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Obecní volby
aneb koho zvolíme do zastupitelstva



Redakční
sloupek SLOVO

STAROSTYMilí Bílovčáci, sousedé! Toto číslo se redakční 
rada rozhodla věnovat nadcházejícím volbám 
do obecního zastupitelstva. No, rozhodla… šlo 
to vůbec jinak? Věříme, že i přesto, že k volbám 
před čtyřmi lety přišla přibližně polovina voličů 
(plus děti bez volebního práva, to tedy dělá od-
hadem kolik, třetinu Bílovčáků?), a mohli bychom 
tedy říct, že je to téma nezajímavé, i přesto si 
myslíme, že si volby samostatné číslo zaslouží. 
Oproti obdobnému číslu před minulými volbami, 
kdy jsme se otázkami na „dosluhující“ zastupitele 
(i když historie ukázala, že většina z nich byla 
i nastupujícími) ohlíželi do minulosti, rozhodli 
jsme se toto číslo věnovat budoucnosti. Oslovili 
jsme tedy kandidující strany, aby nám o sobě 
něco řekly. To i přesto, že celá tato volební 
problematika nebyla, není a nebude nikdy zcela 
bezproblémová. Jak zajistit férovost? A bude 
to někoho vůbec zajímat? Nestane se Zpravo-
daj jenom dalším informačním kanálem, který 
bude obtěžovat informacemi, které se snažíme 
vytěsnit? Schválně, kolik z vás cíleně nesleduje 
zprávy? Já se hrdě hlásím! A myslím si, že můj 
život je o mnoho příjemnější a chleba stejně 
levnější není… 😉 Se všemi těmito a mnohými 
dalšími problémy jsme se pokusili nějak „popa-
sovat“ a rozumně vyvážit potřebu informovat 
ty, kteří mají zájem, a neobtěžovat ty, kteří by 
raději o volbách vůbec nevěděli. Pokud se nám 
to nepovedlo podle vašich představ, nemějte nám 
to prosím za zlé… Ať už volby dopadnou jakkoli, 
moje životní zkušenost mi říká, že o moc líp nebo 
hůř se mít stejně nebudeme. Nakonec to, co bude 
nejvíce utvářet náš život, nepřijde zvenku, ale 
z nás samotných. Za celou redakci vám proto 
přeji krásný podzim a úsměv na rtech!

A o čem bude příští číslo? Už dlouho slibuje-
me věnovat některé číslo bílovickým hasičům. Do 
Vánoc je určitě uvidíte na náměstí jako obětavé 
pomocníky při organizaci mnohých kulturních 
akcí. A protože Vánoce a nadcházející silvest-
rovské oslavy neodmyslitelně patří k jejich práci, 
myslíme si, že není důvod jim nevěnovat třeba 
právě vánoční číslo.

Jan Horáček, šéfredaktor
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Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda, a před námi 

jsou opět komunální volby. Během těchto 
čtyř let jsem se k Vám, váženým občanům, 
pravidelně obracel prostřednictvím Bílovic-
kého Zpravodaje, abych v rubrice „Slovo 
starosty“ shrnul ty nejdůležitější události, ať 
už se týkaly informování o průběhu důleži-
tých staveb, nebo o společenských akcích 
a dotačních titulech, se kterými se za dobu 
mého působení doslova roztrhl pytel.

Je ale možné, že se Vám podařilo můj 
„literární odkaz“ občas přeskočit, ve vidině 
toho, že se s chutí začtete do poutavých 
článků a reportáží, jež v Bílovickém 
Zpravodaji za dobu jeho existence vyšly 
a za což byl právem oceněn jako nejlepší 
Obecní zpravodaj v soutěži regionálních 
zpravodajů.

Pokud se tak stalo, doufám, že se nebu-
dete zlobit, když shrnu to nejdůležitější, co 
se nám za uplynulé čtyři roky práce pro 
obec a její obyvatele povedlo a na co mů-
žeme být náležitě pyšní. Díky úspěšnému 
čerpání financí z dotací EU se podařila 
dlouho plánovaná rekonstrukce a přístavba 
školy a školky, za zmínku také stojí vybu-
dování dopravního uzlu IDS JMK a revi-
talizace Eko-dvora. Mnozí z Vás si jistě 
všimli nového vozového parku pro hasiče, 
obecní policii a údržbu obce. Za zmínku 
určitě stojí i zřízení odchytové služby pro 
zatoulané psy a kočky. V neposlední řadě 
chci také zmínit rekonstrukci části obec-
ních komunikací a chodníků a vybudování 
nového sběrného místa pro kontejnery na 
tříděný odpad na ulici Soběšická. Nakonec 
jsem si nechal projekt, jehož úspěšná re-
alizace vytvořila na už tak líbivé tváři naší 
obce pomyslné znaménko krásy. Ano, je to 
vybudování nového středu obce s obecním 
úřadem, knihovnou, obřadní síní, poštou 
a náměstím. Za což bylo naše snažení 
odměněno cenou v několika architekto-
nických soutěžích.

Přede mnou a mým skvěle fungujícím tý-
mem spolupracovníků je ale ještě spousta 

větších či menších projektů, které se nám 
již podařilo nastartovat a je potřeba je do-
táhnout do zdárného konce, nebo kterými 
se chystáme v nejbližší době zabývat. Mám 
na mysli zejména:
• přestavbu budovy bývalé knihovny na 

komunitní centrum,
• vybudování zálivů, chodníků a přechodů 

na zastávkách U Cihelny a Obřanská,
• dokončení chodníků a kanalizace na 

ulici Havlíčkova,
• s Jihomoravským krajem jednám 

o možnosti vybudování cyklostezky 
podél vlakové tratě od lávky do Anen-
ského údolí,

• řeším také možnost instalace obou-
směrného úsekového měřiče rychlosti 
na Obřanské,

• elektronizaci veřejné správy s portálem 
občana a mobilní aplikací,

• a v neposlední řadě jsme také začali 
řešit parkování na Polance a dopravní 
situaci na Nivách.

A co říct závěrem? Léto a čas dovole-
ných se nachýlil ke konci a zanedlouho jej 
vystřídá krásný barevný podzim. Letošní 
podzim ale bude pro mnohé jiný tím, že 
se na jeho začátku ve dnech 5. a 6. října 
konají volby do zastupitelstev obcí.

Chtěl bych proto vzkázat Vám, občanům 
Bílovic nad Svitavou: „Nebojte se přijít 
k volbám, máte možnost vyjádřit svůj dík 
za práci, kterou pro Vás děláme. Každý 
váš vhozený hlas bude mít vliv na směr, 
kterým se naše obec bude v následujících 
čtyřech letech ubírat.“

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásně 
strávený podzim, šťastnou ruku při komu-
nálních volbách a těším se, že se společně 
sejdeme na některých z mnoha akcí, které 
obec Bílovice nad Svitavou pořádá.

Na úplný závěr chci poděkovat všem 
spolupracovníkům, předsedům komisí, 
prostě všem, kteří se během uplynulých 
čtyř let podíleli na chodu obce.

Miroslav Boháček,  
starosta obce 



Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 30. 05. 2018

Rada obce schválila
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomo-

ravského kraje ve výši 94.000 Kč na 
akci 6. ročník Bílovická křižovatka.

• zveřejnění záměru obce č.3/2018 
převodu jednotek vymezovaných 
v domě Šebelova 695.

• předložený záměr „Odstranění rodin-
ného domu čp. 243, na parcele p.č. 
227 st., k. ú. Bílovice nad Svitavou“.

JEDNÁNÍ | 13. 06. 2018
Rada obce schválila

• záměr „Odstranění rodinného domu 
čp. 232, u. Dobrovského, na parcele 
p.č. 204 st., k. ú. Bílovice nad Svita-
vu“. Vozidla odvážející odpad nesmí 
mimo dobu nezbytně nutnou zne-
možňovat průjezd po ul. Dobrovské-
ho, vozidla s odpadem budou jezdit 
výhradně ulicí Dobrovského a Tepe-
rovou na silnici II/374. Stavebník při 
demolici musí omezit v co největší 
možné míře prašnost. Stavební práce 
lze provádět pouze ve dnech a v čase 
povoleném v obecně závazné vyhláš-
ce, aby stavební činností nedocházelo 
k nadměrnému hluku.

• poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu obce ve výši 5.000 Kč, 
příjemce příspěvku je Církev Čes-
koslovenská husitská na opravu 
kamenného sloupu pro budoucí 
plochu Lesních skřítků.

• malovat graffiti na zeď u sběrného 
dvora, Rada obce požaduje vyzvat 
žadatele, aby předložil návrh malby 
graffiti na tuto zeď.

JEDNÁNÍ | 20. 06. 2018
Rada obce schválila

• Příkazní smlouvu 4/2018 pro výkon 
TDI na stavbě s názvem „V00284-

-Odborné učebny ZŠ Bílovice nad 
Svitavou – stavební práce“, příkazník: 
společností TRUVIA s.r.o.

• Příkazní smlouvu 5/2018 pro výkon 
činnosti koordinátora BOZP na stavbě 
s názvem „V00284 – Odborné učeb-
ny ZŠ Bílovice nad Svitavou – stavební 
práce“, příkazník: společností TRUVIA 
s.r.o.

JEDNÁNÍ | 27. 06. 2018
Rada obce schválila

• smlouvu o výkonu činnosti na autorský 
dozor se společností Accomodea s.r.o. 
IČ: 41600894 pro stavbu „Odborné 
učebny ZŠ Bílovice nad Svitavou.

• vítězného uchazeče společnost Navrátil 
Group a.s., IČ: 25524852 na zakázku 
„Vytápění sálu kulturního domu Bílovi-
ce nad Svitavou, Tyršova 46“ za cenu 
445.520 Kč bez DPH.

• stavbu „Novostavba RD, p.č. 460/33 
Bílovice n. Svitavou“ dle předložené PD.

• záměr stavby „Rekonstrukce rodinného 
domu Dobrovského 388, Bílovice n.S.“-
na pozemku p.č. st. 340.

• záměr stavby „RD – půdní vestavba 
a nástavba Poděbradova 114, Bílovice 
n.S.“ na pozemkup.č. 70/2.

• stavbu: „Novostavba RD v Bílovicích 
nad Svitavou, p.č. 480/170“.

• účetní závěrku ZŠ a MŠ Bílovice nad 
Svitavou, okres Brno-venkov, příspěv-
kové organizace.

• registraci domén bilovicens.cz, bilovi-
cens.city.cz a bilovicens.eu.

• zveřejnění záměru na pronájem 85m2 
z pozemku p.č. 153/2 – ostatní plocha.

• označení parkovacích míst na parko-
višti IDS nástřikem barvou, přechod 
pro chodce u tunýlku a pod Polankou 
obnovit plastovým nástřikem.

• text zadání Výzvy včetně zadávacích 
podmínek k podání nabídky na zakázku 
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malého rozsahu „Oprava ul.Kozlíkova 
a komunikace pro pěší vč. sítí“.

• smlouvu o dílo 5/2018/D na „Vy-
budování dětského hřiště v obci 
Bílovice nad Svitavou“, zhotovitel. 
MONOTREND s.r.o. IČO 29320313, 
cena díla je 448.438 Kč s DPH.

JEDNÁNÍ | 11. 07. 2018
Rada obce schválila

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 108 o velikosti 1 + kk v DPS.

• Smlouvu o dílo 6/2018/D na opravu 
schodů Komenského – Jiráskova, 
zhotovitel Máša-stavby s.r.o., IČ 
26930668, za cenu dle položkového 
rozpočtu ve výši 270.860 Kč bez DPH.

• objednání znaleckého posudku 
na posouzení smrku u bytového 
domu Obřanská 586 na pozemku 
p.č. 275/5 soudním znalcem na 
základě žádosti SJV 586.

• přijetí nadačního příspěvku ve výši 
66.000 Kč, který bude použit k úhra-
dě nákladů na projekt s názvem 
„Nákup automatického externího 
defibrilátoru“.

VÝPIS USNESENÍ

• bere na vědomí oznámení ředitelky 
Mateřské školy Bílovice nad Svitavou, 
že od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 se mění 
výše úplaty za předškolní vzdělávání 
v MŠ Bílovice nad Svitavou na 402 Kč 
měsíčně na 1 dítě.

• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje ve výši 20.000 Kč na akci „29. 
Silvestrovský běh do schodů, Bílovice 
nad Svitavou 2018“.

JEDNÁNÍ | 07. 08. 2018
Rada obce schválila

• dodavatele na zakázku „Oprava ul. 
Kozlíkovy a komunikace pro pěší 
vč.sítí“ firmu Přemysl Veselý sta-
vební a inženýrská činnost s.r.o. IČ: 
25342100 za celkovou cenu 2.969.081 
Kč bez DPH.

• projektovou dokumentaci pro stavbu 
„Novostavba rodinného domu“ na p.č. 
195, ul. Husova.

• oslovení firem: KUTT, spol. s r.o. IČ: 
44960689, UNISTO s.r.o. IČ: 47913665 
a Interiery Toman s.r.o. IČ: 28325214 
s výzvou na nacenění zakázky – vybave-
ní nábytkem odborné učebny ZŠ.

• PD „Novostavby RD v Bílovicích nad 
Svitavou“ p.č. 1181/75 a 1181/76 vše 
k.ú. Bílovice n.S“.

JEDNÁNÍ | 22. 08. 2018
Rada obce schválila

• projednání žádosti č.j. 918/2018/
BNS o pomoc při řešení poničení 
cesty p.č. 1201, obec projedná s ve-
dením Polesí Bílovice uvedení cesty 
do původního stavu.

• vybudování parkovacího místa před 
RD Polanka 646.

• dodatečný souhlas s hotovým vy-
dlážděním části pozemku ul. Husova 
před RD čp. 790.

• rozpočtové opatření 6/2018.
• jako vítězného uchazeče společnost 

Software602 a.s., se sídlem Horno-
krčská 703/15, 140 00 Praha 4, IČO 
63078236, na zakázku „Elektronické 
služby občanům obce Bílovice nad 
Svitavou“ za cenu 6.825.006 Kč 
bez DPH.

Martin Vozka, 
místostarosta 

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, ověřovatele a určilo 
zapisovatelku, vzalo na vědomí zprávu 
finančního a kontrolního výboru, místosta-
rosta přečetl zprávu o činnosti rady obce, 
předseda finančního výboru přečetl zprávu 
o činnosti finančního výboru.

ZO schválilo prodej části pozemku, který 
vznikne oddělením z pozemku p.č. 460/64 
– orná půda o celkové výměře 105 m2, nově 
nazvaný jako p.č. 460/79 o výměře 44 m2, 

na ulici Vodárenská, za cenu obvyklou 
ve výši 3.500 Kč/m2, celková kupní cena 
154.000 Kč.

ZO schválilo zprávu o přezkumu hos-
podaření obce, účetní závěrku a závě-
rečný účet obce za rok 2017 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

ZO vzalo na vědomí výsledky provedené 
fyzické a dokladové inventury za rok 2017.

ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 4/2018.

ZO schválilo podmínky pro převod bytů 
v bytovém domě Šebelova 695:
• Vymezení jednotek v pozemku pod 

domem p.č. st. 1410, jehož součástí je 

dům č.p. 695, a souvisejícího vedlejšího 
pozemku p.č. 1181/287, vše v katastrál-
ním území Bílovice nad Svitavou.

• Zatížení souvisejícího vedlejšího po-
zemku p.č. 1181/287 v katastrálním úze-
mí Bílovice nad Svitavou služebnostmi 
ve prospěch obce Bílovice nad Svitavou:
• Služebnost inženýrských sítí – slu-

žebnost kanalizace.
• Služebnost zdržení se výstavby 

a výsadby.
• Zatížení pozemku p.č. 1181/46 v kata-

strálním území Bílovice nad Svitavou 
služebnostmi ve prospěch obce Bílovice 
nad Svitavou:
• Služebnost inženýrských sítí – slu-

žebnost plynového vedení.
• Založení „Společenství vlastníků Šebe-

lova 695, Bílovice nad Svitavou“.
• Prodej jednotek v domě č.p. 695, Bí-

lovice nad Svitavou, schválení záměru 
a jeho realizace, určení zvláštních cen 
a vzorovou kupní smlouvu o převodu 
bytové jednotky v bytovém domě Še-
belova č.p. 695.

z jednání Zastupitelstva Obce 
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 18. 6. 2018 | ZÁPIS Č. 17/2014-2018



CO SE BUDE DÍT?
 Čtvrtek 13. 9. Farmářské trhy – od 
14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově nám.

 Sobota 15. 9. Zažít Bílovice – celý 
den v sále Obecní hospody a v ob-
řadní síni obecního úřadu

 Sobota 22. 9. rodinný výlet – ce-
lodenní, do Archeoskanzenu Modrá 
a expozice Živá voda – komise pro 
děti a rodinu

 Pátek 28. 9. První koncert – pás-
mo lidových skladeb – v Alfa galerii

 Pátek 5. 10. Noc ve Hvězdách – 
v sále SVČ Lužánky Liška

 Pátek 5. 10. Folk – koncert Pavlíny 
Jíšové a Petry Šany – v Alfa galerii

 Čtvrtek 11. 10. Farmářské trhy – od 
14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově nám.

 Čtvrtek 11. 10. Promítej i ty – 
Život začíná po stovce (dokument) 
– od 18:00 v obřadní síni

 Pátek 19. 10. Gospel Night – celý den 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje

 Sobota 20. 10. Výročí republiky – 
celý den v obci

 Sobota 20. 10. (nebo neděle 21. 10.) 
Koncert ke 100. výročí založení re-
publiky – v Alfa galerii

 Neděle 21. 10. Koncert – pěvecký 
sbor Cantilo z Jevíčka – od 17:30 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje (vstupné 
dobrovolné)

 Čtvrtek 8. 11. Farmářské trhy – od 
14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově nám.

 Pátek 9. 11. Outdoor Films – celý 
den v sále Obecní hospody

 Sobota 10. 11. Outdoor Films – celý 
den v sále Obecní hospody

 Neděle 11. 11. Outdoor Films – celý 
den v sále Obecní hospody

 Sobota 17. 11. Předávání vánoční-
ho stromu – celý den v centru obce

 Sobota 24. 11. Divadlo Facka – 
Čerwuiš aneb ve své vlasti cizincem 
– od 18:00 v Obecním sále – nutná 
rezervace

 Úterý 27. 11. Mikulášské dílničky 
– od 15:00 do 18:00 v Kulturním sále 
Obecní hospody

 Čtvrtek 29. 11. Dobrodružné 
podzimní prázdniny – na Lišce

 Pátek 30. 11. Vánoční jarmark – 
celý den na Těsnohlídkově náměstí

 Sobota 1. 12. Vánoční jarmark – 
celý den v obecním sále

 Neděle 2. 12. Adventní věnce – 
workshop od 8:00 v obecním sále

 Neděle 9. 12. Koncert – Český 
filharmonický sbor Brno – od 
18:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
(vstupné dobrovolné)

 Čtvrtek 13. 12. Farmářské trhy – 
od 14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově 
náměstí

ZO souhlasí s podáním žádosti o podpo-
ru projektu s názvem „Komunitní centrum 
Bílovice nad Svitavou“, a to do výzvy č. 5 
MAS Moravský kras, která byla vyhlášena 
ve vazbě na výzvu Integrovaného regi-
onálního operačního programu (IROP). 
Projekt spočívá ve stavebních úpravách 
a přístavbě budovy bývalé knihovny. Výše 
stavebních nákladů činí dle položkového 
rozpočtu stavby 6.357.235 Kč (vč. DPH), 
přičemž maximální výše dotace bude činit 
5.700.000 Kč (95 % z 6 mil. Kč, což je 
maximální výše způsobilých výdajů sta-
novená výzvou). ZO schvaluje, v případě 
přiznání dotace, dofinancování spoluúčasti 
a neuznatelných nákladů projektu z roz-
počtu obce.

ZO schválilo účelovou investiční do-
taci ve výši 64.000 Kč z rozpočtu obce 
pro tělocvičnou jednotu Sokol Bílovice 
nad Svitavou na dofinancování projektu 
„Vybudování umělého zavlažování fotba-
lového hřiště“. Projekt bude ukončen do 
01. 09. 2018.

ZO bere na vědomí zprávu auditora 
a závěrečný účet, schválené na valné 
hromadě společnosti KTS Ekologie s.r.o.

ZO se zavazuje uhradit Dobrovolnému 
svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovic-
ko všechny náklady související s investiční 
výstavbou prodloužení splaškové kanaliza-
ce ul. Havlíčkova.

ZO schválilo Strategický plán rozvoje 
sportu pro období 2018 – 2023 v souladu 
se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, v platném znění.

ZO schválilo Ručitelské prohlášení 
k zajištění dluhu z úvěrové smlouvy č. 
91975232, vůči Wüstenroth hypoteční 
banka a.s., ve výši 409.758 Kč, 399.008 Kč 
a 402.206 Kč v rámci oprav na bytovém 
domě Komenského 556, kde obec vlastní 
tři bytové jednotky.

ZO souhlasí se zapůjčením finančních 
prostředků ve výši 1.820.000 Kč, na akci 
„Modernizace školních dílen ZŠ Bílovice 
nad Svitavou“. Škola se zavazuje vrátit 
obci poskytnutou částku do 14 dní po 
obdržení finančních prostředků dotace 
od MAS Moravský kras z.s,

ZO na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje vítězného uchazeče na 
zakázku „V00284 – Odborné učebny ZŠ 
Bílovice nad Svitavou“ – stavební práce, 

firmu Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 
za cenu 9.619.247,11 Kč s DPH a k této 
zakázce smlouvu o dílo.

ZO souhlasí s rekonstrukcí dětských 
hřišť v lokalitě Polanka, schvaluje výmě-
nu herních prvků na stávajícím horním 
hřišti mezi bytovkami, u prašného hřiště 
u trafostanice p.č. 1181/170 realizaci 
nového herního prvku – šplhací sestava, 
vše dle nabídky MONOTREND s.r.o. ve 
výši 448.438 Kč s DPH a dle nabídky 
Bonita Group Service s.r.o. na dodávku 
herní sestavy domeček v nabídkové ceně 
45.078 Kč s DPH, dále souhlasí s vybudo-
váním víceúčelového hřiště u garáží na ul. 
Lesní p.č. 1181/1 – investice bude do max. 
výše 1.500.000 Kč s DPH.

ZO schvaluje financování projektu „Bez-
pečnostní opatření pro chodce v Bílovicích 
nad Svitavou“ z rozpočtu obce Bílovice 
nad Svitavou v případě získání dotace 
ze SFDI. Jedná se o projekt vybudování 
nových zálivů pro autobusy na zastávce 
U Cihelny a Obřanská, nové chodníky 
u čerpací stanice FORS a dobudování 
chodníku na ulici Havlíčkova.

zpracovala Vendula Bartáková 
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Výsledkem projektu je zkvalitnění 
výuky ZŠ v Bílovicích nad Svitavou, 
neboť díky realizaci projektu vzniknou 
nové moderní učebny (pro výuku fyzi-
ky/chemie a informačních technologií) 
odpovídající požadavkům, které na 
vzdělávací systém klade dnešní doba, 
a to zejména s ohledem na vybavení 
těchto učeben (např. v učebně pro výuku 
fyziky a chemie se počítá s pořízením 
demonstračního pracoviště, které umožní 
provádění pokusů). Investiční záměr ne-

opomíjí ani otázku dostupnosti školského 
zařízení. Výstupy projektu jsou bezbarié-
rově dostupné i pro osoby s omezenými 
pohybovými a orientačními schopnostmi, 
a to za využití schodolezu.

Projekt lze chápat jako „modernizaci“ ZŠ 
Bílovice nad Svitavou a stejně jako u jiných 
projektů týkajících se oblasti vzdělávání, 
je i tento záměr nutno vnímat v širších 
souvislostech, a to především jako dlou-
hodobou investici do lidského kapitálu. 
Projekt zajistí vyšší kvalitu výuky, což 

následně povede k lepší úrovni vzdělání 
na škole. Lze konstatovat, že předkládaný 
záměr povede ke zvýšení znalostí a do-
vedností žáků školy. Díky tomu budou lépe 
připraveni na další studium na středních 
školách či odborných učilištích.

Celkové náklady: 12.589.110 Kč
Dotace:   9.467.833 Kč
Spoluúčast obce: 3.121.277 Kč

Ida Kárná 

OPERAČNÍ PROGRAM IROP
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2.4 – ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI  
INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ  
A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

Odborné 
učebny ZŠ 
Bílovice nad 
Svitavou

Zasedání opět probíhalo v kulturním 
sále u Obecní hospody. Po úvodních 
formalitách v rámci kontroly úkolů 
z minulého zasedání informoval starosta 
o výsledku ankety mezi občany, zjišťující 
potenciální zájem o místní dopravu (jen 
po obci), která by měla sloužit potřeb-
ným občanům, především důchodcům, 
při cestách na nákup, k lékaři, na MHD 
zastávku apod. Na základě vyhodnocení 
dotazníků a na základě prověření ně-
kterých obdobných systémů v okolních 
obcích, navrhl starosta, že by obec 
zorganizovala pro potřebné občany 
možnost mít auto s řidičem „na zavo-
lání“ jedno dopoledne v týdnu. Za to by 
obec zaplatila vždy 3.000 Kč. Příspěvek 
občanů, kteří by službu využívali, by byl 
maximálně cca 30 až 50 Kč.

Úkol starostovi byl uložen na předchozím 
zasedání, v reakci na petici občanů Po-
lanky, kteří žádali zajištění nějaké veřejné 
dopravy „na kopec“.V bodu Různé pak 
proběhla dlouhá diskuse k tomuto návrhu, 
viz dále.

Body o prodejích a nákupech pozemků 
opět místostarosta doprovodil promítnutím 
plánků a/nebo katastrálních snímků.

Převádí se z vlastnictví obce do vlast-
nictví nájemníků další z bytových domů 
na Polance, Šebelova 695. Byty budou 
převáděny spolu s podílem souvisejícího 
okolního pozemku, který obyvatelé tohoto 
domu už mají dávno oplocený jako součást 
domu. Cena pozemku je rozpočítána na 
32.545 Kč na každou bytovou jednotku. 
Obec v chystaných smlouvách s novými 
majiteli pamatuje i na podmínku, že v pří-

padě prodeje některého z bytů dalším 
majitelům bude současně prodán a převe-
den na nového majitele i podíl z okolního 
pozemku.

V bodu Různé nejprve zazněla pozvánka 
na letní kino v Bílovicích, pro které při-
pravili organizátoři Cinema nad Svitavou 
dva filmy.

Pak už následovala výše zmíněná roz-
sáhlá diskuse o starostově návrhu k zajiš-
tění veřejné místní dopravy pro potřebné 
občany.

Diskuse byla dlouhá a padaly nejrůznější 
názory, připomínky a návrhy, nicméně nic 
nevyznělo jako varianta vyhovující alespoň 
většině diskutujících, natož všem.

Debatovalo se, zda by taková doprava 
měla sloužit jen seniorům, nebo i jiným 
pohybově omezeným občanům, případně 
i dětem s těžkými aktovkami. Nebo zda by 
se mělo jezdit jen na Polanku, nebo i do 
jiných částí obce, které jsou vzdálené od 
středu obce (i když tam není taková kon-
centrace obyvatel jako na Polance).

CO V ZÁPISE NEBYLO
Postřehy ze zasedání obecního 
zastupitelstva dne 18. 6. 2018
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Autoři petice by nejraději viděli na 
Polanku jezdit mikrobus brněnského do-
pravního podniku, což by ale podle odhadu 
zástupců obce stálo ročně spoustu peněz 
a také by se pravděpodobně vyskytly potíže 
s průjezdem vozidla mezi zaparkovanými 
auty. Na to jako protiargument autoři pe-
tice uváděli příklad zastávky MHD v Brně 
na Červeném Kopci, které je také složité 
dopravně obsloužit (není průjezdné), ale 
přesto tam MHD jezdí.

Z diskuse opakovaně zaznívalo „muse-
lo by se to vyzkoušet“, nicméně nikomu 
z diskutujících ani autorům iniciační petice 
se nelíbil původní návrh starosty, který by 
(dle mého názoru) mohl nějakou užitečnou 
zkušenost přinést.

Závěrem diskuse nakonec byl nově 
formulovaný úkol, podle kterého má obec 
prověřit, za jakou cenu a za jakých podmí-
nek by dopravu na Polanku mohl zajišťovat 
brněnský dopravní podnik. Toto zjištění 
bude prezentováno na příštím veřejném 
zasedání, a pak bude dohodnut další po-
stup v této záležitosti.

Posledním bodem Různého byl dotaz 
občana z bytového domu v oblasti Na 
Nivách, který se ptal, jak se plánuje řešit 

současná nevyhovující situace a dopravní 
napojení pro již probíhající a chystanou 
novou výstavbu v této lokalitě (pozemek 
„nad Borešovou“).

Obává se, že těžká a velká nákladní 
auta budou nadále používat komunikaci 
těsně přiléhající k parkovišti a chodníku 
u bytového domu, ve kterém bydlí. Toto 
se dělo už při poslední stavbě v okolí je-
jich domu, a kromě znečištění a hluku byl 
tento zvýšený a nepatřičný provoz i velmi 
nebezpečný pro obyvatele domu, když se 
mohli prakticky dva metry od dveří domu 
setkat s projíždějícím náklaďákem.

Diskutoval se zastupiteli, jestli neby-
lo možné z pozice obce a stavebního 
úřadu lépe ošetřit podmínky s investory 
nové výstavby tak, aby dopad stavebních 
prací na už bydlící občany nebyl tak 
negativní.

Tajemnice obecního úřadu navrhla jed-
nání k této věci na stavebním úřadě, který 
je v její kompetenci, nikoli v kompetenci 
zastupitelů obce. Podle názoru občana 
procesní postupy stavebního úřadu byly 
v souladu se zákonem, ale nebral se 
dostatečný ohled na oprávněné zájmy už 
bydlících občanů.

Namítal také, že kromě rozhodnutí 
stavebního úřadu můžou mít na průběh 
staveb určité dopady i rozhodnutí za-
stupitelstva a apeloval, aby v budoucnu 
zastupitelé důkladně zvažovali, k čemu 
dávají souhlas, a jaké důsledky to může 
mít pro lidi v dané oblasti už bydlící.

Místostarosta i někteří zastupitelé 
otevřeně diskutovali o situaci v dané 
lokalitě. Místostarosta upozornil na 
neblahou a obcí obtížně ovlivnitelnou 
praxi investorů ponechávat si ve vlast-
nictví určité blokační pozemky, kterými 
mohou bránit zejména dopravní obslu-
ze potenciální konkurenční výstavby 
v dané oblasti. Protože územní plán 
nebere ohled na vlastnická práva, není 
mnohdy v silách obce či zastupitelstva, 
ani stavebního úřadu zařídit, aby nová 
stavba nekomplikovala život už bydlícím 
občanům.

Starosta se zavázal současnou nevy-
hovující situaci osobně řešit (viz článek 
nahoře na této stránce).

Příští zasedání zastupitelstva se bude 
konat 17. 9. 2018.

Jana Skládanková 

Koncem zimy začala probíhat nová 
výstavba v lokalitě BR12 – tedy u lesa 
za sídlištěm Na Nivách. Doposud klidné 
bydlení se pro některé obyvatele změnilo 
doslova v noční (či spíše ranní) můru. Den 
co den jim před vchody do bytových domů 
(metr a půl ode dveří) jezdily nákladní auta 
a velké domíchávače. Dělo se tak proto, 
že tudy vede v podstatě jediná obecní 
cesta, protože ostatní možné přístupové 
cesty jsou v soukromých rukou a zatím 
nebyla možná dohoda o jejich vykoupení 
či předání obci. Za pár týdnů byla obecní 
cesta rozbitá a lidé velmi naštvaní. Takže 
si právem začali stěžovat na neutěšenou 
situaci. Starosta se ujal nelehké komunika-
ce, jak s rozhořčenými obyvateli bytových 
domů, tak s vlastníky stavebních pozemků. 
Po několika bouřlivých jednáních se po-

dařilo domluvit koordinovanou výstavbu 
a změnu dopravní trasy. Stavebníci mají 
za úkol zabezpečit cestu tak, aby byla 
zajištěna alespoň minimální bezpečnost 
pro chodce a hlavně děti hrající si na 
dětském hřišti. Dále by měla proběhnout 
rekonstrukce ulice Soběšická od místa, kde 

DOPRAVNÍ SITUACE
Na Nivách

končí asfalt, po plynovou stanici. Také musí 
stavebníci nechat opravit vozovku v ulicích 
Nad Melatínem a U Hrušek. Jakmile bude 
dokončena výstavba v lokalitách BR12 
a OS Borešová, přislíbili majitelé pozemků 
i obyvatelé přilehlých domů otevření ko-
munikace a napojení této lokality na ulici 
Ke Třešním – doufejme, že tento příslib se 
stane skutečností.

Vendula Bartáková 

Průjezd nákladního auta pár metrů od 
vchodových dveří. Foto Jan Kovář



Každoročně touto dobou se v souvis-
losti s Žirafou zajímají její návštěvníci 
hlavně o to, jaký bude rozvrh pro nový 
školní rok. Které z oblíbených kroužků 
v něm letos opět budou? A na jaké no-
vinky se můžete těšit?

Ze stálic, na které jste v Žirafě již 
několik let zvyklí, zůstávají v rozvrhu 
kroužky pro rodiče s dětmi jako Mr-
ňousci, Cvičení s miminky či výtvarka 
Čáry máry. Děti se mohou i letos hlásit 
do tanečních kroužků pod vedením Mir-
ky Šmardové, mezi které již léta patří 
roztleskávačky Crazypompons, folklórní 
soubor Slavíček a taneční přípravka pro 
nejmenší Berušky. Chybět nebudou ani 
hudebně-dramatické Divadelní zpívánky, 
malí Stopaři a v jednání je také pokračo-
vání Sportíku. Dospěláci najdou v Žirafě 
i letos jazykové kurzy angličtiny, cvičení 
Power yogy a Čchi-kung. V jednání je 
i Cvičení s kočárky.

Vzhledem k tomu, že s většinou výše 
uvedených kroužků je řada návštěvníků RC 
dobře obeznámena z předchozích let, ráda 
bych představila zejména letošní novinky.

První z nich, která je určena dětem od 
4 do 7 let, zaujme malé milovníky přírody. 

Jedná se totiž o přírodovědný kroužek 
s prvky ekologie, fyziky a chemie s názvem 
„Po stopách naší přírody“, ve kterém se 
děti ocitnou v roli přírodovědců, lovců a hle-
dačů. Naučí se pozorovat krajinné prvky, 
poznávat základní druhy rostlin a zvířat. 
Pod vedením lektorky Moniky Krolové se 
seznámí také s metodikou, jak postupovat 
při lovu a sběru rostlin, jak používat lupu 
i jednoduchou literaturu. Malí badatelé se 
mohou těšit i na zábavné chemické a fy-
zikální pokusy. A to v pondělky odpoledne.

Dalším z kroužků, který je v Žirafě tak 
trochu staronový, je street dance pro děti 
od cca 8/9 do 14 let, pro který momen-
tálně domlouváme novou lektorku. Pokud 

vše klapne, poběží kroužek v „novém ka-
bátku“ vždy ve čtvrtek odpoledne. Držte 
nám pěsti!

Novinkou pro starší děti (od cca 10 let) 
a dospělé je kurz malby. Jde o aktivitu, 
která bude pod vedením odborné lektorky 
Tamary Vlčkové volně navazovat na kurz 
kresby, který v Žirafě úspěšně probíhal ně-
kolik let. Předběžně je tento kurz plánován 
na páteční odpoledne, a kromě běžných 
malířských postupů v něm nebude chybět 
např. experimentování s mícháním barev 
i spousta dalších neotřelých kreativních 
nápadů. Určitě je se na co těšit!

Pokud se nám povede zajistit dostatek 
služebních maminek, rádi bychom věnovali 
větší prostor také volným Hernám, do kte-
rých si můžete přijít s dětmi za symbolický 
poplatek pohrát ve všední dny dopoledne.

Poslední z novinek, kterou bych ráda 
zmínila, je kurz šití pro dospělé. Konat se 
bude cca 1× za tři týdny v úterý v podvečer 
a večer pod vedením lektorky Zuzky Číž-
kové. Kurz je určen primárně pro zájemce, 
kteří vlastní (mají možnost si někde zapůj-
čit) a na jednotlivé lekce si mohou přinést 
kufříkový šicí stroj.

Pravidelné kroužky pro školní rok 
2018/2019 se v Žirafě budou rozbíhat 
zhruba od poloviny září. Podrobné infor-
mace o cenách, náplni, začátku konkrét-
ních kurzů i možnosti přihlášení najdete 
na našich internetových stránkách www.
zirafa-bilovice.cz, na facebooku nebo Vám 
je rádi poskytneme 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 žá-
dost o zařazení do databáze kontaktů RC.

Kromě pravidelných kroužků se v Žirafě 
koná každý měsíc i řada jednorázových 
akcí. Z těch podzimních bych ráda zmí-
nila alespoň Podzimní bazárek dětského 
oblečení, vybavení a hraček (12.–13. 10. 
2018), listopadový Svatomartinský lam-

STÁLICE A NOVINKY 
V ROZVRHU ŽIRAFY

8
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VÝZVA
Jak si můžete přečíst v úvodním 

slovu šéfredaktora, vánoční číslo bude 
hasičské. V nedávných zpravodajích si 
o hasičích sice můžete přečíst docela 
dost (naposledy v čísle věnovaném 
technickému zázemí obce), ale samo-
statné číslo snad ještě neměli. Jaký 
je rozdíl mezi hasičskou jednotkou či 
spolkem? Jakou mají techniku, kolik 
jich je? Jak se stát jedním z nich 
a získat možnost neohroženě zachra-
ňovat majetek a životy? Na tyto a další 
otázky se vám pokusíme odpovědět 
v polovině prosince. Napadá vás, 
o čem byste si rádi přečetli? Nebojte 
se obrátit na kohokoli z redakční rady 
nebo přímo na redakční mail zpravo-
daj@bilovice-nad-svitavou.cz.

Zároveň chci znovu informovat 
všechny, kdo by si chtěli zkusit něco 
nového, získat pomíjivou slávu uveřej-
ňováním své práce ve zpravodaji, nebo 
se chtějí zapojit do života obce trochu 
aktivněji než doposud, že redakční 
rada je parta (občas mám pocit, že 
od slova „pár“, tedy dva) příjemných 
a usměvavých lidí, kteří ve svém kolek-
tivu rádi uvidí nové tváře. Žádný z nás 
není profesionální žurnalista nebo 
jazykový korektor, takže nemusíte mít 
strach. Tuto „volnočasovou aktivitu“ 
může dělat opravdu téměř každý…

šéfredaktor 

pionový průvod či plánované přednášky 
a semináře na téma zdravá výživa a ži-
votospráva, nebo výchova dětí. V naší 
nabídce najdete také individuální vý-
chovné, kariérové, sociální a finanční 
poradenství. Cena hodinové individuální 
konzultace s odborníkem v daném oboru 
je díky získané dotaci pouhých 80 Kč. 
Proto pokud máte o výše uvedené kon-
zultace zájem, neváhejte nás kontakto-
vat, rádi Vám je zprostředkujeme.

Závěrem bych ráda připomněla, že za 
fungováním bílovické Žirafy je spousta 
dobrovolné práce několika podnikavých 
maminek. Pokud se k nám chcete připojit 
a podílet se na organizaci a realizaci 
nejrůznějších akcí, určitě se nám ozvě-
te! A nemusíte být zrovna maminka na 
mateřské, můžete být i táta, nebo kdokoli, 
kdo chce přes Žirafu zrealizovat nějaký 
svůj smysluplný nápad. Ať již chcete 
rozjet zajímavý kroužek, uskutečnit jed-
norázovou akci, pomáhat v Herně či jen 
někde přiložit ruku k dílu, rádi Vás mezi 
sebou přivítáme.

Přeji Vám příjemný začátek nového 
školního roku a krásný podzim.

Šárka Kučerová 

Obecní knihovna v Bílovicích nad 
Svitavou vyhlašuje literární, výtvarnou 
a audiovizuální soutěž na téma „Moje 
obec – moje město – můj kraj za 100 let“. 
Termín pro odevzdání prací je  
31. října 2018.

Povídky, příběhy, eseje nebo básničky, 
výtvarná či audiovizuální díla na téma 
„Moje obec – moje město – můj kraj za 100 
let“ musí být zaslány nebo osobně předány 
jako rukopis či v tištěné podobě na adresu 
knihovny, nebo poslány v elektronické 
formě na e-mailovou adresu knihovny: 
knihovna@bilovice-nad-svitavou.cz.
1. Literární soutěže:

I. kategorie 8–10 let,
II. kategorie: 11–15 let.

2. Speciální literárně-výtvarná 
kategorie s regionální tematikou: soutěž 
pro kolektivy 8–15 let (max. 5 dětí).

3. Speciální audiovizuální kategorie 
8–15 let (min. 2, max. 5 dětí), délka 
záznamu max. 3 minuty.

4. Pro nejmladší děti 4–7 let je ote-
vřena soutěž výtvarná, ve dvou kate-
goriích: individuální a kolektivní (min. 
2, max. 5 dětí).

Milé děti, neváhejte a pište nebo kres-
lete! Víte přece, že každá práce zaslouží 
odměnu! Další podrobnosti najdete pří-
mo v knihovně, na mailu, nebo volejte 
702 055 781.
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Na podzim bude pokračovat zajímavý 

seriál Ing. Aleše Svobody o brněnském 
podzemí. Poutavé vyprávění a fůra fotogra-
fického materiálu spolu se šarmem autora 
jsou zárukou příjemně stráveného času. 
Jako vloni v základní škole v 17 hodin, a to 
23. října, 6. listopadu a 4. prosince 2018.

Příjemný konec léta a pěkný podzim přeje
Marie Nedopilová,

knihovnice. 

DOBRÉ ZPRÁVY Z KNIHOVNY

„Moje obec – moje město 
– můj kraj za 100 let“
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Prázdniny už jsou za námi a byly skvělé. 
Na Lišce proběhlo 10 přívesnických tábo-
rů, ze kterých mají děti spoustu zážitků, 
znalostí, výrobků i kamarádů. Věnovali 
jsme se polytechnice, animaci, výtvar-
ných technikám, výletům, vaření, sportu 
a pohybu, hrám a samozřejmě i zkoumání 
a poznávání nových věcí.

Ani není čas pořádně protáhnout tlapky 
a už nás čekají další skvělé akce. V novém 
školním roce se uvidíme 15. 9. na sou-
sedských slavnostech a od prvního října 
začnou kroužky a další aktivity na Lišce. 
Máme pro Vás připravené staré známé 
kroužky, třeba Zumbu s Evou, Kulináře 
s Markétou, Barvínka a Ateliér s Romčou, 
Petrův zdar s Tomem, Animaci s Evčou 
nebo Dobrodruhy a Tvůrčí psaní s Liškou. 
Chystáme i změny a nové věci. S Marti-
nem Vágnerem a Honzou Mikulkou, které 
znáte z projektu Nadaní a Technického PT 
připravujeme technické a elektrokroužky. 
Monča, kterou znáte z Animace, si připra-
vila nový kroužek Dramedia, kde se děti 

naučí něco o dramatizaci, divadle, videu, 
focení, natáčení… zkrátka vše, co je potře-
ba vědět k tomu, aby se mohly stát malou 
mediální hvězdou anebo si třeba vytvořit 
kvalitní feed na instagram nebo video na 
youtube. V případě dostatečného zájmu 
také opět otevřeme miniškolku Macešku. 
Malá změna čeká také Klubovnu, už nebude 

na základní škole, ale v Sále Lišky, děti 
tam budou mít více prostoru i materiálu 
a her. Ze školy je to k nám stále kousek 
bez přecházení silnice. ;) Rozvrh kroužků 
včetně přihlašování najdete na webových 
stránkách www.liska.luzanky.cz. Během 
září ještě doplníme další kroužky, pokud 
Vám v naší nabídce něco chybí, tak nám 
neváhejte napsat. Třeba už to pro Vás 
chystáme anebo nás inspirujete k novým 
aktivitám.

Všechny kroužky začnou v týdnu od 
1. října. Můžete se přihlásit už teď, nebo 
se stavit podívat během prvního říjnového 
týdne a vybrat si, co Vás z naší nabídky 
zaujme. První lekce je zdarma.

PROGRAM 
GALERIE 
ALFA
Pondělí
od 16:00 kurz výroby vitráží pro 
pokročilé
Úterý
dopoledne kurz výroby vitráží  
pro začátečníky (domluva na  
telefonu 739 886 702)
Středa
od 18:00 zkouška souboru  
„Bronislav“
Čtvrtek
od 15:00 KLUB GALERIE ALFA jste 
zváni na čaj, víno, kávu a dobroty 
z výroby bílovických kuchařek
Pátek
jednou za měsíc pořádáme koncerty
(sledujte letáky na vývěskách)

UŽILI JSME SI LÉTO!
Co nás čeká s Liškou 
na podzim?

Společně s kroužky také začnou přespá-
vací akce a vrhneme se do toho po hlavě 
hned v pátek 5. října na Noci ve hvězdách.

Na závěr připomínám výzvu, chystáme 
se během podzimu opět obnovit Rainwork, 
který přes léto téměř vymizel. Jaký ob-
razec by se měl za deště objevovat na 
náměstí? Pošlete nám své návrhy na 
email marketa.safarikova@luzanky.cz do 
10. 10. 2018.

Aby Vám nic neuniklo, sledujte nás na 
instagramu, FB, youtube, webových strán-
kách, anebo přijďte rovnou k nám na Lišku. 
Těšíme se na další pestrý školní rok s Vámi!

Markéta Liška Šafaříková 
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TÉMA:

OBECNÍ
VOLBY
ANEB KOHO ZVOLÍME DO ZASTUPITELSTVA

VOLBY DO OBECNÍCH  
ZASTUPITELSTEV 2018

Abychom voličům, občanům Bílovic, ještě 
více usnadnili rozhodování, komu dát ve volbě 
svůj hlas, rozhodla se redakční rada oslovit 
všechny kandidující politická uskupení. 
Všechna uskupení byla kontaktována ve stej-
ný den se stejnou možností textové i grafické 
propagace. V následujícím článku byly jejich 
příspěvky seřazeny podle toho, kdy došly do 
schránky šéfredaktora. Texty prošly pouze 
pravopisnou korekturou a redakční rada se 
zříká veškeré odpovědnosti za jejich obsah.

Kvalita, 
bezpečnost  
a komunikace,  
to je... 

Dáváte nám sílu pokračovat v práci pro 
vás, a proto jde Sdružení nezávislých 
kandidátů Nový směr do letošních voleb již 

potřetí. Je to pro nás výzva a zároveň velká 
zodpovědnost. Jsme s vámi již 8 let a vět-
šina našich členů, a to nejen současných 
sedm zastupitelů, aktivně pracuje pro obec 
v čele se starostou Miroslavem Boháčkem. 
Máme stabilní tým, který se pravidelně 
schází nad nápady jak udělat Bílovice nad 
Svitavou ještě lepším místem pro život.

Když budeme bilancovat a ohlédneme 
se zpět v čase, lze říct, že veškerá ener-
gie byla doposud věnována projektům, 
jež z naší obce udělaly důstojné místo 
pro žití, na které jsou jeho obyvatelé 
náležitě hrdí.

V dalším volebním období ale chceme 
jít ještě dál. Naší vizí je obec, která je pří-
větivá ke všem skupinám obyvatel, ať už 
jsou to starousedlíci, nebo nově příchozí, 
ať už jsou z kopců nebo z údolí, mladí, na 
vrcholu sil, nebo ti, co už něco pamatují 
a síly jim spíš ubývají.

NAŠÍ VIZÍ JE:
• Obec, kde se občanům aktivně naslou-

chá. Chceme slyšet, co vás trápí, co 
se vám líbí, vaše názory, vaše řešení. 
Chceme pracovat s vámi a pro vás.

• Obec, kde se aktivně řeší i ty nejzapek-
litější problémy, jako například doprava 
v lokalitě na Nivách, nebo parkování na 
Polance, nebo kanalizace na Havlíčkové.

• Obec, kde se bude se státní správou 
komunikovat, aniž byste doma museli 

vstávat z gauče (elektronizace veřejné 
správy a Portál občana).

Více informací o tom, co se nám z naše-
ho programu podařilo prosadit a dotáhnout 
do zdárného konce, i o tom, co chystáme, 
se dočtete na našich webových strán-
kách a v letáčcích, které vám přijdou do 
schránek.

Pojďte do toho opět s námi, NECHTE 
NÁS UKÁZAT, CO JEŠTĚ DOKÁ-
ŽEME! Podpořte nás ve volbách do 
zastupitelstva obce.

Kandidáti za Nový směr 

STAROSTOVÉ 
A OSOBNOSTI 
PRO MORAVU
LÍDR KANDIDÁTKY –  
JOSEF ZAVADIL

Vážení spolu-
občané, jak všich-
ni víme, základem 
společnosti je ob- 
čan, jehož roz-
hodování o tom, 

jak bude probíhat jeho život, je naprosto 
svobodné a jediným omezením této 
svobody mohou být jen zákony platící ve 
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společnosti, v níž se nachází. Přitom se 
vychází z podstaty, že svoboda jednoho 
končí tam, kde začíná svoboda druhého. 
Tyto zákony nemohou v žádném přípa-
dě vycházet z nějaké vůle či rozmaru 
těch, kteří by si osobovali právo o životě 
jednotlivce rozhodovat, ale pouze a jen 
z vůle orgánů, který si tento svobodný 
a svéprávný občan volí ve svobodných 
volbách. Proto existují volby, v nichž se 
občan rozhodne, kdo ho bude v malém 
místním parlamentu zastupovat, což 
v našem případě je zastupitelstvo obce 
Bílovice nad Svitavou. Těchto 15 lidí, které 
si lidé vyberou a zvolí 5. a 6. října tohoto 
roku, bude přijímat důležitá rozhodnutí, 
které se týkají hlavně rozpočtu obce 
a jejího dlouhodobého rozvoje. Tato čin-
nost je pro normální život obce nesmírně 
důležitá a dává našim spoluobčanům 
možnost klidného a spokojeného života. 
Proto jsme se rozhodli kandidovat a spo-
lečnými silami a umem obec Bílovice 
posunout k lepší občanské vybavenosti, 
lepší dopravní obslužnosti odlehlejších 
míst obce a celou řadu dalších aktivit. 
Samozřejmě celé zastupitelstvo naváže 
na práci minulého zastupitelstva, která 
nebyla malá. V dalším volebním období 
2018-2022 půjde o vybudování bytového 
a odpočinkového centra Mlýn, které bylo 
zakoupeno v roce 2017 a s pomocí návrhů 
občanů bude dobudováno tak, aby mohlo 
co nejlépe sloužit. Naše hnutí přichází 
s návrhem vybudovat v této aglomeraci 
v místě „bílovického jezu“ říční lázně po-
dobného typu jako v minulosti na „Tišině“. 
Impulsem bylo vybudování lázní městskou 
částí Maloměřice Obřany u řeky Svitavy.

Sdružení 
nezávislých 
kandidátů
PRO Bílovice
PARTNERSTVÍ RODINA OBEC

V Bílovicích se nám žije dobře, ale 
určitě se můžeme mít ještě lépe. Ačkoli 
je sdružení nezávislých kandidátů PRO 
Bílovice nové, naši kandidáti žijí a pracují 
PRO Bílovice už řadu let.

Mgr. Jan Horáček 
NEJEN VELKOLEPĚ BUDOVAT, ALE 
PŘEDEVŠÍM PEČLIVĚ UDRŽOVAT

Leader kan-
didátky je fy-
zioterapeutem 
v bílovické re-
habilitační am-
bulanci a 7 let 
členem medi-
ální komise. Od 
roku 2015 také 
šéfredaktorem 

Zpravodaje. Právě pod jeho vedením se 
redakci povedlo vyhrát prestižní ocenění 
za nejlepší obecní zpravodaj roku 2016. 
Co myslíte, šlo by podobné ocenění vyhrát 
i za nejkrásnější obec?

Ing. Klára Mrkosová
NEJEN OD STOLU,  
ALE PŘEDEVŠÍM MEZI LIDMI

Rodilá Bílovčačka, v současné době na 
rodičovské dovolené. Od roku 2014 je člen-

kou Komise pro 
děti a rodinu. 
V jejích řadách 
stojí za takovými 
projekty, jako je 
workoutové hři-
ště v Trávníkách, 
sbírky oblečení 
pro novorozen-

ce, plyšáků apod. Několik let pracuje jako 
dobrovolnice pro RC Žirafa.

Ing. Dalibor Čech
BÍLOVICE JSOU I NA LEVÉM BŘEHU

Na třetím místě doplňuje náš tým sta-
vební inženýr-projektant bydlící „za řekou“. 

V týmu jsme ho 
uvítali jako fun-
dovaného člena, 
v jehož silách je 
dohlédnout na 
realizaci pozem-
ních staveb na 
území naší obce. 
Zároveň je zá-

rukou toho, že si plně uvědomujeme, že 
Bílovice mají i jiné části než jen střed obce.

Po letech práce jsme se rozhodli, že 
jako zastupitelé bychom chtěli pro Bílovice 
udělat ještě více. Chceme pokračovat ve 
velkých dotačních projektech, zároveň je 
ale potřeba se zaměřit i na drobnosti všed-
ních dnů a mravenčí práci v terénu. Kolik 
let po revoluci je potřeba, aby i Bílovice byly 
tak upravené jako západní obce? Dovolte 
nám začít pracovat intenzivněji. Dejte nám 
váš hlas, dokážeme to!

Více o nás můžete zjistit na FB stránce, 
nebo nás klidně oslovte na ulici :-)

Starostové 
a nezávislí

Před čtyřmi lety jsme vás oslovili s hes-
lem „Aby se nám tu lépe žilo“ a určili jsme 
si několik priorit. Většina z nich je realizo-
vaná: střed obce s knihovnou, rozšířená 
MŠ o další třídu, opravené některé ulice, 
moderní ekodvůr, zastávka na Nivách 
a další u hřbitova se realizují letos. Pro 
obec se přispěním i našich zastupitelů 
podařilo na tyto, ale i další akce, získat 

Místo umístění říčních lázní.
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dotace v celkové výši 73.500.000 Kč. 
Nejzásadnějším rozhodnutím, které jsme 
podpořili, byla investice do koupě bílovic-
kého mlýna. Areál mlýna je plochou, kam 
by se obec ve svých aktivitách na několik 
dalších let měla zaměřovat. Rádi bychom 
zde viděli plochu pro oddych, hry, rekreaci. 
Realizace nové lávky (příští rok) rozvoji 
mlýna a hlavně občanům za řekou k tomu 
jen pomůže. Chceme využít a opravit břehy 
řeky mezi ostrůvkem a splavem a vrátit 
Bílovicím duch vzdušných lázní.

V příštích letech se zaměříme na opravy 
chodníků a komunikací (Taranzova, Tyršo-
va u fary či Polanka). Podpoříme realizaci 
průtahu obcí vč. rozšíření kolem mlýna. 
Jedná se o investici kraje, ale z naší strany 
bude potřeba dofinancovat nové chodníky 
(Fügnerovo n., Havlíčkova, pod kostelem, 
od sokolovny k lávce).

Podporovat chceme sportovní aktivity. 
Obec by měla vstoupit do jednání s TJ 
Sokol: je potřeba najít kompromis mezi uži-
vateli hřiště, finančními možnostmi obce či 
Sokola a zrealizovat zásadní rekonstrukci 
plochy a oválu.

Co nás nejvíce těší a rozhodně chceme 
podporovat i nadále jsou různé aktivity 
spolků, sdružení či jednotlivých občanů, 
kteří pro veřejnost připravují zajímavé 
akce: taneční kurzy pro dospělé, dílny 
pro rodiče s dětmi, Cinema nad Svitavou, 
přednášky o historii, divadelní představe-
ní, koncerty, filmový festival, Sousedské 

slavnosti a mnoho dalších. Obec tak i vaší 
aktivitou neuvěřitelně ožívá.

Volba pro 
budoucnost

Představuji Vám sdružení nezávislých 
kandidátů VOLBA PRO BUDOUCNOST, 
které pracuje již třetí volební období. Na-
ším cílem je obec, kde všichni občané bez 
rozdílu věku mohou prožít spokojený život.

Opět budeme podporovat činnost spolků 
v obci, jejichž představitelé jsou na naší 
kandidátce – Sokol, hasiči, fotbalisté, 
soubor Bota, soubor Bystrouška. Budeme 
se podílet na řešení sociální problematiky 
v obci, především seniorů. Zaměříme se 
na zvýšení bezpečnosti v obci, například 
rozšíření kamerového systému. Podpo-
říme zřízení minibusové dopravy v rámci 
celé obce. Chceme iniciovat vznik muzea 
o historii naší obce.

Děkujeme všem, kteří svým podpisem 
na petičním archu umožnili naši účast ve 
volbách a zveme Vás 5. a 6. října 2018 
do volebních místností. Za hlasy pro naši 
kandidátku Vám děkujeme.

jménem kandidátů
RNDr. Taťana Součková 

Občanská  
demokratická 
strana  
a sdružení  
nezávislých 
kandidátů

Blíží se období, kdy budeme rozhodovat 
o našem každodenním životě, o prostře-
dí, ve kterém přímo žijeme a které nás 
obklopuje. Chceme budovat obec, kde 
spolu sousedé mluví bez ohledu na to, jak 
dlouho tu žijí, obec s příznivou atmosfé-
rou a dobrými mezilidskými vztahy. Obec, 
která bude nejen místem pro bydlení, ale 
skutečným domovem. Bílovice jsou velmi 
úspěšné v získávání různých dotací, jsou 
rok od roku hezčí a upravenější a lidé tato 
vylepšení pozitivně vnímají. Dáme naši 
energii do rozvoje a údržby toho, co bylo 
v předchozím období vybudováno, i do 
toho, co zbývá ještě dokončit. V minulých 
volebních obdobích jsme se aktivně podí-
leli na všech činnostech spojených s roz-
vojem obce a v tomto chceme i nadále 
pokračovat. Naším stěžejním programem 
bude podpora takového rozvoje obce, 
který dělá Bílovice krásnější a příjemněj-
ší pro život, tedy trendu nastoupeného 
v posledních letech.

Budeme podporovat smysluplnou re-
vitalizaci Mlýnského ostrova pro jeho 
plnohodnotné využití a přivedení života 
do jeho prostor s návazností na střed 
obce, rozšiřování zeleně, výsadbu stromů 
a vytváření míst pro odpočinek.

Budeme podporovat kvalitu vzdělávání 
na ZŠ, místní spolky a sdružení, kulturní, 
společenské a sportovní akce v obci. Žije 
tu s námi spousta úspěšných a schopných 
lidí, chceme vytvořit takové podmínky, aby 
se tu dařilo všem aktivním lidem, kteří již 
organizují nebo jsou ochotni v budoucnu 
nejrůznější akce a setkání pro druhé po-
řádat nebo se na nich podílet.

Budeme podporovat postupnou opravu 
místních komunikací, budování chodníků 
a bezpečných přechodů, dokončení vodo-
vodních řadů a kanalizace.

Rádi přivítáme i vaše náměty.



KDU-ČSL je volbou pro všechny gene-
race. Čtyři roky utekly velmi rychle a opět 
jsou před námi komunální volby, jejichž 
výsledky se dotknou nás všech. Na kandi-
dátce KDU-ČSL jsou lidé vzdělaní, pracující 
v různých oborech. Většina kandidátů je 
aktivně zapojena do činnosti místních 
spolků, které jsou páteří kulturního a spor-
tovního života v obci.

Náš volební program se zásadně neliší 
od programů ostatních stran či hnutí, neboť 
naprostá většina má stejný cíl – a to řešit 
konkrétní potřeby a problémy bílovických 
občanů.

Ne vždy se ale podaří vyhovět všem. 
Proto se budeme opět snažit o co nej-
širší realizaci bodů našeho programu, 

které jsou dle našeho názoru potřebné 
a důležité.

Z bodů našeho programu k těm nejdů-
ležitějším patří realizace projektu obnovy 
lávky přes řeku Svitavu, řešení infrastruk-
tury s důrazem na kvalitní opravy místních 
komunikací, podpora bydlení pro sociálně 
slabší občany, příprava systému pro za-
jištění potřeb a problémů občanů formou 
pravidelných anket (v klasické i elektro-
nické podobě), plán rozvoje obce v delším 
časovém horizontu – pro občany Bílovic, 
a ne jen pro developery, bezpečnost v obci, 
podpora kulturního a sportovního života, 
snažit se o co nejúčelnější vynakládání 
obecních peněz, zvážení možnosti dopravy 
po obci pro naše seniory, snížení poplatků 

za svoz odpadu pro seniory nad 70 let 
a další body, které tradičně zdůrazňují 
význam rodiny v naší společnosti.

Komunální volby jsou podle našeho ná-
zoru specifické tím, že nejde o politikaření, 
ale o práci pro veřejnost-tedy pro Vás, 
pro občany Bílovic.

Přijďte k volbám, je to Vaše jedinečná 
možnost rozhodnout, kdo bude v následu-
jících čtyřech letech mít příležitost repre-
zentovat Vaši vůli pro co nejsmysluplnější 
rozvoj a kvalitu života v naší obci.

Za MO KDU-ČSL
Jiří Klíma a Pavel Frkal 

Křesťanská demokratická  
unie – Československá  
strana lidová

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fa-
sád, aj., TAPETOVÁNÍ, ZEDNIC-
KÉ práce. 606 469 316, 547 225 
340, www.maliribrno-horak.cz,  
platba hotově = SLEVA 250 Kč ! 
BÍLOVICE a okolí.

Hledám dům se zahradou, opravy 
nevadí. T: 739 826 409

Koupím udržovaný byt, balk. výh. 
T: 732 219 013

Chatu/chalupu – hledám!  
T: 604 126 970

řádková inzerce
Politické uskupení 2006 2010 2014
ČSSD, ČSNS2005 1 0 0
ČSSD 0 2 1
KSČM 1 1 0
KDU-ČSL 2 2 2
Nestraníci pro Moravu 1 0 0
Nový směr 0 4 7
ODS 3 3 1
Sdružení nestraníků 0 1 1
SZ 1 0 0
SZ a STAN 0 0 2
Volba pro budoucnost 2 2 1
Za krásnější Bílovice 4 0 0

Vývoj počtu 
zastupitelů 
politických 
uskupení 
v letech 
2006–2014
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V těchto volbách do zastupitelstva obce, 
které se konají 5. a 6. října 2018, bylo zare-
gistrováno 7 volebních stran. Nabídli jsme 
proto prostor stávajícím zastupitelům, aby 
zhodnotili svoji práci v uplynulých čtyřech 
letech. Může to být vodítko pro Vaše roz-
hodování, koho volit. Všem jsme položili 
stejné otázky:
• Co jste za čtyři roky v zastupitel-

stvu jako zastupitel pro obec udělal/
udělala?

• Budete znovu kandidovat ve volbách 
do zastupitelstva v říjnu 2018?

• Chcete něco dalšího vzkázat obča-
nům?

Jejich odpovědi jsme s fotkou (pokud ji 
poskytli) seřadili abecedně.

Miroslav Boháček 

MUDr. Vendula 
Bartáková, Ph.D.

Byla jsem zvolena do rady obce, takže 
jsem řešila věci náležící kompetencím 
rady. Mimo to jsem pokračovala ve vedení 
mediální komise, což zahrnovalo hlavně 

UPLYNULÉ ROKY
očima současných 
zastupitelů

práci pro Zpravodaj a koordinaci Bílovické 
TV, občasné příspěvky na obecní facebook 
a v poslední době třeba spolupráci na ná-
vrhu zadání nových obecních webových 
stránek. Jako velmi nevděčná práce se 
ukázalo pověření vedením obecní policie, 
současný jeden obecní policista není refor-
movatelný, alespoň jsem se tedy zasadila 
o změnu pracovní doby a drobně i pracovní 
činnosti. Jinak jsem se pravidelně účastnila 
pracovních porad ZO i veřejných zasedání 
a aktivně se zapojovala do návrhů a debat.

Ano, chci podpořit současného starostu, 
protože jeho nadšení a zápal pro Bílovice 
je nebývalé... a za sebe „pohlídat si“, co 
vyroste v areálu bývalého mlýna. Jako 
zbožné přání mám vybudování chodníku 
vedle silnice pod kostelem – od přechodu 
k nákupnímu středisku.

Své zastupitele volte rozvážně, podle 
toho, za kým jsou vidět činy, ne pouze 
slova.

Bc. Miroslav 
Boháček

V tomto volebním období se toho 
opravdu mnoho povedlo. Pokud prochá-
zíte naší obcí, tak jste si zajisté povšimli 
významnějších projektů (střed obce, 
ekodvůr, rekonstrukce MŠ, terminál IDS, 
rekonstrukce ZŠ, Mlýnský ostrov). Pra-
videlně ve „slově starosty“ v Bílovickém 
Zpravodaji Vás informuji o stavbách, 
společenských akcích i dotačních ti-
tulech. Moji snahou, je vždy popsat co 
se podařilo a co se chystá, připravuje, 
projektuje. V případě, že jste moje slova 
starosty nečetli, tak konkrétní rekapitula-
ce aktivit ve volebním období 2014-2018, 
bude pro Vás zpracována k posouzení na 
našich volebních letácích.

Ano, budu znovu kandidovat jako lídr na 
kandidátce za NOVÝ SMĚR.

Práce starosty mě baví, mám radost 
z práce, která přináší užitek i široké ve-
řejnosti, je viditelná a užitečná. Chtěl bych 
vzkázat všem občanům Bílovic nad Svita-
vou – nebojte se přijít k volbám, nyní máte 
možnost poděkovat za práci, kterou pro Vás 
děláme, tím, že nám dáte svůj hlas. Tímto 
mně osobně dáte sílu pokračovat v práci pro 
Vás. Přeji Vám šťastnou volbu pro obec na 
další volební období.

Ing. Dušan 
Lázniček

V uplynulém volebním období jsem 
pracoval jako zastupitel, člen rady obce 
a předseda Komise pro výstavbu a územní 
plán. Každý druhý týden jsem se zúčastňo-
val zasedání rady obce, podílel jsem se na 
rozhodování a prosazování všech činností, 
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které ovlivňovaly každodenní i dlouhodobý 
život v naší obci. Z pozice předsedy Komi-
se pro výstavbu a územní plán jsem se ve 
spolupráci s radou obce zasazoval, aby se 
v územním plánu dále nerozšiřovaly za-
stavitelné plochy a v rámci ochrany území 
obce se rozumně využívaly jen ty plochy, 
které již byly historicky pro výstavbu urče-
ny původním územním plánem z minulých 
let, tedy z let před rokem 2006, než jsem 
se začal angažovat v zastupitelstvu.

Ano, budu kandidovat za Občanskou de-
mokratickou stranu a sdružení nezávislých 
kandidátů.

Mám radost, když vidím, kolik lidí se v Bí-
lovicích dobrovolně angažuje ve prospěch 
druhých. Nelze vyjmenovat všechno ani 
jmenovat konkrétně, ale jsou to aktivity 
pro děti a mládež, kulturní a sportovní 
programy, místní farnost, programy pro 
seniory a mnoho dalších. Těmto lidem patří 
mé poděkování a dík za jejich příspěvek 
k tomu, že se v Bílovicích se nejen bydlí, 
že se tu žije.

Ing. Luděk ledvina
Působil jsem v kulturní komisi obce a byl 

jsem jejím předsedou do března 2017. 
Podílel jsem se na organizování několika 
desítek kulturních akcí, z osobních důvodů 
jsem však tuto funkci ukončil. Podpořil 
jsem všechny smysluplné projekty a účast-
nil se všech porad zastupitelů. Mrzí mne, 
že jsem neprosadil některá přání voličů 
z lokality Na Nivách, které reprezentuji.

 Ano, opět kandiduji za sdružení nezávis-
lých kandidátů Nový směr, neboť si myslím, 

že by obec měla nadále rozvíjet infrastruk-
turu a zajišťovat komunální služby, jak se 
v uplynulém volebním období dělo, a být 
příjemným místem pro život všech občanů.

Jděte ke komunálním volbám a dejte 
současnému vedení obce hlas, neboť od-
vedlo hodně práce a ještě má chuť hodně 
dobrého pro obec udělat. Buďme pyšní na 
to, v jaké krásné obci žijeme a investujme 
čas do veřejného života. Stojí to za to.

Ing. Ivan Michalík
Aktivně se podílel na velké většině roz-

hodnutí Rady obce. S ostatními zastupiteli 
na pracovních poradách probíral co, proč, 
jak, konkrétních případů je spousta, malých 
i velkých. Přenášel připomínky a nápady 
sousedů. Pokud možno tak, aby to tady 
normálně a dobře fungovalo.

Ano. Budu kandidovat za Nový Směr jako 
v minulých volbách.

Počítám, že kdo se dívá okolo, tak vidí, 
kam Bílovice směřují, co se děje, staví, 
podniká. Je jasné, že se dá pořád něco 
zlepšovat a doufám, že i v dalším volebním 
období se zastupitelé domluví, bez ohledu 
na „politickou“ příslušnost. Toš doražte 
k volbám, málokde je mají tak blízko hos-
pody. :)

Lenka Prudíková
S členy komise podporujeme akce pro 

děti a rodiny, jako např. velikonoční a vá-
noční dílničky, dětské dny – aktivně se 
i účastníme. Dále pořádáme min. dvakrát 

do roka organizované výlety pro zejména 
bílovické občany s dětmi… Podařilo se 
nám zřídit vybudování Workoutového 
sportoviště pro teenagery v Trávníkách, 
dále nového, zatím oficiálně neotevře-
ného hřiště pro děti základní školy na 
Polance, snažíme se zlepšovat kvalitu 
prostředí a zajištění modernizace i na 
ostatních dětských hřištích. Podporuje-
me spolky Žirafa a Liška. Do budoucna 
chceme v těchto myšlenkách a věcech 
pokračovat, je ještě spousta nezreali-
zovaných nápadů, jako např. dokončit 
zbývající hřiště na Polance (multifunkční 
a pro nejmenší děti), vybudování naučné 
stezky, vybudování dětských a senior-
ských cvičebních prvků... Jako jediný člen 
odchytové služby se snažím pomáhat 
a zajistit první pomoc všem zvířátkům 
bez rozdílu pohlaví, věku, velikosti, barvy 
a druhu. Podařilo se nám vybudovat 4 
funkční kotce, které bych v dalším ob-
dobí chtěla vhodněji umístit a dobudovat 
celkové zázemí pro zvířata. Aktivně 
podporuji kastrace a čipování zvířat. 
Bohužel potulných zejm. koček je tu stále 
dost, mnoho z vás se ozývá, za což jsem 
ráda, takže o takový druh „koníčku“ zatím 
nouze není. Pomáhám ráda, tato varianta 
je pro mě přijatelnější, než potom z po-
pelnice tahat polomrtvá koťata či štěňata 
a uměle je ve svém volném čase dokojo-
vat. Tímto znovu připomínám, že jakýkoliv 
zájemce se stále může hlásit na moje tel. 
č., které je na webu obce. Do budoucna 
bych k tomuto chtěla vybudovat výběh 
pro psy a zavést registr čipové evidence 
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zvířat v Bílovicích. Mj. se aktivně zajímám 
o dořešení dopravní situace na Polance 
současně s parkováním.

V dalším období kandiduji v Novém 
směru na pozici č. 3.

Slibuji Vám, že se i nadále budu zajímat 
o Vaše miláčky, jak dětské tak zvířecí, 
a dělat pro ně maximum.

Milan Sadílek
V prvé řadě bych rád poděkoval všem 

zastupitelům za dobrou spolupráci po 
celé čtyři roky. V obci se za poslední 
volební období udělalo velmi mnoho. 
K tomu je potřeba součinnost všech 
zastupitelů. Jsem rád, že jsem mohl 
pomoci prosazovat projekty, které tato 
obec potřebovala.

Ano. Budu kandidovat za Nový Směr jako 
v minulých volbách.

Volte ve volbách Nový směr, kde je v čele 
kandidátky nynější starosta Bc. Miroslav 
Boháček.

Ing. Ivana 
Sláčiková

Řeším podněty a připomínky občanů, 
ať už se týkají mezilidských vztahů, 
ekonomických záležitostí, dopravní si-
tuace či životního prostředí. Účastním 
se řešení problémů v komisi pro životní 
prostřední.

Ano, budu kandidovat v letošních vol-
bách do zastupitelstva.

Nechte se vést vlastním rozumem a po-
city. Nenechte se ovlivňovat planými sliby 
a falešnými úsměvy.

RNDr. Taťána 
Součková

Vážené dámy, vážení pánové, již po tři 
volební období jsem pracovala v sociálně-
-zdravotní komisi Bílovic nad Svitavou. 
Kandidovala jsem za skupinu nezávislých 
kandidátů Volba pro budoucnost a ráda 
bych pokračovala i v příštím volebním 
období. V sociálně-zdravotní komisi jsme 
zajišťovali programy, kulturní akce a zájez-
dy pro seniory, blahopřání a návštěvy míst-
ních jubilantů, podporu místních spolků 
a kulturní činnosti i péči o zdejší hrobová 
místa významných osobností.

Přeji všem občanům naší obce šťastnou 
volbu pro budoucnost! Srdečně RNDr. 
Taťána Součková

Martin Šenk
Své první působení v roli zastupitele 

vnímám jako pomocný, poradenský, názo-
rový a kontrolní hlas. Za uplynulé období 
se řešilo tolik projektů, že zde na to není 
prostor se k tomu podrobně vyjadřovat. 
Ale jako zásadní rozhodnutí bych vyzdvih-
nul koupi areálu Bílovického mlýna jako 
strategického místa pro budoucí realizaci 
sportovní a oddechové zóny navazující na 
nově vybudovaný střed obce. Realizované 
projekty a funkčnost obce jsou přede-
vším dobře odvedenou prací vedení obce 

a obecní rady. Jsem rád za to, že mohu 
být členem tohoto širšího týmu.

Ano.
V dalším volebním období bych rád 

prosadil vyšší podporu, jak materiální, tak 
finanční pro bílovické sportovní organi-
zace. Vnímám jako nutnost maximálně 
podpořit amatérský sport, protože těch 
srdcařů, kteří to doteď dělají s maximál-
ním nasazením a zdarma, bohužel stále 
ubývá – stárnou a není, kdo by je nahradil. 

Pokud těmto organizacím obec nepomůže, 
pravděpodobně postupně zaniknou. Snad 
se mi to alespoň z části podaří.

Ing. Jiří Štancl
Vážení spoluobčané, rád bych Vám 

poděkoval za důvěru, kterou jste vložili 
do mých rukou. Věřím, že prací pro ob-
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čany a celou obec jsme jako zastupitelé 
dosáhli toho, že se zde žije lépe. Vnímám 
Vás jako společnost lidí, kteří mají vztah 
k Bílovicím jako ke svému domovu, proto 
se v zastupitelstvu snažím pracovat se 
stejnou péčí, s jakou se každý stará o svůj 
domov. V tomto volebním období jsem vedl 
finanční výbor a sledoval tok financí z a do 
obecního rozpočtu. Díky tomu chápu, že je 
důležitý nejen příjem financí, ale především 
účelnost jejich vynakládání.

Svěříte-li mi Vaši důvěru a budu-li 
zvolen, chci pracovat na plánech místního 
rozvoje, zlepšení infrastruktury, podpoře 
údržby a správy obecního majetku, pod-
poře sportovních a společenských aktivit 
všech generací. Ve svém blízkém okolí 
vnímám neduhy, jako intenzivní zápach 
z čističky, nedostatečnou péči o zelené 
plochy, nestálou údržbu čistoty veřejných 
prostranství. Budu rád, když se i vy podě-
líte o problémy, které Vás tíží a jsou pro 
Vás důležité.

Žijme spolu!

Mgr. Martin Vozka
Jsem místostarosta a odpovídám za 

většinu investic. Od jednání s projektanty 

přes dotace po samotnou realizaci: střed 
obce, ekodvůr, rozšíření MŠ nebo právě 
probíhající nové odborné učebny v ZŠ. 
Letos nás čeká ještě propojka Kozlíkové 
a Vodárenské a dva zálivy pro autobusy. 
Řeším údržbu obce, výsadbu zeleně, vše 
ohledně bílovického mlýna...

Ano, rád bych pokračoval. Je nachystána 
výstavba sociálních bytů, přestavba bývalé 
knihovny, nová lávka přes řeku, kraj kreslí 

průtah obcí... Ale asi největší výzvou na 
další roky je areál mlýna.

Chtěl bych poděkovat všem aktivním 
občanům, kteří organizují akce jako jsou 
například Sousedské slavnosti, promítání 
kina, besedy, ochotnické divadlo, akce Žira-
fy, Bílovická křižovatka, mladí hasiči, vedou 
sportovní oddíly a spoustu dalších. Obec 
poskytne prostory, pomoc či finance, ale 
vy dáváte nám všem svůj čas a um. Díky 
vám za to. I díky vám se nám tu lépe žije.

Josef Zavadil
Naše hnutí získalo ve volbách 1 mandát. 

Bílovické zastupitelstvo má 15 členů, takže 
naše rozhodovací možnosti jsou i na této 
úrovni. Vždy jsem se snažil jako předsta-
vitel tohoto hnutí přiklonit se a hlasovat 
pro dobro obce. Mezi nejdůležitější věci 
pokládám vybudování nového středu 
obce, zakoupení areálu mlýna pro potřeby 
obce, schválení přestavby bývalého klubu 
důchodců a bývalé mateřské školky + řadu 
dalších věci. Naší komisi pro regionální 
rozvoj, které jsem předsedal, se podařilo 
vybudovat sít odpočívadel a informačních 
tabulí na našem katastru. Zároveň jsme 
se snažili udržovat kontakt s našimi dru-
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A jak na tom 
byli naši 
ZASTUPITELÉ 
s docházkou?

Následující graf zobrazuje procentuální 
účast jednotlivých zastupitelů na pacov-
ních poradách a veřejných zasedáních 
obecnáho zastupitelstva v minulém fukč-
ním období, tzn. v letech 2014–2018.

 účast na pracovní poradě

 účast na veřejném zasedání

redakce 
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žebními obcemi – Stupava a Vysoká pri 
Morave na Slovensku a českou menšinou 
v rámci České besedy Rjeka v Chorvatsku. 
Naším dlouhodobým cílem je vybudování 
rozhledny R. Těsnohlídka s pomocí dotač-
ních peněz na místě „Vyhlídka“.

Ano, budu kandidovat v komunálních 
volbách do ZO Bílovice nad Svitavou.

Chtěl bych spoluobčanům vzkázat, aby 
přišli k volbám a svým hlasem podpořili 
toho, komu důvěřují.

Protože ve volbách do obecního za-
stupitelstva volíme nejenom zastupitele, 
ale potažmo i starostu, mohli bychom 
se zamyslet… co pro nás starosta zna-
mená? Je to schopný úředník? Zcela 
jistě! Může být ale i mnohem víc. Při 
vhodné příležitosti může být třeba 
i hrdina. O jednom takovém starostovi 
(v tehdejší mluvě pudmistrovi nebo foj-
tovi) se můžeme dočíst v kronice pana 
Aloise Kaly z roku 1931 a znovu potom 
v bílovickém Zpravodaji z října 1982 
ve článku pana Miloslava Procházky, 
který píše:

O velkém požáru Bílovic v r. 1839 na-
psal kronikář a starosta Alois Kala v bro-
žurce Bílovice nad Svitavou, a to podle 
vyprávění babičky Františky, rozené Olej-
níčkové. Toho roku byl fojtíkem její bratr 
Josef a tuto hodnost převzal po svém otci 
Vavříkovi. Bylo jí 24 let, když oheň viděla 
a ve svém pozdním stáří vyprávěla, že po-
žár vypukl dopoledne 28. června v domě 
č. 68 (podle Kaly v domě č. 48).

Tehdy hospodyně pekla na petropavlov-
skou pouť koláče a u otevřeného ohniště 
chytlo v hrnci sádlo a od něho chrastí. 
Když do hořícího sádla nalila vodu, vyletěl 
komínem snop jisker a zapálil až čtvrté 
stavení v sousedství.

Bylo sucho, doškové střechy byly žárem 
na padrť vysušeny, a tak se oheň rozšířil 
a Bílovice byly rázem v jednom plame-
ni. Fojt Olejníček trhal na Nivce třešně 
a jakmile oheň uviděl, běžel domů, aby 
zachránil obecní papíry. Střecha jeho 
domu sice shořela, ale mazanicový strop 
neprohořel a obecní listiny zachránil. 
V dýmu zahynuli koně a krávy, shořela 
drůbež a všechny zásoby. Obyvatelé byli 

v obřanském kostele a brněnští hasiči 
a vojáci se k řece nedostali, a tak v neděli, 
za několik hodin, z celých Bílovic zůstala 
jenom hromada sutin. Potud stručně podle 
babiččina vyprávění.

Ohni však nepadly za oběť celé Bílovice, 
ale vyhořelo jen několik zemědělských 
stavení na Dědině poblíž řeky. Mlýn 
a domky za vodou nehořely, dům č. p. 57 

HRDINA ZE 
STAROSTENSKÉ 
RODINY

Josef Olejníček
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Alois Kala, starosta obce  
v letech 1932–45 a 1946–48



na pokraji luk, domy na skále v Ulič-
kách, na návsi stavení čp. 21-24 a snad 
i některé domy na protější straně cesty 
nebyly požárem zachváceny. Koně 
a krávy podařilo se snad vyvést ze stájí 
k řece a na blízké louky, protože želez-
niční násep za humny tehdy ještě nebyl.

Dne 28. června 1839 nebyla neděle, 
ale pátek, všední den, a Bílovičtí v Ob-
řanech na mši určitě nebyli, pracovali 
na loukách a na polích. Neděle byla 
23. června, a jestliže požár vypukl 
v tento den, pak panský služebník, 
rychtář Olejníček nebyl pravděpodobně 
na Nivce, ale v Obřanech. V Bílovicích 
tehdy kostel nebyl. Petropavlovská pouť 
byla 29. června na brněnském Petrově.

Byla bída, ale pozořické lichtenštejn-
ské panství za zapůjčené peníze vydalo 
jen dva dlužní úpisy, a tak většina 
postižených opravila si svá stavení bez 
panské finanční pomoci.

Zdálo by se, že těmito dvěma články 
by téma mohlo být vyčerpáno. Přesto 
je možné ho nějakými zajímavost-
mi ještě doplnit/opravit. Fojt Josef 
Olejníček pocházel z rodiny, ve které 
bylo „starostování“ pravidelně obsa-
zovanou funkcí. Tu převzal po svém 
otci Vavříkovi, v matrikách vedeném 
jako Laurec. Půlstoletí po něm pak 
v roce 1905 jeho pra-pra-synovec 
Josef Kala a po něm v roce 1931 jeho 
synovec, již zmíněný kronikář Alois 
Kala. Tato rodina tedy významné 
místo zastávala v Bílovicích alespoň 
sto padesát let (a dodnes zastává). 
Oproti zápisu pana Procházky je nut-
no říci, že Alois Kala příběh neslyšel 
od své babičky ale prababičky, rozené 
Olejníčkové.

Těžko by se už dohledávalo, kdy 
k požáru došlo, další možností, oproti 
uvedené panem Procházkou je ale 
ta, že k požáru opravdu došlo 28. 
června. Opravdu ne v neděli, protože 
ten den byl pátek, a to pátek před 
zmíněnou petropavlovskou poutí. 
Nechce se mi věřit, že by hospodyně 
pekla koláče téměř týden dopředu. 
Spíše si myslím, že je pekla právě den 
před poutí. Potom by fojt Olejníček 
opravdu mohl být ve všední den na 
Nivce na třešních.

Jan Horáček 
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Jaká je historie nových dveří?
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovi-

cích nad Svitavou byl na konci druhé svě-
tové války v dubnu 1945 značně poničen 
během odstřelování. Za své vzal interiér 
kostela a byly zničeny i otvorové prvky. Po 
válce farnost obstarala provizorní dveře, 
které po 70 letech vykazovaly značné 

poškození. Dřevo bylo degradováno vlivem 
počasí a napadeno dřevokaznou houbou.

Již v předchozích farnostech jsem 
měnil kostelní dveře a nechal do nich 
vyřezat např. reliéfy patronů kostela. Ani 
v Bílovicích jsem neměl v úmyslu pouze 
okopírovat stávající dveře, navíc každé 
z pěti dveří kostela byly jiné, a tak přišla 

Nové dveře do kostela

CELOSVĚTOVÝ
UNIKÁT



idea umístit na dveře nápisy v hlaholici 
a nakonec i samotnou abecedu hlaholice.

V čem jsou dveře jedinečné?
Na nových hlavních vchodových 

dveřích se nachází vyobrazení originální 
slovanské abecedy HLAHOLICE, odkazu-
jící na stěžejní přínos Cyrilometodějské 
mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus. 
Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril, a pomocí 
tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni 
našeho kostela, poprvé ve slovanském 
jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou 
Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají 
i skrytý náboženský význam, např. první 
písmeno hlaholice má podobu křížku.

My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, 
ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, 
kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás 
tak mezi kulturní národy.

Jak dlouho se dveře vyráběly, 
jak se hledá takový zhotovitel 

na podobnou zakázku + cca na 
kolik vyšly?

Loni jsme nechali za přispění obce zho-
tovit první dvoje dveře. První se staroslo-
věnským nápisem „Iskonibě Slovo“, tedy 
„Na počátku bylo Slovo“, což je první věta 
Evangelia sv. Jana a také zřejmě první 
věta vůbec, která byla zapsána slovan-
ským písmem. Druhé dveře nesou jméno 
sv. Cyrila, tvůrce hlaholice. Nyní došlo 
k realizaci hlavních vchodových dveří 
s vyobrazením všech písmen hlaholice. 
Dveře se vyráběly v dílně pana Koukala, 

truhláře z Vysočiny, a tvořil je asi dva 
měsíce. Cena vstupních dveří, které jsou 
z tvrdého dřeva a jsou i zateplené, činila 
180 tisíc korun. Část peněz (70 tisíc) po-
skytla obec Bílovice, zbývající prostředky 
vybrala farnost.

Jsou nějaké podobné v Česku 
nebo jinde na světě?

Bílovický projekt je originální ve vyob-
razení celé hlaholice. Pokud je mi známo, 
tak abeceda prvního slovanského písma 
takovýmto způsobem nikde vyobrazena 
není. Po konzultacích s doc. Miroslavem 

Festival Bílovická křižovatka se stal už 
nedílnou součástí počátku léta v Bílovicích 
a letos 9. června proběhl šestý ročník.

Počasí nadmíru přálo a areál se po-
stupně zaplnil návštěvníky všech věko-
vých skupin, ne nadarmo je v podtitulu 
našeho festivalu slovo rodinný.

Program tradičně odstartoval pěvec-
ký sbor Bytrouška pod vedením paní 
učitelky Hamákové a součástí jejich 

Vepřkem z Olomouce, odborníkem na 
staroslověnštinu, jsme získali původní 
font rekonstruovaný podle nejstaršího 
dochovaného zlomku hlaholského textu 
takzvaných Kyjevských listů. Na vstup-
ních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 
36 hlaholských písmen v jejich nejstarší 
dochované podobě!

Jaké jsou na to reakce místních?
Projekt nových dveří se setkal 

s velmi pozitivním ohlasem nejenom ze 
strany farníků, kteří měli možnost na 
jejich zhotovení přispět formou adopce 
jednotlivých písmen. V rámci Noci kostelů 
děti a mládež luštili různé texty v hlaholici 
a seznamovali se tak s nejstarší podobou 
slovanského písma.

V loňském roce požehnal boční vcho-
dové dveře pan biskup Pavel Konzbul. 
Hlavní vstupní dveře budou požehnány 
po zapravení a doplnění kovářských prvků 
při kulatém výročí úmrtí sv. Cyrila, které 
připadá na příští rok (sv. Cyril zemřel 
14. února 869). Možná se do té doby podaří 
vyrobit i zbývající dvoje dveře.

Už nyní přichází spousta lidí k prohlídce 
nových dveří. Věřím, že se jednou do-
stanou do místopisných publikací, neboť 
žádné podobné zobrazení hlaholice v naší 
vlasti a možná ani jinde ve světě nemá-
me. Nové dveře okrášlily nejen kostel, ale 
přispěly i k prezentaci samotných Bílovic. 
Proto ještě jednou děkuji všem, kteří se 
o jejich vznik zasloužili.

Pavel Lazárek, farář 

BÍLOVICKÁ KŘIŽOVATKA
Rodinný festival s tradicí
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Zaplněný areál festivalu, foto Chrudoš Tvrdý



vystoupení byl i sólový set Báry Lošťá-
kové doprovázené kytaristou Richardem 
Lankem.

Další kytarista a zpěvák, bílovický 
písničkář Filip Drlík předvedl ve svém 
příjemném vystoupení, co dokáže jeden 
člověk i bez kapely.

Něžný název Ňuňu, ale na pódiu tři 
charismatičtí punkeři, kteří provětrali 
areál autentickými a přímými sděleními 
o životě. Dostalo se i na děti, nejprve 

22

Na závěr si všichni obrazně zuli boty 
a v rytmu rock´n´rollu protančili festi-
valové finále s gentlemany z kapely The 
Six Fireballs.

Děkujeme všem návštěvníkům (a že 
jich letos bylo), že dorazili, všem, kteří se 
podíleli na průběhu, za odvedenou práci, 
obci za podporu a organizaci, a doufáme, 
že sedmička bude štastným číslem už 
8. června 2019.

Milan Nevídal 

V roce 2018 se jako každoročně uskuteč-
nila soutěž v sólovém zpěvu lidových písní.

Mezi dětmi z brněnských folklorních 
souborů se v soutěži Černovický zpěváček 
8. 4. umístila Barča za soubor Bystrouška 
na 1. místě v kategorii vítězů.

Postoupila do Zemské přehlídky Děti 
a píseň, a zde soutěžila o Zpěváčka Moravy 
a Slezska. V Rožnově pod Radhoštěm, kde 
se tato soutěž konala 20. 5., sedmičlenná 
odborná porota vybrala 10 nejlepších ze 34 
zpěváčků, bez udání pořadí. A Barča byla 
mezi nimi. Děti na Zemské přehlídce do-
provázeli muzikanti Brněnského rozhlaso-
vého orchestru lidových nástrojů (BROLN) 
s primášem Petrem Varmužou.

Tyto nejlepší děti zpívaly v celostátním 
finále soutěže Děti a píseň v Brně v di-
vadle Radost v sobotu 2. 6., společně 
s dětmi z Čech. Odborná porota ocenila 
z 18 soutěžících opět 10 nejlepších z celé 
České republiky. Barča byla zase mezi 
těmi nejlepšími. Děti z Moravy a Slezska 
doprovázeli opět muzikanti z BROLNu 
a děti z Čech Lidová muzika Dobrna.

A tak se naše zpěvačka dostala letos na 
nejvyšší vrchol lidového dětského zpěvu 
s písněmi z Brněnska – Před naše zahrád-
ka a Tam dúle na řadě.

Pan předseda poroty Jan Rokyta (re-
daktor Českého rozhlasu Ostrava) pozval 
Barču do svého pořadu o Zpěváčcích na 

DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH
naší zpěvačky Barbory Lošťákové

Mezinárodní folklorní festival do Stráž-
nice na sobotu 23. 6. 2018 od 14 hodin 
na stadion Bludník a k natáčení písní do 
ostravského rozhlasu 7. 11. 2018.

Velká gratulace, Barčo!!!
Bohuslava Hamáková 

vystoupením ZumbaKids na ploše pod 
pódiem a poté při vystoupení krásných žen 
z vokální kapely Yellowsisters.

Do lyrické klidné polohy dostala návštěv-
níky písničkářka Lada Šimíčková s kapelou, 
a v příjemném duchu rozsvítil festivalový 
areál Hradišťan s Jurou Pavlicou…

Pověst hlavní hvězdy festivalu potvrdila 
Aneta Langerová, kdy společné zpívání 
písně Voda živá, patřilo k nejemotivnějším 
momentům celého festivalu.

Hlavní hvězda festivalu Aneta 
Langerová, foto Chrudoš Tvrdý

Festivalové finále The Six Fireballs, 
foto Chrudoš Tvrdý



Bílovický smíšený pěvecký sbor Bro-
nislav má za sebou první tři úspěšné 
koncerty v roce 2018. Posluchači si mohli 
v  Galerii Alfa vyslechnout lidové písně, 
písně známých dvojic, jako je V+W, Šlitr 
a Suchý. Na posledním koncertě, který byl 
věnován památce varhaníka a zakladatele 
chrámového sboru, p. Bronislava Tomáše, 
zazněly v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
písně duchovní i spirituály.

Sbor Bronislav zpívá od ledna 2018 
pod vedením mladého sbormistra Mgr. 
Davida Kříže. Optimistická a srdečná 
nálada zkoušek se na koncertech přenáší 
i na publikum. V nové sezóně se sboristé 
mohou těšit na zajímavé koncertní pro-
jekty, na posluchače v publiku i případné 
nové zpěváky ve svých řadách. Pravidelné 
zkoušky jsou naplánovány na středy v době 
od 18 do 19:30 hod. v Galerii Alfa.

NÁBOR ZPĚVÁKŮ
do SPS Bronislav

Kontakt pro zájemce  
o sborový zpěv: 
martin.vagner@gmail.com, 
nebo +420 602 758 823.

Martin Vágner 

Nácvik SPS Bronislav v Galerii Alfa
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Chtěla bych tímto článkem co nejsr-
dečněji poděkovat stále početnějšímu 
smíšenému sboru „Bronislav“, který 
úspěšně vede talentovaný sbormistr 
a zpěvák, pan Mgr. David Kříž.

Koncem května mě přišel pozvat člen 
sboru a zároveň organizátor, fotograf 
a kameraman, pan Martin Vágner, na 
koncert sboru k nedožitým 40. naroze-
ninám mého syna Broňka (sbormistra, 
varhaníka, zpěváka), po němž se soubor 
jmenuje… Koncert se měl konat v neděli 
27. 5. 2018 v kostele sv. Cyrila a Meto-
děje v Bílovicích nad Svitavou.

Měla jsem v duši strach, zda psy-
chicky zvládnu prostředí tolik blízké 
Broňkovi, zda zvládnu překrásné tóny 
„Broňkových“ varhan a poslech ně-
kterých „jeho“ písní. Nebyla jsem totiž 
od jeho pohřbu v lednu 2015 v kostele, 

Sbor zpíval opravdu nádherně, s chutí 
a radostí, což bylo vidět na jeho členech. 
Můj strach a obavy z kostela se rozply-
nuly, začala jsem se cítit dobře. Na závěr 
sbor ještě přidával píseň… A dnešními 
„moderními“ slovy, byl „standing up“!!

K slzám mě přivedlo, když jeden ze 
členů sboru přišel ke mně a dal mně 
kytici rudých dlouhých růží, které mám 
nejraději… Na zemi také ležela spousta 
bílých růží, které pak chtěl sbor dát na 
hrob Broňka… Vřelé díky!

Také bych chtěla zde moc poděkovat 
i sólistům, Barušce Lošťákové (úžasný 
zpěv v jejím věku!), paní Janě Vágnerové, 
Matouši Trnkovi a panu sbormistrovi, 
který hrál krátce i na varhany. Slečně 
Martině Liškové – flétna a dalším hos-
tům: slečně Lydii Jurkové – soprán, paní 
Dagmar Lžičařové – klavírní doprovod.

všude bych tam hledala Broňka, neměla 
jsem odvahu…

Broněk se narodil 31. 7. 1978, koncert se 
však konal dříve, kvůli letním dovoleným 
členů sboru.

Sebrala jsem odvahu a v doprovodu své 
přítelkyně na koncert šla. Udělala jsem 
dobře. Sbor pod taktovkou pana Mgr. 
Davida Kříže zpíval překrásně! Jejich zpěv 
musel slyšet někde v dáli i můj Broněk… 
Jen jedna věc mě stále nepřestává pře-
kvapovat: stále v dnešním svobodném 
státě existuje proces schvalování písní 
církevními zástupci před každým koncer-
tem v kostelích! To možná lidé nevědí… 
Teď se nemohla například zpívat píseň 
Leonarda Cohena „Hallellujah“. A písní 
bylo více. Proč se toto schvalování dávno 
nezrušilo?! Vím, že i Broněk měl s ním 
velké potíže…

„STANOU SE ZÁZRAKY…“
(When You Believe) ÚSTŘEDNÍ MELODIE Z ANIMOVANÉHO 

FILMU PRINC EGYPTSKÝ (1998)
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Je to již deset let, kdy nás 8. 8. 2008 
opustil můj manžel, tatínek a dědeček, 
bývalý vedoucí, číšník a kuchař v jedné 
osobě, pan Rudolf Trnka. Narodil se 
roku 1954 ve Valticích u Břeclavi. |Jako 
dítě se přestěhoval s rodinou do Bílovic 

Jeden z největších mých díků patří 
paní Janě Appelové, nejen za nádherně 
graficky zpracovanou pozvánku, ale i za 
slovní, velice citlivě zpracovaný dopro-
vod, v němž mluvila o Broňkově životní 
cestě… Paní Appelová, děkuji!

Zároveň nás sbor pozval na další kon-
cert „Bronislav v Předsíni“ jeskyně Býčí 
skála v Josefovském údolí u Adamova 
v sobotu 16. 6. 2018.

Sbor opět dirigoval pan Mgr. David 
Kříž. Tam už se nic schvalovat nemuselo, 
mohly být zpívány všechny písně. Zpěv 
se v jeskyni krásně rozléhal! (V dobách 
mého mládí se konaly varhanní kon-
certy v Kateřinské jeskyni u Macochy. 

Musely se ukončit, protože vibrace tónů 
narušovaly statiku krápníků!!) Lidé, kteří 
si udělali výlet k Býčí skále, byli koncertem 
příjemně překvapeni. Zastavovala i další 
auta, posluchačů přibývalo. Po skončení 
koncertu mohli jít lidé se speleology daleko 
do jeskyně, kam už se běžně nechodí. Byl 
jim poskytnut i odborný výklad neunavitel-
ným panem Martinem Vágnerem.

Ještě podotýkám, že na oba koncerty 
a vstup do jeskyně bylo vstupné dobro-
volné…

Ještě bych chtěla o Broňkovi napsat, 
že býval také členem divadelního spolku 
„Bota“, kde hrál převážně komické role, 
měl radost, když se lidé smáli… Bohužel, 

divadlo a hudba jsou časově náročné, tak 
si vybral hudbu.

Na závěr bych chtěla popřát sboru 
úspěšný vstup do další sezony, rozšíře-
ní sboru o další lidi, kteří rádi a s chutí 
zpívají, prostě ať se vám všem daří, ještě 
lépe než nyní! A ještě jednou všem dě-
kuji, celému sboru „Bronislav“ za úctu, 
kterou projevují mému synovi…

Blízcí přátelé Broňka chápou, proč 
jsem použila k názvu svého článku zrov-
na název ústřední písně k animovanému 
filmu „Princ Egyptský“…

MUDr. Stanislava Tomášová 

nad Svitavou. Bílovicím zůstal věrný celý 
svůj život.

Vyučil se na učilišti Charbulova jako 
kuchař číšník. Tohle povolání ho provázelo 
skoro celý jeho život. Po škole získal roky 
praxe pod bývalou Jednotou. Po převra-

tu, kdy se vše změnilo, začal podnikat 
v Bílovicích na Sokolovně. S manželem 
jsem tam kromě zaměstnanců pracovala 
já a jeho maminka paní Vlasta Trnková, 
rozená Svobodová původem z Podivína, 
na kterou tímto také vzpomínám. Můj 
manžel prožil pestrý život a svoje po-
volání miloval. Poté, co těžce nemocněl 
a tuhle činnost už nemohl vykonávat, 
ukončili jsme její provozování. Kdo ze 
štamgastů a návštěvníků si tuhle dobu 
pamatuje, ať zavzpomíná.

manželka Hana Trnková 

Rudolfa Trnku, vedoucího 
restaurace na Sokolovně

VZPOMÍNKA NA
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Na počátku prázdnin (30. 6. – 3. 7. 2018) 
se v Doksech konalo za účasti závodníků 
z jedenácti zemí Mistrovství světa žactva 
a  dorostu v  radiovém orientačním běhu. 
Mezi nominovanými reprezentanty ČR 
bylo i několik bílovických závodníků a jejich 
výsledky rozhodně stojí za pozornost:
• v  kategorii W16 Markéta Stří-

tecká získala titul Mistryně světa na 
144 MHz, 10. místo ve sprintu a v soutěži 
družstev 1. místo na 144 MHz a 6. místo 
na 3,5 MHz,

• v kategorii W14 Věra Staňková 
obsadila 3. místo ve sprintu a 4. místo 
na 3,5 MHz a v soutěži družstev 1. místo 
na 3,5 MHz,

• v  kategorii M14 se mistrovství 
účastnili Jakub Unčovský (5. místo na 
3,5 MHz, 5. místo v 144 MHz a 11. místo 

ve sprintu) a Šimon Hrouda (7. místo na 
3,5 MHz, 6. místo na 144 MHz a 9. mís-
to ve sprintu), oba v  soutěži družstev 
získali 1. místo na 3,5 MHz a 2. místo 
na 144 MHz.

POHLED MARKÉTY STŘÍTECKÉ 
A VĚRKY STAŇKOVÉ NA 
MISTROVSTVÍ SVĚTA

Jaké cíle jste měly pro toto mis-
trovství:

Věrka: Pro mě to byly první takové velké 
závody. Jela jsem spíš bez očekávání, dou-
fala, že zaběhnu co nejlépe a že se zadaří.

Markéta: Letos jsem si řekla, že bych 
chtěla s holkami týmovou medaili. Hlavně 
jsem na ni chtěla výsledkem přispět, pro-
tože to se mi loni nepodařilo. (Počítají se 
vždy dva nejlepší výsledky v týmu.)

Věrko, ty jsi byla ve sprintu třetí. 
Byl to tvůj ideální závod, nebo 
jsi udělala někde chybu?

Věrka: Myslím, že ještě můžu běhat 
rychleji, taky jeden hustník jsem měla radši 
oběhnout. Nechala jsem tam asi 30 vte-
řin. Ale samozřejmě jsem se závodem 
spokojená.

Markéto, vyhrála jsi poslední 
závod na obtížném pásmu 144 
MHz. Tušila jsi už v průběhu zá-
vodu, že si běžíš pro medaili?

Markéta: Tušila jsem, že mám dobrý 
čas, ale samozřejmě jsem si neříkala, jo, 
jdu si pro první místo. Navíc jsem vzala 
jiné pořadí než většina holek, ale naštěstí 
jsem byla celou dobu závodu přesvědčena, 
že to moje je správné.

V cíli na vás čekalo spoustu 
diváků. Slyšely jste je už na trati 
v lese?

Markéta: Já je slyšela skoro celou trať, 
byli opravdu velmi hlasití. Myslím, že mě 
vzdáleně motivovali.

Nyní čeká český reprezentační tým vr-
chol sezóny – Mistrovství světa dospělých, 
které se koná v Jižní Koreji. Z Bílovic vyjíždí 
bojovat o medaile celkem devět závodníků. 
Držte nám palce.

Martin Kinc 

OKÉNKO 
KOMISE 
PRO DĚTI 
A RODINU
Celodenní výlet 
do obce Modrá

Na sobotu 22. 9 2018 nám 
zbývá v autobuse už jen pár posled-
ních míst na celodenní rodinný výlet 
do Archeoskanzenu a expozice Živá 
voda. Po prohlídce těchto míst se 
vydáme procházkou na poutní místo 
Velehrad.

Díky podpoře obce máte možnost 
jet zdarma autobusem – odjezd 
bude v 9 hodin od Obecního úřadu, 
návrat je plánovaný kolem 18. hodiny. 
Vstupné a další informace o obou 
zajímavých místech naleznete na 
www.archeoskanzen.cz a www.
zivavodamodra.cz. Přihlášky jsou 
závazné a zasílejte je na e-mail: 
komiseprorodinu@gmail.com.

Mikulášské 
dílničky

V úterý 27. 11. 2018 v Kultur-
ním sále Obecní hospody proběh-
nou od 15 do 18 hodin již tradiční 
Mikulášské dílničky. Děti si mohou 
vyrobit za symbolickou desetikorunu 
figurku nejen s motivem čerta nebo 
anděla, ale i zaskákat na nafukovacím 
hradu či si zakoupit nějakou drobnost 
na domácí tvoření. Hlavním organi-
zátorem akce je společnost REMAX 
Pro, svojí účastí ovšem podpoříte 
především brněnskou chráněnou 
dílnu BD-TOVA.

Klára Mrkosová  
a Petra Kuhejdová Halířová 

BÍLOVIČTÍ 
ZÁVODNÍCI 
na vrcholných 
závodech 
v ROB

Markéta Střítecká,  
foto Jan Černohorský
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Úvodem: Vážení bílovičtí občané, 
v době kdy píši tyto řádky konečně (a jen 
možná) nástává po řadě týdnů pokles 
teplot po tropických vedrech. Na internetu 
právě čtu:...“...vedra se stala předvolebním 
hitem!“... míněno v onom článku je ...v Pra-
ze..., ale-jak víte – se toto téma probírá 
i v celé ČR a ve všech médiích…

Téma dlouhodobých veder by se moh-
lo/mělo stát-nejen předvolebním-hitem 
i  v  naší obci. A  to přesto, anebo právě 
proto, že Bílovice nad Svitavou jsou známy 
odjakživa díky svému mikroklimatu jako 
„Vzdušné lázně“ čili „Luftkurort Mae-
hrische Schweiz“, jak se můžeme dočíst 
na dobových pohlednicích. V dávnější době 
pro velkou část brňáků a v moderní době 
pro přílivy cyklistů, in-linistů i pěších turistů 
o víkendech a v létě prakticky každodenně.

Bílovice nad Svitavou a přilehlé i vzdá-
lenější obce, díky své poloze známé i jako 
„Brána Moravského krasu“ mají skutečně 
výjimečnou polohu v  celém brněnském 
regionu, a proto zažívají v posledních de-
setiletích příliv nejen turistů, ale i nových 
občanů. A do toho horka, vedra a nedosta-
tek možností se ochladit, jako tendence 
posledních let a bohužel i tendence příští 
doby, ať už změnu globálního klimatu 
ovlivnit můžeme či ne...

Tento příspěvek má být chápán v návaz-
nosti na chvályhodnou nedávnou aktivitu 
současného vedení obce, týkající se odkou-
pení Bílovického mlýna (dále jen BM) od 
soukromého majitele a průběžné informace 
bílovické veřejnosti o celé akci, a také a pře-
devším – odpovědí na tím vzniklou otázku:

„CO PŘESNĚ BY SE S BM 
MĚLO DÍT, CO PŘESNĚ 
V JEHO AREÁLU BY MĚLO 

VZNIKNOUT, ABY TO 
PŘISPĚLO SMYSLUPLNĚ 
A PŘEDEVŠÍM VELKÉ 
ČÁSTI OBYVATEL OBCE 
(A POTAŽMO I VŠEM JEJÍM 
NÁVŠTĚVNÍKŮM)?“

A  zde tedy je můj příspěvek: 
Diskutovaný „Projekt BM“ by si výrazné 
a Bílovicím přínosné řešení zasloužil, neboť 
investice byla veliká a  obec jako taková 
tím získala skutečně vynikající příležitost 
pozvednout život v Bílovicích na ještě vyšší 
úroveň. …Jeden dobrý krok však vyžaduje 
i  další dobré a  výrazné kroky/akce, tak 
aby těžily, ale i  hodnotily ještě následu-
jící generace bílovických občanů projekt 
kladně. A to se asi nestane, jestli v areálu 
BM následně vznikne další posilovna, další 
hospoda, nebo se umístí několik dalších 
drobných podnikatelských provozoven 
či občanských aktivit, které jsou „zrovna 
moderní“. Já považuji koupi BM do veřejné 
správy a zodpovědnosti za úžasnou mož-
nost konečně dodat Bílovicím to, o čem se 
diskutovalo a co chybělo již před desítkami 
let, a nabídnout Bílovicím moderní veřejné 
koupaliště.

Tedy pozvednout veřejný život na sku-
tečně vyšší úroveň-a  současně nalézt 
nejen pro bílovické občany odpověď na mi-
nulá, aktuální i budoucí vedra, prodloužená 
a tropická léta, tedy nabídnout (a v tomto 
směru by areál BM nabízel nejen prostor, 
ale dokonce se k tomu svojí rozlohou i po-
lohou přímo nabízí) „Areál Vodního světa“, 
čili Akvapark!

A  hned připomínám:...kdysi, za První 
republiky, bylo přímo v Bílovicích nad a ko-
lem mlýnského jezu přírodní koupaliště, viz 
zašlé fotografie. Dále – dříve byla v  okolí 

další koupaliště – Ronov, Řícmanice, Kanice, 
vzdálenější Křtiny nebo židenické „Zábrdo-
vice“. Na jedné straně dnes dvě z  tohoto 
výčtu – Ronov a Kanice-již nefungují či ne-
existují, do ostatních, snad kromě Zábrdovic 
se neinvestovalo, tedy jsou technicky již ne 
na požadované úrovni. Nadto vzrůstá životní 
úroveň, a tím tedy i „vyvstává samozřejmý 
nárok“ moderního obyvatelstva (Bílovic), 
tak jak to dnes již běžně známe např. z Ra-
kouska, Německa a dalších vyspělých zemí, 
kde jsou podobná místní koupaliště v daleko 
vyšší četnosti, o jejich technologické úrovni 
stavebního provedení či kvality úpravy vody 
v nich ani nemluvě. Dále vzniká vyšší po-
třeba tohoto v současném moderním životě 
občanů „samozřejmého nároku“ kvůli zmí-
něným a aktuálním nárůstům teplot klimatu 
a  v  neposlední řadě také kvůli nárůstům 
lokálního i mikroregionálního obyvatelstva 
i počtu turistů.

Ale zpět k praktické otázce:... „co a  jak 
s projektem BM“? ... Celý Areál BM by se 
dal/měl tomuto tématu „moderní (a  ro-
zumně velké) koupaliště“, popřípadě hned 
„Akvapark, Areál Vodního světa“ podřídit. 
Dle mé představy – a zde zatím nehraje 
financování žádnou roli (!) – by otevřený 
plavecký bazén měl být umístěn na jižní 
straně od hlavní budovy mlýna. Jak víme, 
zde se nyní nachází zahrada, která by po-
skytla dostatečný prostor tak, aby hlavní 
bazén splňoval alespoň minimální spor-
tovně-závodní kritéria. V  bezprostřední 
blízkosti se již nachází dvě restaurační 
zařízení, detaily oněch citovaných stu-
dentských projektů, které zahrnují nové 
či zjevně zmodernizované pohostinské 
stánky, jsou tedy irelevantní, naopak, zde 
lze ušetřit. Hlavní budova BM a  některé 
hospodářské budovy by mohly posloužit – 
dle technických nezbytností – k umístění 
vodních filtrů, čerpadel, toalet a  dalšího 
technického i provozního zázemí.

Volební téma do bílovických 
komunálních voleb

VODNÍ SVĚT 
NEBO AKVAPARK
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Taneční kurzy pro dospělé
v Bílovicích!každou neděli večer

od 14.října 2018!

Více informací na:
www.starlet-brno.cz

nebo na tel.: 732 754 293

Pro občany Bílovic
sleva 200 Kč!

V  severní části areálu, kde je údolí 
Svitavy již sevřenější a tato část je večer 
tedy dříve ve stínu, by mohly být umístěny 
veškeré další atrakce: menší bazén, dětský 
a baby-bazénky, sportovní a klidová zóna 
(nohej-/volej-/beachballové hřiště, zaříze-
ní pro děti a maminky ap.). Když si pustím 
skutečně fantazii na špacír, mohl by být 
v jižní části letní otevřený bazén a v severní 
krytá celoroční plavecká hala! Ale to asi již 
zacházím v mém snění až příliš daleko. :)).

Fakt je ten (dle mého názoru), že navr-
žené řešení i v té nejskromnější a osekané 
podobě (např. kvůli omezeným financím) 
by bylo tou správnou odpovědí na zvýšené 
požadavky moderního života a  rostoucí 
životní úroveň nejen Bílovic nad Svitavou, 
ale i  přilehlého mikroregionu, vč. brněn-
ského. Nedostatek koupališť a plaveckých 
stadiónů v  Brně, z  hlediska koupání ví-
ceméně nefungující brněnská přehrada 
a kvůli zarůstání sinicemi všech zmíněných 
i ostatních přírodních koupališť vede (což 
všichni ví) k tomu, že se z Brněnska jezdí 
až na Mušovská jezera, popř. ještě dále, 
až do Laa an der Thaya a jiných rakous-

kých hraničních měst a  vesnic za čistou 
vodou a kvalitním, zdravotně nezávadným 
koupáním. Jaký by takový „Vodní svět“ či 
Akvapark měl z  hospodářského hlediska 
trvalý pozitivní dopad na všechny druhy 
podnikání v obci, není třeba se zmiňovat.

Vše je – pochopitelně – vázáno na fi-
nance pro investici jako takovou, ale i na 
následné provozní náklady. A zde se vracím 
k titulku mého příspěvku, ke všeobecné dis-
kuzi „Co konkrétně nyní s BM“. Současné 
vedení obce udělalo správný krok a zajistilo 
pro obec vynikající možnost, v  blízkém 
budoucnu pozvednout kvalitu života v obci 
i regionu. Bude mít ale příští vedení obce 
i odvahu první velký krok doplnit i druhým 
a dalšími velkými a podstatnými kroky a vý-
znamně dokončit dobrý počátek?

Dle mého názoru je „Projekt BM“ i hoze-
nou rukavicí všem ostatním „uchazečům“ 
o vedení obce, nejen v nadcházejících, ale 
i případně následných volebních periodách. 
Každý zvolený by měl nejen „sloužit obča-
nům“, tedy spravovat obec, měl by i vést 
a rozvíjet obec do perspektívní a kvalitnější 
budoucnosti.

Najdou se tedy mezi „uchazeči“ v aktuál-
ních komunálních volbách ti správní? A zde 
úmyslně píši v  plurálu, neboť velké úkoly 
potřebují týmovou spolupráci! Já doufám, 
že ano, neboť doba, kdy – jako například 
já – my děti-jsme se učili plavat anebo se 
jen brouzdali v tehdy ještě často špinavé 
Svitavě, anebo kdy jsme jezdili vlakem 
do Zábrdovic, anebo do Ronova či až do 
Blanska, by (po realizaci zde navržené vize 
„Vodního světa“ či jen Akvaparku, či jen 
jednoho základního otevřeného plaveckého 
bazénu) doba do současnosti přetrváva-
jícího nedostatku příležitostí ke koupání, 
ale i  pěstování plaveckých sportů mohla 
nenávratně patřit vzpomínkám.

Bílovice nad Svitavou by se tak opět 
mohly stát tím, čím kdysi byly: “Vzdušný-
mi lázněmi“. Něčím, co se jen tak nevidí 
a v přírodou předurčené kombinaci i těžko 
hledá! Je třeba ale i  odvážných lidí ve 
vedení obce, aby tuto vzácnou přírodní 
kombinaci pozvedli ku prospěchu nás 
všech!

Vladimír Hencl 



novysmerbilovice

VOLTE v komunálních 
volbách 2018 NOVÝ SMĚR

co jsme

CHCEME
DOKONČIT,

PODPOŘTE NÁS VE VOLBÁCH 
do zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, 

které se budou konat 5. a 6. října 2018

www.novy-smer.cz  

VÁŠ PRIVÁTNÍ 
CATERING

privátní párty • rodinné oslavy •  
svatby • malá posezení s přáteli •  

chlebíčky • obložené mísy •  
chuťovky • dezerty

VÁŠ FIREMNÍ  
CATERING

vánoční večírky • firemní 
akce • coffee breaky • 

každodenní závozy

www.cateringforyou.cz www.Drinkforyou.cz www.GentleStore.cz

KONTAKT PRO CATERING: +420 733 653 337, +420 603 162 854 | KONTAKT PRO ALKOHOL SHOP: +420 777 642 222

ZNAČKOVÝ  
ALKOHOL PO CELÉ ČR

široká nabídka i pro sběratele • 
degustace • poradenství •  

dárky

Ochoz, Obřany, 
Řícmanice, Kanice, 

Bílovice nad Svitavou,

DOPRAVA 
ZDARMA

Víte, že nás máte v Bílovicích nad Svitavou?

V letech  
2014–2018  

jsme společně
získali na dotacích 
pro naši obec

73 500 000 Kč


