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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončilo léto, doba prázdnin, dovolených 

a před námi je poslední nejdůležitější část 
roku. Připravuje se rozpočet obce na další 
rok, dokončují se započaté dotační projekty 
a o některé nové se žádá.

V průběhu prázdnin jsme nezaháleli 
a podařilo se dokončit proces stavebního 
povolení na novou lávku přes řeku Svita-
vu. Nyní hledáme vhodný dotační titul na 
financování akce tak, aby obec z rozpočtu 
vynaložila co možná nejmenší finanční 
obnos, jelikož původní námi zamyšlený 
dotační titul byl zrušen bez náhrady. 
Doufáme, že se podaří nalézt jiný vhodný 
dotační program. Bílovice nad Svitavou si 
novou lávku přes řeku už opravdu zaslouží.

Společně s odborníky finalizujeme koupi 
Bílovického mlýna, již máme k dispozici 
odborné posudky, stanoviska, audit. Na 
zářijovém jednání zastupitelstva se bude 
jednat o koupi společnosti. Vždyť bez 
vlastnictví pozemků vedle silnice vedoucí 
na Adamov je prakticky nemožné tuto 
komunikaci rozšířit. Současně s novou 
lávkou a otevřením sportovišť či parku 
v zahradě před mlýnem vznikne prostor 
pro oddych prakticky na dohled od nového 
centra Bílovic. Byty zde zůstanou, i vodní 
elektrárna a nebytové prostory. Obrovská 
volná plocha směrem ke splavu bude 
výzvou i pro další roky. Mlýnský ostrov je 
jediný volný a rovný prostor v Bílovicích, 
kam se obec dál může rozvíjet.

Dokončuje se také stavební povolení pro 
projekt komunitního centra v budově býva-
lé knihovny na Fügnerově nábřeží. I na tuto 
akci je naší snahou čerpat dotaci, a to od 
MAS Moravský kras z.s. Vzniknout by zde 
mělo zázemí pro občanské spolky a jejich 
činnost. Zachována bude i velká zahrada.

Byla podána žádost o dotaci na výstavbu 
dvou nových odborných učeben infor-
matiky a fyziky-chemie v základní škole. 
Bývalé odborné učebny jsou s narůstajícím 
počtem žáků již zcela nevyhovující a vy-
budování nových se proto jeví jako velmi 
žádoucí. Získali jsme nejvyšší hodnocení 
při podání žádosti o dotaci a nyní čekáme 
na vyjádření, zda budeme vyhodnoceni 
jako úspěšní žadatelé.

Nemohu ve svém výčtu opomenout 
úspěch v dotaci IROP 28. Jedná se o pro-
jekt elektronizace veřejné správy. Realizací 
tohoto projektu očekáváme zlepšení komu-
nikace mezi obecním úřadem, obcí a ob-
čany, v podobě elektronických formulářů, 
portálu občana a mobilní aplikace.

V červnovém slovu starosty jsem psal, 
že se bohužel nepodařilo u Policie ČR pro-
sadit přechodový semafor pod kostelem. 
Nyní jsme tedy přistoupili k jiné variantě, 
která zahrnuje přivedení el. napětí k pře-
chodu, vč. vybudování osvětlení přechodu 
a na vozovce vzniknou vodorovná varovná 
dopravní značení.

Od června je funkční odchytová služba 
pro psy, kterou zajišťuje naše zastupitelka, 
paní Lenka Prudíková. Při nalezení, nebo 
ztrátě psů co nejrychleji kontaktujte paní 
Prudíkovou. Kontakt: 608 177 221.

Jako každoročně budeme pro Vás při-
pravovat Vánoční jarmark na Těsnohlíd-
kově náměstí, který proběhne v termínu 
1.–2. 12. 2017. Zároveň bych rád Vás 
všechny co nejsrdečněji pozval na společ-
né rozsvícení vánočního stromu a vánoční 
starostenský punč, slavnostní akt proběhne 
v pátek 1. 12. 2017 v 18:00 hod.

Milí Bílovčáci, sousedé, tématem tohoto čísla 
zpravodaje je Zázemí obce. Dlouho jsme nad ná-
zvem přemýšleli a padaly návrhy jako „Technické 
služby“ „ti, co opravují a uklízejí“ a podobně. 
Všechny měly společný jeden cíl. Seznámit sebe 
i čtenáře s pracovníky obecního úřadu, o kterých 
se moc nemluví, ale bez kterých by to nešlo. 
Stejně jako ve sportu se vždycky hovoří jenom 
o tom, kdo dal vítězný gól, tak i obec je hezká, 
„protože máme šikovného starostu“ nebo proto, 
že „nám to odhlasovalo zastupitelstvo“… Ne, že 
by to nebyla pravda! Je to tak. Za to, že jsou 
ale například v zimě posypané chodníky a v létě 
vyvezené odpadkové koše, za to nemůže žádný 
radní. Za to může… schválně, víte kdo? No tak 
si nalistujte stranu 10. Za to totiž může pan 
Zdeněk Kala, nebo některý z jeho podřízených, 
kteří, zatímco my spíme, čekají na chumelenici 
a vyráží odhrnovat sníh. Těmto lidem chceme 
věnovat číslo, které držíte v rukou.

A také lidem, kteří místo nedělního výletu ob-
chází ty nejstarší z nás s kytičkou a blahopřáním, 
sedí za počítačem a sestavují plakáty kulturních 
akcí (v komisích rady obce), nebo trénují na něco, 
o čem doufají, že se nikdy nestane (ano, článek 
máme i o sboru dobrovolných hasičů). V honbě 
za „pomocníky“ obecního úřadu jsme se totiž 
vydali i jinam. Zpracovali jsme obsáhlý článek 
o komisích rady obce. Co to vlastně je? Hlídají 
něco? Radí někomu? Pracují v nich jen vysoce 
vzdělaní a v oboru erudovaní profesionálové, 
nebo jsou otevřené komukoli, komu není lhostejné 
dění v jeho okolí? Tady si dovolím předběhnout 
a odpovědět rovnou. Ne, nejsou to sdružení 
„nadlidí“! Pracují v nich úplně normální souse-
dé i z vašeho okolí a ve spoustě případů právě 
lidé z úplně jiných oborů, jen s velkým zájmem 
o danou věc.

A na co se můžete těšit v příštím čísle? Vá-
noční číslo je vždycky trochu jiné. Nemůžeme 
ale v každém psát o Lidušce a Vánočním stromu 
republiky… V tomto se proto pokusíme najít 
nějaké báje, pověsti, případně pohádky spojené 
právě s Bílovicemi.

Za celou redakci vám přeji, aby vás toto číslo 
bavilo. A hodně zdaru v novém školním roce!

Jan Horáček, šéfredaktor

Čtvrtletník vydává Zastupitelstvo obce
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 31. 05. 2017

Rada obce
• se seznámila s Protokolem o pře-

zkoumání hospodaření a Zprávou 
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2016. Rada obce 
doporučuje zastupitelstvu obce je 
schválit.

• schválila přijetí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve výši 
112.000 Kč na akci: 5. ročník Bílo-
vická křižovatka, v rámci projektu 
Bílovická křižovatka.

• schválila dodavatele na realizaci 
výměny plotu na hřišti v Trávníkách 
včetně montáže za cenu 82.281 Kč.

JEDNÁNÍ | 14. 06. 2017
Rada obce schválila

• stavební záměr „Stavební úpravy 
RD – přístřešek + sklady – Bílovice 
nad Svitavou“ na pozemku p.č. 
675/2, st. 547.

• povolení výjimky z počtu dětí v jed-
notlivých třídách MŠ Bílovice nad 
Svitavou, budova S.K. Neumanna 
611 pro školní rok 2017-2018 tak, 
že ve 3 třídách bude po 27 dětech, 
v jedné třídě 25 dětí, v další třídě 23 
dětí, v nejmenší třídě 18 dětí.

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 139.000 Kč na 

Podpora jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obci Jihomoravského kraje na 
období 2017 – 2020.

JEDNÁNÍ | 28. 06. 2017
Rada obce schválila

• Smlouvu o nájmu vyhrazeného prostoru 
cca 25 m2 v areálu Bílovického mlýna, 
pro umístění 4 kotců pro psy.

• souhlas s předloženou cenovou nabíd-
kou na opravu komunikace Trávníky 
a část ul. Havlíčkovy tryskovou meto-
dou, zhotovitel REACOM s.r.o., cena: 
476.498 Kč.

JEDNÁNÍ | 19. 07. 2017
Rada obce schválila

• nové nájemce bezbariérových bytů 
č. 115 a 112 o velikosti 1 + kk v DPS.

• stavbu „Rekreační chata“, chatová ob-
last Mladova, p.č. 1067/1, 1067/2.

• oplocení pozemku p.č. 840, k.ú. Bílovice 
nad Svitavou, rada obce požaduje, aby 
byl zachován průchod navazující na 
parcelu ve vlastnictví obce p.č. 844/3.

• zřízení zabezpečovacího zařízení v ekod-
voře za nabídkovou cenu 41.467 Kč.

• oplocení pozemku st. 47, Komenského 
281 dle předloženého návrhu. Rada 
obce vítá vstřícnost žadatelů: nový plot 
tak bude shodný se současným plotem 
kolem zahrádky před domem.

Ve spolupráci s městem Brnem připra-
vujeme předání vánočního Těsnohlídkova 
stromu u myslivny Lišky Bystroušky. Jste 
srdečně zváni na tuto již dlouholetou 
tradici.

Připravujeme mnoho zajímavých kultur-
ních a sportovních akcí, ve spolupráci s ko-
misemi rady obce, ale zapojujete se i Vy, 

občané Bílovic nad Svitavou. Velice Vám 
za to děkuji. Veškeré informace o všech 
akcích hledejte na našich facebookových, 
nebo webových stránkách.

Rád bych všem čtenářům popřál příjem-
né prožití podzimu, pevné zdraví a osobní 
pohodu.

Miroslav Boháček, starosta 
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Rada obce
• vyhodnotila situaci na ul. Tyršova 

(kolem fary) a vznesla dotazy 
k žadatelům o opravu: 1. šířka vo-
zovky, 2. parkování před farou, 3. 
pozemky v soukromém vlastnictví, 
4. vzdají se části pozemku (před-
zahrádek) pro funkční vozovku, 5. 
jaký materiál – povrch.

• vyhovuje žádosti Kynologického 
klubu – Bílovice nad Svitavou 
o poskytnutí mimořádné účelové 
dotace z rozpočtu obce ve výši 
5.000 Kč.

JEDNÁNÍ | 09. 08. 2017
Rada obce schválila

• záměr vybudovat zpevněnou 
plochu pro parkovací stání na 
pozemku u RD Kozlíkova čp. 572.

• záměr novostavby „RD Bílovice 
nad Svitavou“ na pozemku p.č. 
204.

• přijetí účelově určeného finančního 
daru od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. v rámci projektu 
obědy pro děti pro úhradu mě-
síčních záloh na obědové služby 
v období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 
2018 ve prospěch 9 nezletilých 
dětí, celková výše 46.962 Kč.

• Smlouvu  o  ná jmu  by tu  č . 
201/733/K k bezbariérovému bytu 
o velikosti 2 + kk, č.b. 201 v DPS.

• zveřejnění záměru na pronájem 
části pozemku p.č. 1092/2 o veli-
kosti cca 120 m2.

• přijetí dotace ve výši 7.796.570,56 
Kč z programu 11531 – Operační 
program životního prostředí 2014-
2020 na akci „EKODVŮR – Bílovi-
ce nad Svitavou 218/5“.

• přistupení jako vedlejší účastník ke 
sporu zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a schvaluje 
text Oznámení o uplatňování práv 
osoby zúčastněné na řízení ve-
deném Krajským soudem v Brně.

Martin Vozka, 
místostarosta 

VÝPIS USNESENÍ

Zveřejněna je zkrácená a upravená ver-
ze dokumentu, pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ověřo-
vatele a určilo zapisovatelku. Místosta-
rosta přečetl zprávu o činnosti rady obce, 
předseda finančního výboru přečetl zprávu 
finančního výboru a ZO ji vzalo na vědomí.

ZO schválilo zprávu o přezkumu hos-
podaření Obce Bílovice nad Svitavou za 
rok 2016, závěrečný účet obce za rok 
2016 a účetní uzávěrku. Dále schválilo 
rozpočtové opatření č. 2/2017.

ZO pověřilo starostu obce k zastupo-
vání na valné hromadě společnosti KTS 
Ekologie s.r.o. k učinění všech právních 
jednání s tímto souvisejících, k hlasování, 
ke schválení auditu i závěrečného účtu.

ZO rozhodlo o územní působnosti Des-
tinačního managementu oblasti „Moravský 
kras a okolí“ na území obce Bílovice nad 
Svitavou a hlásí se k území turistické 
oblasti „Moravský kras a okolí“. K této 
oblasti náleží společně s obcemi sdruže-
nými v DSO „Časnýř“, který spolupracuje 
přes 10 let v území „MAS Moravský kras 
z. s.“. Reagovalo tak souhlasně na při-
pojení k podpoře meziobecní spolupráce, 
kdy starostové oslovených obcí požado-
vali zavedení destinačního managementu 
v regionu Blanenska, který byl v období 
2014-2015 diskutován na celém území 
turistické oblasti Moravský kras a okolí. 
Proces byl výrazně ovlivněn názorem 
vedení Města Blanska – nezakládat novou 
právnickou osobu a využít potenciálu 
fungující MAS Moravský kras jako nositele 
destinačního managementu cestovního 
ruchu. Mezi hlavní partnery patří města 
Blansko, Boskovice, Správa jeskyní MK, 
Mendlova univerzita – ŠLP Masarykův 
les (veřejný sektor), Hotel Olberg, Hotel 
Sladovna a Agrocentrum Ohrada (pod-

nikatelský sektor) a Junák – český skaut, 
Kaprálův mlýn, Dům přírody Moravský kras 
a MAS Moravský kras (neziskový sektor). 
Dalšími partnery z veřejného sektoru jsou 
dobrovolné svazky obcí tvořící území MAS 
Moravský kras, Boskovicko Plus a Partner-
ství venkova. K iniciativě budou zváni další 
zástupci kulturních památek (hrady, zámky, 
muzea), infocenter a podnikatelů v cestov-
ním ruchu. Výše uvedení partneři, včetně 
DSO Časnýř, stvrdili tento zájem již v roce 
2016 podpisem Memoranda o spolupráci 
při tvorbě a zajištění činnosti Destinačního 
managementu Moravského krasu a okolí.

ZO schválilo Smlouvu o postupu při 
převzetí společnosti Brněnská mlynáren-
ská s.r.o. Tato smlouva má přílohy, které 
tvoří její nedílnou součást. Smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti okamžikem jejího 
uzavření. ZO na základě indikativní nabídky 
pověřilo starostu obce Bílovice nad Svita-
vou, aby podnikl všechny kroky potřebné 
k jednání o úvěru na výši 30.000.000 
Kč na dobu 15 let, ke koupi 100% podílu 
ve společnosti Brněnská mlynárenská 
s.r.o a pohledávek dosavadních společníků 
za touto společností, se společnosti Česká 
spořitelna a.s. tak, aby výsledná smlouva 
o úvěru byla předložena ke schválení na 
následujícím jednání zastupitelstva obce 
Bílovice nad Svitavou.

ZO schválilo Změnu č. 1 „Pravidel 
pro prodej vybraných bytů, nebytových 
jednotek, parkovacích stání a vedlejších 
pozemků ve vlastnictví obce Bílovice 
nad Svitavou“. Změna č. 1 je účinná od 
dne 19. 6. 2017. Pravidla v úplném znění 
s vyznačenou Změnou č. 1 jsou přílohou 
zápisu ze zasedání ZO.

ZO řešilo prodej bytového domu Šebelo-
va 679 a s tím spojené právní kroky – zá-
stavní právo smluvní, váznoucí na pozemku 
pod domem p.č. st. 1394, jehož součástí je 
dům č.p. 679, vymezení jednotek na po-
zemku pod domem a souvisejícím vedlejším 
pozemku p.č. 1181/286, zatížení souvise-

z jednání Zastupitelstva Obce 
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 19. 6. 2017 | ZÁPIS Č. 13/2014–2018

www.primavydelek.cz

řádková inzerce
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jícího vedlejšího pozemku p.č. 1181/286 
služebnostmi ve prospěch obce Bílovice nad 
Svitavou, založení „Společenství vlastníků 
Šebelova 679“, prodej jednotek v domě 
č.p. 679, určení zvláštních cen a vzorovou 
„Kupní smlouvu o převodu bytové jednotky 
v bytovém domě Šebelova č.p. 679“.

ZO schválilo vzor Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na nákup částí pozemků 
pod ulicí Kozlíkova, a to p.č. 322/13, p.č. 
378/3, p.č. 379/5, p.č. 390/8, p.č. 390/6 
vše k.ú. Bílovice nad Svitavou, za cenu 350 
Kč/m2 v případě komunikace a 500 Kč/m2 
při označení druhu pozemku jako zahrada. 
Smlouva se uzavírá k realizaci projektu 
Oprava komunikace Kozlíkova v Bílovicích 
nad Svitavou (zodpovědný projektant Ing. 
Zbořil), jehož předmětem je vybudování 
a zejména oprava komunikace ul. Kozlíkovy. 
V případě, kdy stavba nebude do tří let od 
podpisu této Smlouvy ze strany budoucího 
kupujícího realizovaná, má budoucí prodá-
vající právo od Smlouvy odstoupit, pokud se 
obě strany nedohodnou na jejím případném 
prodloužení dodatkem Smlouvy.

V bodě RŮZNÉ starosta informoval ob-
čany a zastupitele o akcích, které probíhají 
či byly úspěšně ukončeny. Dne 5. 6. 2017 
byl otevřen nový sběrný dvůr v objektu 
bývalé mramorárny, otevírací doba bude 
stejná jako doposud. Další aktivitou, kterou 
se obec zabývala, byla snaha o vybudování 
přechodového semaforu u nebezpečného 
přechodu pod kostelem z Trávníků do ulice 
Svatopluka Čecha. Bohužel se nepodařilo 
přechodový semafor u policie ČR prosa-
dit. I přes různé analýzy a statistiky bylo 
vyjádření policie ČR, že na základě jejich 
metodiky jsou jen tři možnosti:
1. úpravy vodorovného dopravního zna-

čení, bezpečnostní barevné povrchy 
vozovek, optická psychologická brzda 
V18, případně další úpravy, jako nasvět-
lení přechodu apod.,

2. navržené řešení přechodu pro chodce 
řízeného světelnou signalizací s dopl-
něnou jednosměrkou do ulice Trávníky,

3. semaforem řízená křižovatka.
Z výše uvedeného navrženého řešení 

vyplývá, že reálná je pouze varianta 1.

Dále starosta informoval o navrhované 
nové lávce přes řeku Svitavu – nyní je 
řešení ve fázi projekce, obec hledá dotač-
ní titul. Dne 17. 6. 2017 bylo slavnostně 
otevřeno workoutové hřiště v lokalitě 
Trávníky. Projektuje se komunitní centrum 
na místě bývalé knihovny – obec bude 
usilovat o dotaci z MAS Moravský kras. 
Dále v rámci IROP byla úspěšně podána 
žádost na dvě odborné učebny pro ZŠ 
Bílovice nad Svitavou, celkové způsobilé 
výdaje jsou 10.520.000 Kč. Řeší se dotační 
výzva IROP 28 – elektronická komunikace 
s občany. Další informace byla, že obec 
zřídila odchytovou službu zvířat, kterou 
má na starosti zastupitelka Lenka Prudí-
ková. V sobotu 16. 9. 2017 se budou konat 
Sokolské hody a Sousedské slavnosti. 
Každý druhý čtvrtek v měsíci počínaje 
zářím budou opět na náměstí farmářské 
trhy. Všechny informace jsou dostupné 
na facebooku obce a webových stránkách.

Do DISKUSE nebyly tentokrát žádné 
příspěvky.

Vendula Bartáková 

Obec Bílovice nad Svitavou využila mož-
nosti získání dotace z Evropských struktu-
rálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj 
informačního systému obecního úřadu 
a připravila projekt Elektronické služby ob-
čanům obce Bílovice nad Svitavou. Zámě-
rem dotace je, v souladu s národní koncepcí 
Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 
2014+, podpořit úřady měst a obcí ČR ve 
využívání informačních technologií při vý-
konu agend, rozvíjení propojení na centrální 
systémy, efektivní řízení rozvoje regionu, 
poskytování služeb občanům.

Projekt obce se zrealizuje nejpozději do 
prosince 2018 a zajistí pro Obecní úřad 
Bílovice nad Svitavou technologie pro za-
vedení portálu občana, mobilních aplikací 
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spolu s portálem úředníka, zvýšení kontroly 
investic obce, posílení bezpečnosti, rozvoj 
elektronizace agend a vybudování odpoví-
dající moderní infrastruktury. Pro pracovní-
ky úřadu bude realizace projektu znamenat 
snížení podílu rutinní administrativní práce, 
zrychlení a zefektivnění úkonů, vytvoření 
více prostoru pro věcné řešení úkolů.

Předpokládané náklady budou činit téměř 
cca 8 mil. Kč včetně DPH. Z této částky 
pokryje 85 % dotace z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, 5 % prostředky ze 
státního rozpočtu. Obec Bílovice nad Svi-
tavou se ze svého rozpočtu bude podílet 
10 % ceny nákladů.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/
0.0/0.0/16_044/0004612. red 

Obec Bílovice na Svitavou 

na rozvoj informačních 
a komunikačních technologií

OBDRŽELA DOTACI 
VÝZVA

Další číslo Bílovického zpravodaje 
bude mít jako hlavní téma Pověsti a ta-
jemno. Zkusíme najít nějaké pověsti či 
zaručené zprávy, které se k Bílovicím 
váží a o kterých se mluví. Slyšeli 
jste o něčem ve vašem okolí? O čem 
byste si rádi přečetli? Čas od času se 
nás někdo zeptá: Když to číslo mělo 
takové téma, jak jste tam mohli nena-
psat o tomto či tamtom? Někdo vám 
to zakázal? Odpověď je vždy stejná. 
Prostě jsme o tom nevěděli! Všechny 
informace se k redakční radě určitě 
nedostanou, pomozte nám tedy a na-
pište nám na redakční mail zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo dejte 
vědět osobně někomu z redakční rady.

red 

Hledám dům v Bílovicích nebo okolí. 
Stav dobrý. T: 739 826 409

řádková inzerce



Ahoj, dobrý den! Jak jste si užili léto 
a prázdniny? Liška má za sebou spoustu 
dobrodružství! Hned na začátku července 
jsme s dětmi animovali a pak natáčeli i film 
s Fantastickým panem Lišákem. Vydali 
jsme se za Flintstoneovými a za Hřbitost-
mi, cestovali světem i časem a nakonec se 
seznámili s Doktorem Proctorem. Nejen na 
Lišce bylo rušno, Skalní duchové vyjeli až 

na Slovensko. Bylo to zkrátka nabité, co 
vám budu povídat. Naše zážitky si můžete 
prohlédnout na našem Youtube, Facebooku 
nebo na Zoneramě.

A co čeká Lišku v novém školním roce? 
Vedení se ujala Lenka Hrdinová, častěji se 
setkáte s Markétou Šenkovou a Markétou 
Liškou Šafaříkovou. Liščí tým posílí noví 
lektoři, kteří povedou staré známé i nové 
kroužky. Tradičně se můžete těšit na Zum-
bu nebo TRX s Kotasovými, Kulináře, Rybá-
ře nebo Dobrodruhy. Výtvarných kroužků 
se ujmou Klára Dominiková, Natálie 
Martincová, Iva Šporcrová a na výpomoc 
se přidají i Zuzka Aligerová nebo Majda 
Žáčková, které už jistě dobře znáte. Kromě 
zavedených kroužků se můžete těšit i na 
několik novinek: Literární kroužky a Češ-
tinářskou poradnu s Kristýnou Kovářovou, 
Žurnalisté s Markétou Liškou, Design 
oděvu s Natálií nebo Recykláček s Lenkou. 
Velké změny čekají také klubovnu, kromě 
volného programu od 13:00 do 15:00 od 
pondělí do čtvrtka, jsou pro žáky ZŠ od 
15:00 připraveny nové kroužky a možnost 
setkání s naší dobrovolnicí Veronikou.

Přihlašování na kroužky je už v plném 
proudu, tak se podívejte sem: http://liska.
luzanky.cz/krouzky/, ať něco neprošvih-
nete ;).

Veškeré kroužky a aktivity na Lišce 
odstartujeme 2. 10. 2017, ale už během 

září máme pro vás malou ochutnávku 
naší činnosti. Uvidíme se samozřejmě na 
Sousedských slavnostech, jejichž sou-
částí budou i netradiční hry v Sokolovně. 
V pondělí 18. 9. od 17:30 proběhne na Lišce 
v Sále setkání na téma „Zařazení inkluziv-
ních dětí do volnočasových aktivit“. Na akci 
Liška v novém kožiše 27. 9. uvidíte, co vše 
na Lišce děláme a co je tam nové. Poznáte 
naše prostory, lektory a zkusíte si aktivity 
z naší pestré nabídky kroužků.

A co ještě? Oblíbené přespávačky „Noc 
v ....“ se opět vrací. Každý měsíc pro vás 
Markéta Liška s některým z nových lek-
torů připraví dobrodružnou noc v knize, 
rozhlasové hře nebo filmu. Přespávačky 
jsou určeny dětem od 6 do 12 let. Čeká 
je zajímavý program plný her, vyrábění, 
smíchu, nečekaných zápletek a napětí. Na 
starší „děti“ myslíme také, pro ty od 12 let 
výše připravujeme večery a noci s deskov-
kami. A co ti nejmejší? Pro ty má Liška také 
překvapení: promítání filmů pro děti i jejich 
rodiče s malým občerstvením a tematickou 
dílničkou, hrou nebo jinou aktivitou.

Od října až do konce školního roku bude 
na Lišce dobrovolnice Veronika z Ukrajiny. 
Je velmi talentovaná na jazyky, a co všech-
no ještě umí, to určitě brzy poznáte. Budete 
mít možnost se s ní setkat v některých 
našich kroužcích, v klubovně nebo na jed-
norázových akcích. Časem si pro vás jistě 
Veronika sama něco vymyslí, třeba výpravu 
do přírody nebo jiný zajímavý výlet.

Těšíme se na další školní rok s Vámi 
a přejeme pestrý podzim!

Liška a celý Liščí tým 

LIŠKA v novém 
kožiše
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VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ

Obec Bílovice nad Svitavou Vás sr-
dečně zve na vítání občánků, které se 
uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 
od 9:00 hodin v obřadní síni, Tyršova 46.

Přihlášku si můžete vyzvednout 
osobně na matrice obecního úřadu 
nebo vytisknout ze stránek obce, www.
bilovice-nad-svitavou.cz

Daniela Binarová, matrika 

Děti si příměstský tábor 
Flinstounovi opravdu užily



Byt v pěkném stavu – HLEDÁM.  
T: 607 127 906

řádková inzerce
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LENKA HRDINOVÁ
vedoucí SVČ Lužánky Liška

Vždy mě bavilo hrát si, bavit se, vymýšlet 
zábavu pro druhé, ale i jim něco předávat, 
rozvíjet je. Během studia na VŠ ekono-
mického zaměření bylo stále jasnější, že 
se práci s dětmi a mládeží chci věnovat 
naplno. Učitelské geny se nezapřely. Po 
absolvování doplňujícího pedagogického 
studia jsem nastoupila na střední školu 
v Brně, kde jsem působila 10 let. Během 
užívání si rodičovské dovolené s druhou 

dcerou jsem začala působit v Lužánkách 
jako teta a později koordinátorka miniškol-
ky Maceška. Velmi mě potěšilo, když jsem 
dostala možnost rozšířit své působení 
v Lužánkách, a o to víc, že právě na pra-
covišti Liška v Bílovicích, kde jsem v letech 
1995-2006 žila. Mým cílem je i nadále 
poskytovat širokou nabídku kvalitních vol-
nočasových aktivit nejen pro děti.

MARKÉTA ŠENKOVÁ
pronájem a údržba prostor, 
lektorka

Většina z vás mě a moji rodinu jistě 
zná, protože bydlíme v Bílovicích. Pro 
shrnutí: mám manžela, tři děti a psa. 
V Lišce jsem pracovala jako externista tři 
roky, za tu dobu jsem si toho vyzkoušela 
opravdu hodně. V miniškolce Maceš-
ka jsem se starala o ty nejmenší a se 
staršími dětmi jsem se potkala třeba na 

táborech, v mém kroužku vaření Kulináři 
anebo třeba když jsem zastupovala na vý-
tvarných kroužcích nebo při výpomoci na 
dni dětí nebo jiných Liščích akcích. Kromě 
mých oblíbených Kulinářů, přívesníckých 
táborů a dalších akcí pro děti budu mít na 
starosti prostory v Lišce. Co vám o sobě 
ještě prozradím? Mám ráda lidi, jídlo, kolo, 
internet, hand made a léto a toho (skoro) 
všeho si při práci dost užiju.

MARKÉTA LIŠKA ŠAFAŘÍKOVÁ
propagace, lektorka

Na Lišce jste mě mohli potkat už od 
února 2014, vedla jsem přívesnické tábory, 
kroužek dobrodruhů nebo třeba moje mi-
lované přespávačky. Také jsme se Zuzkou 
rozběhly úkolovou šifrovací hru Bílovický 
Hovnivál a doufám, že se jen tak nezasta-
ví. ;) Na Lišce budu mít na starost kromě 

NOVÉ TVÁŘE
v Liščím týmu

kroužků Dobrodruzi, Divocí a Žurnalisté 
ještě propagaci, přespávačky a další 
jednorázové akce. Vystudovala jsem 
Historii a Archivnictví na FF MUNI 
v Brně. Stejně jako snad všechny histo-
riky mě baví příběhy, osudy a rozplétání 
tajemství. Proto se vždy vrhám po hlavě 
do příběhů a jejich prožití a ráda beru 
ostatní s sebou. Někdy ani sama nevím, 
jak to celé dopadne, protože často mi děj 
pomáhají tvořit děti, ale věřte, že vždy je 
to pořádné dobrodružství.

VERONIKA BESSARAB
dobrovolnice z Ukrajiny

Hlavní mojí předností je dobrá znalost 
jazyků, především angličtiny. Lingvistiku 
jsem studovala nejen na Ukrajině, ale 
také v Americe. Po studiích jsem vedla 
jazykovou školu pro děti i dospělé po 

dobu 7 let. Škola velmi dobře vzkvétala, 
až měla 150 studentů. Kromě výuky 
jazyka jsme chodili na výlety nebo pik-
niky a další různé akce. Ráda bych se 
posunula v životě dál, předala mnohé 
zkušenosti a získala nové. V projektu 
EVS jsem si pracoviště Liška vybrala 
jako vhodné místo pro setkání s lidmi, 
kteří chtějí učit sebe a třeba i ostatní. 
Miluji cestování, dějiny umění, vyrábění 
šperků, čtení a jazyky. Mám ráda aktivní 
život, jógu, běhání, bruslení, chození po 
horách... Zkrátka pohyb.

Liška a celý Liščí tým 



  Sobota 16. 9. Zažít Bílovice jinak 
aneb Sousedské slavnosti – od 
14:00 na různých místech Bílovic

  Sobota 16. 9. Sokolské hody – 
14:30 průvod Husovou ulicí, od 20:00 
hodová zábava v Sokolovně

  Pondělí 18. 9. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce

  Pondělí 18. 9. Zapojení inkluziv-
ních dětí do volnočasových aktivit 
– setkání rodičů a pedagogů volného 
času – v 17:30 v sídle Lišky

  Úterý 19. 9. Seznámení se zají-
mavostmi ze všech částí a druhů 
podzemí v Brně – od 17:00 beseda 
s Ing. Alešem Svobodou v rámci cyk-
lu Brněnské podzemí – v ZŠ

  Pondělí až pátek 25. 9. – 29. 9. 
Ukázkové hodiny některých nových 
kroužků CVČ Liška

  Čtvrtek 5. 10. přednáška o P. 
Toufarovi – MSKA – Doc. PhDr. 
Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – 
od 18 hod na faře

CO SE BUDE DÍT?
  Pátek až neděle 13.–15. 10. Fes-
tival outdoorových filmů – v obecním 
sále

  Pátek 13. 10. přednáška Světová 
náboženství – přednášející Dušan 
Lužný – religionista – od 18:00 na 
faře

  Úterý 17. 10. Jakubské náměstí 
a Kostnice u sv. Jakuba – od 17:00 
beseda s Ing. Alešem Svobodou v rám-
ci cyklu Brněnské podzemí – v ZŠ

  Pátek 27. 10. přednáška Světová 
náboženství – přednášející Dušan 
Lužný – religionista – od 18:00 na faře

  Sobota 28. 10. Prožij umění – vý-
stava výtvarných děl a výtvarná dílna

  Neděle 5. 11. Bílovická Vokálpárty

  Pátek 10. 11. Stand´artní kabaret – 
ve 20:00 představení divadla Vosto5

  Pátek 10. 11. přednáška Světová ná-
boženství – přednášející Dušan Lužný 
– religionista – od 18:00 na faře

  Neděle 12. 11. Vzpomínky na P. 
Vojtěcha Hebelku (100. výročí naro-
zení) – na faře

  Úterý 21. 11. Mikulášské dílničky 
– v Kulturním sále Obecní hospody

  Pátek 24. 11. přednáška Světová 
náboženství – přednášející Dušan 
Lužný – religionista – od 18:00 na 
faře

  Pátek 1. 12. 2017 Rozsvícení vá-
nočního stromu a vánoční staros-
tenský punč, slavnostní akt proběhne 
v 18:00 hod.

  Pátek až sobota 1.–2. 12. Vá-
noční jarmark na Těsnohlídkovu 
náměstí

  Sobota 2. 12. Andělíček Toníček – 
vánoční pohádka – 17:00 představení 
divadla Buchty a loutky

  Neděle 3. 12. (ne)tradiční Miku-
lášská – od 16:15 před kostelem

  Pátek 8. 12. přednáška Světová 
náboženství – přednášející Dušan 
Lužný – religionista – od 18:00 na faře

  Pondělí 18. 12. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce

  Úterý 26. 12. Vánoční turnaj ve 
stolním tenise

Dne 3. 1. 2017 formou zápisu započal 
svoji činnost kroužek mladých hasičů – 
Bílovičtí fajci. Celkově jsme nabrali 14 
dětí – 12 kluků a 2 holky. Při zápisu byli 
přítomni i rodiče našich dětí, jelikož jsme 
chtěli, aby se i oni seznámili s náplní 
našeho kroužku.

Za dobu půl roku fungování kroužku, 
jsme s dětmi zahájili výuku zdravovědy, 
topografie a základní hasičskou nauku. 
V hodinách zdravovědy se děti učily 
především ošetřování lehkých poranění, 

poskytnutí první pomoci, stabilizovanou po-
lohu a mnoho dalšího. Co se týče samotné 
hasičské nauky, tak jsme se učili rozmotávání 
a namotávání hadic, pojmenovávání tech-
nických prostředků, druhy hasičských vozů 
a varovné signály. Jelikož chceme s dětmi 
jezdit na výlety do přírody, všichni jsme si 
společně vytvořili svoji KPZ, vysvětlili jsme 
si, k čemu KPZ slouží, a co a proč do ní patří.

Abychom děti nezatěžovali stále jen 
novými informacemi, střídáme výuku 
s hraním her a soutěžemi. Hry máme 

pohybové i vědomostní a pomáhají nám 
v opakování znalostí, a také pomáhají 
k formování týmového ducha.

Slavnostní zakončení prvního půl roku 
fungování kroužku proběhlo na hasič-
ské zbrojnici za účasti některých členů 
JSDH Bílovice nad Svitavou a za pří-
tomnosti rodičů našich mladých hasičů. 
Děti od nás dostaly hasičské osvědčení 
a tričko na památku.

Jako vedoucí doufáme, že všichni 
malí členové, co s námi výuku letos 
zahájili, přijdou i na zápis do nového 
ročníku, který proběhne 3. října v pro-
storách bývalého klubu důchodců na 
ulici Husova. Už teď se na další výuku 
moc těšíme a pracujeme na přípravách 
nejen nových prostor, ale také na novém 
výukovém plánu.

Mgr. Klára Kalová 

SPOLEK  
MLADÝCH HASIČŮ
Další školní rok před námi!
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Léto je za námi a se začátkem nového 
školního roku většina z nás přemýšlí, jak 
zpestřit sobě i svým dětem všední dny. 
Začínáme se proto rozhlížet po vhodných 
volnočasových aktivitách. V posledních 
letech řada Bílovčáků zjišťuje, že není po-
třeba za vyžitím dojíždět do Brna, protože 
kvalitní nabídku kroužků najdou i přímo 
v místě bydliště. Rodiče z Bílovic a okolí 
již několik let využívají možnost vybrat si 
z bohaté nabídky kurzů také v RC Žirafa, 
a tak přicházíme i letos s pestrou škálou 
aktivit. Některé jsou určené pro rodiče 
s dětmi, jiné pro samotné děti či dospělé. 
Aktuální rozvrh i podrobné informace 
o kroužcích a možnosti přihlášení najdete 
na našich internetových stránkách www.
zirafa-bilovice.cz nebo na facebooku. Veš-
keré potřebné údaje (obsazenost kurzů, 
začátky lekcí atd.) Vám rádi poskytneme 
rovněž na e-mailové adrese info@zirafa-
-bilovice.cz. Pokud chcete být o kurzech, 
pořádaných akcích i dalším dění v Žirafě 
informováni e-mailem, zašlete nám prosím 
na výše uvedenou adresu žádost o zařa-
zení do databáze kontaktů RC.

Vzhledem k tomu, že některé z kroužků 
jsou v posledních letech v Žirafě již doslo-
va stálicemi a rodiče jsou s jejich obsahem 
dobře obeznámeni, ráda bych Vám zde 
představila zejména letošní novinky.

Mezi dopoledními kurzy jsou to „Rado-
vánky“. Jedná se o dvě skupiny hravého 

cvičení pro rodiče s dětmi (od 1,5 roku do 
2 let a od 2 do 3 let) plné říkanek, pís-
niček, her, veselého skotačení a cvičení 
s různými pomůckami se zkušenou lek-
torkou Kateřinou Rybníčkovou, která vedla 
obdobné kurzy 7 let v žabovřeském Klubu 
maminek v Salesiánském středisku. Starší 
děti se v Radovánkách mohou těšit i na 
krátké pohádky nebo jednoduché tvoření 
inspirované ročními obdobími.

Nejvíce novinek v rozvrhu Žirafy se ale 
sešlo v nabídce odpoledních kroužků pro 
děti. Pro malé předškoláky jsou připravené 
hned tři. Prvním z nich je hudebně-dra-
matický kroužek pro děti od 4 do 6 let 
pod vedením Anežky Habancové. Děti si 
v něm užijí zpívání písniček doprovázené 
na rytmické nástroje a jejich dramatizaci, 
která povede k jednoduchému závěreč-
nému „muzikálovému“ představení. Dle 
zájmu účastníků bude možné do lekcí za-
řadit i výuku základů zobcové flétny. Další 
novinkou – pro kluky a holky od 5 do 6 let 
– je dětský kmen Stopaři (člen Ligy lesní 
moudrosti), ve kterém na děti čeká nejen 
hravé poznávání přírody, ale i poutavé 
vyprávění o indiánech, jednoduché vyrá-
bění a spousta další zábavy. Malé Stopaře 
povedou pod záštitou Pavly Hažmukové 
starší kamarádi z kmene Puštíků. Do tře-
tice je pro předškoláky připraven kroužek 
sportovní, a to atletická přípravka pro děti 
od 3 do 6 let. Konat se bude ve spolupráci 

s místní ZŠ v prostorách její tělocvičny. 
Starší děti – školáci od 6 do 12 let – se 
mohou letos poprvé zapojit do folklórního 
kroužku Slavíček, který byl v předchozích 
letech v nabídce vždy jen pro předškoláky. 
Jak napovídá již název, ve Slavíčku se děti 
učí lidové písně a tance, které předvádějí 
pod vedením zkušené lektorky Mirky 
Šmardové v poutavých choreografiích. 
Do jednotlivých lekcí je zařazováno také 
protahování a cvičení. V jednání je rovněž 
kurz jógy pro děti.

Novinku najdete také mezi večerními 
kurzy pro dospělé. Po úspěšných před-
prázdninových setkáních jsme se rozhodli 
zařadit do rozvrhu Žirafy pravidelnou 
Háčkovnu – kurz háčkování pro dospělé 
a šikovné starší děti. V úvodním bloku 
tohoto kurzu si můžete během pěti lekcí 
uháčkovat pod vedením zkušené háčkařky 
Ivety Říčkové originální bytové doplňky 
jako pufy, taburety, sedáky nebo košíčky 
z moderních bavlněných špagátů.

Kromě pravidelných kurzů se můžete 
těšit také na řadu jednorázových akcí, které 
pro Vás během podzimu připravujeme. 
Z těch nejbližších bych Vás ráda pozvala 
v sobotu 9. září na Bílovický blešák, který 
pořádáme ve spolupráci s Kulturní komisí 
obce Bílovice nad Svitavou na Těsnohlíd-
kově náměstí. O týden později – v sobotu 
16. 9. – se zapojíme do sousedských 
slavností Zažít Bílovice jinak. Během října 
a listopadu dále plánujeme uspořádat akce, 
na které je většina z Vás v tomto období 
již zvyklá. Jde např. o Bazárek dětského 
oblečení, vybavení a hraček, závody 
Pozór, jedu, Svatomartinský lampio-
nový průvod, atd. V jednání je i podzimní 
divadélko pro děti či zajímavé semináře 
a přednášky. Všem, kteří se vracejí do 
práce, či přemýšlejí o změně zaměstnání, 
nabídneme opět individuální kariérové 
poradenství.

Závěrem bych ráda požádala všechny, 
kteří mají chuť se jakýmkoliv způsobem 
zapojit do dění v Žirafě, aby nás kontakto-
vali prostřednictvím e-mailu, telefonicky či 
osobně. Těšíme se na všechny Vaše nápady, 
postřehy, podněty, připomínky i jakoukoliv 
pomoc s realizací plánovaných aktivit!

Příjemný začátek nového školního roku 
i krásný podzim Vám za RC Žirafa přeje

Šárka Kučerová 

Po prázdninách opět
HURÁ DO ŽIRAFY

Den Země pro nejmenší
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Technické služby obce Bílovice nad 
Svitavou zajišťují veškerou údržbu a úklid 
veřejných prostranství, zeleně v obci 
a správu obecního majetku. Součástí jejich 
aktivit jsou i menší opravy, které spadají 
do péče o obecní majetek, techniku, odvoz 
velkoobjemového bio odpadu, úklid a čiště-
ní prostranství a komunikací, svoz odpadu 
(odpadkových košů), výměnu dopravního 
značení, opravy chodníků či zimní údržbu 
apod. Technické služby spadají plně pod 
vedení obce.

Do současnosti sídlily TS ve dvoře místní 
základní školy. Nyní tyto prostory opouštějí 
a stěhují se do nových prostor Ekodvora 
u nádraží, kde jim bylo vybudováno lepší 
zázemí se sprchou, toaletami, šatnou atd.

Technické služby mají celkem čtyři 
zaměstnance a vlastní níže uvedenou 
techniku, kterou obsluhují.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ:
• běžné ruční nářadí – motorová pila, 

křovinořez a další.
• Bagr UNC – čelní nakladač – slouží 

k drobným úpravám terénu, drobným 
výkopovým pracím, odklízení a naklá-
dání materiálu.

• Pick up – osobní automobil s menším 
nákladním prostorem, sloužící k převozu 
drobného materiálu a osob.

NA DOTACI ZÍSKALA OBEC 
TUTO TECHNIKU:
• Minitraktor Johndeer – v létě slouží 

k úklidu a převozu materiálu, v zimě je 
na něj namontována radlice a nástavba 
na posyp.

• Dva zametací stroje Egholm – Nilfisk 
– slouží k odklizení sněhu a posypu 
chodníků. V létě zajišťují zametáním 
zejména úklid chodníků.

• Bonetti – mini náklaďáček na převoz 
odpadu, zeminy, bio odpadu a v zimě 
také k odklizení většího množství sněhu.

• Drtička na klestí.

Vedoucím Technických služeb (TS) je 
pan Zdeněk Kala, kterého jsem oslovila, 
abych jej vyzpovídala a zeptala se na pár 
věcí, které by mohly čtenáře zpravodaje 
zajímat.

Jak jste se k této práci dostal 
a jakou máte pro tuto práci 

kvalifikaci?

Jsem vyučen jako truhlář, nicméně krát-
ce po vyučení v roce 2012 jsem nastoupil 
jako řadový zaměstnanec do Technických 
služeb Obce Bílovice nad Svitavou a v pro-
sinci roku 2016 mi byla po odchodu pana 
Podešvy z místa vedoucího TS nabídnuta 
zástupcem starosty panem Vozkou tato 
pozice vedoucího, kterou jsem přijal. Mys-
lím, že o tuto práci nebyl moc velký zájem, 
protože jde o velmi fyzicky i psychicky 
náročnou práci, nicméně, mám to v místě 
bydliště a velkou výhodou pro mě bylo to, 
že jsem už znal zázemí, problematiku i po-
žadavky obce. Pokud jde o kvalifikaci, tak 
zaměstnanci TS jsou obcí pravidelně školeni 
na bezpečnost práce, mám referentské 
zkoušky řidiče skupiny B na obsluhu vozi-
del, UNC strojní průkaz na obsluhu bagru, 
mám i průkaz na obsluhu motorové pily, 
pravidelně máme všichni školení na práci 
ve výškách a hloubkách a v neposlední řadě 
nás školí při příjmu nové techniky na její 
obsluhu přímo prodejci této techniky. Mám 
i povolení na kácení stromů. Pro tuto práci 
musíte být tak trochu Ferda Mravenec, tedy 
musíte umět vzít do ruky třeba vrtačku, pilu, 
šroubovák, veškeré ruční nářadí – a na to 
jsem docela flexibilní.

Máte na starosti 3 zaměstnan-
ce, jak v tomto malém týmu 

ANEB TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBCE

TÉMA:

KDO PEČUJE 
O OBEC

TECHNICKÉ SLUŽBY
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zvládáte obsluhovat veškerou 
údržbu obce?

Tak především nejsem jen vedoucí, ale 
denně aktivně pracuji se svými podřízený-
mi a současně na ně dohlížím. Je nás ale 
málo a potřebovali bychom ještě alespoň 
jedno místo obsadit, abychom měli mož-
nost to vše zvládat v lepším čase a nebyli 
pořád v takové permanenci. Občas se nám 
stane, že opravdu potřebujeme vypomoci 
např. s úklidem sněhu a v takových přípa-
dech bere obec na dohodu brigádníka. To 
ovšem nestačí. Jeden zaměstnanec nám 
prostě chybí.

Jakou má mít takový člověk 
kvalifikaci a kam se má hlásit 

v případě zájmu?
Určitě by měl mít řidičský průkaz skupiny 

B, chuť pracovat a mít jistou zodpovědnost 
pro odvedení kvalitní práce. Jinak jej na 
všechno zaškolíme. Případní zájemci se 
mohou hlásit např. na obecním úřadě nebo 
na můj kontakt uvedený níže.

Je nějaká činnost, kterou místo 
TS vykonávají pro obec externí 

firmy?
Dříve to bylo tak, že obec např. najala 

na odklízení sněhu externí firmu, ale dnes 
je to plně v naší kompetenci. Jediné, na 
co obec oslovuje externí firmy, je výsadba 
nové zeleně, větší stavební práce a svoz 
komunálního odpadu.

Jakou máte pracovní dobu?
Klasicky v pracovní dny – tedy 

pondělí až pátek. V létě od 6:00 do 14:30 
a v zimě od 6:30 do 15:00, ale jinak jsem 
pořád na telefonu a držím pohotovost. 
V případě nenadálých událostí, úklid po 
vichřici v létě, nebo např. ledovka a pa-
dání sněhu v zimě, pracujeme i v sobotu 
a neděli, jak je potřeba.

Máte nějaký harmonogram 
prací? Jak je to například 

s pracemi v různých ročních ob-
dobích?

Každý týden mám poradu s vedením 
obce, kde obdržím harmonogram prací, 
navíc jsou i práce, které nejsou vyloženě 
sezónní, tedy ty, které jsou prostě potřeba 
vykonávat pořád, takže se svým způsobem 
opakují (např. týdenní svoz košů, kterých je 

v obci 80 ks). Na jaře jde hlavně o sečení 
trávy, zametání a údržbu zeleně, stříhání 
keřů, kácení stromů, opravy hřišť, výměna 
písku u pískovišť apod. V létě kromě toho, 
že pořád sečeme trávu, tak například pro-
vádíme nátěry zábradlí, opravy chodníků, 
zalévání, zabezpečení pozemků, ploty, 
opravy laviček, údržbu fontány na náměstí, 
děláme podporu na obecních akcích jako je 
Bílovická křižovatka apod. Po bouřkách za-
jištujeme úklid spadaných stromů, polévání 
chodníků Roundapem, montáže dopravních 
značek, montáže nových odpadkových 
košů, přestříkávání sprejerských výtvorů, 
např. v podchodech apod. Provádíme růz-
ně stěhovací práce, typu odvez – přivez… 
Stěhovali jsme i obecní úřad do nového 
působiště na náměstí apod.

Na podzim většinou probíhá úklid listí, 
dělá se prořezávka stromů, pravidelná 
údržba pořádku kolem kontejnerů, pro-
bíhá příprava techniky a posypu na zimu 
a v zimě kromě těch běžných údržbových 
prací děláme hlavně odklízení sněhu 
a posyp v případě ledovky. Když zrovna 
nesněží, tak udržujeme a opravujeme naši 
techniku v rámci možností, tedy ty běžné 
opravy, co zvládneme a co není na kvali-
fikovanou opravu v servisu.

Jak je možné, že někde sypete 
sůl a jinde jen kamínky?

Tak toto je s ohledem na životní prostře-
dí. Část Bílovic spadá do CHKO, a my tedy 
musíme dbát na to, aby se tam používal jen 
kamínek. Pokud bychom použili sůl, mohli 
bychom ohrozit nějaké chráněné živočichy 
nebo poškodit krajinu.

Někdy mám pocit, že cesta i chod-
ník na Polanku v zimě klou- 

že a nikde vás v dohledu nevidím…
Tak toto je složitější, protože těžká tech-

nika nahoru nevyjede a na malých strojích 
se střídáme dva a obec má celkem dost km 
na údržbu. Někdy namrzne nebo nasněží 
ve velmi krátkém časovém úseku, většinou 
těsně nad ránem, a než to objedeme, tak 
někde zase ještě sníh napadá. Sedíme na 
strojích a jezdíme, ale obec je poměrně 
rozlehlá a nemůžeme být ve stejnou dobu 
všude. Snažíme se, nicméně je tu i prostor 
ke zlepšení. Například přijetím další síly, jak 
jsem již zmínil.

Když bych potřebovala uklidit 
zahradu např. od listí, přista-

vili byste mi velkoobjemový kon-
tejner na bioodpad?

Ano, máme k dispozici 9 takových 
kontejnerů, které jsou rozmístěny po Bí-
lovicích. Dva z nich můžeme eventuálně 
přistavit na žádost občanů a pak odvézt, 
kdekoli je potřeba, a to bezplatně.

Zaměstnanci technických služeb Bílovic
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Kontakt na Vás?
Telefonní číslo je 725 901 813.

Máte jako vedoucí TS nějaké 
ambice, se kterými byste se 

chtěl čtenářům svěřit? Co Vás na 
této práci baví?

Tak chtěl bych, aby byli občané s našimi 
službami spokojení, aby to fungovalo tak, 
jak má, abych docílil toho, že tu bude po-
řádek a měli jsme dostatek nejen techniky, 
ale i zaměstnanců, se kterými by bylo mož-
né kvalitně pokrýt všechny požadované 
služby, nejlépe s časovou rezervou, aby 
to nebyla práce v presu a stresu.

Na této práci mě baví to, že jsem často 
venku v terénu a každý den mám trošku 

jiné činnosti, takže to není nudné. Práce 
s lidmi i s nářadím mě baví.

Hlídáte nějak náklady? Rozpo-
čet? Máte třeba přehled, kolik 

spotřebujete benzínu, materiálu? 
(dřeva, kovu, barev apod.)

Rozpočet si hlídá obec, já jim dávám 
faktury. Na nákupu techniky, nářadí a ma-
teriálu (např. barvy apod.) se vždycky 
předem domlouváme a nechávám si to 
od zástupců obce (např. starostou nebo 
místostarostou) předem schvalovat. Kolik 
přesně najezdíme km a kolik je spotřeba 
benzínu zhruba vím, podle knihy jízd, ale 
neovlivním to, protože musím jezdit, když 
je to potřeba, tak to neřeším. Nemáme 

zbytečné výjezdy. Na tomto nejde nijak 
ušetřit.

Chtěl byste něco vzkázat čte-
nářům?

Poprosil bych občany, aby se snažili i oni 
udržovat pořádek v obci tím, že nebudou 
házet odpadky na místa, která k tomu 
nejsou určená, aby nevhazovali nic do 
fontánek na náměstí, ani nijak jinak nekon-
taminovali vodu v nich. Aby nám nebo na 
obci hlásili, kde je potřeba nějaká údržba, 
posílali nápady na zlepšení a tak podobně.

Děkuji Vám za rozhovor a ať se Vám daří.
Karla Hrabalová 

Problematikou ekodvora se vedení obce 
začalo zabývat už kolem roku 2012, kdy 
začalo zvažovat jeho komplexní moderni-
zaci a s ní spojený přesun. Ten si vynutila 
stavba přestupního uzlu integrovaného do-
pravního systému a přilehlého parkoviště 
(stavba probíhala v letech 2015 až 2016).

Celá rekonstrukce začala provizorním pře-
stěhováním do areálu bývalé mramorky na 
pozemek, který byl roku 2013 obcí zakoupen.

Stavba nového dvora nebyla vůbec lev-
nou záležitostí. Koupě pozemku přišla na 
1,4 mil. Kč z obecního rozpočtu. Stavba 
včetně projektu, vnitřního vybavení, sta-

vebního dozoru apod. potom přišla na 9,17 
mil. Kč., přičemž 7,796 mil. Kč šlo z dotací 
státního fondu životního prostředí. Obec 
tak za vybudování nového a moderního 
ekodvora zaplatila jenom něco málo přes 
milion (z téměř desetimilionové částky to 
není špatná cena, co myslíte…).

Možná si říkáte, že starý ekodvůr sloužil 
dobře a budování nového nebylo třeba 
(stačilo jednoduše ten starý přestěhovat… 
a to by se zvládlo téměř zadarmo…). Zde 
jsou některé detaily, se kterými mě sezná-
mila obsluha dvora a které neznalému oku 
lehce uniknou. Ekodvůr:
• je nad hranicí stoleté vody a mohou se 

v něm tudíž vybírat i odpady skladované 
mimo velkokapacitní kontejnery

• je vybaven jednolitou speciálně upra-
venou betonovou podlahou po celé 
své ploše. Ta odpovídá normám pro 
skladování nebezpečného odpadu. 
Kdyby se tedy nějakým nedopatřením ve 
starém ekodvoru vylila na podlahu třeba 
nafta nebo nějaká chladící kapalina, 
zamořila by půdu. V novém ekodvoru 
by odtekla do sběrné kanalizace

• ta nově nekončí ve Svitavě, ale v jím-
kách, ze kterých by byla odčerpána! (no 
tušili jste to? Já tedy ne…)

• je obehnán zdí (v některých místech až 
čtyřmetrovou), která odpovídá platným 
požadavkům a normám (pletivo jako 
u starého ekodvoru prostě nestačí…)

• má zázemí pro zaměstnance umožňující 
celoroční provoz při zachování zákoníku 
práce (rozpadající se unimobuňka ve 
starém dvoře toto nesplňovala ani při 
zavření všech očí)

• má celý areál hlídán alarmy a kamero-
vým systémem, takže nejenom vybavení 
technických služeb, ale i samotný po-
tenciálně nebezpečný odpad a nakládání 
s ním je hlídáno.

Správcem a zároveň obsluhou ekodvo-
ra je pan Zdeněk Kala, bílovický občan, 
zaměstnanec KTS ekologie, firmy mající 
licenci na svoz nebezpečného odpadu. 
Otevřeno je v úterky a pátky od dvou do 
šesti hodin do večera a v sobotu od devíti 
do jedné (rozšíření otevírací doby je mož-
né, pakliže by ze strany občanů byl zájem).

Za výběr odpadu utrží ekodvůr měsíčně 
přibližně 3,5 tisíce korun, což sice nepo-
kryje ani mzdu obsluhy, ale alespoň není 
plně dotován obcí.

Do areálu ekodvora se ze současného 
stanoviště ve vnitrobloku základní školy 
přestěhuje kompletní vybavení technických 
služeb. Vnitroblok tak bude dán k dispozici 
škole a lékařům sídlícím v její blízkosti 
k parkování.

Z informací poskytnutých vedením obce
a obsluhou dvora

Jan Horáček 

moderna ve sběru odpadů
EKODVŮR
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I náš obecní policista, pan Miroslav 
Hloušek, dostal v rámci tématu několik 
otázek.

Můžete nám prozradit něco 
o sobě (jak dlouho jste ve 

službě u Bílovické OP, jak dlouho 
celkově, jestli jste dělal ještě něco 
jiného, co máte vystudováno atd...)

Narodil jsem se v roce 1971, v Bílovicích 
nad Svitavou, cca od roku 1995 bydlím 
v Brně, mám devítiletého syna. V roce 
1990 jsem nastoupil povinnou vojenskou 
službu k vojsku ministerstva vnitra ve 
Frýdku Místku. Po ukončení vojenské 
služby jsem nastoupil k Policii ČR. Nej-
prve cca 1,5 roku tehdy střední policejní 
škola v Praze, a poté od roku 2001 služba 
v Brně, tehdy pohotovostní motorizovaná 
jednotka zabývající se zejména výjezdy 
na linku 158. Zde jsem byl do roku 2002 
a poté jsem po složení zkoušek přestoupil 
k Obecní polici v Bílovicích nad Svitavou, 
kde jsem dodnes.

Jaký je Váš obvyklý pracovní 
den?

Pracovní den u OP v Bílovicích nad Svi-
tavou bývá různý. Obvykle v době školního 
roku v ranních hodinách dělám dohled 
nad BESIP na přechodech a v blízkosti 
ZŠ, kontroluji střed obce, zabývám se 
dopolední administrativou zaměřenou na 
svodku událostí v obvodu PČR Šlapanice 
a blízkého okolí, pátrací oběžníky, poté dle 
potřeby řeším oznámení občanů, podněty, 
poznatky z průběhu odpoledne minulého 
dne, víkendu a noci. Poté řeším aktuální 
případy, dělám dohled nad bezpečností, 
veř. pořádkem, řeším prevenci. V letní 
sezoně mám zvýšený dohled na provoz 
cyklostezky a chování cyklistů, zaměřuji 
se na chatové oblasti, odkládání odpadů 
mimo vyhrazená místa, nebo odpadu, který 
nepatří do určených kontejnerů (stále se 
opakující problém). Průběžně kontroluji 
a řeším zejména „dopravní“ přestupky 
na katastru obce Bílovice. V posledním 
období se také věnuji prověřování různých 

údajů z bezpečnostních kamer umístěných 
v obci. Co se týče využití celkové pracovní 
doby, administrativa versus terén je cca 
50:50.

Jaká byla největší pokuta, co jste 
kdy dal a za co?

Obvykle dávám pokuty do 1.000 Kč, 
používám je hlavně jako výchovný pro-
středek v rámci opakujících se přestupků, 
v případě vážnějšího porušení zákona věc 
postupuji příslušnému správnímu orgánu, 
který může dle zákona uložit pokutu něko-
likanásobně větší než OP. Konkrétně např., 
když vznikne škoda na majetku, nebo na 
zdraví, nejsem ani oprávněn je řešit z dů-
vodu vypořádání škody atd.

Jaký byl Váš nejzajímavější 
případ? Případně dáte k dobru 

nějakou „veselou historku“?
Zajímavé případy byly zejména na 

minulém pracovišti, tedy v Brně. Co se 
týče Bílovic, nejzajímavější byl v roce 
2009 v prosinci, kdy při dopravní nehodě 
zemřel řidič vozidla, který s vozidlem 
sjel do řeky Svitavy. Minuty do příjezdu 
hasičů a rychlé zdravotní byly pro mne na 
místě nekonečné. Zima, hloubka a proud 
řeky, vozidlo celé pod vodou včetně řidiče 
a možných dalších cestujících a já na 
místě sám a nemohu nic udělat, jen čekat 
na příjezd uvedených posil. Nejhorší byla 
ta bezmocnost.

Veselých historek moc není, jedna z po-
sledních s úsměvem byl odchyt papouška. 
Několikahodinové přesvědčování, několik 
přeletů ze stromu na strom, přes řeku 
Svitavu, nakonec ho majitelé „přemluvili“ 
a papoušek se nechal odchytit a přemístit 
zpět do svého domova.

Použil jste někdy služební 
zbraň?

V Bílovicích ne, v Brně ano, šlo o proná-
sledování odcizeného vozidla s celostátně 
hledaným podnapilým řidičem. V Bílovicích 
v minulosti použil zbraň na svou ochranu 
bývalý kolega.

Jak se osvědčují kamery? Přidal 
byste? Kam?

Kamery se již osvědčily, jistě bych jejich 
počet zvýšil. Zejména na místech, kde se 
shromažďují lidé, nebo tam, kde dochází 
k častějšímu porušování zákona. Jedná 
se zejména o nádraží a blízké okolí, par-
koviště, okolí restaurací a podobná místa.

Uvítal byste služebního psa?
Za předpokladu, že jsem zde sám, 

tak určitě ne. Při možném zákroku nelze 
řešit možného pachatele (strážník musí 
různě telefonovat, psát atd.) a ještě při 
tom „hlídat a řídit“ psa. Toto je možné 
pouze v TV seriálech, realita je však, jako 
v každém oboru, jiná.

S čím se na Vás lidé nejvíce obra-
cejí? Co je v Bílovicích nejvíce 

trápí?
Na OP se lidé obracejí s různými pro-

blémy, jak s osobními, tak i „veřejnými“. 
Nejvíce je však trápí silný provoz, rychlost 
projíždějících vozidel jak na „hlavní“ silnici, 

OBECNÍ POLICIE
Veselých historek je minimum

Obecní policista, pan Miroslav Hloušek
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tak i na komunikacích ostatních. OP může 
rychlost měřit, ale jelikož jsem zde sám, tak 
je to prakticky nemožné, navíc takový radar 
nepatří mezi nejlevnější záležitost. Další 
problém je se „sprejery“, neukázněnými 
majiteli psů, kteří po svých zvířatech „ne-
uklízí“, popřípadě je nechají volně pobíhat. 
Dalším problémem je již zmíněný odpad. 
I přesto, že jsou v obci umístěny kontejnery 
na všechny druhy odpadu, je zde již plně 
fungující ekodvůr, lidé odpad odkládají 

mimo tyto kontejnery, mimo ekodvůr, nebo 
odpad mísí.

Co dalšího byste chtěl vzkázat 
občanům?

Více tolerantnosti, ohleduplnosti a vší-
mavosti. Dávejte si pozor na své věci, 
nenechávejte je volně přístupné, zejména 
viditelně ve vozidlech, ale i na svých zahra-
dách a pozemcích. Všímejte si podezřelých 
osob, vozidel, případně volejte na linku OP, 

nebo PČR, popřípadě si alespoň zapište 
typ, značku, barvu a RZ vozidla, či zazna-
menejte popis osoby. Nepovolané osoby 
nevpouštějte do obydlí a podobně. Co se 
týče provozu, dodržujte platné zákony. 
Parkujte tak, abyste neohrožovali, neobtě-
žovali a neznemožňovali provoz ostatním 
účastníkům v silničním provozu, zejména 
kolem školy, školky, ale i jinde v obci, nebo 
při konání různých společenských akcí.

Ptala se Vendula Bartáková 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce nebo závodu je jednotka požární 
ochrany (JPO), která se zřizuje na základě 
§ 29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požár-
ní ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura jednotky je sta-
novena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o or-
ganizaci a činnosti jednotek PO ve znění 
vyhlášky 226/2005 Sb. Každý hasič 
v této jednotce je proškolen nejméně 40 
hodinami teoretických i praktických zna-
lostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí 
mít potvrzení od lékaře, že je schopný 
a zdravotně způsobilý v jednotce působit, 
a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. 
Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nosi-
tele dýchací techniky a řidiče.

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 
Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce. Z právního 
hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto 
zákona zřídí obec, není totožná s občan-
skými sdruženími, jimiž většinou jsou 
sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky 
bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě 
s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich 
členů – obec však musí zřídit jednotku 
i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné 
sdružení není. Velitele této jednotky, po 
vyjádření hasičského záchranného sboru 

kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci, 
jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží 
přitom k návrhu občanského sdružení pů-
sobícího na úseku požární ochrany.

Členové v jednotkách kategorie typu 
JPO II mohou činnost vykonávat jako svoje 
vedlejší nebo hlavní povolání.

PRO ÚČELY PLOŠNÉHO PO-
KRYTÍ SE JEDNOTKY POŽÁRNÍ 
OCHRANY DĚLÍ NA JEDNOTKY
a) s územní působností zasahující i mi- 

mo území svého zřizovatele
• JPO I – jednotka hasičského záchranné-

ho sboru s územní působností zpravidla 

do 20 minut jízdy z místa dislokace, 
výjezd jednotky do 2 minut od vyhlášení 
poplachu jednotce

• JPO II – jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce s členy, kteří vykonávají 
službu jako svoje hlavní nebo vedlejší 

povolání, s územní působností zpravidla 
do 10 minut jízdy z místa dislokace, 
výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení 
poplachu jednotce

• JPO III – jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce s členy, kteří vykonávají 
službu v jednotce požární ochrany dob-
rovolně, s územní působností zpravidla 
do 10 minut jízdy z místa dislokace, vý-
jezd jednotky do 10 minut od vyhlášení 
poplachu jednotce

b) s místní působností zasahující na 
území svého zřizovatele

• JPO IV – jednotka hasičského zá-
chranného sboru podniku, výjezd 

Jednotka sboru 
DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ
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jednotky do 2 minut od vyhlášení 
poplachu jednotce

• JPO V – jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce s členy, kteří vykonávají 
službu v jednotce požární ochrany dob-
rovolně, výjezd jednotky do 10 minut od 
vyhlášení poplachu jednotce

• JPO VI – jednotka sboru dobrovolných 
hasičů podniku, výjezd jednotky do 10 
minut od vyhlášení poplachu jednotce

V dohodě se zřizovatelem mohou být 
tyto jednotky využívány k zásahům i mimo 
svůj územní obvod.

JSDH BÍLOVICE  
NAD SVITAVOU

JSDH Bílovice nad Svitavou spadá do 
kategorie JPO III a čítá k dnešnímu dni 15 
členů z toho 2 velitele, 2 strojníky, 5 nositelů 
dýchací techniky a 7 pilařů. Jelikož proběhla 
generační obměna, do konce roku budou 
noví členové proškoleni do potřebných 
funkcí k výkonu služby v zásahové jednotce.

Zásahová jednotka byla od 1. 1. 2017 
do 21. 8. 2017 povolána k 16 mimořád-
ným událostem:
• Požáry – 4×
• Technická pomoc – 7×
• Dopravní nehody – 1×
• Planý poplach – 2×
• Ostatní – 2×

K mimořádným událostem vyjíždí 
jednotka zásahovými vozidly:
• CAS 30 Tatra 815-7 (Cisternový auto-

mobilový speciál Tatra)
• VEA Jeep Cherokee (Velitelský automo-

bil Jeep Cherokee)
• DA 12 Avia (Dopravní automobil Avia)

Poděkování 
Jihomorav-
skému kraji

Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Bílovice nad Svitavou, byla v letošním roce 
poskytnuta dotace z Jihomoravského kraje 
pro prevenci a požární ochranu z progra-
mu Podpora jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihomoravského kraje na 
období 2017 – 2020. Finance byly použity 
na akci ,,Doplnění výstroje a výzbroje pro 
JSDH Bílovice nad Svitavou".

Celkové předpokládané 
výdaje projektu v Kč 199 252 tj.  

100 %

Požadovaná výše 
podpory z JMK v Kč 139 400 tj.  

69,96 %

Celková výše přidělené 
dotace z JMK v Kč 139 000 tj.  

69,76 %

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Bílovice nad Svitavou chce touto cestou 
vyjádřit poděkování Jihomoravskému kraji 
za poskytnutí dotace.

Jan Kala, velitel JSDH 

Mimo zásahy funguje JSDH Bílovice 
nad Svitavou jako nepostradatelná pomoc 
při různých kulturních akcích (Křižovatka, 
plesy, den dětí) při kterých poskytuje po-
žární a zdravotní dozor a mnohdy zajišťuje 
zázemí, bez kterého by akce nemohla být 
vůbec zorganizována. Navíc se účastní 
hasičských soutěží a oslav okolních sborů, 
na kterých reprezentuje celou naši obec. 
V letošním roce se nám povedlo získat 
několik finančních dotací na pořízení a ob-
měnu zásahové výstroje a výzbroje, za což 
patří veliké díky vedení obce.

Jednotka dobrovolných hasičů Bílo-
vice nad Svitavou je otevřena všem 
novým zájemcům nad osmnáct let, 
zdravotně způsobilým.

VSTUPTE MEZI NÁS!
Kontakt na velitele jednotky: +420 
736 235 149 nebo email: hasicibilo-
vicenadsvitavou@seznam.cz 

Jan Kala, velitel JSDH  
Bílovice nad Svitavou 

Věděli jste, že v rámci vedení obce máme 
hned několik, a ne zrovna málo, komisí? 
Co to ty komise jsou a jaká je náplň jejich 
práce jsme se pro vás pokusili zjistit od 
těch nejpovolanějších – od jejich předsedů 
– přes jejich oficiální kontakty, mailové ad-
resy, na které jsme všem rozeslali žádost 
o malý madailonek. V tom měli shrnout, 
čím se jejich komise zabývá, kolik má členů, 

co v uplynulém roce dokázala a co plánuje 
do budoucna. Bohužel, u téměř poloviny 
z nich se nám touto cestou nepodařilo 
je kontaktovat a museli jsme použít naši 
„místní znalost“. Hned v úvodu tedy rada 
pro naše čtenáře. Snaha o kontaktování 
některých komisí přes internet nemusí nut-
ně fungovat podle vašich představ, což ale 
neznamená, že nefungují nebo jim nestojíte 

za odpověď. Prostě jenom nepoužívají ke 
své práci internet…

Nejdříve ale trochu obecně. Co ty komise 
vlastně jsou? Tedy zřízeny byly zákonem 
č. 128/2000 Sb. a dle tohoto zákona by 
mělo jít o orgán obce, který má obecně 
povahu iniciativní a poradní. Vzhledem 
k tomu, že komise jsou zřizovány radou 
obce, která zároveň jmenuje a odvolává 
z funkce předsedy a členy komisí, je zde 
dána úzká vazba (převážně) na radu obce. 
Z tohoto vzájemného vztahu proto obecně 
platí, že komise by měla předkládat radě 
podněty a návrhy v oboru své působnosti 
a plnit úkoly a opatření radou obce zadané. 

TAKÉ JE MÁME!
Komise rady obce

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
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Sluší se ještě dodat, že podle § 102 odst. 2 
písm. h) obecního zřízení je radě obce 
vyhrazeno zřizovat a rušit komise rady 
obce „podle potřeby“. Zdá se vám tedy, 
že některá komise je obci „navíc“, nebo 
některá chybí? Není nic jednoduššího, 
než to změnit. Stačí přesvědčit radu obce 
(v současné době ve složení Miroslav Bo-
háček, Martin Vozka, Vendula Bartáková, 
Dušan Lázníček a Ivan Michalík), aby tak 
za nás, voliče, učinili. A jaké že tedy máme 
komise a čím se zabývají?

KOMISE BEZPEČNOSTNÍ
Předseda: Milan Sadílek
Na oficiální žádost o příspěvek do zpra-

vodaje reagovali omluvou s tím, že článek 
nedodají.

KOMISE KULTURNÍ
Předseda: Ing. Milan Nevídal
„Kulturní komise Obce Bílovice nad Svi-

tavou je poradním orgánem Rady Obce se 
zaměřením na kulturu.“

Tolik oficiální, suchá definice. Jinými slo-
vy je to skupina dobrovolníků, která se sna-
ží své nápady na poli kultury v Bílovicích 
nad Svitavou proměňovat tak, abychom 
se v rámci společenského života u nás 
nenudili. Nejenom my, kteří organizujeme, 
ale hlavně i vy, bílovičtí občané. Abychom 
měli během roku možnost se setkávat 
a vypnout ze všedního stereotypu.

Aktuálně funguje ve složení Milan Ne-
vídal (předseda) – funkce koordinační 
a zastřešující, Renata Munteanu, Šárka 
Kučerová, Jitka Štanclová, Jana Appelová, 
Zdeněk Mrkos, Richard Lank a Jiří Řezní-
ček. Každý člen komise má trošku odlišné 
zaměření, ať je to divadlo, komunitní akce, 
hudba či přednášky. Nicméně dohromady 
nás všechny spojuje společný zájem. Ote-
vření jsme všem, kteří mají nápady na to, co 
by v Bílovicích rádi viděli nebo uskutečnili.

Ve druhé polovině roku je už napláno-
vána řada akcí, jako je sousedská slav-
nost Zažít Bílovice jinak, filmový festival 
Outdoorfilms, představení divadla Vosto5 
a další. Vše můžete sledovat na faceboo-
kovém profilu (Kulturní komise Bílovice 
nad Svitavou), na plakátovacích plochách 
v obci a na velkém programovém plakátě 
na Obecním úřadě.

Své nápady a náměty nám můžete psát 
na email: kkbilovice@gmail.com

KOMISE MEDIÁLNÍ
Předsedkyně: MUDr. Vendula Bartá-

ková Ph.D.
Členové: komise: Mgr. Jan Horáček, Ing. 

Jana Skládanková, Karla Hrabalová, David 
Winter, Martin Šerák, Milan Sadílek.

Mediální komise má na starosti zejména 
přípravu Bílovického zpravodaje, který 
vychází 4× ročně. Vždy zhruba měsíc 
před uzávěrkou nového čísla svolává 
předsedkyně komise osobní schůzku členů, 
na které připravujeme obsah čísla a roz-
dělíme si práce na získávání materiálů 
k uveřejnění (jaké bude „téma“ čísla, jaké 
příspěvky od občanů šéfredaktor obdržel, 
co se v Bílovicích právě děje nebo chystá, 
kdo o tom co napíše apod.).

Získané příspěvky, dodané do uzávěrky, 
projdou jazykovou a technickou korektu-
rou, shromáždí se u šéfredaktora a ten 
zpracuje podklad pro předání grafikovi. Při 
této práci není možné vyhnout se někte-
rým technickým omezením (například že 
počet stránek musí být dělitelný čtyřmi), 
kvůli kterým se občas musí některé dodané 
články zkrátit, nebo úplně vyřadit. K tomu 
však dochází jen ve zcela ojedinělých 
případech.

Za zmínku stojí, že Bílovický zpravodaj 
byl v roce 2011, 2013 a 2017 oceněn 
v soutěži „O nejlepší obecní a městský 
zpravodaj“ (1., 3. a letos znovu 1. místo).

Členové komise dále připravují zprávy 
pro facebook obce, kontrolují aktuálnost 
webových stránek, grafik připravuje plakáty 

pro obecní akce, grafické návrhy různých 
materiálů pro obec, apod.

Předsedkyně mediální komise zadává 
úkoly kameramanovi Bílovické televize 
a koordinuje jeho činnost, například vý-
běrem akcí, které je potřebné závazně 
natočit. Kromě nich má kameraman 
pověření i k samostatnému vyhledávání 
akcí. Pracuje navíc na digitalizaci archivu 
Bílovické televize a má za úkol připravovat 
sestřihy z historických pořadů a zařazo-
vat je do současného vysílání. Novinkou 
roku 2017 je, že má na starost také přípra-
vu statického programu Bílovické televize, 
které v kabelovém vysílání vyplňuje čas 
mezi vysíláním zpracovaných filmových 
bloků (tj. inzeráty, oznámení apod.). Šéf-
redaktora TV vysílání prozatím nemáme. 
I když by byl potřeba, není nikdo, kdo by 
se chtěl této práce zhostit.

Pokud by se kdokoli z vás, čtenářů, chtěl 
přidat k práci v mediální komisi (redaktoři, 
moderátoři, inspirátoři pro články nebo 
příspěvky do natáčení), ozvěte se. Také 
můžete zasílat své připomínky a cokoliv, 
co je vhodné ve zpravodaji zveřejnit.

Kontakty pro zasílání příspěvků nebo 
podnětů:
• Bílovická televize: kameraman Martin 

Vágner, e-mail: televize@bilovice-nad-
-svitavou.cz, tel.: 602 758 823

• Bílovický zpravodaj: e-mail: zpravo-
daj@bilovice-nad-svitavou.cz

KOMISE PRO DĚTI A RODINU
Předsedkyně: Lenka Prudíková
Komise pro děti a rodinu vznikla na 

podzim roku 2014 z iniciativy zastupitelky 
Lenky Prudíkové. V prvních měsících jsme 
se scházeli v počtu asi 10 lidí. Postupně 
naše řady prořídly, protože činnost v komi-
si je při plnění pracovních povinností a péči 
o rodinu časově náročná a nesmíme také 
opomenout, že je zadarmo, tzn. na bázi 
dobrovolnictví. V současné době působí 
tedy v komisi aktivně 5 členů (čtyři ženy, 
jeden muž).

První rok fungování komise jsme se 
snažili zmapovat, co v Bílovicích pro 
rodiny s dětmi funguje, které aktivity je 
potřeba podpořit a která cílová skupina 
by si zasloužila více pozornosti. Z těchto 
důvodů jsme iniciovali řízené rozhovory 
na 2. stupni ZŠ a výsledkem byla roz-
sáhlá zpráva, která mj. obsahovala nápad 

Předsedkyně Mediální komise 
MUDr. Vendula Bartáková Ph.D.
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projektu workoutového hřiště pro nácti-
leté (více k tomuto tématu viz Zpravodaj 
3/2016). V červnu tohoto roku jsme toto 
hřiště slavnostně otevřeli a od té doby se 
těší velké oblibě nejen u dětí, ale i u jejich 
rodičů. V letošním roce jsme jeli společně 
na výlet do EDENu, zasadili se o výměnu 
pokrouceného plotu kolem dětského hřiště 
v Trávníkách a zařídili montáž přebalovací-
ho pultu na veřejných záchodcích v Obecní 
hospodě. V současné době se snažíme 
prosadit instalaci několika moderních 
posilovacích strojů pro seniory před So-
kolovnou a v parčíku u nádraží.

Podporujeme také činnost organizací, 
které naši komisi oslovily, a to konkrétně 
RC Žirafa a SVČ Liška. Z rozpočtu obce 
se snažíme zajistit finanční spoluúčast na 
divadelních představeních pro děti nebo na 
zajímavých akcích pro starší žáky.

Kromě výše zmíněných členů rádi uví-
táme na našich pracovních poradách ko-
hokoliv, kdo má zajímavý nápad či podnět 
a věří, že by bylo možné jej realizovat. Na 
rozpočtu pro rok 2018 spolupracujeme 
i s několika rodiči z Polanky, kteří mají jas-
nou vizi modernizace „horního“ dětského 
hřiště. Stejně tak uvítáme každého, kdo by 
chtěl rozšířit naše řady a pomoci při tvorbě 
a řešení dalších projektů zaměřených na 
rodinu či mezigenerační soužití. Kontaktovat 
nás můžete buď osobně, e-mailem: komise-
prorodinu@gmail.com nebo na facebookové 
stránce Komise pro děti a rodinu.

KOMISE  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Předseda: Josef Zavadil
Členové: Pavel Sedláček, Marie Sedláč-

ková, Zdeněk Mrkos, Gabriela Kořínková.
Komise byla zřízena jako poradní orgán 

rady obce, a nejen to. Svojí samostatnou 
činností, samozřejmě s podporou rady 
a zastupitelstva obce, přispívá především 
k rozvoji turistického ruchu a propagace 
Bílovic nad Svitavou a celého mikrore-
gionu.

Směry naší činnosti:
• Organizace Novoročního výstupu na 

Gerhátky (zorganizováno již 11 ročníků),
• Organizace akce Bílovický zimní bivak 

s liškou Bystrouškou pod hlavičkou 
komise, obce a ve spolupráci s KČT 
ČR a ŠLP Křtiny s podporou pekárny 
Bílovice (zorganizováno již 6 ročníků),

• Budování naučné stezky v bílovickém 
katastru, se zaměřením na slavné 
osobnosti a přírodu tohoto regionu – 
průběžně je naplňováno. V katastru 
jsme již vybudovali 5 turistických od-
počívadel, 2 posezení a 7 informačních 
tabulí. Občané tuto akci hodnotí jako 
velmi zdařilou.

• V současnosti se snažíme „oprášit“ 
ideu stavby rozhledny na místě zvaném 
vyhlídka. Jsou podnikány kroky k zabez-
pečení financování této akce.

• Naším dalším úkolem je obnovení 
spolupráce s partnerskými obcemi na 
Slovensku, což je Vysoká pri Morave 
a město Stupava – udržován kontakt 
s vedením těchto obcí, s možností 
společných akcí. Je připravována akce 
setkání veteránů závodů malotraktorů 
do vrchu.

• Obnovení spolupráce s Českou bese-
dou v Chorvatsku ve městech Daruvar 
a Rjeka. Tato spolupráce bohužel ja-
koby skončila smrtí bývalých starostů 
V. Klevety a A. Huňaře. V roce 2015 
se uskutečnilo jednání o pokračování 
spolupráce přímo v sídle České besedy 
v Rijece, za účasti honorárního konzula 
pro Chorvatsko pana I. Nešpora. Bohu-
žel musím konstatovat, že spolupráci 
se zatím nedaří dále rozvíjet z důvodu 
personálních a organizačních problémů 
na straně České besedy.

• Dalším úkolem pro celé volební období 
je projekt o bezplatném přístupu na 
Internet pro bílovické občany. Zde za-
tím nebyly provedeny kroky k realizaci, 
zatím jsme se pouze informovali, jakým 
způsobem je to možné provést.

Podstatně více se zainteresované osoby 
mohou dozvědět z pravidelných zápisů 
komise. Komise se schází přibližně každý 
kalendářní měsíc.

KOMISE PRO VÝSTAVBU 
A ÚZEMNÍ PLÁN

Předseda: Ing. Dušan Lázniček
Členové komise: Mgr. Martin Vozka, Ing. 

Ivo Minařík, Ing. Martin Polák.
Náplní činnosti Komise pro výstavbu 

a územní plán je spoluúčast ve všech 
stupních projednávání při tvorbě územního 
plánu a jeho změn, při posuzování žádostí 
o změnu územního plánu, při vyhodno-
cování uplatňování územního plánu a při 

zpracování pravidelné Zprávy o uplatňo-
vání územního plánu.

Územní plán (dále též „ÚP“) je základ-
ní dokument obce, obsahující koncepci 
rozvoje území obce a jejího plošného 
a prostorového uspořádání. Vymezuje 
především zastavěné území, plochy a ko-
ridory, a zejména zastavitelné plochy (tedy 
plochy, v nichž lze umísťovat, povolovat 
a realizovat stavby), plochy přestavby 
a plochy určené pro veřejně prospěšné 
stavby. ÚP dále stanovuje podmínky pro 
využití ploch, určuje jaké využití konkrét-
ního území je nepřípustné, jaké je naopak 
přípustné, případně za jakých podmínek. 
Rovněž stanovuje například výškovou či 
plošnou regulaci zástavby, její charakter 
a strukturu.

Vydaný ÚP je závazný pro rozhodování 
v území, především v rámci územního 
a stavebního řízení. V území regulovaném 
územním plánem tak například nemůže 
být umístěna taková stavba, která by byla 
v rozporu s podmínkami stanovenými 
územním plánem.

O pořízení ÚP či jeho změny rozhoduje 
zastupitelstvo obce, buď z vlastního uvá-
žení, nebo na návrh občana, fyzické či 
právnické osoby.

Případné žádosti o změnu územního 
plánu musí mít náležitosti stanovené § 46 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního záko-
na. Podle stavebního zákona lze ale další 
zastavitelné plochy změnou územního 
plánu vymezit jen na základě prokázání 
nemožnosti využití již vymezených za-

Předseda Komise pro výstavbu 
a územní plán Ing. Dušan Lázniček
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stavitelných ploch a v případě potřeby 
vymezení ploch nových. Obec může (a také 
požaduje) od žadatele o změnu ÚP úhradu 
nákladů na její pořízení.

Pořízení ÚP a jeho změn je poměrně 
složitý a zdlouhavý proces, který se řídí 
stavebním zákonem. Obvykle trvá přibližně 
2 roky.

Územní plán objednává, schvaluje 
a vydává obec, vlastní pořízení zajišťuje 
odborný orgán, úřad územního plánování, 
kterým je Městský úřad Šlapanice, Odbor 
výstavby.

Platný ÚP Bílovic nad Sv. nabyl účinnosti 
5. 9. 2014. Dále byla pořízena změna č. 1 
platná od 5. 11. 2016.

KOMISE  
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ

Předsedkyně: RNDr. Taťána Součková
Komise se pravidelně schází v počtu 

5-6 členek, všechny pořádané akce se ko-
nají za podpory a finančního přispění obce.

Mgr. Hamáková ve spolupráci s předsed-
kyní komise RNDr. Součkovou a vedením 
obce osobně navštívila v roce 2016 víc jak 
40 spoluobčanů, kteří oslavili životní jubi-
leum 80, 85, 90 a více let, s blahopřáním, 
kytičkou a dárkovým balíčkem.

V dubnu se uskutečnil autobusový zá-
jezd pro seniory do Moravského krasu. 
Navštívili Dům přírody na Skalním mlýně 
a Kateřinskou jeskyni. Pro zájemce byl 
zajištěn oběd v restauraci Skalní mlýn. 
Místa, trasy prohlídek i autobus byly voleny 
tak, aby se zájezdu mohli zúčastnit i senioři 
s pohybovým omezením.

Na podzim se senioři sešli na společném 
posezení v sále kulturního domu, který byl 
plně obsazen. Za vedení obce pozdravil 
přítomné pan starosta, který promluvil 
o plánech obce v příštím roce a všem 
předal malý dárek. V programu účinko-

valy děti z dětského souboru Bystrouška 
pod vedením Mgr. Hamákové s tanečním 
pásmem O kytičkách. Při vystoupení hu-
dební skupiny Dědci si senioři při chutném 
pohoštění popovídali, zazpívali a mnozí 
dokonce zatancovali. Toto posezení se 
velmi vydařilo a mnozí odcházeli s tím, že 
už se těší na další.

V předvánočním čase se uskutečnil ce-
lodenní zájezd do Vídně s komentovanou 
prohlídkou středu města. Volný čas využili 
senioři k malým nákupům a občerstvení na 
vánočních trzích.

Ani v roce 2017 na seniory nezapomí-
náme. Celoročně probíhají návštěvy a gra-
tulace u jubilantů s malým dárkem. V září 
2017 se uskuteční autobusový zájezd do 
Lysic (prohlídka zámku) a Černé Hory 
(prohlídka pivovaru s ochutnávkou). Na 
podzim je naplánováno tradiční posezení 
se seniory s programem a pro velký zájem 
předvánoční zájezd do Vídně. Výhledově 
plánujeme návštěvu některého z brněn-
ských divadel.

Budeme se na Vás těšit, Vaše podněty 
a připomínky jsou vítány.

KOMISE SPORTOVNÍ
Předseda: Martin Šenk
Vážení spoluobčané, v letošním roce 

2017 se snad již podaří složit sportovní 
komisi z občanů, kteří jsou ochotni zdar-
ma a ve svém volném čase udělat něco 
pro své spoluobčany. Není jednoduché 
v dnešní uspěchané době najít takové 
lidi, kamarády, kteří jsou ochotní, praco-
vití a s kladným přístupem ke sportu. Již 
mně byla přislíbena od několika z Vás 
spolupráce, takže je vše na dobré cestě. 
Naší prioritou bude podpora sportu, pře-
devším toho mládežnického. O naší práci, 
akcích a podpoře Vás budeme průběžně 
informovat.

KOMISE ŽIVOTNÍHO  
PROSTŘEDÍ

Předseda: Ing. Jan Kadlec
Mnozí pamětníci si vzpomenou, že byly 

doby, kdy se na schůzi komise pro životní 
prostředí scházelo 10 až 20 lidí, a to i kaž- 
dý měsíc. Řešilo se tam všechno možné, 
udržování pořádku v obci, sekání trávy, 
kácení stromů, výsadba, systém údržby 
v obci i dotace na projekty. Komise tehdy 
vlastně suplovala mnohaletou nečinnost 
OÚ v této oblasti. Dnes už je ale situace 
naprosto jiná. Všechna témata, kterými se 
dříve komise tak intenzivně zabývala, jí totiž 
v posledních asi pěti letech OÚ vzal. Ať už 
to byly dotační projekty na alej k nádraží, 
stráň pod Hradiskem nebo údržba obce 
a ostatní záležitosti. Dnes už všechno dělá 
OÚ. Jen pro zajímavost bych připomněl, 
že dříve jsem každý rok na jaře nasbíral 
dva velké pytle odpadků na břehu Svitavy 
v úseku od podchodu pod tratí u Obecní 
hospody, po lávku. Podívejte se tam dnes. 
Dnes např. už komise nemusí dva roky 
prosazovat rozmístění odpadkových košů 
v obci, organizovat výběr těch nejlevnějších, 
zajišťovat jejich rozmístění a instalaci. (Jsou 
to ty tmavě zelené koše.) Pokud např. dnes 
taková potřeba nastane, tak se to operativně 
řeší, aniž by se o tom muselo dlouze a slo-
žitě jednat. Proto teď stačí, když se komise 
sejde dvakrát ročně a probere s panem 
místostarostou, co všechno by bylo dobré 
a potřebné udělat v blízké době. Je to např. 
posouzení stavu a kácení stromů, úpravy 
zelených ploch, plánování výsadby apod. 
Na schůze komise chodí asi tak dva až tři 
členové, v podstatě pořád ti stejní.

Podle zkušeností z posledních let, není 
o práci v této komisi zájem. Pokud by 
přece někdo chtěl přijít s něčím novým, tak 
samozřejmě může a ani nemusí čekat, až 
bude po volbách. red 

Čistírna odpadních vod v Bílovicích nad 
Svitavou byla postavena v letech 1998 – 
2000. Zpočátku sloužila pouze pro naši 
obec, ale brzy její kapacita nedostačovala. 

K rozšíření kapacity a finančnímu zvlád-
nutí celého projektu se Bílovice spojily 
s obcemi Ochoz, Kanice a Řícmanice 
ve sdružení obcí Mikroregion Časnýř 

a v roce 2003 proběhla rekonstrukce. 
Vzhledem k rychlému rozvoji zástavby 
ve všech zmíněných obcích byla však 
brzy kapacita čistírny znovu nedostačující 
a přistoupilo se k další intenzifikaci. V le-
tech 2010–2012 se čistírna opět rozšířila, 
nyní postačuje pro 7.750 obyvatel. Tato 
rekonstrukce stála 72 milionů korun. Dnes 
je opět na kapacitní hranici, ale vzhledem 
k umístění stavby mezi skalnatým kopcem 

ČISTÍRNA 
ODPADNÍCH VOD



19

a řekou již není možné její územní plochu 
rozšířit.

Současným provozovatelem je Vodá-
renská akciová společnost, divize Brno-
-venkov.

Odpadní vody tečou ze zmíněných za-
pojených obcí a části naší obce z pravého 
břehu řeky Svitavy do rezervoáru u trafiky 
na Havlíčkově ulici, odkud jsou kvůli náhlému 
daleko menšímu spádu přečerpávány na 
čistírnu. Levý břeh má svou nádrž kousek 
za zastávkou autobusů IDS a odtud jsou 
odpadní vody rovněž přečerpávány přes 
řeku do čistírny. V nové zástavbě jsou již 
rozděleny kanalizační sítě na splaškovou 
a dešťovou část. Na čistírnu odchází pouze 
ta splašková, dešťová ústí rovnou do Svitavy.

Technologie čistírny má velmi dobrou 
úroveň, a díky ní má voda v řece kategorii 
lososové vody. Čištění je třístupňové, 
nejdříve se voda čistí mechanicky v ná-
drži s česly, jsou odstraňovány nežádoucí 
příměsi včetně písku, toto předčištění 
bylo nově doplněno o zařízení omezující 
produkci odpadních hmot.

Druhým stupněm jsou tu aktivační 
nádrže (původní dvojnásobně zvětšeny 
a přidána nová), kde se odpadní vody 
s aktivovaným kalem čistí biologicky. Pří-
tomné mikroorganismy rozkládají nečisto-
ty, důležité je míchání a provzdušňování. 
Poté se oddělí kaly v tzv. kalové koncovce, 
kal se lisuje a skladuje na ploše. Mohl by 
být použitelný jako přírodní hnojivo, ale 
zemědělci o něj neprojevují zájem, takže 
se likviduje bez užitku.

Třetí stupeň, ten v podstatě nejdůležitější 
pro uznání lepší kategorie vypouštěné 
vody, je fyzikálně chemické dočištění, filt-
race a odstranění dusíku a fosforu.

Jistě jste si všimli, že po poslední úpravě 
čistírny se v jejím okolí šířil nepříjemný 
neznámý zápach. Za tímto problémem 
spočívaly nedostatečné zkušenosti pro-
váděcí firmy, která už měla podobné 
potíže na stavbě ČOV v Tetčicích. I přes 
tyto potíže použila podobný projekt u nás. 
Naštěstí se našlo řešení, jak pachy elimi-
novat na únosnou mez, a dnes už je pobyt 
v blízkosti čistírny vhodný i pro víceméně 
citlivé nosíky.

Budoucnost čistírny, kterou nelze rozší-
řit do prostoru, spočívá v technologickém 
pokroku, jak na stávajícím území zvládnout 
vyšší kapacitu, výhledově je možné ji na-
výšit o nějakou tu desítku procent, náklady 
na to však budou cca 40 milionů korun. To 
žádný developer zatím nehodlá uhradit. 
V současné době je omezena nová zástav-
ba ve všech obcích na čistírnu napojených. 
Stejně ale nestačí ani komunikace do Brna, 
ani občanská vybavenost, kapacita škol 
a školek, na hraně únosnosti je i vodovodní 
řad. Ruku na srdce, pro zachování posled-
ních zbytků koloritu našich obcí je omezení 
dalšího růstu nakonec dobrou věcí.

Za informace, které jsem vám laicky 
převyprávěl, děkuji p. Ing. Vladimírovi 
Kalvodovi, předsedovi svazku obcí Mikro-
region Časnýř.

Jiří Hladký 

KRONIKA 
OBCE
Kdo ji vede 
a co se do ní 
píše?

Bylo pro mě velkou poctou, když jsem 
byla oslovena, zda bych nepokračovala 
v zápisu obecní kroniky po panu Bořivoji 
Nejezchlebovi, který ve mně probudil zá-
jem o historii jako učitel dějepisu na zdejší 
základní škole. Podobně jako on jsem i já 
rodilou bílovickou občankou, stejně jako 
moji rodiče a prarodiče. S obcí je úzce 
spjat můj život, mimo jiné také proto, že 
jsem tři desetiletí pracovala na zdejším 
obecním úřadě (dříve místním národ-
ním výboru). Pozorně jsem od dětství 
v průběhu let vnímala, jak se obraz naší 
obce mění. Dnes už je pro většinu lidí 
úplnou samozřejmostí, že topí plynem, 
žijí v pěkné upravené obci s opravenými 
a udržovanými komunikacemi, že obec 
krášlí výsadba nové zeleně a že své úřední 
záležitosti mohou vyřizovat na moderním 
obecním úřadě s bezbariérovým přístupem 
na Těsnohlídkově náměstí. Znamenalo to 
dlouholetou práci a velké úsilí mnoha lidí.

Kronikářka paní Magda Mezuláníková
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Můj předchůdce, pan Bořivoj Nejezchleb, 
se zabýval historií obce a historií vůbec 
už od mládí. Proto byl také osloven vede-
ním obce, aby se staral o obecní kroniku. 
Nejprve musel dokončit zápisy po svém 
předchůdci a potom se po prostudování 
oficiálních rad a předpisů pustil do prá-
ce v nově zavedené elektronické formě, 
v čemž mu byly nápomocny pracovnice 
obecního úřadu. Pan Nejezchleb vedl 
kroniku od roku 1996 do konce roku 2014. 
S panem Bořivojem Nejezchlebem spolu-
pracuji i nadále a jsem tomu velmi ráda.

Nejprve několik všeobecných informací 
k zápisu do obecní kroniky.

Zápis kroniky se řídí zákonem 132/2006 
Sb., o kronikách obcí, jehož úvodní usta-
novení říká: „Každá obec vede kroniku 
obce, do níž se zaznamenávají zprávy 
o důležitých a pamětihodných událostech 
v obci pro informaci a poučení budoucím 
generacím.“ Kromě tohoto zákona se musí 
kronikář řídit také zákonem č. 101/2000 
Sb., na ochranu osobních údajů, který vy-

mezuje, jak s osobními údaji lze nakládat. 
V dřívějších kronikách bylo možno před 
platností tohoto zákona některé osobní 
údaje zveřejnit.

Zapisovaný text obsahuje důležité 
informace o celkovém dění na celém 
katastrálním území obce. V první řadě za-
chycuje obecní činnost a dále činnosti kul-
turní a vzdělávací, společenské, sportovní, 
zdravotní, hospodářské, politické a další. 
Každý rok se zapisuje počet domů a počet 
obyvatel v obci, dále změny v této oblasti, 
zejména narození, úmrtí, přistěhování, od-
stěhování a život v obci ve všech rovinách. 
Kronika také obsahuje informace o počasí, 
zvláště extrémní výkyvy oproti běžnému 
stavu. Do kroniky lze také zaznamenávat 
informace o jednotlivých osobách, které 
se nějakým způsobem zapsaly do života 
naší obce nebo vynikly nějakou činností 
pro obec nebo širší veřejnost.

Zdroje, které využívám, jsou zápisy sa-
mosprávy obce a její dokumenty, informa-
ce na veřejných tabulích, hlášení místního 

rozhlasu, zápisy a zprávy jednotlivých 
spolků, organizací a zájmových seskupení, 
ale také moje osobní poznatky.

Průběžně si dělám poznámky k tema-
tickým okruhům a ty pak po ukončení 
kalendářního roku vytřídím, zpracuji podle 
jejich významu a upravím jejich rozsah. 
Jednotlivé kapitoly jsou: o obci, obecní 
samospráva, obecní policie, výstavba 
v obci, doprava, zásobování, stravování 
a služby, kultura, spolky a sdružení, sport 
a tělovýchova, příroda, školství.

Já osobně považuji tvorbu kroniky 
za velký závazek a jsem si vědoma, že 
objektivní obraz ze života obce přispěje 
k poznání a uvědomění si svých kořenů 
i budoucím čtenářům.

Se svými připomínkami, podněty i ob-
razovou dokumentací však může přispět 
každý. Proto vás všechny prosím, abyste 
pomohli doplnit kroniku svými znalostmi, 
poznatky i obrazovým materiálem, a při-
spěli tak k její dobré kvalitě.

Magda Mezuláníková 

Historický příspěvek k tomuto tématu 
zpravodaje jsme se rozhodli pojmout jako 
úryvek článku ze zpravodaje, který vydával 
MNV (místní národní výbor) Bílovice nad 
Svitavou pro obce Bílovice, Kanice a Říc-
manice. Vydání z listopadu 1990. Můžete 
se v něm dočíst o aktivitách takzvaných 
Drobných provozoven. Ty si v dnešní době 
lze představit jako firmu vedenou obecním 
úřadem, která sdružovala všechny níže 
vyjmenované řemeslníky. I když Bílovice 
byly takzvaně střediskovou obcí, což zna-
menalo, že obyvatelé některých menších 
okolních obcí právě v Bílovicích nalezli 
služby, které u nich nebyly, je až s podi-
vem, kolika lidem dokázal tehdejší obecní 
úřad zajistit zaměstnání. No posuďte sami…

V roce 1986 byly v provozu tyto služby: 
sklenářství, švadlena, autodoprava s dvě-
ma nákladními auty a půjčovna stavebních 
pomůcek. Vedoucí pan Jan Tomáš, účetní 
i ostatní pracovníci v Drobných provo-
zovnách pracovali ve druhém pracovním 

poměru – tedy po zaměstnání. Obrat veš-
kerých příjmů činil 180.000 Kčs.

Ing. Jiří Loula, předseda komise míst-
ního hospodářství, zpracoval plán rozvoje 
služeb v obci do r. 1990, podle kterého se 
v uplynulých letech postupovalo. V r. 1987 
byla zřízena sběrna oprav obuvi a pod DP 

přešla provozovna čištění šatů a praní 
prádla. V únoru 1988 bylo otevřeno nové 
kadeřnictví a pedikůra na Žižkově ulici, 
posléze zde také začal provoz kosmetiky. 
Bylo zakoupeno zařízení na cukrárnu 
a zpracován projekt, tento záměr se však 
nepodařilo realizovat pro nedostatek 
finančních prostředků na vybudování 
kapacitně předepsaného výrobního a soci-
álního zázemí. Byla však zřízena autodílna 
u nádraží, stolárna v budově Svazarmu 
s výrobou hraček. Byla zahájena rekon-

Bílovické technické služby
V LETECH MINULÝCH

Stavební četa 31. 5. 1987  
pracuje na přestavbě pekárny



strukce pekárny vlastní stavební četou. Od 
roku 1988 byli již řidiči i další pracovníci 
v trvalém pracovním poměru a vzniklo 
stálé vedení DP. Byl zřízen rozvoz obědů 
důchodcům do našich tří obcí a Ochoze, 
vzniklo středisko výkopových prací – 2 
bělorusy, UNC-60 – nakladač, dva traktory 
T14, středisko údržby veřejného osvětlení, 
středisko výstavby školní jídelny a tělocvič-
ny, středisko bytové údržby – 2 čety po 15 
řemeslnících, středisko opravy restaurace 
u koupaliště v Kanicích. V roce 1989 v zá-
jmu občanů Řícmanic, kteří v posledních 
letech neznali dobré zásobování, převzaly 
DP MNV od Jednoty Brno prodejnu smí-
šeného zboží, která byla zřízena v budově 
školy. Došlo ke 100% nárůstu obratu 
i spokojenosti občanů. Ve spolupráci se 
Sokolem Bílovice byl uveden do provozu 

V minulém čísle zpravodaje jsme 
seznámili čtenáře s významným bílovic-
kým občanem panem Janem Gronem, 
který zde žil před mnoha lety, doslova 
v minulém století. Možná právě proto, 
a abychom v plném rozsahu naznačili, 
jak by tato rubrika také mohla vypadat, 
poohlédli jsme se tentokrát úplně jiným 
směrem. Dnešním významným, nebo 
alespoň zajímavým „bílovčákem“ není 
žádný dlouholetý předseda, profesor, za-
kladatel, nebo alespoň čestný člen… Aby 
také byl, když je mu teprve 12 let! I přes 
svůj relativně nízký věk však již dosáhl 
významných ocenění. O to zajímavějších, 
že jich dosáhl v oboru, ve kterém je prů-
měrný věk jeho kolegů většinou o celé 
půlstoletí vyšší – ve včelařství.

Řeč je o Martinu Ondrouchovi, žáku 
místní základní školy (letos nastoupil do 
šesté třídy). Martinovi rodiče se do Bílovic 
kvůli blízkosti Moravského krasu přistě-
hovali v roce 1996 (sám Martin je mimo 
včelaření také nadšený jeskyňář). On sám 
se ale narodil a vyrostl v Bílovicích.

Ke včelaření se dostal ve třetí třídě ZŠ, 
kdy začal navštěvovat včelařský kroužek 
vedený předsedou adamovské Základní 
organizace Českého svazu včelařů, panem 
doc. Ing. Rudolfem Rybářem, CSc.

Mezi dosavadní úspěchy patří letošní vý-
hra vědomostní soutěže členů včelařských 
kroužků Zlatá včela. V mladší kategorii 
oblastního kola soutěže (1.–5. ročník ZŠ) 
se v konkurenci bezmála 100 účastníků 
umístil na prvním místě. Bohužel, tato 
věková kategorie tímto kolem i končí, takže 

na možnost postupu do celostátního kola 
si musí počkat do příštího roku, kdy bude 
soutěžit ve vyšší věkové kategorii (6.–9. 
ročník ZŠ).

Zkušenosti nabírá nejenom v již zmíně-
ném kroužku, ale zúčastnil se i včelařské-
ho letního tábora v Nasavrkách (na který 
v letošním roce přijelo kolem 150 dětí!) 
a také občas pomáhá sousedovi včelařovi, 
od kterého letos na jaře dostal také svoje 
první včelstvo, jak fundovaně popisuje, 
plemeno včela kraňská. V jeho aktivitě 
ho samozřejmě podporují rodiče, kteří 
mu pomáhají s povinnou administrativou 
a legislativou.

I když s praxí včelaře letos teprve 
začal, má už připravené dva úly a do 
příštího roku by si proto přál nejenom 
dobré umístění v soutěži, ale hlavně 
úspěšné přezimování včelstva.

Včelařství totiž není jen péče o včel-
stvo samotné. Kromě pochopení života 
včel se člověk zároveň učí pozorovat 
přírodu – jaké rostliny právě kvetou, 
jakou poskytují včelám pastvu, jaké je 
počasí (např. teplota), aby včely mohly 
létat za potravou…

Jestli by se v dospělosti jako včelař 
chtěl i živit, zatím neví, jako koníček si 
ho ale určitě ponechat chce.

Znalosti a nadšení mu rozhodně nechy-
bí, a proto mu redakce vedle úspěchů ve 
včelaření přeje i hodně úspěchů ve škole!

Jan Horáček 

autobus, který provádí zájezdy v tuzemsku 
i v cizině. V r. 1990 převzaly DP MNV 
prodejnu smíšeného zboží od SD Jednota 
v Kanicích ze stejných důvodů jako dříve 
v Řícmanicích. Byla zřízena taxislužba – 2 
osobní auta, rychlé občerstvení: v Obřa-
nech na Sokolovské ulici a stánek prodeje 
zeleniny na návsi v Bílovicích.

Počet stálých pracovníků dosáhl počtu 
70, ve vedlejším pracovním poměru pra-
cuje u DP 50 pracovníků. Od září 1990 
nastoupilo 7 vojáků na náhradní civilní 
službu, kteří budou provádět výkopové 
ruční práce na rekonstrukci NN a výstavbě 
ČOV. Obrat – tržby v jednotlivých letech: 
1986 – 180.000 Kčs, 1987 – 350.000 
Kčs, 1988 – 1.700.000 Kčs a v r. 1989 
dosáhl 4.450.000 Kčs. Zisk byl použit 
na budování autodílny, stolárny a na re-

konstrukci pekárny, dále na nákup zboží 
do přebíraných prodejen v Řícmanicích 
a Kanicích – což činilo 140 tis. Kčs a 235 
tis. Kčs. Část zisku byla použita k opravě 
komunikací, část na rekonstrukci restau-
race u koupaliště v Kanicích.

V současné době se očekává privatizační 
zákon, zákon o obecním majetku a dořeše-
ní odvodů daní soukromých podnikatelů. 
Tyto faktory rozhodnou o další etapě roz-
voje služeb v našich obcích v následujícím 
přechodném období a rozhodující slovo 
bude mít obecní zastupitelstvo.

Všem našim občanům, kteří se podíleli 
v uplynulých letech na rozvoji a budování 
Drobných provozoven děkuji.

Václav Kůra, Vedoucí DP MNV  
(listopad 1990) 
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Nadějný mladý včelař
MARTIN ONDROUCH
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Podrobnější popis filmů najdete v tištěném katalogu nebo na

PÁTEK 13. 10. | 17:00 – KULTURNÍ SÁL OBECNÍ HOSPODY
číslo kategorie název a popis filmu (produkce, délka) 

100 D

ODILE – Z Madagaskaru do moravské do-
mácnosti. (CZE 33 min.) – Volné pokračo-
vání Madagaskaru. Odile se poprvé dostává za 
hranice své vlasti a poznává život v moravské 
domácnosti.

126 B

Kavkaz Gruzie Arménie (CZE 22 min.) – 
Šestičlenná skupinka studentů vysoké školy 
se během léta vydala na třítýdenní putování 
do Arménie a Gruzie.

49 C
Staň se velkým, nebo jdi domu (Go big or 
Go home, DEU 26 min.) – Příběh o hledání 
dokonalé vlny pro surfing.

61 A

Kilian (CAN 14 min.) – Kilian Jornet je po-
važován za nejlepšího horského bežce všech 
dob. Sledujte jeho běh přes sedm vrcholů 
Norska.

58 D
Kruh života (Sphere Of Life, MEX 8 min.) – 
Krátký film o krásách a rozmanitosti prostředí 
v oblasti Tehuacán-Cuicatlán v Mexiku.

SOBOTA 14. 10. | 17:00 – KULTURNÍ SÁL OBECNÍ HOSPODY
číslo kategorie název a popis filmu (produkce, délka) 

122 B

K2. Klára. Krásno. (CZE 24 min.) – Klára 
Kolouchová je jediná rodilá Češka, která kdy 
stála na vrcholu nejvyšší hory světa Mt. Eve-
restu. Pokus o zdolání K2.

60 D

Naše fascinující planeta – Jižní moře (Our 
Fascinating Planet – The South Seas, DEU 
43 min.) – Jižní moře vypadá jako ráj na 
zemi. Je to však jeden z nejnebezpečnějších 
regionů na světě.

18 C

Jondachi (CAN 13 min.) – Řeka Jondachi 
teče džunglí údolím Napo v Ekvádoru. Pro ty, 
kteří žijí s řekou poskytuje více než fyzické 
spojení. 

55 D

Malé pobřeží (Little Shore, RUS 9 min.) – 
Inguyagun přeloženo z jazyka Chanty – Malá 
pláž. Tady v srdci Sibiře, tajgy, žije babička 
Ljuba. Jaký je tu život a tradice?

56 D

Ztracen v Japonsku (Lost In Japan, ESP 
4 min.) – Japonsko je unikátní zemí. Během 
čtrnácti dní jsem navštívil 11 míst: Osaku, Nara, 
Kyoto, Arashiyama, Fushi a další.

85 B

Neznámo (The Unknown, GBR 4 min.) – 
The unknown sleduje Dava MacLeoda, jeho 
lásku k lezení a zkoumání počátku objevování 
skotských kopců.

NEDĚLE 15. 10. | 17:00 – KULTURNÍ SÁL OBECNÍ HOSPODY
číslo kategorie název a popis filmu (produkce, délka) 

62 A Dálnice (The Highway, CAN 15 min.) – Když 
Stan Rey poprvé jel po dálnici mezi Vancouve-
rem a městem Whistler, snil o sjezdu hřebene 
Tantalus na lyžích.

3 D Casosber z Aiginy (Aegina Chronolapse, 
GRC 5 min.) – Pětiminutový časosběrný 
film ze dvou známých míst ostrova Aigina. 
Sestaveno z 20 000 jednotlivých fotografií.

88 C 77letý kite surfer (The 77 Year Old Kite 
Surfer, GBR 5 min.) – David je 77letý kite-
surfer, který naprosto vzdoruje stereotypnímu 
pohledu na důchodce.

128 B Smím prosit? (CZE 42 min.) – V pohádkově 
krásné České kotlině jsou skryty tisíce skalních 
věží bizarních tvarů.

39 D Krajina kamenných věží (CZE 26 min.) 
– Život horalů v jedné z nejdivočejší oblasti 
Kavkazu – gruzínské Tušetii.

98 D Patagonie (CZE 6 min.) – Cestování po Pa-
tagonii očima Miloše Brunnera.

Kulturní sál  
Obecní hospody

13.–15. 10. 2017

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: POKLADNA OBECNÍHO ÚŘADU, 
TEL. +420 545 227 427, E-MAIL: PODATELNA@BILOVICE-NAD-
-SVITAVOU.CZ VSTUPNÉ: 50 KČ / FILMOVÁ PROJEKCE www.outdoorfilms.cz



V letošním roce vyhrál Bílovický 
zpravodaj, spolu se zpravodajem 
města Příbram (každý ve své katego-
rii), prestižní cenu o nejlepší obecní 
a městský zpravodaj roku.

Slavnostní vyhlášení šestého ročníku 
celostátního klání se uskutečnilo 4. čer-
vence na Velehradě, kdy zde tisíce pout-
níků slavily Dny lidí dobré vůle. Porota 
hodnotila u více než tří stovek přihláše-
ných zpravodajů grafickou přehlednost, 
obsahovou pestrost i celkový dojem.

„Soutěž vyhlašuje Katedra politologie 
a evropských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, Civi-
polis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus 

V průběhu letních prázdnin proběhla 
sbírka plyšáků pro děti, které se chystají 
na operaci v nemocnici a hračky jim po-
mohou alespoň částečně překonat stres 
ze zákroku. Chceme touto cestou moc 
poděkovat všem, kteří se do sbírky zapo-
jili. Děkujeme dětem, které byly ochotny 
se vzdát svých plyšových miláčků, ale 
i rodičům, kteří s nimi možná často vedli 

o.p.s. a Sdružení místních samospráv Čes-
ké republiky,“ uvedl předseda poroty Pavel 
Šaradín z Katedry politologie a evropských 
studií Filozofické fakulty Univerzity Palac-
kého. Soutěž o nejlepší obecní a městský 
zpravodaj se podle jeho vyjádření koná 
k podpoře významného komunikačního ka-
nálu, jímž právě zmíněné zpravodaje jsou.

„Vybrat nejlepší zpravodaje bylo velmi 
obtížné. Jejich úroveň se rok od roku 
zvyšuje a mnohé tiskoviny už dosáhly 
profesionální úrovně,“ uvedla Marie Šu-
láková, místopředsedkyně poroty, která 
nezávisle hodnotí a přiděluje body, z nichž 
vyjde celkový vítěz. „Letos to ale bylo velmi 
těsné,“ dodala.

Prvenství mezi obecními zpravodaji 
získala obec Bílovice nad Svitavou. 
Druhé místo z loňska obhájil Zpravodaj 
obce Píšť, třetí byl Psárský zpravodaj.

Cílem soutěže je povzbudit tvůrce, 
kteří se na vzniku zpravodajů podílejí. 
„Zároveň chceme ukázat i ostatním 
obcím, městům a sdružením obcí, že 
zpravodaje v tištěné podobě mají smysl 
i budoucnost,“ zaznělo při slavnostním 
ceremoniálu. Podle poslance Miroslava 
Kalouska, který se aktu každoročně 
účastní, slouží zpravodaje i k podpoře 
místní demokracie, za což jejich autorům 
poděkoval. Kromě Kalouska předávali 
diplomy těm nejlepším v každé katego-
rii pomocný biskup opavsko-ostravské 
diecéze Martin David, Pavel Šaradín 
a první místopředseda SMS ČR Radim 
Sršeň.

Marie Šuláková, Civipolis 

Soutěž O nejlepší obecní 
a městský zpravodaj 2016

na toto téma dlouhé a napínavé diskuse. 
Velký dík patří také paní knihovnici Marii 
Nedopilové a všem paním lékárnicím za 
vstřícnost a ochotu s námi plyšáky sbírat. 
Krásných plyšáků putujících k dětem do 
nemocnic na lůžková oddělení odhaduje-
me kolem 1.000 kusů. Sešla se však také 
řada drobných hraček, které budou zase 
pomáhat dětem v ambulancích, např. na 
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Poděkování  
za účast na sbírce
PLYŠÁCI DO NEMOCNIC

oddělení popálenin. Některé plyšáky bylo 
třeba vyprat a zašít. A ti, kteří se nehodí 
do nemocnice, budou předáni charitě 
v rámci Podzimního bazárku dětského 
oblečení.

Fotografie a konkrétní počty všech ply-
šáků naleznete na našich facebookových 
stránkách: komiseprodetiarodinu

PROŠLÁ AUTOLÉKÁRNIČKA 
DO KOŠE? V ŽÁDNÉM  
PŘÍPADĚ!

V návaznosti na ukončenou sbírku ply-
šáků se již mnozí z vás paní knihovnice 
ptali, co budeme sbírat příště. Moc nás váš 
zájem o podobné akce potěšil, a tak jsme 
se rozhodli sbírat prošlé autolékárničky. 
Pokud tedy právě uvažujete o koupi nové 
autolékárničky, nebo máte doma prošlý 
obvazový materiál, můžete nám jej darovat. 
V útulcích pro opuštěná zvířata vše využijí 
a pomohou při léčbě poraněných zvířat. 
Sběrnými místy budou tentokrát opět 
Obecní knihovna a také Rodinné centrum 
Žirafa. Prošlý či nepotřebný obvazový 
materiál můžete nosit od 2. října do 30. 
listopadu 2017 na tato dvě místa, nebo 
přímo členům komise.

S přátelským pozdravem za Komisi pro 
děti a rodinu

Klára Mrkosová  
a Petra Kuhejdová Halířová 
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Dobrý den, ráda bych znala důvody, které 
vedly k výběru skluzavky na dětském hřišti 
v Trávníkách. Nevím, kde začít dřív, vůbec 
nemám ponětí, pro jak staré děti je určená. 
Délka skluzavky je dostačující pro maximál-
ně dvouleté dítě, ale jen málokteré na žebřík 
vyleze. Ti starší už vylezou s přehledem, 
ale skluzavka pro ně ztrácí na atraktivitě, 
jelikož je hodně krátká. Takže starší děti na 
ní neuvidíte, alespoň ne opakovaně. Když 
malé dítě vyleze s pomocí nebo i bez ní, tak 
pak aby rodič trnul hrůzou, na jakou stranu 
se dítě vydá, kde má dávat záchranu, jelikož 
možností, jak spadnout z plošiny, je spousta. 
Když už dítě jede, tak je to paráda, ale na 
konci čekají další rizika. Malé děti zabrzdí 
tím, že se zachytí nohama v mezeře mezi 
skluzavkou a rantlem mantinelu, která se 
směrem dolů zužuje. A když si nezabrzdí, 
tak hrozí pád, jelikož skluzavka končí docela 
vysoko nad kameny.Pokud jsou letní vedra, 
tak se kovová část tak rozpálí, že tam děti 
ani nechodí. Nedávno jsem byla svědkem 
dítěte, které se snažilo vylézt na skluzavku 
a dopředu hlásilo: „Au, au.“ Abych pořád jen 
nehaněla, tak přemýšlím nad nějakým pozi-
tivem a napadlo mě jen, že je hezká a svým 
způsobem se tam hodí, ale není to trochu 

málo? Až na žebřík byla předešlá skluzavka 
vyhovující, takže stačil by ten stejný prvek, 
pouze vyměnit žebřík za schody a byly by 
spokojeni nejen všechny děti, které hřiště 
navštěvují, ale i rodiče. A pokud by měla 
skluzavka nad schody i stříšku, tak by to bylo 
naprosto úžasné, jelikož by mírně nahradila 
domeček, který toto hřiště postrádá.

Je nějaká šance na výměnu tohoto 
herního prvku?

maminka Jitka Obrdlíková 

VYJÁDŘENÍ OBCE:
Skluzavka v Trávníkách byla uhnilá kom-

plet. Pouze výměna žebříku by nepomohla. 
Oslovili jsme stejnou firmu, která akátové 
prvky dodávala už dříve, abychom celé 
hřiště sjednotili. Herní prvek, ze kterého 
hrozí pád z vyšší výšky než 1 m je třeba 
doplnit dopadovou plochou (guma, kačírek 
ala houpačky). Původní skluzavka svojí 
výškou toto nesplňovala. Věk dětí: vyšší 
skluzavky kritizují zase rodiče mladších 
dětí. Dítě se bojí jít samo, je potřeba jej 
přidržovat za ruku, musí s ním lézt naho-
ru… Tato skluzavka umožňuje držet dítě za 
ruku z jakékoli strany i pro prarodiče, bez 
nutnosti lézt nahoru. Instalovaná skluzavka 

PROČ TATO SKLUZAVKA?
Dotaz občanky

má schválený certifikát a splňuje platné 
normy. A proč nerezová? Plast povětr-
nostními vlivy stárne a křehne. Pak stačí 
i drobná manipulace a nejčastěji v místě 
uchycení praská. Toto se u nerezové sklu-
zavky nikdy nestane. Výměna? Vyměnit 
samozřejmě lze, ale pro dodržení norem 
jsou nutné další investice do dopadové plo-
chy: vykopání, ohraničení kmeny, kačírek.

Obec kupuje areál bílovického mlýna, 
také proto, že zde jsou asi poslední vol-
né rovné plochy téměř ve středu obce. 
V přední části směrem k lávce přes řeku 
plánujeme zbudovat velké hřiště pro děti, 
plochu pro rekreaci či sport.

Mgr. Martin Vozka,  
místostarosta 

Vážení čtenáři, určitě jste si užívali 
prázdniny a dovolenou s knihou. Za čer-
ven se totiž půjčilo 1230 výpůjček (což 
je 5 knihovních regálů po 6 policích). 
V červenci 718 a v srpnu 950 výpůjček! 
Děkuji všem pilným uživatelům knihovny 
a hlavně těm, co nosí čtenářské průkazy 
a vrací knihy v patřičné lhůtě!

Stručný výčet z nových knih: Renata 
Vrabelová – Brno moderní (brněnská 
architektura v 19. a 20. století), Osm 
– Radka Třeštíková, Do vody od Pauly 
Hawkinsové (napsala úspěšný román 
Dívka ve vlaku), konečně něco od Vlas-
timila Vondrušky – Strana štěstí aneb 
První parlamentní defenestrace a Kruh 
od Bernarda Miniera. Prostě letní čtení.

Také bych vás ráda pozvala na besedu 
s Ing. Alešem Svobodou, autorem knih 
o brněnském podzemí. Jedná se o cyklus 
tří přednášek o historii brněnského podze-
mí a první díl má název Zajímavosti a le-
gendy z různých částí a druhů podzemí 
Brna. Bude to taková ochutnávka spojená 
s historickým úvodem do problematiky 
podzemních staveb a také historky z obje-
vování tajemného podzemí. Beseda začíná 
v úterý 19. září v 17 hodin v Základní 
škole v Bílovicích nad Svitavou.

Druhá část z historie podzemí Brna se 
jmenuje Špilberk a jeho podzemí a uskuteční 
se v úterý 3. října ve stejnou dobu na stej-
ném místě, tedy v 17 hodin v základní škole. 
Přednáška je zaměřena na jednu z dominant 

Brna. Ing. Svoboda představí tuto brněn-
skou pevnost ze zcela neznámého pohledu. 
Zmíní se o nedokončené tramvajové štole 
pod horou, o odpadním kanálu vysekaném 
do špilberského svahu a prozradí, jak je to 
s nejhlubší studnou v českých zemích.

Třetí závěrečný díl tohoto cyklu se 
jmenuje Jakubské náměstí a Kostnice 
u sv. Jakuba. Je to povídání o nejbi-
zarnějším nálezu brněnského podzemí 
a o historii objevení kostnice pod býva-
lým svatojakubským hřbitovem. Beseda 
proběhne v úterý 17. října 2017 opět ve 
škole v 17 hodin. Vstupné je dobrovolné. 
Neváhejte a udělejte si čas.

A na závěr jeden citát neznámého 
autora: Tvůj život je jak prázdná skleni-
ce a je na tobě, čím ji naplníš, protože 
nakonec si to stejně vypiješ sám!
Marie Nedopilová, knihovnice 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
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Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli 
být jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se 
podařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? 
Téma profese se chtě nechtě v našem životě 
objevuje už od mateřské školy. Jak ale vybrat 
tu správnou? Kdy uvažovat, že je na čase brát 
tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si 
vůbec dokážete představit. Skvělým pomoc-
níkem může být kariérový poradce – odbor-
ník, který dobře pracuje s dětmi, dospívajícími 
i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. 
Je dostupný úplně pro každého.

VOLBA POVOLÁNÍ
Služby, které pomáhají najít smysl profes-

ního směrování, již čtvrtým rokem poskytuje 
Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odbor-
níkem v rámci individuálních i skupinových 
aktivit a prezentuje se také na veřejných 
akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.

„Můžete nás navštívit na čtyřech po-
bočkách v Jihomoravském kraji (Brno, 
Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v od-
lehlých částech regionu se chceme přiblížit 
pomocí online služeb. Těší nás rostoucí 
zájem o skupinové programy, například 
Re:START pro rodiče na/po rodičovské 
dovolené. Kariérové poradenství chceme 
podpořit především na základních, středních 
a vyšších odborných školách,“ popsala sou-
časnou strategii vedoucí centra CVV Hana 
Rozprýmová. Velký krok dopředu v této 
oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako 
jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového 
poradenství v takovém rozsahu.

„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci 
a jsme navázáni i na další instituce. 
Spolupracujeme s HR odborníky v ob-
lasti kariéry i se školami. Poskytujeme 
maximálně až 10 konzultací, zpravidla 

ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“ 
upřesnila Martina Milotová, kariérová 
poradkyně, která má na starosti pobočku 
v Brně a v Boskovicích.

Konzultace probíhají zdarma, v dis-
krétním prostředí. Jen za loňský rok jich 
poradci CVV absolvovali více než 500. „Na 
pohovor jsem šla s daleko větším sebevě-
domím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě 
a hlavně jsem věděla, že to je práce, kterou 
skutečně hledám,“ prozradila Martina, ab-
solventka vysoké školy. Služeb CVV využila 
v době, kdy hledala pracovní uplatnění. 
Během několika setkání odcházela s jasnou 
vizí, co chce v životě skutečně dělat.

Zjistěte více informací o kariérovém 
poradenství na www.vzdelavanivsem.cz, 
nebo se rovnou objednejte na konzultaci:

Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno

milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701 

KAM DÁL V KARIÉŘE?
Udělejte první krok 
za vysněným cílem

Je to impozantní, že? Jak může ně-
kdo uběhnout třista kilometrů za týden 
a jak na to trénuje? Ještě k tomu nejde 
o městské (téměř ploché) maratony, 
ale jde o tak trochu „horské“ maratóny 
na vrchovině (rozhraní Hornosvratecké 
vrchoviny, Drahanské vrchoviny a Mo-
ravského krasu). Někteří účastníci tohoto 
závodu žijí v Bílovicích.

Moravský UltraMaraton (tzv. MUM) má 
již dvacet pět let dlouho tradici, kterou 
rozjela parta běžců, kterým chyběl dlou-
hý etapový závod v tehdejším Českoslo-
vensku. U zrodu MUMU stál vynikající 
dálkový běžec (ultramaratonec) RNDr. 
Tomáš Rusek (z brněnské veteriny), 
jehož časy na 100 km dodnes patří mezi 
nejrychlejší. Tomáš byl a stále je členem 
České Asociace Ultramaratonců (ČAU). 

Tomáš se po svých startech v zahraničí 
rozhodl, že uspořádá etapový ultrama-
raton na rodné půdě. Co si umanul, to za 
pomoci věrných pomocníků, včetně velké 
rodiny splnil, a první ročník se konal 

SEDM MARATONŮ
uběhnutých v sedmi dnech

Jiří Partl a Martin Šerák



v roce 1992 a měl 10 etap. Tehdy byly 
etapy různě dlouhé a měly různá star-
tovní a cílová města. V nynějším centru 
MUM v Lomnici u Tišnova se konal až 13. 
ročník a od té doby už všechny ročníky. 
Už dříve (10. ročník) byla ustanovena 
délka etapového ultramaratonu na 7× 43 
km a běhá se první červencový týden od 
neděle do soboty.

Závodu se od prvního ročníku zúčast-
ňovalo mnoho zahraničních běžců (mužů 
i žen), včetně velkých jmen na poli ultra-
maratonů či maratonů. Byli to například 
Irina Kovalová (RUS, např. rekordmanka 
v běhu na 24 h), Edit Berces (HUN), Ivan 
Ďurkovský (SVK, rekordman MUM v po-
čtu účastí), Sharon Gayter (GB) a mnoho 
dalších. Sám Tomáš Rusek běžel MUM 
jen párkrát, přičemž v 7. Ročníku 1998 
doběhl na druhém místě za Attila Ko-
vacs (HUN). Posledních několik let se 
zvýšil zájem o dlouhé závody, takže 
rostou i počty účastníků MUMU. Kvůli 
ubytovacím a stravovacím kapacitám 
museli organizátoři určit limitní počet 
startujících v celém MUM na 70. Tzv. 
MiniMUM, který tvoří první, prostřední 
a poslední etapa, ani jednotlivé etapy 
omezení v počtu startujících nemají.

A nyní se dostávám k bílovické účasti 
v MUM. Prvním bílovickým běžcem 
MUMU byl Martin Vágner, který se v roce 
2013 rozhodl zaběhnout MiniMUM. 
Tehdy MiniMUM tvořila první, druhá 
a poslední etapa MUM. Před poslední 
etapou oslovil Marina Šeráka, o kterém 
se dozvěděl, že rád běhá. Martin Vágner 
tehdy doběhl 6. celkově v MiniMUM (za 
čas 14:36:06) a Martin Šerák zvládl 
svůj první maraton za 4:08:06 a cítil se 
dobře po závodě. MUM se mu zalíbil díky 
přírodě, důrazu na vytrvalost a bezva 
partě lidí kolem MUMU.

V dalším roce 2014 se k Martinovi 
přidali ještě Pavel Mezera a Luděk 
Ledvina z Bílovic, aby všichni tři ab-
solvovali MiniMUM. Ten rok se poprvé 
běžela první, čtvrtá a sedmá etapa 
MUM v rámci MiniMUM. Martin a Pavel 
tehdy svedli velký souboj, protože po 
třech etapách (tzn. po 129 km) je dě-
lilo pouhých 30 sekund, které rozhodly 
o vítězství Martina (12:24:40) a druhém 
místě Pavla (12:25:00) v kategorii mužů 
v MiniMUMU. O vítězství tehdy rozhodlo 

především krátké „zakufrování“ (nějaký km 
navíc) Pavla ve druhé etapě MiniMUMU. 
Pavel měl přitom mírnou výhodu, že už 
několik let běhal (stále běhá) Pražský 
maraton. Luděk Ledvina si bohužel pora-
nil v poslední etapě nohu, takže ji musel 
ukončit na třiatřicátém kilometru a skončil 
první z těch, co neuběhli celých 129 km.

Martin a Pavel se od té doby zúčastňují 
každého ročníku MUM. Pavel stále běhá 
„jen“ MiniMUM, ale Martin běhá celý MUM 
od roku 2015. V tom roce jej ještě nedo-
končil, protože musel na 30 km ukončit 
pátou etapu kvůli problému s kyčlí. Pavel 
ten rok doběhl na 7. místě v MiniMUM. 
V roce 2016 Martin dokončil poprvé celý 
MUM (301 km za týden) a umístil se na 
hezkém devátém místě ze 49 závodníků 
(muži i ženy), kteří uběhli celý MUM. Pa-
vel Mezera skončil ten rok dvanáctý z 35 
závodníků v MiniMUMU.

V letošním roce, sezóně 2016–2017 
se Martin rozhodl věnovat tréninku běhu 
více systematicky, což začalo přípravou na 
Vídeňský městský maraton na konci dubna, 
který zaběhnul za 3:04:35, což stačilo na 
355. místo celkově a 75. místo v katego-
rii mužů do 35 let. Zlepšený trénink byl 
poznat již od první etapy z Lomnice do 
Lomnice, kterou zaběhl o téměř 24 mi-
nut rychleji. Platilo to i pro všechny další 
etapy se starty v Boskovicích, Blansku, 
Tišnově, Olešnici, Bystřici nad Perštejnem 
a opět v Lomnici (2× půlmaratón). Celou 
dobu probíhal těsný souboj s občasnými 
změnami pořadí s Jaroslavem Vichrem 
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(zkušený horský závodník) a Jiří Partlem 
(postupně doháněl ztrátu z první etapy), 
ovšem vždy s přátelskou atmosférou 
před i po každé etapě. Martin nakonec 
dokázal vybojovat krásné 3. místo v cel-
kovém pořadí MUM (ČAU), a tím pádem 
i 3. místo v Mistrovství ČR v etapovém 
ultramaratonu (Český Atletický Svaz). 
Dokázal se od minulého roku zlepšit 
o 2 hodiny a 8 minut na celkový čas 
25:00:28. Závod už po desáté vyhrál 
Daniel Orálek s časem jiné třídy 22:27:15 
a na druhém místě skončil nováček Ro-
man Košťák s časem 24:13:58.

Závod MUM se Martinovi moc líbí a rád 
se tam bude vracet, pokud mu nebude 
termín MUMU kolidovat s dovolenou, 
nemocenskou nebo jiným lákavým 
dlouhým závodem. V letošním ročníku 
se opět zúčastnil i Pavel Mezera Mini-
MUM a jeho dcera Anežka si zaběhla 

půlmaraton proti Danielu Orálkovi i se 
svým psem. Doběhla třetí mezi ženami 
na půlmaratonu. Všem, kdo rádi běhají 
a aspoň občas si zaběhnout 20–30 km, 
doporučujeme ať si přijedou vyzkoušet 
Moravský UltraMaraton, který se vždy 
koná na začátku července v Lomnici 
u Tišnova.

Redakce s Martinem Šerákem 

Fotografie Dan Orálek
Informace o závodě, propozice a články 
najdete na adrese http://mum.ultracau.cz/
Kompletní letošní výsledky najdete na 
adrese http://ultracau.ron.cz

10 nej mužů: Dan Orálek, Roman Košťák, 
Martin Šerák, Jaroslav Vichr a další
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Místo: 

Tratě: 

Registrace:

Palackého údolí, 800m za Sokolovnou

lesní cesty a cestičky od 100 m do 5 km

v sokolovně od 8.15 do 9.00 hodin nebo 
40 minut před startem každé kategorie 
v prostoru startu/cíle.

Startovné: žactvo 20 Kč, dorost a dospělí 30 Kč

V 9.30 bude start nejmladších závodníků (rok 
nar. 2013 a mladší) a další starty budou po 10 min.  
až po mladší žáky (rok nar. 2005–2006).

V 10.20 odstartují starší žákyně (2003–2004) 
a následují starty po 15 min. až po kategorii 
dorostenců (2001–2002).

V 11.30 bude společný start mužů a žen (rok 
nar. 2000 a starší). Délka hlavního závodu je 5 km.

Č A S O V Ý  P R O G R A M :

S o ko l  B í l ov i ce  n a d  Sv i t avo u  z ve  n a

38. VÁNOČNÍ BĚH
Rudolfa Těsnohlídka
v sobotu 2 .  prosince 2017

D o  z i m n í  p ř í r o d y  s r d e č n ě  z v o u  p o ř a d a t e l é .

Propozice jsou na webu behy.bilovice.info

Prodej sportovního vybavení a poradenský servis při výběru 
sportovních potřeb „na míru“ pro jistotu zdravého pohybu.




