovy ve 
dvorním traktu o  další patro. v prosinci 
2012 byl vypsán dotační titul RoP Ji-
hovýchod, v rámci kterého bylo možno 
rozšířit kapacitu školy. Rozhodli jsme se, 
s ohledem na stále se zvyšující provoz 
aut na ulici komenského, pro řešení, 
v  rámci kterého přestavíme navazující 
budovu obecního úřadu na školní třídy 
a postavíme nový úřad s poštou ve středu 
obce. Jedná se o dva na sebe navazující 
projekty. Na projektu školy se začalo 
pracovat v prosinci 2012 a ke 30.3.2013 
jsme měli na stole pravomocné stavební 
povolení a současně dodrželi jen 3,5 mě-
síční termín od vypsání dotace po termín 
podání žádosti na RoP Jv. Původní 
plánovaný termín rozhodnutí o přidělení 
dotace byl RoP Jv posunut z  06/13 
na 09/13. Takto jsme se až v září 2013 
dozvěděli, že dotace v hodnotě 6 mil. kč 
byla schválena pro náš projekt a můžeme 
školu rozšířit. Teprve tento termín se 
tak stal závazným pro další projektování 
středu obce, který je popsán níže.

Stavba s  ohledem na provoz školy 
začala v  polovině června 2014. Dnes 
je dokončena 1.etapa: dvě třídy v pří-
zemí staré budovy vzniklé z kanceláří 
vedení školy a částečně z  bývalého 
bytu školníka. Hotová je úprava haly 
školy včetně propojení s budovou úřadu. 
Předána je i nově položená podlaha v tě-
locvičně, kde „vyskákané“ parkety také 
již nevyhovovaly. Termín dokončení 
2.etapy, původně dle požadavku RoP 
Jv nesmyslně plánovaný na 04/15, se 
podařilo posunout do 08/15. Přestavba 
v  budově dnešního obecního úřadu 
tak začne v  05/15 a dokončena bude 
v  08/15. Škola získá celkem 4 nové 
třídy, prostory pro vedení školy, 2 kabi-
nety pro učitele, opravenou tělocvičnu. 
Dle názoru vedení školy s ohledem na 
nárůst počtu dětí v obci již nebude ve 
výhledu 5 let potřeba dalšího zvětšování 
kapacity. Svému maximu se totiž blíží 
i kapacita školní jídelny a bylo by tak 
potřeba s  každou další třídou rozšířit 
i kuchyň školy.

STŘeD OBce
v 07/13 bylo osloveno 6 architektů na 
projekt středu obce. v 08/13 byly všech-
ny studie představeny zastupitelům 
a v 09/13 byly dvě nejlepší představeny 
občanům na veřejném zastupitelstvu. 
Skutečnost, že nám byly schváleny fi-
nanční prostředky na přestavbu úřadu 
na školu, jsme se dozvěděli až v 09/13. 

Projektovat cokoli dříve by byly vyhoze-
né peníze. od 10/13 jsme začali jednat 
s vítězným architektem a s dotčenými 
orgány. v 12/13 po schválení zastupi-
telstva obce byla podepsána smlouva 
a začala projekce. Probíhala pravidelná 
měsíční setkání s  projektanty, kde se 
dolaďovaly detaily, jednalo se s Českou 
poštou a dalšími institucemi v rámci cel-
kového řešení a realizace projektu. Dnes 
je projekt pro územní a stavební povo-
lení podán na stavební úřad. Současně 
probíhají práce na prováděcím projektu, 
podle kterého je stavba realizována, 
ale hlavně se na jeho základě soutěží 
zhotovitel stavby. Po 11 měsících od 
podepsání smlouvy s  architektem 
budeme mít v ruce potřebná povolení 
a můžeme stavět. Pokud jste někdy 
stavěli třeba svůj dům, tak jistě víte, jak 
dlouho „papírování“ trvá. S  ohledem 
na objem plánované výstavby je tento 
termín rekordní. Projekt na bourání 
dotčených budov je hotov a schválen, 
ale chceme bourání stávajících budov 
přidat k samotné výstavbě středu obce. 
Pokud bychom bourání k projektu ne-
připojili, museli bychom vypisovat další 
veřejnou soutěž. Hlavně ale chceme, 
aby zhotovitel nové výstavby věděl, jaký 
terén a podloží je pod budoucí stavbou, 
a abychom tak předešli případným pro-
blémům a zdržením při realizaci stavby.
Souběžně jsme zahájili přípravy na sou-
těži zhotovitele stavby. Pokud vše půjde 
bez větších problémů, tak bychom na 
konci letošního roku měli podepisovat 
smlouvu. Plánovaný termín výstavby 
budov je do 09/15. Parkoviště s  ná-
městím do 11/15. vánoční strom v roce 
2015 by se měl již rozsvěcovat na novém 
náměstí s úřadem, poštou, knihovnou, 
víceúčelovou obřadní místností. Máme 
potvrzen i tolik požadovaný bankomat 
jednoho bankovního domu.

Tři velké bílovické
InveSTIční akce
v letech 2014–2015
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PŘeSTUPní UZel IDS
Projekt přestupního uzlu v sobě skrývá 
úpravu komenského ulice v  části od 
tunýlku pod tratí po prostor před ná-
dražím, rozšíření a kompletní asfaltový 
povrch od Sokolovny po areál stavebnin 
včetně přeložek všech sítí, vybudování 
nových 50 parkovacích míst pod nádra-
žím, obratiště autobusů vč. zázemí pro 
řidiče. Na mimořádném zastupitelstvu 
obce v 08/14 byla schválena smlouva se 
zhotovitelem stavby firmou SkANSkA 
a.s. Staveniště si firma převzala 27.srpna 
2014. v letošním roce budou provedeny 
veškeré přeložky sítí v „kaštance“, kom-
pletně bude dle projektu vyřešen prostor 
před nádražím. Na jaře 2015 vybourání 

stávajícího a položení nového povrchu 
silnice. Termín dokončení 03/15.

S každou stavbou jsou spojeny kom-
plikace pro okolí výstavby. Jsme si toho 
vědomi, ale s ohledem na termíny, jako 
například zahájení školního roku nebo 
zúčtování dotací, se často musí praco-
vat i o víkendu. omlouváme se tímto 
občanům za hluk, prach či zvýšenou 
dopravu na stávajících, ale i budoucích 
staveništích a v  jejich okolí. letoš-
ní a  příští rok bude v  tomto hodně 
komplikovaný, ale s ohledem na to, co 
vznikne, věříme, že i vy jste ochotni do 
konce roku 2015 tolerovat tento ne-
komfortní stav. Nás jako úřadu a také 

pošty se výstavba výrazně dotkne. 
Do 04/15 se musíme přestěhovat do 
provizorních prostor v sále kulturního 
domu či dnešního obchodního domu, 
abychom uvolnili budovu pro dostavbu 
školy. víme ale, že to děláme pro dob-
rou věc. bohužel systém rozdělování 
a přidělování dotací a s tím spojených 
termínů je katastrofální, nelze si pláno-
vat, co chceme budovat. Ale na druhou 
stranu: bez těchto dotací na výstavbu, 
které jsme dostali v celkové výši 27 mil., 
bychom dokázali vlastními prostředky 
udělat sotva třetinu toho, co je do vánoc 
2015 před námi. Ještě jednou díky za 
pochopení a toleranci.

Vedení obce

v posledních měsících proběhla v naší 
obci obnova katastrálního operátu 
a byla zpracována digitální katastrální 
mapa (zkráceně DkM). v  době od 
2.  června 2014 do 13. června 2014 
byli na obecním úřadě bílovice nad 
Svitavou přítomni pracovníci katas-
trálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
pracoviště brno – venkov, u nichž si 
mohli všichni vlastníci, kteří mají své 
nemovitosti v katastrálním území naší 
obce, ověřit, zda nedošlo ke změně 
pojmenování pozemkových a staveb-
ních parcel, ke změně výměry nebo 
změně způsobu využití. Tuto možnost 
využilo pouze 252 z celkového počtu 
2910 vlastníků. Pokud došlo ke změně 
výměry pozemku, změně názvu nebo 
způsobu využití pozemku v souvislosti 
s  obnovou katastrálního operátu, je 
třeba, aby si tito občané podali v led-
nu 2015 nové daňové přiznání k dani 
z nemovitosti u příslušného finančního 
úřadu. Pro občany s trvalým pobytem 
v  naší obci je to zpravidla Finanční 
úřad brno – venkov, pracoviště brno, 
Příkop 8, páté poschodí. Povinnost 
podat nové daňové přiznání mají také 

noví majitelé nemovitostí, kteří si 
v naší obci nemovitost postavili, koupili 
nebo kteří ji prodali.
Pro vaši informaci, v obci bylo zaevi-
dováno už 903 popisných čísel. Z této 
číselné řady už mnohá čísla zanikla – 
na objekt byl vydán demoliční výměr 
a stavba byla odstraněna nebo byly 
dva domy sloučeny. Původní popisná 
čísla zaniklých objektů se už znovu 
nepřidělují.
Pokud je postavena nová budova, které 
se přiděluje číslo popisné (případně 
evidenční), požádá o jeho přidělení za 
stavebníka Stavební úřad písemně obec 
bílovice nad Svitavou a ta číslo přidělí 
(předpokladem je předložení podkladů, 
uvedených v § 121, odst. 1 stavebního 
zákona). Stavebník je potom povinen 
nechat si vyhotovit tabulku s přiděle-
ným číslem a označit jím budovu.
Číslem popisným jsou označovány 
objekty k trvalému bydlení nebo jiné-
mu účelu (zemědělské stavby apod.) 
Evidenčními čísly jsou zase označovány 
zahradní domky, chaty, chalupy a samo-
statně stojící garáže, které se nenachá-
zejí na pozemku u rodinného domu. 

Garáže u domu podle dnes platných 
zákonů označení číslem evidenčním 
nepodléhají.
v obci je evidováno v  současné době 
kromě domů s  čísly popisnými ještě 
dalších 568 objektů chat a garáží s čís-
ly evidenčními, dále se v obci nachází 
71 garáží bez čísla a dalších 118 jiných 
staveb rovněž bez čísla.
Digitální katastrální mapa byla zplat-
něna ke dni 1. července 2014. Součas-
ně byly katastrálnímu úřadu předány 
výsledky revize čísel popisných a čísel 
evidenčních, kde byly zjištěny nesrov-
nalosti zápisů v  katastru nemovitostí 
se skutečností. Týká se to zejména 
rodinných domů, rekreačních objektů 
a garáží, i starších, u nichž bylo vydáno 
pravomocné kolaudační rozhodnutí 
i přiděleno číslo popisné nebo evidenční 
a jejichž vlastníci dosud nepožádali 
o jejich zápis do kN.
v naší obci jsme takových případů našli 
mnoho, proto vyzýváme majitele, aby si 
zkontrovali správnost údajů v zápisech 
svých nemovitostí, buďto na stránkách 
www.cuzk.cz v sekci nahlížení do kN, 
nebo přímo na katastrálním úřadě pro 
Jm kraj, pracoviště brno – venkov, Úzká 
6, brno (tel: 542 532 211 – ústředna).
Možná jste se s některými těmito in-
formacemi dosud nesetkali, tak vám je 
alespoň tímto jednoduchým způsobem 
zprostředkováváme.

Zpracovala: 
Magda Mezuláníková 

(tel. 605 265 237)

a její důsledky

ObnOva
kaTaSTRálníhO OpeRáTU
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Předkladatelem projektu je obec bílo-
vice nad Svitavou. Projekt byl připraven 
a naplánován vedením obce. Projekt je 
z časových důvodů rozdělen na dvě etapy.
Předmětem je rozšíření kapacity zá-
kladní školy. Rozšíření kapacity bude 
docíleno dvěma způsoby – částečné 
stavební úpravy 1.NP ve stávající budo-
vě základní školy a přičlenění stávající 
budovy obecního úřadu a jeho následná 
přestavba pro účely školy. Hlavní vchod 
do komplexu budov školy zůstává stáva-
jící z ulice komenského. Pro zkvalitnění 
provozu hlavního vchodu a zajištění 
jeho bezbariérovosti budou vyměněny 

hlavní vchodové dveře za nové s širším 
křídlem a vybouráno stávající zádveří.
Realizací projektu vzniknou čtyři nové 
učebny a zkapacitnění školy zajištěním 
dalších nových šaten a dostatečné ka-
pacity sociálních zařízení.
v přízemí objektu základní školy, kde je 
nyní učebna pro 20 žáků, vznikají nově 
dvě učebny po 36 žácích. První etapa 
započala v  červnu 2014 přestavbou 
ředitelny a kanceláře zástupce ředitele 
na učebnu a zvětšení multimediální 
třídy na větší kapacitu. Touto přestav-
bou vzniknou dvě plnohodnotné třídy. 
Provoz ve stávajícím objektu základní 

Operační program cZ 1.11. ROP nUTS II jihovýchod, prioritní osa 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 11.3. 3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.

Registrační číslo projektu:  cz.1.11/3.3.00/36.01478
název projektu:  Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání 

v bílovicích nad Svitavou
Žadatel:  Obec bílovice nad Svitavou

školy zůstává zcela zachován. v přízemí 
pouze dojde ke zřízení nových učeben 
a drobné úpravy vestibulu.
Touto akcí dochází k další moderni-
zaci a zkvalitnění výukového prostředí 
ZŠ bílovice nad Svitavou.
Předpokládaná hodnota veřejné za-
kázky byla 7.270.000.- Kč bez DPH. 
V rámci soutěže byl vybrán dodavatel 
s nabídkovou cenou 5 133 526,- Kč bez 
DPH. Dotace je poskytována ve výši 
85% uznatelných výdajů a finanční 
spoluúčast obce je ve výši 15 %.

 Administrátor projektu: 
Mgr. Ida Kárná

V tomto zpravodaji věnujeme více prostoru 
volbám do zastupitelstva obce, které se 
budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014. 
V Bílovicích nad Svitavou bylo zaregistro-
váno 8 volebních stran, kterým jsme na-
bídli možnost krátce se voličům představit. 
nejdříve jsme však dali prostor stávajícím 
zastupitelům, aby zhodnotili svoji práci 
v uplynulých čtyřech letech. Může to být 
prospěšné při vašem rozhodování koho 

volit. na závěr si můžete přečíst informace 
k vlastnímu průběhu voleb. Odpovědi jsou 
seřazeny abecedně podle příjmení jednotli-
vých kandidátů.

Odpovědi 
nynějších 
zastupitelů
Zastupitelům jsme položili následující 
3 otázky. Z celkového počtu 15 odpo-
vědělo  9 zastupitelů. Neodpověděli 
RNDr. Taťána Součková, bc. Zdeněk 
Mezuláník, Jiří klíma, ing. Josef Pav-
lovský, ing. Dušan lázníček, ing. Mar-
tin Polák. Důvody, proč neodpověděli, 
nejsou redakci známy.

Otázky:
1. Sdělíte nám něco o sobě? (povolání, 

koníčky, rodina...)
2. Co jste za 4 roky v zastupitelstvu 

jako zastupitel pro obec dělal/
udělal(a)? Co se podařilo prosadit 
z vašeho volebního programu? Co 
Vám konkrétně?

3. budete znovu kandidovat ve vol-
bách do zastupitelstva v říjnu 
2014? Chcete něco dalšího vzkázat 
občanům?

MUDr. VenDUlA BARTákOVá
Nový směr
v době mého zvolení do Zo jsem pra-
covala jako vŠ pedagog a laborantka na 
Ústavu patologické fyziologie lF MU a 
tamtéž paralelně dokončuji postgraduál-

t
ém

a

do zastupitelstva obce
vOlby 2014
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ní studium. Dále jsem byla zaměstnaná 
jako praktický lékař v  předatestační 
přípravě. Po narození syna v roce 2013 
jsem se po mateřské na 1 den vrátila na 
lFMU, lékařskou praxi jsem zatím odlo-
žila. baví mě práce na zahradě, cestování, 
florbal. Rodině bych chtěla poděkovat za 
podporu a pomoc, bez ní by se všechny 
moje činnosti daly jen těžko stíhat.
celé 4 roky jsem byla předsedkyní 
mediální komise, což obnášelo hlavně 
přípravu bílovického zpravodaje a vy-
sílání bílovické televize. Z  volebního 
programu Nového Směru se podařilo 
splnit hodně – jako největší úspěch beru 
prosazení vybudování nového středu 
obce, další věci jsme připomenuli v před-
volebním letáčku. Já sama jsem tvrdě 
lobbovala za opravy zkratek a schodišť. 
Dále se mi podařilo domluvit rozšíření 
pracovní doby pošty a jinak jsem parti-
cipovala svými komentáři a hlasem na 
většině veřejných zasedání Zo.
budu znova kandidovat za Nový Směr 
– zaprvé proto, že chci vědět, jestli mi 
občané dají znova důvěru a také proto, 
že doufám, že svou prací v Zo dokážu 
přispět ke zlepšování kvality života 
v naší obci.

MIROSlAV BOháČek
Nový směr
Asi nemá cenu něco o sobě psát, proto-
že mě už skoro každý bílovický občan 
zná…jsem starosta této obce a snažím se 
co nejlépe s ostatními kolegy řídit tuto 
obec. bohužel, vzhledem k  pracovní 
vytíženosti a dotacím, které řešíme, 
jsem byl nucen všechny koníčky opustit 
a snažím se co nejvíce ve volném čase 
věnovat rodině. 

Je toho mnoho co se povedlo, informace
jsou vždy ve zpravodaji. vše úhrnem se 
dozvíte z našich volebních letáků. Mě 
samotného velice těší, že se podařilo 
prosadit vybudování středu obce, je to 
něco, co bílovice nikdy neměly... 
Ano, budu znovu kandidovat jako 
lídr na kandidátce za Nový SMĚR. 
chtěl bych vzkázat všem občanům 
v  bílovicích nad Svitavou…nebojte 
se přijít k  volbám a neobávejte se 
toho, že jsem „náplava“. věřím, že už 
spoustu z vás napadlo, proč jsem tak 
aktivní. Ano, tato práce mě baví, cítím 
se jako bílovčák a chci zde se svou 
rodinou strávit celý život. Rád bych 
vzkázal všem občanům, nyní máte 
opět možnost podpořit/nepodpořit 
nynější zastupitele nebo ty, kteří nově 
do zastupitelstva kandidují. Nechceme 
přece zastupitele, kteří nepomohou, 
nejsou aktivní a nezajímají se. Přeji 
vám šťastnou ruku. 

Ing. MIchAl kOPRDA
KSČM
Povoláním jsem konstruktér- projek-
tant petrochemických strojů a zařízení. 
Dlouhou dobu jsem působil v rafinerii 
ropy    basrah-Perský záliv, rafinerie 
ropy Salahudín irak, rafinerie ropy 
Homs Sýrie, rafinerie ropy Ashgabat 
Turkmenistan, rafinerie ropy Sazalom-
bata Maďarsko, rafinerie ropy Noví Sad 
Jugoslavie. v republice to bylo Paramo 
Pardubice, cheza Záluží, ostramo 
ostrava, kaučuk kralupy, Deza val. 
Meziříčí, Slovnaft bratislava, Slovnaft 
vojany, chemko Strážské, vSŽ košice. 
Můj mateřský závod je kSb brno. 
Moje záliby jsou moje vnoučata.

v  zastupitelstvu jsem pracoval s  ma-
lými přestávkami cca od roku 1980 ve 
funkci předsedy kontrolní a dopravní 
komise. Moje krédo bylo zlepšit životní 
prostředí v celé obci a zavést dopravní 
kázeň. byl jsem jeden z  iniciátorů tři 
členné obecní policie. v lokalitě kolem 
školy, Domu s peč. službou, pošty, oU 
a nádraží jsme dosáhli svého cíle, ke 
spokojenosti ředitelky základní školy, 
učitelů, doktorů, majitelů hospod, 
nájemníků DPS a místních občanů. 
Disciplína v  dopravě v  této lokalitě 
dlouho nevydržela. Díky lobbistům se 
nenápadně, pomalu odstranily dopravní 
značky a situace se vrátila do dnešní 
podoby. Proč, nikdo neví.
Mám 80 roků. kandidovat nebudu! 
odcházím do opravdového důchodu. 
Naším spoluobčanům, vedení obce, 
zaměstnancům oU a poslancům přeji 
hodně domácí pohody, zdraví a věřte, 
bude líp. Dělejme všichni aspoň něco 
ve prospěch naši krásné obce.

Ing. IVAn MIchAlík
Nový směr
Moc se toho od minulých voleb v mém 
životě nezměnilo. Stále vede rodina, 
práce, cestování...
Jako jednotlivec jsem se na pracovních 
poradách snažil prosazovat to, co jsem 
považoval za rozumné, nikdy jsem 
v „tom“ nebyl sám. váhou svého hlasu 
jsem, doufám, racionálně přispěl k běhu 
věcí v zájmu obce.
Ano, budu kandidovat opět za Nový 
Směr a občanům můžu jen vzkázat, ať 
dojdou k volbám. ►

Vendula Bartáková Miroslav Boháček

Ivan Michalík
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Ing. AnTOnín SOUSeDík, cSc.
ČSSD
Jsem specialista pro přípravu personálu 
jaderných elektráren v následujících 
oblastech:
•	 řešení poruchových situací jaderných 

bloků
•	 použití a údržba počítačových řídi-

cích systémů elektrárny
•	 radiační ochrana a práce na otevřené 

technologii jaderného bloku
koníčky: nohejbal, šachy, řemeslné práce
Rodina: Jsem ženatý, mám 2 dcery, 
vnuka a vnučku.
Pravidelně jsem se podílel na činnosti 
zastupitelstva. Ač mimo vítěznou koalici, 
podařilo naplnit několik bodů volební-
ho programu ČSSD v oblasti školství, 
zdravotnictví, bezpečnosti, dopravy 
a rozvoje obce. osobně jsem pravidelně 
informoval občany ve svém okolí o dění 
v zastupitelstvu. inicioval jsem některé 
aktivity v dolní části obce, kde bydlím.
budu kandidovat ve volbách do zastupi-
telstva v říjnu 2014. chtěl bych vzkázat 
občanům, aby pokud možno všichni 
přišli k volbám a rozhodli, kdo bude 
reprezentovat jejich vůli při fungování 
a dalším rozvoji naší obce.

Ing. jIŘí ŠTAncl
KDU-ČSl
v  bílovicích žiji téměř od narození 
a  vnímám je jako svůj domov. Mám rád 
okolní přírodu, rád sportuji, zajímám se 
o kulturu, například o folklorní tradice, 
proto mě baví organizování Mladých 
hodů a Martinské husy.
Mandát zastupitele mám pouze dva 
roky, a bylo náročné naskočit do „rozje-

tého vlaku“. Navíc jsem zjistil, že práce 
zastupitele, chce-li se jí člověk věnovat 
poctivě, vyžaduje mnohem více času, 
než jsem si myslel. Je nutné, studovat 
problémy do hloubky a řešit i  vazby 
mezi nimi. Z  našeho volebního pro-
gramu se podařilo splnit většinu bodů. 
Z věcí, za které jsem se zasadil osobně, 
je zabezpečení informování zastupitelů 
o projednávaných bodech v Radě obce, 
zbudování svodidel na Hradisku nebo 
oprava schodů z  Husovy na Dobrov-
ského.
kandidaturou před čtyřmi lety jsem 
chtěl hlavně podpořit ideje mně blíz-
ké, jako jsou odpovědnost, čestnost, 
uvážlivé plánování. Uvědomuji si, že je 
nutné tyto ideje přenášet do praxe, dále 
je rozvíjet a udržovat, což by mi další 
mandát umožnil. v  letošních volbách 
opět kandiduji za kDU-ČSl a věřím, 
že vás náš volební program osloví, a že 
nás svým hlasem opět podpoříte.
Přeji vám všem pohodové babí léto.

Bc. PeTR TRnkA
ČSSD
vzhledem k tomu, že v bílovicích bydlím 
od narození, tedy skoro 32 let, věřím, že 
mě občané už znají. Těm nově příchozím 
se tedy stručně představím: pracuji jako 
technik v DPMb a.s. Mezi mé koníčky 
patří rodina, zahrada, chov hospodář-
ských zvířat, sport (pasivně), sledování 
domácí a světové politiky. S manželkou 
máme prozatím jednoho syna.
Prosazování programu odpovídá dosaže-
nému volebnímu výsledku a dojednané 
pozici v  zastupitelstvu. ČSSD získala 
11% a dva mandáty. vzhledem k tomu, 

že se žádný zastupitel za ČSSD nebyl 
zvolen do vedení obce ani výboru zastu-
pitelstva, bylo prosazování programu těž-
ší. Ale i přesto se podařilo některé body, 
které byly v programu, realizovat. Je to:
•	 zahájení rekonstrukce školy
•	 zahájení rekonstrukce návsi
•	 podpora mateřského centra
•	 větší počet nízkopodlažních spojů na 

lince 75 + rozšíření linky 94
•	 rozšíření veřejného osvětlení na 

schodištích
•	 rekonstrukce schodů a cest v obci
Po dlouhém přemýšlení a přemlouvání 
od okolí jsem se rozhodl předstoupit 
před občany, aby zhodnotili mé čtyřleté 
působení v  zastupitelstvu. Na jejich 
verdikt se těším a příjmu ho, ať bude 
jakýkoliv. občanům chci vzkázat pří-
jemné prožití podzimu a do budoucna 
vše dobré. 
P.S. Pokud volby nedopadnou podle 
vašich představ, tak nezoufejte, v životě 
jsou důležitější věci.
Děkuji za otázky.

Mgr. MARTIn VOZkA
ODS
Pracuji jako externí účetní: počítám 
daně, mzdy… Jsem ženatý, děti Julie 
a vojta. Z koníčků detektivky, volejbal, 
badminton, lyže.
Zpočátku jsem dělal předsedu Fi-
nančního výboru, nyní druhým rokem 
místostarostu. Říct, co jsem udělal jen 
já, dost dobře nejde. co se za dva roky 
udělalo, je společné dílo starosty, ta-
jemnice, rady, zaměstnanců obce a taky 
mojí prací. o velkých projektech se 
mluví hodně. Život v obci však zlepšily 

Antonín Sousedík Jiří Štancl Petr Trnka



11

i nové schody, vyvážení odpadu každý 
týden, vysázené stromy, fungující údrž-
ba obce… Některé věci bereme jako 
samozřejmé a nepamatujeme si, co bylo.
budu znovu kandidovat. Rád bych 
minimálně dokončil to, co jsme začali.

jOSeF ZAVADIl
Sdružení nestraníků
1) v bílovicích jsem se narodil a před-
pokládám, že i umřu. Zde jsem strávil 
mládí, oženil se, zplodil a vychoval 
2 děti, ovdověl, a teď už „jen“ žiju.
Děti vyletěly z hnízda, jsou z nich vy-
soce specializovaní příslušníci Armády 
České republiky, od syna a snachy oče-
kávám první vnouče. Mám přítelkyni, 
sám žít neumím. víceméně mé povolání 
bylo vždy spojeno s cestováním, v za-
hraničí jsem prožil, když to sečtu, asi 
10 let a nalétal po služebních cestách 
asi 1,5 mil. km. Mám rád přírodu a pivo.
2) Práci v Zo obce beru jako práci ko-
lektivní, jinak to ani brát nelze. Hraní si 
na koalici a opozici na té nejnižší úrovni 
obecního „parlamentu“ s vymezováním 
pozic je hloupé. Z toho vyplývá i plnění 
volebních programů jednotlivých stran, 
kde se vždy objeví spousta vznešeností, 
jak to bude po novu fungovat. Absolvo-
val jsem již 3 volební období a musím 
říci, že toto bylo z nich nejaktivnější. 
To, co jsme měli ve volebním programu 
a čeho si nejvíce cením, je pokračování 
práce na vytvoření nového centra obce 
a oprava ulice k2 u Staré pošty. Jako 
předsedovi sportovní komise se mi 
podařilo založit teď již tradiční akci 
„Zimní táboření s liškou bystrouškou“, 
pořádanou v krásném okolí naší obce, 

uveřejňovanou v celorepublikovém 
kalendáři klubu českých turistů.
3) v těchto volbách budu kandido-
vat do oZ opět za politické hnutí 
„Sdružení nestraníků“. Doufám, že se 
mi podařilo dát dohromady kvalitní 
kandidátku, i  když zájem kandidovat 
do těchto voleb byl podstatně nižší než 
v minulých volbách. vzkaz občanům: 
„Předpokládám, že další zastupitelstvo, 
které bude pokračovat po nás, nesejde 
z námi nastavené linie a bude schopno 
pokračovat v pracích na středu naší obce 
a vybudování dopravního uzlu s parko-
višti u nádraží.“

volební strany 
pro nastávající 
volby
Jednotlivé volební strany měly možnost 
představit se ve stejném rozsahu slov. 
Texty jsou seřazeny podle čísel, která 
jim byla přidělena. 

Č. 1: kSČM
vážení spoluobčané.
Dovoluji si svým jménem psát za tým 
kSČM u nás v obci, ke komunálním 
volbám.
bojujeme společně, a proto vás požádám 
o kroužkování strany, nikoli jen kandi-
dáta. Nechceme též dávat jen plané sliby, 
ale jedno vám slíbit mohu, uděláme vše, 
co bude v našich silách, aby se všichni 
občané cítili ve své obci co nejlépe. 
o tom by měla být komunální politika. 

Je naším názorem a doufám, že i vaším, 
že zastupitel obce je zaměstnancem 
právě vás občanů. od vás dostal tuto 
funkci a čest vás zastupovat a proto je 
tu pro vás.
Snad přece jen něco k programu kSČM:
1. Zlepšení sjízdnosti vozovek a cest 

pro pěší.
2. Dle možností vybudování odstavné-

ho parkoviště u vl. nádraží.
3. co nejmenší zadlužení obce.
4. Podpora kulturních akcí a spolků.
Na závěr chci napsat, že my komunisté 
se této výsady ujmeme se ctí a k vaší 
spokojenosti.

Jiří Fazor předseda Z.O. 
KSČM v Bílovicích nad Svitavou

Č. 2: VOlBA  
PRO BUDOUcnOST
Text nedodán.

Č. 3: ODS
Text nedodán.

Č. 4: nOVÝ SMĚR
budeme obhajovat mandát po úspěš-
ných volbách v  roce 2010, kdy jsme 
kandidovali jako zcela nové uskupení 
a získali 4 zastupitele. Jedním z nich 
je současný starosta Miroslav boháček. 
Z volebního programu se nám podařilo 
prosadit hodně a doufáme, že to voliči 
ocení a dají nám důvěru na další 4 roky. 
vyjmenujme alespoň několik význam-
ných prací - řešení středu obce, opravu 
zkratek a schodišť, získání dotací na roz-
šíření školy a na vybudování přestupního 
uzlu iDS JMk, změnu systému údržby 
obce, lepší informovanost občanů o dění 
v obci… Realizace některých věcí je však 
během na dlouhou trať a  jak z časových, 
tak hlavně z finančních důvodů se nedá 
stihnout všechno hned. Důležité je mít 
dobré nápady, racionálně je zpracovat, 
prezentovat, obhájit a  k  tomu udržet 
vyrovnaný rozpočet obce. Současný 
starosta ví, jak na to.
kandidáti  vendula bartáková, ivan 
Michalík, Milan Sadílek, lenka Pru-
díková, luděk ledvina, iva Sláčiková, 
Radek Szabó, Jan Horáček, Jan kovář, 
Eva Hyánková, David Winter, ivo 
Podešva, Jirka Hladký a Jan Jedelský 
budou Miroslava boháčka podporovat.
vážení bílovičtí občané, přidejte se 
k nám! ►

Martin Vozka Josef Zavadil
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ve čtvrtek 18.9. pořádáme od 18.00 
setkání s kandidáty Nového směru na 
zahrádce obecní hospody, od 19.00 
bude hrát skupina Dizzy! více na www.
novy-smer.cz  a na facebooku: www.
facebook.com/novysmerbilovice.

Vendula Bartáková

Č. 5. STRAnA ZelenÝch, 
STAROSTOVé  
A neZáVISlí
Dovolujeme si vám představit kandi-
dátku, která spojuje zkušenosti a vize 
stávajícího vedení obce s  novým po-
hledem a energií lidí, kteří jsou ochotni 
obětovat svůj volný čas a pracovat pro 
budoucnost naší obce.
v uplynulých čtyřech letech se povedlo 
zrealizovat mnoho důležitých projektů, 
nicméně stále zůstává velká řada úkolů. 
Naši kandidáti jsou ochotni se zapojit 
do práce a udělat maximum pro to, 
aby z bílovic během následujících čtyř 
let vytvořili zase o něco lepší místo 
pro váš každodenní život. Mezi naše 
hlavní priority patří úspěšné dokončení 
projektu středu obce a rekonstrukce 
školy, dokončení úprav v „kaštance“, 
rozvoj a obnova zeleně, nový ekodvůr, 
výstavba nové lávky přes řeku, pokra-
čování v opravě místních komunikací, 
další zkvalitňování údržby obce, oprava 
dnešní knihovny na důstojné prostory 
pro seniory či mateřské centrum, pod-
pora kulturních projektů, besed a výstav 
nejen v nové knihovně, ale i v prostorách 
víceúčelové obřadní síně. období roz-
šiřování obce je už za námi. chceme se 
zaměřit na kvalitu života v obci.
Pokud máte zájem o to, aby vaši obec 
spravovali pracovití, kreativní a schopní 
zastupitelé, tak přijďte 10. a 11. října k vol-
bám a volte koalici Starostů a nezávislých, 
Strany zelených a nezávislých kandidátů.

Martin Vozka

Č. 6: POlITIcké hnUTí 
„SDRUžení neSTRAníkŮ“
Politické hnutí „Sdružení nestraníků“ se 
hlásí k individualismu a k principu in-
dividualismu, proto se nechce schovávat 
za stranické sekretariáty. chce dát šanci 
lidem, kteří doposud neměli s politikou 
nic společného, a přitom jejich znalosti, 
zkušenosti a schopnosti je předurčují 
k  tomu, aby mohli výrazně kvalitativně 
ovlivnit veškeré procesy rozhodování 

v  naší společnosti. Politické hnutí 
„Sdružení nestraníků“ je přesvědčeno, 
že princip osobní odpovědnosti je mno-
hem lepší, než členství v jakékoliv stra-
ně. Současný stav českého hospodářství 
a věcí veřejných vůbec i celková nálada, 
která ve společnosti panuje, ukazuje, že 
dosavadní politická reprezentace svoji 
úlohu z valné části nezvládla. Neplněné 
sliby, nekonečné hašteření mezi koalič-
ními a opozičními politiky, kličkování 
a intrikánství na naší politické scéně 
natolik zdomácněly, a proto není divu, 
že lidé politice a politikům vůbec nevěří. 
Hnutí nestraníků se spojila, aby nabídla 
novou alternativu.

Josef Zavadil

Č. 7: kDU-ČSl
Volba pro všechny generace
Po čtyřech letech opět stojíme před 
komunálními volbami, jejichž výsledky 
se dotknou nás všech. Se svou nabídkou 
přichází v předvolebním klání i  místní 
organizace kDU-ČSl. Na její kan-
didátce jsou lidé vzdělaní, pracující 
v  různých oborech, spjatí s  životem 
v  obci, kteří zde již mnohé vykonali, 
a dále chtějí vlastní prací přispět ke 
smysluplnému rozvoji našich bílovic.
Základními prvky našeho volebního 
programu jsou vytvoření koncepce 
rozvoje obce, zajištění využívání do-
tačních titulů, bezpečnost a rozvoj 
volnočasových aktivit. konkrétními 
věcmi, na které se zaměříme, jsou do-
hled nad kvalitou prací realizovaných 
na obecním majetku, z hlediska bez-
pečnosti je to zkvalitnění práce obecní 
policie, vybudování kamerového systé-
mu, zlepšení zimní údržby chodníků 
a péče o zeleň. chceme podporovat 
místní spolky a  sdružení, které nabí-
zejí smysluplné využití volného času, 
rádi bychom vybudovali nová hřiště 
a sportoviště a  nezapomínáme také 
na zajištění plnohodnotného života 
našich seniorů.
chcete-li se dozvědět více, přijďte se 
osobně seznámit a pohovořit si s kan-
didáty do stánku kDU – ČSl ve dnech 
6.–8. října.

Jiří Štancl

Č. 8: ČSSD
vážení spoluobčané dovolte, abych 
vám představil kandidáty pro volby do 

zastupitelstva v bílovicích nad Svitavou 
za ČSSD:
1. Trnka Petr bc., ČSSD, technický 

pracovník, 
2. kousalík bohdan Mgr., bEZPP, 

zástupce ředitele ZŠ, 
3. Sousedík Antonín ing. cSc., ČSSD, 

výcvikový inženýr, 
4. Procházka Roman, bEZPP, řidič, 
5. Tomanová kateřina, ČSSD, stu-

dentka, 
6. lužný Dušan doc. PhDr. Dr., 

ČSSD, sociolog, vysokoškolský 
učitel, 

7. Floriánová Miroslava, bEZPP, 
mistrová v soukromé firmě, 

8. vašíčková Naděžda, ČSSD, dělnice, 
9. Pinková Marta, ČSSD, důchodce, 
10. Tůmová Dana, ČSSD, prodavačka, 
11. Hencl vladimír, ČSSD, důchodce. 
věřím, že vás kandidáti zaujali a po 
přečtení programu, který najdete ve 
vašich schránkách, bude ČSSD jasnou 
volbou.
S přáním šťastné ruky u voleb

Petr Trnka, Bc.

Informace 
k průběhu 
voleb
volby do zastupitelstev obcí se usku-
teční ve dnech 10.-11. října 2014. 
Hlasování proběhne v pátek od 14:00 
do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 
do 14:00 hodin. Současně v naší obci 
proběhne volba do senátu. každý volič 
může v  obou volbách hlasovat pouze 
jednou.
Hlasování na území obce bílovice nad 
Svitavou proběhne na obvyklých mís-
tech ve dvou volebních okrscích.
Právo volit do zastupitelstva obce má 
občan za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který alespoň 
v druhý den voleb, tj. 11.10.2014, dosáhl 
věku 18 let a je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu. Dále má 
toto právo státní občan jiného státu 
(EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 
11.10.2014, dosáhl věku 18 let, je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká 



republika vázána a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních smluv.
Překážkami výkonu volebního práva 
volby do zastupitelstev obcí je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 
omezení svéprávnosti k výkonu voleb-
ního práva, zákonem stanovené ome-
zení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské 
základní nebo náhradní služby nebo 
služba vojáka z povolání v zahraničí.
voličské průkazy se pro volby do zastu-
pitelstev obcí nevydávají. volič hlasuje 
ve volebním okrsku, kde je zapsán ve 
stálém seznamu voličů.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad 
pro voliče, kteří jsou v této obci přihláše-
ní k trvalému pobytu. voliče, který není 
státním občanem ČR, zapíše na jeho 
vlastní žádost obecní úřad do dodatku 

stálého seznamu voličů vedeného jen 
pro volby podle tohoto zákona, jestliže 
volič prokáže státní občanství státu 
(EU) a dále je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci. Z dodatku stálého se-
znamu voličů lze voliče vyškrtnout na 
jeho vlastní žádost nebo z důvodu po-
zbytí práva volit. každý volič může být 
zapsán pouze v jednom stálém seznamu 
voličů nebo dodatku stálého seznamu 
voličů. každý volič si může v úředních 
hodinách na obecním úřadě ověřit, zda 
je zapsán v seznamu, a to u paní kate-
řiny Marvanové, telefon 545227427. 
Stálý seznamu voličů se uzavírá ke dni 
8.10.2014.

jAk lZe hlASOVAT?
každý volič obdrží hlasovací listiny 
všech kandidujících volebních stran 
v obci. Má právo volit 15 členů zastu-

pitelstva. Může hlasovat tak, že označí 
jednu volební stranu s 15 kandidáty. 
Může také označovat jednotlivé kan-
didáty na více hlasovacích listinách, 
celkem však 15. v případě, že označí 
více kandidátů, je hlasování neplatné. 
Pro celkový výsledek volební strany, 
tedy pro počet zvolených kandidátů, je 
výhodné hlasovat pro stranu jako ce-
lek. označováním pouze jednotlivých 
kandidátů se hlas voliče pro celkový 
výsledek voleb tříští. označí-li volič 
některou volební stranu a pak označí 
další kandidáty z  jiných volebních 
stran, ubírá volené volební straně 
hlasy v počtu, kolik dalších kandidátů 
označil.
volba do Senátu je jednodušší, volíme 
jednoho senátora z několika kandidátů.

Redakce

Děvčata z  folklorního souboru bys-
trouška se zúčastnila v době 5. – 13. čer-
vence 13. mezinárodního evropského 
setkání dětí a mládeže ve městě KE-
SCKEMET v Maďarsku.
Na pozvání organizátorů festivalu jsme 
se společně s cimbálovou muzikou líš-
ňáci a dětmi ze souboru líšňáček vydali 
na cestu autobusem dlouhou přibližně 
450 km. Po příjezdu nás čekalo několik 
hostitelských rodin, u kterých jsme byli 
po dobu festivalu ubytováni. všichni 
naši účastníci včetně muzikantů a ve-
doucích byli rozděleni do maďarských 
rodin, které se o nás po celou dobu 
pobytu staraly.
během týdenního pobytu byl pro všech-
ny účastníky (bylo nás celkem 2  500 
z celé Evropy) zorganizován perfektní 
program. Naše děti navštívily koňskou 
farmu s představením rodea a možností 
jízdy na koních. Jiný den při deštivém 
počasí jsme celý strávili v  aqaparku 
nebo muzeu hraček. celodenní piknik 
v  lesoparku se opravdu vydařil, pro-

tože zorganizovali program na louce 
pro několik tisíc lidí. Děti si mohly 
vyzkoušet lezeckou stěnu, zatancovat 
zumbu, podívat se na ukázky bojových 
sportů a  samurajů, nebo si zatancovat 
a zazpívat při naší muzice. Jiný den nás 
pozvali na prohlídku radnice, kde jsme 
se dozvěděli něco o historii města.

Na hlavním náměstí bylo připraveno 
pódium, kde jsme tancovali 2x. Při za-
hajovacím ceremoniálu naše tanečnice 
Anička Čejková z  1. třídy slavnostně 
odemykala festival a při závěrečném 
programu tuto důležitou roli zamykání 
festivalu převzala ještě šestiletá Terez-
ka Horáková. Děti byly nadšeny také 
z  předvedené lasershow a krásného 
ohňostroje.
v  červenci 2015 pozveme všechny 
hostitelské rodiny k  nám do bílovic 
a připravíme pro ně týdenní program. 
Už se těšíme na opětovné setkání s nimi.

Mgr. Bohuslava Hamáková,  
vedoucí folklorního souboru Bystrouška

další úSpěch 
bySTROUšky, 
tentokrát v Maďarsku
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V r. 2012 se Arnošt Huňař mohl zúčastnit 3 porad (zemřel v dubnu 2012), Jiří Štancl se mohl zúčastnit 5 porad.
Radní (Lázníček, Pavlovský, Polák) mají na pracovních poradách zastupitelstva nižší docházku, což může být 
zdůvodněno tím, že na pracovních poradách rady obce se probírají obodobná témata.

Arnošt Huňař: 2010 - duben 2012, JIří Štancl: květen 2012 - 2014)
V r. 2012 se Arnošt Huňař mohl zúčastnit 2 zasedání (zemřel v dubnu 2012), Jiří Štancl se mohl zúčastnit 4 zasedání

20
14

 - 
ce

lk
em

 5
20

13
 - 

ce
lk

em
 9

20
12

 - 
ce

lk
em

 8
20

11
 - 

ce
lk

em
 6

20
10

 - 
ce

lk
em

 1

R
ok

y,
 v

e 
kt

er
ýc

h 
se

 k
on

al
a 

pr
ac

ov
ní

 p
or

ad
a 

a 
ce

lk
ov

ý 
po

če
t p

or
ad

 z
a 

da
ný

 ro
k.

20
14

 - 
ce

lk
em

 3
20

13
 - 

ce
lk

em
 4

20
12

 - 
ce

lk
em

 6
20

11
 - 

ce
lk

em
 5

20
10

 - 
ce

lk
em

 2

R
ok

y,
 v

e 
kt

er
ýc

h 
se

 z
as

ed
án

í
ko

na
lo

 a
 c

el
ko

vý
 p

oč
et

 
za

se
dá

ní
 z

a 
da

ný
 ro

k.

VeŘejná ZASeDání ZASTUPITelSTVA OBce 
DOcháZkA jeDnOTlIVÝch ZASTUPITelŮ V %

PRAcOVní PORADY ZASTUPITelSTVA OBce 
DOcháZkA jeDnOTlIVÝch ZASTUPITelŮ V %



15



S blížícím se podzimem opět přibývá 
v naší obci kouře a to (mimo topení) 
hlavně zvýšenou aktivitou „paličů“ za-
hradního odpadu. Dovolte mi prosím 
tímto článkem opět (už pokolikáté?) 
moralizovat a poukázat na obecní vy-
hlášku, kterou ohledně pálení máme, 
i když se její plnění vyžaduje a kontro-
luje jen velmi málo. 

OBecnĚ ZáVAZná VY-
hláŠkA OBce BílOVIce 
nAD SVITAVOU Č. 1/2008, 
O VeŘejnéM POŘáDkU
Čl. 8
opatření k ochraně ovzduší v obci
1.  Za účelem ochrany ovzduší v obci je 

dovoleno spalovat SUcHý RoST-
liNNý MATERiÁl v otevřených 
ohništích, pouze v pátek od 12.00 do 
19.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 

k jubileu 100 let bílovického kostela se 
podařilo připravit vydání obřanské farní 
kroniky. Slovem „obřanská“ se však 
nenechejte uvést do omylu, že by se tato 
kronika historie bílovic nad Svitavou 
mohla týkat jen okrajově. Naše obec 
po dlouhou dobu farností i katastrálně 
patřila do obřan, teprve v roce 1914 po 
posvěcení kostela sv. cyrila a Metoděje 
začali místní duchovní správcové vést 
samostatné bílovické matriky a farní kro-
niku. Archiv obřanské farnosti tedy stále 
zůstává významným zdrojem informací 
k historii naší obce.
Základní strukturu kronice vtiskl její 
zakladatel P. Josef Pitterna, farář působící 
v obřanech v letech 1839 až 1854. Údaje, 
které zaznamenal, pocházejí jednak ze 
starších dokumentů, zpravidla z děkan-
ského nebo biskupského archivu, a z ob-
řanských farních písemností od roku 1720 
(starší listiny byly zničeny při požárech). 
Pro zdokumentování dobových událostí 
dokáže kromě matričních údajů a zázna-
mů církevní agendy vhodným způsobem 
uplatnit svědecké výpovědi pamětníků 

13.00 hodin. Ukončením spalování se 
rozumí uhašení ohně tak, aby nedýmil.

2.  Místem, určeným k odkládání rost-
linného odpadu (tráva, drobné větve, 
listí), je sběrný kontejner umístěný 
v ekodvoře.

Téměř na všech místech určených k uklá- 
dání tříděného odpadu máme i  kon-
tejnery na bioodpad, a tudíž nemusíme 
pálit ani suchý zahradní materiál. Ti, 
kdo mají možnost kompostovat a navíc 
si pořídili drtiče a štěpkovače větví, ví, 
že je možné nepálit vůbec. Jestli někdo 
namítne, že nemocné části rostlin a listí 
se do kompostu nedávají, je možné 
odvézt tento nechtěný bioodpad do 
hnědých kontejnerů k tomu určených. 
Rovněž tak kdo nechce na své zahra-
dě skladovat listí a udělat si speciální 
kompost zvaný „listovka“.

z „kmenové“ obce obřany i přifařených 
obcí bílovic, Maloměřic a Soběšic, rejst-
říky desátků přispívajících obcí Husovic, 
Řícmanic a  dvorce cacovice, listiny 
zemské správy a mnohé další podklady.
Po Pitternově smrti pokračují v zápisech 
další obřanští faráři až do poslední dě-
kanské vizitace 23. května 1948. Úroveň 
podrobností v jejich zápisech je sice roz-
dílná, ale v podstatných rysech se jim daří 
udržet kontinuitu zachycení událostí ve 
farnosti. v roce 1948 zápisy končí a stopy 
po kronice na dlouhou dobu mizí. v břez-
nu 2011, po dlouhém marném pátrání, se 
ji náhodou podařilo nalézt díky tomu, že 
jáhen Mgr. Petr Šplouchal prověřoval ob-
sah materiálů již dříve určených k fyzické 
likvidaci, do nichž se nejspíš nedopatře-
ním dostala i tato cenná kronika.
Zápisy v originálu kroniky jsou víceja-
zyčné, kromě různých dobových forem 
češtiny se výrazně uplatňuje němčina 
a příležitostně i latina, v knižním vydání 
jsou cizojazyčné texty kroniky uvedeny 
v překladu od pana Mgr. Josefa Peterky. 
Záměrně jsou ponechána specifika for-

Stále se najde mnoho občanů, kteří pálí 
mokré listí, čerstvě posekanou trávu 
a keře, či dokonce plast nebo něco horšího 
a tím způsobují svému okolí (někdy celé 
ulici či velké časti obce) nepříjemný zá-
žitek, některým třeba i dýchací problémy.
Sousedům a kolemjdoucím je trapné 
upozorňovat stále dokola kverulanty 
na vyhlášku či jiné možnosti likvidace 
páleného materiálu.  A lidé, kteří jsou 
léta zvyklí pálit téměř cokoli, si sami 
možná ani neuvědomují, že svým po-
čínáním mohou být někomu na obtíž, 
či hůře - vědí to moc dobře a je jim to 
úplně jedno… 
buďte prosím ohleduplní ke svému 
okolí, když už ne k životnímu prostředí! 
Pokud musíte, palte jen suchý zahradní 
odpad, ve vyhláškou dané dny a časy, 
nebo, pokud možno, nepalte vůbec! Jen 
touto cestou bychom se mohli navrátit 
k  historickému přízvisku naší obce 
„vzdušné lázně“.

Vendula Bartáková

mulací a starobylý ráz textu. kronika se 
má stát podnětem k probuzení hlubšího 
zájmu o dějiny, z nichž vyrůstají naše 
kořeny. Čtenář se v  ní dočte napří-
klad o mládežnickém spolku Mládenci 
a panny bílovské, Růžencovém bratrstvu 
z bílovic, členství bílovických obyvatel 
v  obřanském bratrstvu svaté barbory, 
sponzorství a dobročinné činnosti našich 
předků, svěcení křížů a mnoha dalších za-
jímavostech. vevázané listiny o desátcích 
z 18. a počátku 19. století poskytují velice 
cenné soupisy obyvatel naší obce a jejich 
pozemkového fondu.
knižní vydání obřanské kroniky vyšlo 
v  roce 2013 k  výročí 100 let kostela 
sv. cyrila a Metoděje v bílovicích nad 
Svitavou, tedy v  jubilejním roce 1150 
let od příchodu slovanských věrozvěstů 
na velkou Moravu, s finanční podporou 
obce bílovice nad Svitavou a římskoka-
tolické farnosti bílovice nad Svitavou. 
Sponzorství obou subjektů je výrazem 
ocenění historického i kulturního přínosu 
kroniky pro život v naší obci. kroniku je 
možné zakoupit v podatelně bílovického 
obecního úřadu, v sakristii kostela u nás 
i v obřanech, nebo přímo u vydavatele 
v brně. Upřímné poděkování patří všem, 
kteří se na vydání kroniky podíleli.

P. Jaroslav Filka

nový příspěvek
k hISTORII Obce

…a zaSe TO pálení
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předem mi dovolte mnohým z  vás poděkovat 
za podporu do nadcházejících senátních voleb. 
Opravdu si jí nesmírně vážím. Jsem přesvědčen, že 
jsem z pozice senátora pro rozvoj vašeho regionu 
udělal kus dobré práce. V Senátu jsem jako před-
seda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a 
životní prostředí byl mimo jiné zpravodajem 60 se-
nátních tisků  (zákonů, směrnic EU či mez. smluv). 
Rovněž jsem byl spolupředkladatelem 8 zákonů. 
Odmítal jsem regulační poplatky ve zdravotnictví, 
zvláště pro děti a seniory, a privatizaci nemocnic. 
Bojoval jsem proti zákonům, které omezovaly so-
lidaritu ve společnosti či zvyšovaly nespravedlivě 
náklady seniorů a rodin s dětmi. Jasně jsem se po-
stavil proti neuvěřitelné amnestii prezidenta Klau-
se. Do svého senátního obvodu  jsem pomohl zís-
kat velké množství fi nancí na mnoho projektů do 
životního prostředí. Jen v části mého senátního ob-
vodu na Brně – venkově se uskutečnily a uskuteční 
desítky schválených projektů v  celkové hodnotě 
přesahující jednu miliardu Kč, na které přispívá 
velkou měrou(více než 600 mil. Kč) OPŽP a SFŽP.  
V  Bílovicích nad Svitavou jsem např. jako člen 
ŘV OPŽP podporoval projekty intenzifi kace ČOV
a dostavby kanalizační sítě i projekty protipovod-

ňových opatření a nakládání s bioodpadem. Pod-
poroval jsem neziskové organizace a sportovní 
oddíly. Podporoval jsem projekty zaměstnavate-
lů směřujících k tvorbě nových pracovních míst. 
Podporoval jsem rozvoj spolupráce učňovského 
školství a podnikatelských subjektů. Pomáhal jsem 
rovněž jednotlivým občanům při řešení někdy ne-
lehkých sociálních situací, zvláště po změnách zá-
konů za doby pana ministra Drábka. 
Chci takto poctivě pracovat i v  dal-
ším období. Chtěl bych využít nabytých 
zkušeností k  dalšímu zlepšování sociál-
ních a ekonomických podmínek pro život
a životní prostředí v celém regionu. Dařilo se mi 
to v minulém období a věřím, že se mi to bude 
dařit ještě více ve spolupráci se současnou vlá-
dou vedenou naším premiérem Bohuslavem So-
botkou i našimi zástupci ve vedení Jihomorav-
ského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haš-
kem. Věřím, že moji práci oceníte
a že mě v  říjnových volbách opět podpoříte, 
abych mohl dále pomáhat. Předem vám za vaši 
podporu děkuji.

 Váš senátor 

Vážení a milí občané Bílovic nad Svitavou,

Volte jistotu
Ing. Ivo Bárek
Váš senátor a kandidát do Senátu

Volební obvod č. 57 Vyškov, Brno-venkov
Volby do Senátu 10. a 11. 10. 2014

Poctivě pracuje
Ví, co trápí občany
Váží si lidí a jejich práce
Bojuje s nezaměstnaností
Podporuje rodiny s dětmi a seniory
Pomáhá s projekty a dotacemi
Preferuje vstřícnost a spolupráci
Chce důstojný růst platů a důchodů
Co před šesti lety slíbil,
 to v Senátu splnil! 
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vážení občané bílovic, rok s rokem se 
sešel a máme zde opět 1. září. vaše rato-
lesti vyrazily směrem k instituci, kterou 
nazýváme škola, v případě menších dětí 
škola mateřská. Stejně tak v naší lesní 
škole se těšíme na nové i staronové tváře 
malých cvrčků, které bude náš peda-
gogický tým v nadcházejícím školním 
roce provázet na cestě získávání nových 
znalostí, respektive, vyjádřeno jazykem 
naší školy, na cestě lesní moudrosti. od 
letošního školního roku nám nastává 
několik změn. První změnou je nový 
pedagogický tým. Pedagogové v  lesní 
školce si říkají „průvodci“. Předsta-
vujeme vám je na našich webových 
stránkách.
velmi významným posunem směrem 
ke spokojenosti vás rodičů je rozšíření 
docházky na 5 dnů v týdnu. Uvědomu-
jeme si, že pro mnohé z vás bude tato 
možnost velmi ceněným přínosem, 
jelikož celý pracovní týden je složen 
právě z 5 dnů.

Naše lesní školka je založena na mnoha 
osvědčených vzdělávacích přístupech, 
které se v historii osvědčily, avšak o kte-
rých není možné v  tomto článku psát, 
protože přesahují jeho rámec. Základem, 
který prostupuje všemi těmito přístupy, 
je příroda. Příroda je totiž největším 
a nejvíc se proměňujícím prostorem lid-
ského života. Příroda je nevyčerpatelnou 
zásobárnou procesu učení, především pro 
děti. v  různorodém a bohatém terénu 
přírody děti velmi dobře rozvíjí moto-
rické dovednosti, spontánně a nenásilně 
nasávají obrovský rozsah poznatků 
o přirozených zákonitostech života. Děti 
se zde učí doslova všemi smysly. Nikdo 
z nás není schopen dětem poskytnout 
tak široké spektrum podnětů jako pří-
roda sama. A nikdo z nás to nedělá tak 
jednoduše jako příroda sama.
celodenní program nabízí pro děti 
nejen inspirativní pobyt v přírodě, ale 
v odpoledních hodinách také možnost 
dalších vzdělávacích aktivit, jako je 

leSní SkříTcI
např. výuka angličtiny, rozvoj tvůrčích 
schopností prostřednictvím výtvarné, 
dramatické nebo řemeslné výchovy. ve 
všech předmětech děti čerpají z toho, co 
viděly a prožily právě v přírodě.
Součástí dne je také odpolední od-
počinek, dle individuálních potřeb 
jednotlivých dětí, a zájmové kroužky 
v ceně školného.
Naše lesní škola je založena na rozvoji 
přirozeného talentu dítěte prostřednic-
tvím zážitku, který je následně tvůrčí 
aktivitou rozvíjen. klademe také velký 
důraz na komunikaci, která je nejlépe 
rozvíjena formou příběhu. Příroda sama 
obsahuje obrovské množství různoro-
dých příběhů. Máte-li zájem, aby se vaše 
dítě naučilo nejdůležitějším základům, 
ze kterých bude čerpat ve svém dalším 
rozvoji osobnosti, máte-li zájem, aby se 
stalo „lesním skřítkem“, kontaktujte nás. 
bližší informace pí bronislava veselá, 
tel: 777 23 77 88, e-mail: lesniskritci@
email.cz, www.lesniskritci.cz.
Zároveň prostřednictvím tohoto článku 
děkujeme místním zastupitelům za pod-
poru a pomoc při zvelebování zahrady.

Mgr. Pavlína Labská,
hlavní pedagog v LMŠ Lesní skřítci

Prázdniny utekly jako voda a náramně 
jsme si je užili. SvČ liška pro vás byla 
otevřena celé prázdniny a pořádala 
9 příměstských táborů, kterých se účast-
nilo téměř 150 dětí. chtěli bychom po-
děkovat všem – lektorům i účastníkům, 
kteří se podíleli na skvělé prázdninové 
atmosféře. Na fotky ze všech proběhlých 
táborů se můžete podívat v naší fotoga-
lerii na webových stránkách www.liska.
luzanky.cz. Na našich stránkách a Fb 
se dozvíte i o našich dalších aktivitách 
a o všem, co pro vás připravujeme na 
školní rok 2014 – 2015. Získávat infor-
mace a hlásit se do kroužků můžete také 
na e-mailu rihova@luzanky.cz
Již 3. září můžete přijít na zápis do 
miniškolky Maceška, která je otevřena 

našim nejmenším od pondělí do středy 
v čase 8:30 – 12:30. Třetí týden v září za-
čnou pravidelné kroužky a další zájmová 
činnost. Tradičně otevřeme klubovnu, 
která je určena všem školákům, kteří 
se neradi nudí. Docházet do ní mohou 
každý den od pondělí do čtvrtka vždy 
v  čase 13:00 – 15:00. Nově pro vás 
máme připravené výhodné perma-
nentky na vstupy do klubovny i na její 
pravidelně nepravidelné akce. Můžete se 
také těšit na oblíbené výtvarné kroužky 
kláry Říhové:

STŘeDA
•	 13:45 - 14:45 „Rukodělné čarová-

ní“- 1.skupina - rukodělky pro děti 
od 1. tř.

•	 15:00 - 16:30 „creative handmade“ 
- rukodělky pro pokročilé a děti od 
4. tř.

•	 17:00 - 18:30 „Šikovné tlapky i.“   
- výtvarka pro děti 4 - 6 let

ČTVRTek
•	 13:45 - 14:45 „Rukodělné čarová-

ní“- 2.skupina - rukodělky pro děti 
od 1. tř.

•	 15:15 - 17:45 „Ateliér“ - výtvarná 
tvorba pro děti pokročilé a od 4. tř.

•	 17:00 - 18:30 „Šikovné tlapky ii.“  - 
výtvarka pro děti 5 - 7 let

Pátek
•	 13:00 – 15:00 „barvínek“ – výtvarka 

pro pokročilé a starší děti
Mnohé z těchto kroužků již děti znají 
a léta je navštěvují, ale klára má vždy 
nějaké překvapení. Rádi bychom upo-
zornili na novou podobu výtvarného 
kroužku Ateliér. Děti se budou věnovat 
animaci a komiksu, výsledkem celé roční 
práce by měla být fotodokumentace 
a  krátké animované filmečky. krou-

v září do školy
a dO lIšky! 
budeme tu pro vás celý školní rok.
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žek je koncipován pro maximálně 10 
účastníků. Nejen do Atelieru, ale i do 
ostatních kroužků se hlaste co nejdříve, 
místa rychle ubývají.
Další ze známých tváří na lišce je Eva 
kotasová, která nejen rozšiřuje svůj 
kroužek Zumby a dále bude cvičit body 
balance, ale také má připravené novinky.

POnDĚlí
•	 17:00 – 18:00 Dětská zumba
•	 18:15 – 19:15 Zumba
•	 19:20 – 20:20 body balance – cvičení 

pro dospělé

ÚTeRÝ
•	 18:30 – 19:30 TRX – cvičení pro 

dospělé s Danielem kotasem

ČTVRTek
•	 16:00 – 17:00 Zumba kids jr.
•	 17:00 – 18:00 Zumba kids
Mezi další již známé a oblíbené kroužky 
patří Malá škola vaření, nyní s Marké-
tou Šenkovou, deskové hry s  Pavlem 
Hradským, stolní tenis, joga pro děti 

a power joga pro dospělé a další. Nově 
pro vás připravujeme kroužek břišních 
tanců a cvičení TRX. kompletní na-
bídku našich kroužků najdete na našich 
stránkách.
kromě pravidelných aktivit chystáme 
na lišce i nepravidelné a jednorázové 
akce. během roku se můžete těšit na 
tematická přespávání s Markétou liš-
kou Šafaříkovou. v minulém roce jsme 
přespávali se Zumbou a deskovými 
hrami, letos bychom tato témata rádi 
zopakovali a přidali Hudební přespá-
vání, noc chemických pokusů a noci 
inspirované knihami lemony Snicketa 
„Řada nešťastných příhod“. Pokud to 
bude v  našich silách, jsme připrave-
ni s  tématy reagovat i na přání dětí. 
budeme pokračovat v nepravidelných 
akcích klubovny, kde budeme nejen 
prezentovat naše kroužky a lektory, ale 
také máme připraveny nové exkurze 
a zážitkové aktivity. Mezi nepravidelné 
akce se nově zařadí také Dramaterapie 
s kristýnou Mikscheovou a Rytmické 
hrátky s Jirkou boudou.

v září se mohou všichni naši návštěvníci 
těšit nejen z kurzů a kroužků, ale také 
z nové podoby prostor SvČ liška. Přes 
prázdniny jsme na lišce provedli změny 
a úpravy společných prostor a brzy při-
bydou i nové obrázky na zdi. Přijďte se 
podívat, jak to u nás prokouklo a pokud 
se vám u nás zalíbí, nabízíme i proná-
jem prostor. Prostory jsou vhodné pro 
konání výtvarných i pohybových kurzů, 
pořádání rodinných oslav, či přespávání.
Na závěr bychom chtěli připomenout, 
že stále hledáme nové lektory a další 
zájemce o práci v propagaci a adminis-
trativě. Zájemci o brigádu mohou kon-
taktovat Markétu lišku Šafaříkovou na 
e-mailu liska@luzanky.cz.

Těšíme se na celý školní rok s Vámi
Klára Říhová a tým pracoviště liška
http://liska.luzanky.cz/
www.facebook.com/pages/SvČ-lu-
žánky-pracoviště-liška/

Napsala Markéta Liška Šafaříková
liska@luzanky.cz
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v roce 1994 vybudovala firma 3c v bí-
lovicích nad Svitavou televizní kabelový 
rozvod. Z  iniciativy občanů vznikl 
výbor pro televizní kabelový rozvod 
(TkR), který řešil ve spolupráci s firmou 
3c rozšiřování nabídky Tv programů, 
připojování nových účastníků a vybíraní 
poplatku za užívání TkR. Předsedou 
výboru byl ing. Z. Tomáš, pokladníkem 
Dušan lázniček st., jednatelkou vlasta 
klevetová a členové ludvík Martínek, 
Miloš Pech, Milan Srba. Později na-
bídl výboru své služby Milan buček 
se záměrem získat podporu při rozvoji 
bílovického Tv vysílání. výbor pro 
TkR zanikl, když si firma 3c uvedené 
činnosti začala zajišťovat sama.
Tehdejší starosta obce vilém kleveta 
využil možnosti zřídit v obci vlastní in-
formační Tv kanál a oslovil pracovníky 
videostudia AlkA se sídlem ve vyškově 
se žádostí o zřízení obdobného pracovi-
ště v bílovicích. Firma AlkA vytvořila 

v podkrovní místnosti budovy obecního 
úřadu jednoduché Tv odbavovací studio 
a vyrobila první Tv pořad s názvem 
„bílovice nad Svitavou 1994“. Protože 
AlkA sídlila příliš daleko od obce, 
nabídl pan starosta kleveta řídit provoz 
studia Milanu bučkovi a karlu kieselovi, 
kteří nabídku přijali. Pan buček od po-
čátku dodnes zpracovává textové zprávy 
a zajišťuje obsluhu Tv zařízení. První 
natáčka kameramana k. kiesela pro-
běhla v listopadu 1994, bylo to předání 
vánočního stromu, tehdy v prostoru před 
pomníkem S.k.Neumanna u sokolovny. 
vysílalo se 2x týdně, v neděli a ve středu, 
vždy od 18:00  odin. Nový program se 
začal vysílat obvykle v neděli, to zůstalo 
dodnes. Technické vybavení studia bylo 
velmi jednoduché a obsluha musela být 
přítomna po celou dobu vysílání ve stu-
diu. v roce 2001 objednala obec u firmy 
SATTURN v Holešově pro Tv studio 
nový modernější Pc, který umožnil celé 

vysílání naprogramovat dopředu a umož-
nil barevné textové informace doplněné 
obrázky. obsluha již nemusela být po 
celou dobu vysílání přítomna ve studiu. 
Textové zprávy začaly běžet nepřetržitě 
24 hodin. Program začal být opakován 
4x za den - v 09:00, 14:00, 18:00 a ve 
22:00 hodin. Poslední vysílací čas byl 
před několika lety na žádosti občanů 
posunut na 21.30 hod.
Pan karel kiesel svoji práci pro TSb 
ukončil po dvaceti letech ke dni 
31.12.2013. Za celou dobu svého pů-
sobení natočil a zpracoval 860 doku-
mentů. celou dobu pracoval pro studio 
jako soukromá firma a dodával pořady 
uložené na nosičích. všechny tyto 
dokumenty jsou archivované ve studiu 
TSb. k desetiletému výročí zavedení 
kabelové televize udělal průřez z nejsle-
dovanějších pořadů, který byl vysílán na 
pokračování několik týdnů. Pořad byl 
velmi sledovaný, protože ukázal, jak se 
bílovice za deset let proměnily. 
od roku 1997 se na přípravě a průběhu 
pořadů začali podílet členové nově usta-
vené komise pro zpravodaj a Tv (nyní 
mediální komise), začali připravovat 
rozhovory s  členy zastupitelstva obce 

již 20 let sledujeme
vySílání TSb
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a reportáže z různého dění v obci. Získáním několika mo-
derátorek se podařilo připravovat cílené informativní pořady. 
Tím se vysílání zpestřilo a obohatilo o nové prvky.
v roce 2010 bylo přehrávání pořadů S-vHS rekordérem 
nahrazeno DvD nosičem, a tím se zlepšila kvalita vysílaného 
obrazu. Tento stav trvá dodnes.
Pánům bučkovi a kieselovi děkujeme za dlouholetou činnost 
pro TSb. Není samozřejmostí, aby v každé obcí tuto možnost 
občané měli.

Na základě informací M. Bučka a K. Kiesela 
zpracovala Olga Uhrová

Ing. Karel Hynšt
realitní makléř ve vašem sousedství

RE/MAX Atraktiv Plus, Brno, Palackého 158
telefon: 604 533 466 
e-mail: karel.hynst@re-max.cz

rycHlost | zKušenost | KvalIta

stálá poptávka v Bílovicích nad svitavou:
byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou

nabízím profesionální 
služby při zprostředko-
vání prodeje a nákupu 
nemovitostí - domy, 
byty, chaty, pozemky.

placená inzerce

Hlavním bodem bylo schválení úvěru pro obec, kdy si obec 
bílovice nad Svitavou bude brát úvěr ve výši 40 mil. korun 
na následující projekty: Dodávka automobilu cAS pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů, přestupní terminál 
iDS, rozšíření školy a revitalizace středu obce. Starosta 
dodal, že na nic jiného není možné úvěr čerpat. Roční 
úroková míra je 1,01 p.a., splácení po dobu 10 let – tzn. 
při vyčerpání celkového úvěru by obec vracela částku 
42 391 422 kč, ale nepředpokládá se vyčerpání celé částky. 
Zastupitel Zavadil měl připomínku, jestli toto rozhodnutí 
není předmětem jednání až pro další zastupitelstvo, pro-
tože se blíží komunální volby. Místostarosta Mgr. vozka 
na to odpověděl, že někdy se to rozhodnutí udělat musí 
a radní ing. Polák vysvětlil, že tak vysoká částka se bere 
hlavně na financování projektů, které jsou po jejich zdár-
ném ukončení profinancovány formou dotace, ale napřed 
je musí bohužel obec celé zaplatit ze svého.
Dále starosta informoval Zo o výstupech z kontrolní zprávy 
o činnosti kTS Ekologie na svoz komunálního a biologic-
kého odpadu. Na konci roku 2013 obec bílovice n. Svit. 
do této společnosti vstoupila a je podílníkem společnosti.
Dalším bodem bylo schválení podání žádosti o zkrácení 
vázací doby z 20 na 10 let užívání na bytové domy na 
Polance, které nyní vlastní obec, byty se potom budou 
moci předávat nájemníkům. Nyní se jedná o bytový dům 
Šebelova č.p. 695, ostatní bytové domy by měly následovat.
v bodě Různé starosta informoval zastupitele, že je mož-
né nahlédnout do projektové a stavební dokumentace 
na  revitalizaci středu obce a poděkoval  organizátorům 
za uspořádání dětského dne 31.5.2014.
v diskusi vystoupil zastupitel ing. Michalík a poděkoval 
všem, kdo se podíleli na organizaci akce bílovická křižo-
vatka. Zastupitel Zavadil se ptal, jestli je pravda, že odchází 
z obecní hospody pan kozlíček. Starosta odpověděl, že to 
pravda je – p. kozlíček podal výpověď ze zdravotních důvo-
dů. Přihlásil se nový nájemce, který by měl plynule navázat 
a v listopadu, kdy začnou úpravy středu obce, provoz ukončit.
Dále vystoupil občan, který pozoruje skupinky mladých 
v Husím parku u Svitavy, po nich hromady odpadků a ptá 
se, jestli obec bude nějak postupovat – identifikovat tyto 
osoby, či jinak situaci řešit. informoval se u údržby obce, 
která údajně každý den odpadky v Husím parku uklízí, 
myslí si, že takto se mládež nevychovává a měla by se 
tomu udělat nějaká přítrž. Starosta odpověděl, že ví o této 
rizikové oblasti, pokusí se posílat na více obhlídek obecní 
policii. Místostarosta dodal, že důležitější je, aby si rodiče 
zjistili, kam chodí jejich děti, protože nepořádek tam dělá 
bílovická mládež.
Dále vystoupil velitel dobrovolných hasičů a v dlouhém pro-
slovu poděkoval za obnovení vozového parku pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů – manželům lázničkovým za da-

cO v zápISe
z 11.6.2014 nebylo



rování vozidla Jeep cherokee a obci za zakoupení nového vozidla 
cAS 30 Tatra 815, připomenul historii hasičů a jejich činnost.
Další občan poděkoval obci a zastupitelce RNDr. Součkové 
za uspořádání setkání seniorů. Upozorňuje, že na jednom 
z obecních pozemků byl skácen velký starý jilm a chtěl by 
vědět, proč byl strom pokácen. Místostarosta sdělil, že strom 
tam nestojí už tři roky, ale že zjistí důvody skácení stromu. 
občan dále poděkoval za nově vysázené stromy v kaštanové 
aleji, kde v první fázi z 27 vysazených stromů 12 uhynulo 
a musely být vysazeny nové. Starosta doplnil, že to vše pro-
bíhalo v  rámci projektu Revitalizace sídelní zeleně. když 
byly stromy vysazeny, přijela z  brněnského státního fondu 
ŽP úřednice, která zjistila, že koruny vysázených stromů jsou 
nižší asi o 10 cm. Nesplňovaly stanovené parametry, nesmyslně 
musely být všechny vykopány a vysázeny nové, aby mohla být 
proplacena dotace. Protože se stromy vysázely v  listopadu, 
půlka pomrzla, a tím pádem musela obec zaplatit další – nové. 
letos je schválena druhá část projektu Revitalizace sídlení 
zeleně, měla by se vysazovat zeleň na svahu nad tenisovými 
kurty, na hřbitově a na zahradě mateřské školy.

Vendula Bartáková

a zlepšením v technologiích a používají se také modernější 
a účinnější materiály, které se v době výstavby nepoužívaly. Do-
plnil ho ještě radní ing. Pavlovský, že vybrané nové materiály 
znamenají nadstandardní provedení. Místostarosta nakonec 
ještě uvedl, že výběr zhotovitele se bohužel dle zákona o veřej-
ných zakázkách řídí nabídnutou výší ceny a obec nemůže dát 
přednost uchazeči, kterého by si na základě svých poznatků 
vybrala sama bez dodržení tohoto kritéria a bez povinného 
výběrového řízení.
Do diskuze se přihlásil občan bydlící na Havlíčkově ulici 
a vyjádřil nesouhlas s umístěním kontejneru na bioodpad, 
který stojí naproti jeho domu. Starosta odpověděl, že jed-
nal s novými majiteli objektu bývalé parketárny o přesunu 
kontejneru na bioodpad na jejich pozemek a předpokládá, 
že dohodu s nimi se podaří uzavřít. občanka z Havlíčkovy 
ulice uvedla, že na tomto prostranství se nacházejí ještě další 
kontejnery, do kterých vhazují odpad nejen bílovičtí občané, 
ale mnoho dalších, kteří naší obcí jen projíždějí, dělají hluk 
a nepořádek. Na tuto záležitost upozorňuje už dlouhodobě 
a  nic se neděje. Navrhuje kontejnery přesunout na jiné 
místo. Starosta uvedl, že do kontejnerů mohou ukládat od-
pad i projíždějící mimobílovičtí občané, že kontejnery jsou 
hrazeny z dotačních peněz a nelze nikomu zakazovat, aby 
tam odpad ukládal. Místostarosta doplnil, že na Havlíčkově 
ulici není jiné vhodné místo a právě tento obecní pozemek je 
vhodný k umístění kontejnerů, protože je zde dost místa na 
manipulaci. Aby obec poskytla občanům možnost pohodlně 
likvidovat tříděný odpad, není možné kontejnery přesunout 
do jednoho centra. Na to opět vystoupila stejná občanka 
a pronesla svůj názor, že se na Havlíčkově ulici pro občany 
nic nedělá. Místostarosta oponoval výčtem mnoha akcí, které 
obec pro občany podnikla (kanalizace, opravy komunikací, 
opravy a zbudování schodišť), ale paní namítala, že to nebylo 
na Havlíčkově ulici.
občan z obřanské ulice požádal, aby vedení obce jednalo 
s Českými drahami o snížení hlučnosti vlakových souprav 
při jejich zastavování v železniční stanici bílovice nad Svi-
tavou. Při zastavování vydávají vlaky pronikavý pískavý zvuk. 
odpověděl zastupitel ing. Michalík, že se s ČD jedná už tři 
roky. Příčinou hlučnosti je způsob brzdění, na lepší technologii 
nejsou dle ČD peníze.
Další občan požádal o informaci, jaký je časový harmonogram 
výstavby přestupního terminálu iDS a kdo se bude o toto 
prostranství starat. odpověděl místostarosta, že práce budou 
zahájeny 25.8.2014 nejdříve na prostranství před nádražím, 
potom bude následovat přesunutí Ekodovora a předpokládané 
dokončení prací je v dubnu 2015. o uvedená prostranství se 
bude starat obec jako vlastník pozemků.
Další občanka vystoupila s  několika připomínkami: upo-
zornila na nebezpečí při sestupu příkrou Dobrovského ulicí 
(nazývána k2), kde bylo vybudováno nové schodiště, že je 
zde v některých úsecích potřeba doplnit zábradlí. odpověděl 
místostarosta, že zábradlí by mělo být zhotoveno do této 
zimy. Další její připomínkou bylo, že je špatně opravená 
žulová dlažba na kollárově ulici. Místostarosta jí vysvětlil, že 
je to příliš strmá ulice a opravu nechtěla žádná firma provést. 
Nakonec se jednu firmu podařilo přemluvit, ale její zástupci 

cO v zápISe
z 11.8.2014 nebylo
Jednalo se převážně o realizaci přestupního uzlu iDS JMk – 
schválení dodavatele, který učinil nejnižší nabídku (Skanska), 
a s tím spojené nutné přeložení sítí, které si vyžádala firma 
o2 (na náklady dodavatele stavby).
Dále se řešila oprava střechy na základní škole - starosta pou-
kázal na skutečnost, že je v rámci dlouhodobých reklamačních 
požadavků obce nutno opravit zatékající střechu a podlahy 
v  šatnách. celková hodnota díla činí 946.315,- kč včetně 
DPH, obec bude přispívat částkou 450.000,- kč včetně DPH. 
Dále dle smlouvy je firma consistera povinna uhradit obci 
paušální náhradu ve výši 100.000,- kč. Dohoda o narovnání 
je výsledkem složitých jednání.
v bodě Různé vystoupil zastupitel ing. klíma a zeptal se, jak 
dlouho trvá záruční lhůta, smluvně sjednaná na střechu v zá-
kladní škole a proč je částka na opravu střechy základní školy 
tak vysoká. Starosta odpověděl, že záruční lhůta již uplynula 
a trvala 5 let. vysvětlil, že hodnotu díla stanovil zhotovitel 
projektu na částku 946.315,- kč včetně DPH. Uvedená částka 
obsahuje jednak odstranění vad, ale také nové řešení, které obec 
vyžaduje proto, aby bylo dosaženo větší kvality a trvanlivosti. 
Firma consistera, s. r. o. provede práce na své náklady, vyjma 
příspěvku obce bílovice nad Svitavou, který činí 420.000,- 
kč včetně DPH. Tato částka bude vyúčtována až po předání 
díla. ing. klíma se zeptal, jak dlouho potrvá záruka na nově 
zhotovenou střechu a starosta sdělil, že opět 5 let. ing. klímovi 
se zdá tato doba nedostatečná, předpokládal by aspoň 20 let. 
Dále chtěl vědět, proč se neudělala střecha touto technologií 
už poprvé. Reagoval radní ing. Polák a vysvětlil, že od doby, 
kdy se přístavba školy projektovala, došlo k mnoha změnám 
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předem řekli, že za to odmítají nést 
záruku. Dále se dotyčné občance zdá, 
že dešťová voda na kollárově ulici 
teče mimo kanalizaci. Místostarosta 
vysvětil stávající technické řešení 
a upozornil na nově vybudovanou 
vpusť, která při velkých deštích od-
lehčuje odtoku vody do kanalizace na 
Husovu ulici. Další její připomínkou 
bylo, že pokosená tráva na svažitých 
pozemcích obce by se měla odvážet, 
protože při dešti ucpává kanalizaci. 
Místostarosta odpověděl, že při ko-
sení se používá mulčovací zařízení, 
které trávu rozseká na malé kousky 
a tím se hnojí rovinaté pokosené 
plochy. Ze svahů pracovníci údržby 
pokosenou trávu odvážejí. k tomuto 
problému slíbil, že pracovníky údržby 
znovu upozorní. Dále občanka po-
ukázala na zápach z Čov. Starosta 
uvedl, že čistírna odpadních vod již 
byla zakryta a opravena nákladem 
180.000,- kč, je to o 70% lepší. ob-
čanka soudí, že Čov pořád páchne, 
zejména v  některých obdobích je 
zápach velmi silný. Starosta slíbil, že 
požádá pana ing. kalivodu, starostu 
kanic a předsedu svazku obcí Časnýř 
o prověření a sjednání nápravy.

Zapsaly: Magda Mezuláníková  
a Vendula Bartáková

Bílovice nad Svitavou
nabízí maminkám
(s nemluvňaty, batolaty, předškoláky)
oblíbené hudební přípravky:
ROBáTkA (od 4 do 18 měsíců)
PRVní kRŮČkY  
k hUDBĚ (1,5-4 roky)
RYTMIcké  
kRŮČkY (od 4 do 6 let)
Pro děti a mládež:
ZOBcOVé FléTnY 
kYTARA 
Kontakt: 603 943 213
polakova@yamahaskola.cz
Info a elektronická přihláška na:
www.yamahaskola.cz/brno

vzpomínka na 
boleslava 
zlámala
Dne 5.8.2014 jsme se rozloučili v br-
něnském krematoriu se zemřelým 
boleslavem Zlámalem. Zemřel dne 
29.7.2014 ve věku 81 let. Připomeňme si 
jeho záslužnou asi dvacetiletou činnost, 
kterou vytvořil rozsáhlý archiv fotografií 
vlastních, darovaných a různým způso-
bem koupených. Je umístěn v budově 
obecního úřadu. Fotografovat a sbírat 
fotografie bylo jeho velkým koníčkem.
Přestože velkou část svého života v bílo-
vicích nebydlel, často sem jezdil a svými 
fotografiemi dokumentoval veškerou 
výstavbu domů, sídlišť a významné 
události. Stále se cítil bílovčákem, stále 
byl v kontaktu s příbuznými a známými. 
Zavedl si sešit, kam si chronologicky psal 
z různých pramenů všechno o historii 
bílovic. To pak používal při identifikaci 
starých fotek. Zavedl soupis všech domů 
od č.p. l. každoročně se zúčastňoval 
např. slavnostního předávání vánočního 
stromu městu brnu a Silvestrovského 
běhu do schodů. v  archivu najdeme 
fotografie z odhalení pamětní desky 
R. Těsnohlídkovi, položení základního 
kamene a otevření Domu s pečovatel-
skou službou a mnoho, mnoho dalších. 
Stihl ještě v poslední době zachytit střed 
obce, který bude brzo minulostí. Jeho 
fotografie mohli lidé sledovat na výsta-
vách uspořádaných k různým výročím, 

opakovaně uspořádal výstavu fotografií 
starých a nových bílovic, o kterou byl 
vždy velký zájem. Řada fotografií byla 
otištěna v bílovickém zpravodaji, někte-
ré i v knize o bílovicích. Fotografická 
dokumentace z vrtulníku pořízená v 70. 
letech je rovněž jeho práce.
v roce 2006 byl Radou obce bílovice 
nad Svitavou oceněn za dlouholetý 
rozvoj staveb v obci ve fotografii.
Narodil se v sousedních Řícmanicích, 
ale krátce nato se jeho rodina nastěho-
vala do bílovic.
Do paměti mnohých lidí se zapsal svým 
hereckým talentem. velkým úspěchem 
bylo opakovaně hrané divadelní před-
stavení Jeppe z  vršku, kde exceloval 
jako komik v hlavní roli a které reží-
rovala jeho matka Anna Skoupá. Hrál 
opakovaně faráře na konci masopustu 
při „Pochovávání basy“, scénář si při-
pravoval společně s  bratrem Josefem 
Skoupým, představitelem kostelníka, 
šlo opět o komické role.
v  padesátých letech minulého století 
byla vedena z Adamova přes bílovice 
trať terénních motocyklových soutěží, 
kterých se boleslav Zlámal zúčastňoval 
jako závodník za Rudou hvězdu brno.
v brně žil dlouho s manželkou Na-
děždou a dvěma dětmi – Naděždou 
a boleslavem, i vnuk nese jeho jméno.
v posledních letech, po smrti manželky, 
žil znovu v bílovicích. Nelze nepřipo-
menout, že ve svém vysokém věku zvládl 
počítačovou gramotnost a  digitální 
fotografii.
Nemoc ukončila jeho zájem o vše v obci 
a o tvořivou činnost, kterou se zapsal do 
historie bílovic nad Svitavou.

Redakce



Dne 3. května 2014 ve věku 82 let náhle 
zemřel dramaturg, teatrolog, kulturní 
historik a pedagog prof. PhDr. bořivoj 
Srba, DrSc.
Narodil se 19. listopadu 1931 jako syn 
Zdeňka a Františky Srbových v bílo-
vicích nad Svitavou, kde žil až do roku 
1956. Po absolutoriu na JAMU zde 
začal záhy působit jako pedagog. Mezi 
jeho žáky patří Jiří Pecha, Eliška balze-
rová, Jana Švandová, Jiří bartoška, Petr 
oslzlý, bolek Polívka, Mirek Donutil, 
Eva Tálská a mnoho dalších.
vedle výuky působil jako dramaturg 
v Divadle bratří Mrštíků a později jako 
hlavní dramaturg Mahenovy činohry 
– dnešního Národního divadla v brně. 
vnesl na moravskou divadelní scénu 
díla světově uznávaných dramatiků, např. 
bertolda brechta, Antonína Atrauda, 
Petera Weisse a mnoha dalších. Přes 
neustálý vliv totalitního režimu svým 
dílem rozšiřoval dimenze kulturní 
svobody naší společnosti i  jednotlivce. 
Uvedl např. inscenaci Jana kopeckého 
„komedie o umučení a slavném vzkříšení 
Pána a Spasitele našeho Ježíše krista“, 
která vznikla na základě rekonstrukce 
podkrkonošských lidových nábožen-
ských her. Na toto představení se sjížděli 
diváci z celé Moravy. bořivoj Srba stál 
také u zrodu divadla Husa na provázku 
neboli Mahenova nedivadla v roce 1967. 
Po roce 1968 jej totalitní režim vyloučil 
z působení jak v divadle, tak i ve škole. 

Těžké chvíle mu pomohla překonat 
jeho rodina, která mu byla oporou. 
v  této situaci projevil neobyčejnou 
osobní statečnost a sílu osobnosti. 
když nemohl učit na fakultě, tak po-
kračoval v  seminářích a přednáškách 
soukromě ve svém bytě, který se stal 
místem setkávání nejen divadelníků, 
ale i umělců dalších žánrů – malířů, 
básníků a spisovatelů. Z této skupiny 
vzešla později myšlenka na založení 
uměleckého sdružení Q.
v době normalizace přišla existenční zá-
chrana v podobě nabídky práce v Ústavu 
pro českou a světovou literaturu ČSAv 
v Praze, kde vytvořil významné a veliké 
dílo. Stal se autorem více než 160 děl 
a  knižních monografií.
Po roce 1989 se habilitoval v docent-
ském řízení na dvou vysokých školách. 
Roku 1991 byl jmenován profesorem 
pro teorii a dějiny divadla a literatury na 
Masarykově univerzitě a pro obor autor-
ské výchovy a dramaturgie na Divadelní 
fakultě JAMU. Nic už nebránilo jeho 
autorskému a organizačnímu rozletu. 
Založil atelier divadelní dramaturgie 
Studio D, kabinet pro výzkum dramatu 
a divadla atp.
v roce 1996 obdržel za své dílo cenu 
města brna v  oboru dramatických 
umění. Z  mnoha dalších ocenění je 
třeba zmínit Národní cenu, cenu mini-
stra školství, cenu rektora Masarykovy 
univerzity, Zlatou a stříbrnou medaili 

vzpomínka na jednoho z tvůrců 
moderního českého divadla,

rodáka z bílovic nad Svitavou
bOřIvOje SRbU,

JAMU nebo ocenění festivalu NEXT 
WAvE „Živoucí poklad“. 
Pracoval na významné knize o českém 
divadle za okupace, měl rozpracovány 
a nachystány podklady pro další knižní 
monografie, když náhle a nečekaně ode-
šel na věčnost. Za zmínku stojí, že jeho 
žáci po této smutné zprávě nasprejovali 
na chodník před budovu JAMU velké 
srdce se jménem bořivoj. odešel člověk 
pevných mravních zásad a výjimečná, 
velká osobnost českého a moravského 
kulturního života. Nesmazatelná stopa, 
kterou zanechal, překračuje hranice naší 
republiky. Jeho myšlenky stále žijí v jeho 
žácích i třech synech, vděčně vzpomínají 
i přátelé. Čest jeho památce!

Jana a David Ondrušovi

kalendář akcí
17. října 2014
ŠPAnĚlSkÝ ROk
cesta do Santiaga de compostela 
a později i pracovně na kubu - ces-
tovatelské promítání s luďkem led-
vinou - 18:30 hod., obecní knihovna, 
vstup zdarma (pořádá obec bílovice 
nad Svitavou)

28. listopadu 2014 
FjORDY, hORY  
A VODOPáDY nORSkA
cestovatelské promítání s ivanem 
Michalíkem - 18:30 hod., obecní 
knihovna, vstup zdarma (pořádá 
obec bílovice nad Svitavou)

29. listopadu 2014 
ADVenTní VĚnce
tvořivá dílna od 9:00 do 11:00 hod., 
místo bude upřesněno (pořádá obec 
bílovice nad Svitavou)

29. listopadu 2014 
PŘeDSTAVení  
DIVADlA VOSTO5
čas a místo budou upřesněny (pořádá 
obec bílovice nad Svitavou)

12. a 13. prosince 2014 
BílOVIckÝ 
VánOČní jARMARk
(pořádá obec bílovice nad Svitavou)
Změna programu vyhrazena.
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STAlO Se V BílOVIcích 
PŘeD 100 leTY – 1914
starostou tehdy byl 
Antonín Kartous, rolník
•	 ve mlýně bylo zřízeno pekařství teh-

dejším majitelem Janem Julinkem, 
vedoucím se stal František Matějíček;

•	 5. června se konala první pouť v Pa-
lackého údolí;

•	 6. července se uskutečnilo sokolské 
veřejné vystoupení;

•	 26. července začala 1. světová válka;
•	 v neděli 3. srpna probíhaly hromad-

né odvody, odvedení odjížděli na 
vozech a vlakem do brna

•	 ve škole bylo ubytováno 300 uprch-
líků z Haliče.

STAlO Se V BílOVIcích 
PŘeD 75 leTY – 1939
starostou tehdy byl 
Alois Kala, zaměstnanec ČSD
•	 v bílovicích bylo 2 310 obyvatel
•	 14. – 15. března byla sněhová vánice, 

lidé trávili noc u radiových přijímačů, 
zvědavci se na silnici u cihelny setkali 
se strážmistrem Hrbatou, který je 
informoval, že německá armáda 
překračuje hranice republiky a že 
v brně už je její předvoj;

•	 v celé republice byla okamžitě zave-
dena pravosměrná doprava;

•	 byly zrušeny politické strany a vytvo-
řeno Národní souručenství;

•	 v bílovicích se ukrývají zbraně, které 
zde byly od roku 1938 na ostrahu 
trati;

•	 13. srpna se konala v zahradě soko-
lovny velká národní krojovaná slav-
nost, účinkovali bílovičtí tamburáši;

•	 byl vydán zákaz poslechu zahra-
ničního rozhlasu, na každém radio-
přijímači muselo viset upozornění: 
Pamatuj – Pamatuj - že poslouchání 
zahraničního rozhlasu se trestá káz-
nicí nebo i smrtí!

Vypracoval kronikář  
Bořivoj Nejezchleb

STalO Se v bílOvIcích

o víkendu 16.-17.8. se konal na teni-
sových dvorcích Sokola bílovice a Říc-
manice celostátní turnaj registrovaných 
hráčů kategorie D ve dvouhře a čtyřhře 
mužů. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 
hráčů, kteří přijeli z krajů  Jihomorav-
ského a vysočina. v pavouku dvouhry 
bylo také 5 hráčů z  domácího klubu. 
Historického úspěchu pro bílovice do-
sáhl ve velké formě hrající Petr Marvan, 
který se probojoval postupně přes pátého 
nasazeného Martina bártu, dále Martina 
Zivčáka, ladislava Hájka a ondřeje 
vítka až do finále turnaje. Zde za hodinu 
podlehl druhému nasazenému Davidu 
bolkovi 0:2 na sety. i přes prohru se 
Petr dočkal velkého potlesku zaplněných 
tribun. Dalším bílovickým hráčům se 
dařilo již méně. los prvního kola stanovil 
souboj domácích hráčů Petra opletala a 
Michala balcárka, kdy druhý jmenovaný 

lým hráčem bílovic ladislavem Hájkem 
ve dvou setech. ve čtyřhře měl černý kůň 
turnaje pár balcárek - Marvan bohužel 
nepříznivý los a ve čtvrtfinále narazil na 
první nasazené a pozdější vítěze pár bo-
lek - Šrom, který po heroickém výkonu 
podlehl ve dvou setech.
Děkujeme všem činovníkům z řad členů 
oddílu za pomoc s pořádáním toho teni-
sového svátku a to především manželům 
Eberhardovým, opletalovým, Janu 
Moserovi a vítu Zavadilovi.

Organizační výbor

zvítězil po boji ve třech setech, ale v dal-
ším kole narazil na prvního nasazeného 
christo Terzieva, kterému podlehl po 
bojovném výkonu ve 2 setech. Další hráč 
z bílovického áčka, loňský čtvrtfinalista 
Filip Štěrbáček zklamal, a po špatném 
výkonu vypadl hned v prvním kole, kde 
podlehl Trojčákovi lehce 0:2 na sety. 
Talentovaný lukáš Eberhard, který 
byl letos na hostování v Sokolu Čebín, 
zvítězil překvapivě v  prvním kole se 
zkušeným Radkem boučkem ve třech 
setech, ale v dalším kole prohrál s býva-

na tenisový turnaj přijelo 30 hráčů
bInaS cUp 2014 
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Mnohým čtenářům název SíGRS nic 
neříká, ale protože je to parta chlapů 
zapálených pro Americký fotbal, je 
dobré o nich informovat.
co to je americký fotbal? Je to sportovní 
hra hraná 11 hráči s oválným míčem. 
cílem je získat více bodů než soupeř. 
Skórovat lze postupem s  míčem (bě-
hem či zachycením nahrávky) až do 
soupeřovy koncové zóny (kopem nebo 
složením protihráče s  míčem v  jeho 
vlastní koncové zóně).
Součástí herního dresu jsou chrániče 
těla hráčů včetně helmy, takže identi-
fikace hráčů není snadná, naštěstí mají 
na dresech jméno.
Historie vzniku amerického fotbalu sahá 
do 19. století, kdy v Anglii hráči fotbalu 
začali hledat změnu. vznikla hra ragby, 
která si našla cestu do Ameriky, a tam 
studenti univerzit postupnými změnami 
vyvinuli dnešní americký fotbal.
Tento sport v České republice organi-
zuje Česká asociace amerického fotbalu 
(ČSAF), která je dobrovolným sdruže-
ním s právní subjektivitou.

Největší zásluhu na tom, že družstvo 
bílovických hráčů vzniklo, mají dva 
hráči – Petr Švanda a luděk Skoupý. 
Družstvo má za sebou několik význam-
ných úspěchů, a tak jsme oba zakladatele 
požádali o rozhovor.
Kde a kdy jste se seznámili s americ-
kým fotbalem?
S fotbalem jsme se oba seznámili v na-
šem původním týmu brno Alligators, 
v době, kdy tento sport byl v ČR v plen-
kách. bylo to v roce 1991.

Jak moc je v ČR americký fotbal rozší-
řen? Kolik mužstev je registrovaných?
v dnešní době se dá říci, že tým ame-
rického fotbalu má každé větší město. 
celkově v České republice působí 27 
týmů. Z toho 5 pražských, 3 brněnské 
(včetně Sígrs), 2 pardubické a dále týmy 
z ostravy, Šumperka, Přerova, Znojma, 
Jihlavy, Českých budějovic, Trutnova, 

bývalí hráči z  brněnských Alligátorů 
a  další kamarádi, kteří s  americkým 
fotbalem začínali až v našem týmu.

Jak jste došli k nápadu přijmout název 
Sígrs?
Tento název pochází z  dob našeho 
působení v  týmu brněnských Alligá-
torů. Tenkrát zde působila celá řada 
bílovických rodáků. Povětšinou se jed-
nalo o velké opory týmu, kteří se nebojí 
žádné překážky ve fotbale ani v životě. 
Naše „bílovická přezdívka“ přišla od 
našich spoluhráčů, a tak při zakládání 
našeho týmu jsme se rozhodli v  této 
tradici pokračovat.

Co všechno bylo potřeba udělat k re-
gistraci mužstva?
Nejde o složitý proces. veškeré týmy pů-
sobící v ČR jsou vedeny jako občanská 
sdružení, bílovický tým není výjimkou. 
Samozřejmě je potřeba zajistit základní 
vybavení pro hráče amerického fotba-

lu, které stojí asi 12 tis. kč - ramena 
3000,-, helma 5000,-, kopačky 2000,-, 
dres+chrániče 2000,-. Záleží také na 
typu hráče a pozici, kterou by chtěl hrát.
Po založení takové organizace se stačí 
registrovat u České asociace amerického 
fotbalu a přihlásit se do soutěže.

Zúčastňujete se turnajů, takže musíte 
taky trénovat. Kam chodíte trénovat 
a jak často?
od května do července, kdy je sezóna, 
trénujeme jedenkrát týdně, a to v areálu 
bývalého ragbyového hřiště v brně za 
lužánkami. vzhledem k tomu, že vět-
šina našeho mužstva má rodinu s dětmi, 
není možné trénovat častěji. i když se 

aMeRIckÝ fOTbal
O bílovických SíGRS 
je dobré něco vědět

soutěž rok od roku stále zkvalitňuje, 
zatím to, zdá se, stačí.

letos jste zvítězili v  celostátní sou-
těži. Je to největší úspěch v existenci 
mužstva?
1. místo v celostátní soutěži sedmičko-
vých družstev je sice náš největší úspěch, 
ale přesto si nejvíce ceníme 2. místa 
v otevřeném halovém mistrovství ČR, 
kde se sešli hráči z nejlepších týmů v ČR 

Náchoda, Teplic, Plzně, liberce, kar-
lových varů, Ústí nad labem, Příbrami 
a další.

Co nám řeknete o složení mužstva?
v současné době v týmu působí celkem 
pět hráčů z  bílovic, včetně nás dvou, 
a  dále Roman Uher, Radek Hloušek 
a  Petr Zmeškal. Zbytek týmu tvoří 

►
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letní prázdniny začaly hekticky, aspoň 
pro některé sportovce z našeho oddílu. 
ve dnech 6. - 10.7. 2014 proběhlo v bul-
harském Primorsku Mistrovství Evropy 
žáků a dorostu. Do 17členné české 
výpravy se nominovalo 7 bílovických zá-
vodníků: vojtěch bžatek, Martin kinc, 
Robert Polák, Jan Priessnitz, Dominik 
Šrom, vít Unčovský a Matěj Žáček.
ME se mělo původně konat na Ukraji-
ně, vzhledem k posledním událostem a 
z důvodu bezpečnosti akce a účastníků 
bylo místo konání přesunuto na pobřeží 
Černého moře do bulharského Primor-
ska a na organizaci se podílejí ukrajinská 
a bulharská radioamatérská federace. 
vedením výpravy byli pověřeni Juraj 
Turský a Jiří Mareček.
Česká reprezentace navázala na své 
loňské úspěchy a v konkurenci 102 zá-
vodníků z 11 zemí se ziskem celkem 
11 individuálních a 7 týmových medailí 
umístila na druhém místě v soutěži 
národů za týmem Ruska.
Z bílovických závodníků se nejlépe 
umístili

jAn PRIeSSnITZ
•	 2x mistr Evropy (klasika 144 MHz 

a sprint),
•	 3. místo (klasika 3,5 MHz)
•	 1. a 2. místo v družstvech

DOMInIk ŠROM
•	 mistr Evropy (klasika 3,5 MHz)
•	 2x 7. místo
•	 1. a 2. místo v družstvech

ROBeRT POlák
•	 3. místo (sprint)
•	 1. a 2. místo v družstvech

Martin kinc, vojtěch bžatek, Matěj 
Žáček, vít Unčovský (1. a 2. místo ve 
družstvech).
Pod patronátem obce bílovice nad 
Svitavou a za významné podpory pana 
starosty pořádal náš oddíl poslední 

letní úspěchy
sk RadiospoRt

srpnový víkend ve valči u Dalešické pře-
hrady mezinárodní Mistrovství České 
republiky v Rob na klasické trati. velmi 
si pomoci pana starosty a obce vážíme 
a děkujeme za ni.
vřelé díky patří i dalším sponzorům 
akce: panu loulovi (čerpací stanice 
FoRS) a panu lefnerovi (Potraviny).
Nejvýznamnější sportovní událostí roku 
je bezesporu blížící se Mistrovství světa 
v Rob, které se bude konat ve dnech 
6. - 13.9.2014 v kazachstánu v burabay.
Do 31členné české výpravy se nomino-
valo 10 bílovických závodníků: Jakub 
Šrom, kateřina bžatková, Robert Polák, 
Jiří Mareček, Pavla Hažmuková, Petra 
Hanslianová, Pavel Mokrý, Zbyněk 
Žáček, Antonín Šindelka a ludmila 
ondrouchová.
Přejme jim rychlé nohy, spoustu vybě-
haných medailí a šťastný návrat domů!

Ing. Iva Marečková

v čele s hráči z jedenáctkového fotbalu, 
kteří hrají evropskou ligu.

Kolik mužstev v tomto turnaji soutěžilo?
vzhledem k tomu, že sedmičková liga 
má hodně mužstev, byla liga rozdělená 
na dvě skupiny. Hrálo se systémem ka-
ždý s každým. vítěz z každé skupiny se 
potkal ve finále. bylo celkem 14 týmů.

Jaký je věkový průměr hráčů bílovic-
kého mužstva?
Máme celkem 25 hráčů, průměrný věk 
je asi 30 let. Někdy je to hodně fyzicky 
náročné s mladšími protihráči, my však 
těžíme ze zkušeností a síly.

Máte nové zájemce, kteří by chtěli 
americký fotbal hrát?
letos po výhře máme 5 nových zájemců. 
Dveře jsou stále otevřené pro další bor-
ce, kteří by rádi poznali americký fotbal, 
radost ze hry a především dobrou partu, 
která to společně táhne už řadu let.

vážení čtenáři, možná jste se dozvěděli 
z  tohoto rozhovoru zase něco nového 
o lidech z bílovic nad Svitavou. věřím, 
že i za vás přeji hráčům amerického 
fotbalu další úspěchy a dobré kama-
rádské vztahy.

Ptala se Olga UhrováCena za 2. místo na mistrovství ČR
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Ocitli jste se někdy v životě v situaci, kdy jste si s něčím 
nevěděli rady? Neznali jste řešení problémové situace – 
co máte dělat? A jak se zachovat?

Rodinný právník
chrání celou Vaši rodinu

Znáte ve svém okolí mezi 
známými, přáteli či spolupra-
covníky někoho, kdo musel 

řešit různé reklamace zboží, služeb, 
spory při prodeji či koupi nemovitos-
ti, při půjčení peněz kamarádovi, byl 
účastníkem dopravní nehody, vycestov-
al na vytouženou dovolenou a uby-
tování a zaplacené služby vůbec neod-
povídali slibům cestovní kanceláře?

A znáte někoho, kdo musel hájit svá 
práva s využitím služeb právníka v mi-
mosoudním nebo dokonce soudním 
řízení? Případně, když někomu hrozilo 
přestupkové řízení při podezření 
ze spáchání dopravního 
přestupku, např. 
s rizikem zápisu 
bodů do kar-
ty řidiče či 
ještě hůře 
odebrání 
řidičského 
průkazu? 
Nebo mu-

sel podobnou situaci s policií řešit třeba 
i při cestách v zahraničí?

Mohlo by se stát, že se do podob-
né či jiné problémové situace v životě 
dostanete Vy či členové Vaší domácnos-
ti? A to nejen vlastní chybou, ale třeba 
i pouhou neznalostí nějakého zákona?

Je možné, že by Vám  někdo mohl 
způsobit škodu na majetku nebo ještě 
hůře na zdraví? Případně Vám svým 
jednáním výrazně ovlivnil dosavadní 
životní standard a budete potřebovat 
pomoc odborníka?

Pokud jste si alespoň na jeden z výše 
uvedených dotazů odpověděli ANO, 
stačí Vám nový a zcela jedinečný pro-
dukt z oblasti pojištění právní ochrany – 
“Rodinný právník”.

S ním máte každodenní jistotu 
právního poradenství ve všech oblastech 
běžného života a k dispozici 500 000 Kč 
na každou jednotlivou událost – na nákla-
dy spojené s odměnami pro advokáty, 
soudní znalce či jiné odborné služby, pro 
mimosoudní případně soudní řešení Vaší 
věci a to bez rizika nákladů spojených 
s případnou prohrou!

V případě nutnosti právního 
zastoupení advokátem, Vám Rodinný 
právník nabízí kromě špičkových od-
borníků z vlastního týmu i možnost zas-
tupování Vámi zvoleným advokátem, 
kterému uhradí náklady právního 
zastoupení.

S příchodem změn souvisejících 
s novým Občanským zákoníkem nás 
všechny čeká řada změn a nových rizik. 

Naše společnost je Vám, našim 
klientům, připravena 

být průvodcem ve 
spleti těchto nových 

zákonů a pomoci 
s řešením všech 

situací, které 
může život 
přinést. 

přestupkové řízení při podezření 
ze spáchání dopravního 
přestupku, např. 
s rizikem zápisu 
bodů do kar-

všechny čeká řada změn a nových rizik. 
Naše společnost je Vám, našim 

klientům, připravena 
být průvodcem ve 

spleti těchto nových 
zákonů a pomoci 

s řešením všech 
situací, které 

Produkt 
Rodinný právník 
za jedinečnou cenu 

330 Kč
za měsíc 

Tento produkt, který Vás nebude měsíčně 
stát víc, než jedna rodinná vstupenka do kina, 
zajistí právní služby pro:

   Všechny členy Vaší domácnosti
   Všechna Vaše vozidla
   Veškerý Váš movitý i nemovitý majetek

Právní ochranu a pomoc 24 hodin denně 
7 dní v týdnu získáte v těchto oblastech:

   Pracovně právní vztahy
   Spotřebitelské spory
   Nájemní a podnájemní vztahy
   Právní poradenství a pomoc spojenou se 

vzděláním Vašich dětí
   Kontrolu smluvních dokumentů
   Spory spojené s provozem vozidla
   Sousedské spory
   Dědické spory

Kontakt na naši asistenční službu Allrisk 
ASSISTANCE naleznete na klientské kartě 
Allrisk, kterou obdržíte při sjednání produktu 
Rodinný právník. Na telefonním čísle 
+420 272 099 950, které je neměnné a znáte 
ho z celé řady našich dalších produktů, je 
asistenční služba 24 hodin denně a 365 dní 
v roce připravena Vám poskytnout právní 
informace a zastupovat Vás i Vaši rodinu 
v problémových situacích.

Rodinný právník

Dědické spory

Kompletní servis 
na jednom čísle

www.allrisk.cz



Více informací získáte:
ČP, Jugoslávská 17, Brno 
ČS FORS Bílovice nad Svitavou 
Tel.: 777 219 702

1KČ /liTr

naVšTiVTe naše nOvé OBchOdní míStO

JugOSlávSKá 17, BRnO a získejTe sleVu

Pohonných hmot na čerpací stanici  
FORS Bílovice nad Svitavou
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