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Opět se schází rok s rokem a v tuto dobu 
je zvykem mluvit o tom, jak jsme uplynulý 
rok zvládli a co nám přinesl. Ať se událo 
cokoliv, je to dnes minulost a pro každého 
je důležitější přítomnost a budoucnost. 
Dávání si novoročních předsevzetí má 
v sobě hluboký smysl, i když různá před-
sevzetí si můžeme dávat kdykoliv. Dát si 
předsevzetí znamená mít sen, přání, cíl.
Co je zapotřebí k uskutečnění snů a cílů? 
Možná si někdo řekne: Můžu snít, ale když 
se proberu ze snu, tak realita je úplně 
něco jiného.
Zamysleme se nad touto otázkou. Vzpo-
meňme si, kolik přání jsme kdy měli a co 
jsme udělali, aby se splnila. Mít přání a če-
kat, až se splní, je málo. Pro splnění přání 
a snů je potřeba se své myšlenky držet, 
neodbíhat od ní, za svým snem jít. Člověk 
má rád pohodlí, a proto někdy neudělá, co 
měl nebo odkládá, co udělat chtěl. A tak se 
pomalu ta přání či sny vzdalují.
Zamysleme se nad svým životem. Kdo 
chce něco změnit, tak rozhodnutí k tomu 
je prvním krokem. Náš život ovlivňuje to, 
co děláme, ale i to, co neděláme. Člověk 
by měl svůj život žít, neměl by jen přežívat.
Milí čtenáři, přeji vám za redakční radu 
spokojené Vánoce, vše nejlepší v roce 
2013 a hodně splněných snů.

Olga Uhrová
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Redakční
sloupek slovo

starosty

vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a už je opět rok 
za námi. Ten letošní nám dal pořádně 
zabrat. Nejsmutnější událostí letošního 
roku je bohužel úmrtí našeho starosty 
a mého kolegy pana Arnošta Huňaře. 
Nebylo pro mne snadné se rozhodnout 
co dál…, po zvážení všech osobních 
i  pracovních záležitostí jsem se roz-
hodl, že musím pokračovat v  tom, co 
jsme s Arnoštem započali. Mohl bych 
tu popsat mnoho řádků, jak jsme se 
snažili společně nastavit moderní obec, 
řešili různé složité situace, ale to možná 
až někdy jindy. Tento rok byl ale také 
úspěšný z pohledu dotací, podařilo se 
nám získat dotace z  EU na protipo-
vodňový plán, revitalizaci sídelní zeleně 
ii. Etapa. Z Jihomoravského kraje jsme 
získali příspěvek na rozšíření základní 
školy, pořádání silvestrovského běhu do 
schodů. Dále máme požádáno o dotaci 
na novou multikáru s kontejnery v rám-
ci operačního programu svozový systém 
biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu a v  neposlední řadě o další 
modul clavius do obecní knihovny, 
kde dojde ke kompletaci výpůjčního 
online systému.
v letošním roce se podařilo vybudovat 
dětské hřiště ve vnitrobloku základní 
školy. byla dokončena dlouho diskuto-
vaná stavba – ulice Dobrovského.a také 
se zakoupilo nové obecní vozidlo Škoda 
Roomster. Staré auto Škoda Favorit 
již nesplňovalo technické podmínky 
pro provoz na komunikaci, a tak bylo 
zlikvidováno na vrakovišti. Poslední 
obecní auto, Škoda Felicia bylo ozna-
čeno nápisem obecní policie, znakem 
obce a předáno obecní policii.
co nás příští rok čeká: Již nyní opravu-
jeme ul. kolárovu, připravuje se oprava 

Dobrovského návrší a oprava kanalizace 
v Trávníkách. v rozpracovanosti máme 
i  projekt navazující na vlastní studii 
dopravního uzlu iDS JMk u vlakového 
nádraží, kde realizace je závislá na získání 
dotace. Došli jsme ke zjištění, že na další 
roky už bohužel nebude stačit kapacita 
základní školy, a tak připravujeme plán 
rozšíření. Další věc, která se nám po-
vedla tento rok realizovat, je natočení 
cD ve spolupráci s  PaedDr. Pavlem 
kováčem učitelem základní školy (cD 
se pokřtilo u předávání vánočního stro-
mu dne 20.11.2012 – pokřtil primátor 
města brna pan bc. Roman onderka, 
MbA) a konečně se dokončila dlouho 
očekávaná kniha o bílovicích – kapitoly 
z historie obce. Je toho opravdu hodně, ale 
už dost práce, máme tu za chvíli vánoce 
a já bych vás chtěl všechny pozvat na 
novinku letošních vánoc v bílovicích a to 
„bílovický vánoční jarmark“, který se bude 
konat 14.-16.12.2012 na ulici Žižkova 
– proluka mezi vinotékou a pekárnou, 
kde 14.12.2012 proběhne křest knihy 
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
– jste všichni srdečně zváni a doufám, že 
se vám tento jarmark bude líbit a vznikne 
tím dlouholetá tradice. Jaký bude program 
si můžete přečíst uvnitř Zpravodaje a na 
plakátech. Přeji všem bílovickým obča-
nům krásné prožití vánočních svátků, 
bohatého Ježíška a šťastný nový rok 2013.

Miroslav Boháček
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z jednání Rady Obce
bílovice nad Svitavou

zpRáva
Rada obce bílovice nad Svitavou se od 
předchozí schůze zastupitelstva obce 
sešla na šesti schůzích, kde se zabývala 
těmito body:

jeDnání | 5.9.2012
Rada obce schválila
•	 převod bytu na lesní 701 na dědičku 

z důvodu úmrtí majitelky
•	 kupní smlouvu 7/2012/kS na koupi 

pozemku vedeného ve zjednodušené 
evidenci, 1213/2, o výměře 69 m2 za 
cenu 1,- kč od p.křipače

•	 dohodu o ukončení nájemní smlou-
vy č. 13/2011 ze dne 20.4.2011 na 
pronájem pozemku p.č. 1181/6 ke 
dni 31.8.2012

•	 přijetí dotace ve výši 300.000,- kč 
z  rozpočtu Jmk na akci „Stavební 
úpravy 1. p. ZŠ pro umístění učeb-
ny a  vybudování nového sociální 
zařízení“

•	 přijetí dotace ve výši 20.000,- kč 
z rozpočtu Jmk na akci „Silvestrov-
ský běh do schodů“

•	 poskytnutí finančního daru na ote-
vření nového baby boxu v brně ve 
výši 4.000,- kč

•	 knihovní řád včetně nového ceníku 
poplatků a náhrad

Rada obce bere na vědomí
•	 oznámení o opravách RD kozlíkova 576
•	 informaci o přesunu Sběrného stře-

diska odpadu
•	 záměr podat výzvu k  Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majet-
kových na odkup pozemku p. č. 46/4

Rada obce nemá námitek
•	 proti vybudování parkovacích stání, 

na pozemcích p.č. 261/17 dvě par-
kovací stání a na p.č. 261/16 jedno 
parkovací stání

jeDnání | 26.9.2012
Rada obce schválila
•	 záměr pronájmu v prostorách Žiž-

kova 49 - vinotéka

•	 záměr na vypsání výběrového řízení 
zhotovitele opravy uličky Dobrov-
ského

•	 smlouvu o  zimní údržbě v  cenách 
loňského roku s  firmou pana ve-
selého

Rada obce neschválila
•	 požadavek na odprodej pozemku na 

obřanské ul. u bytovek
Rada obce bere na vědomí
•	 informaci o neutěšeném stavu komu-

nikace kollárova, žádá o předložení 
cenových nabídek na opravu

•	 postup při reklamaci přístavby ZŠ
•	 informaci ředitelky MŠ o výsledcích 

zápisu žáků do MŠ
•	 informaci o reklamaci opravy střechy 

na bD lesní 709

jeDnání | 3.10.2012
Rada obce schválila
•	 převod bytu na lesní 707
•	 dodatek Smlouvy o dílo na víceprá-

ce při přestavbě v ZŠ s  navýšením 
o 55.128,- kč

•	 záměr prodeje obecního pozemku 
718/43 a  části 1181/7 dnes pou-
žívaných jako zahrádky dnešním 
nájemníkům za cenu 400 kč/m2

•	 dodatek nájemní smlouvy s p.koz-
líčkem, nájemcem obecní hospody

•	 2. část dotace oS Žirafa dle schvá-
leného rozpočtu obce

Rada obce bere na vědomí
•	 zprávu o stavu prací na vydání knihy 

o bílovicích
•	 sdělení o  plánovaném termínu vý-

běrového řízení na funkci tajemníka 
obce

•	 zprávu o stavu jednání při zvažované 
změně svozové firmy a plánovaných 
úsporách

jeDnání | 17.10.2012
Rada obce schválila
•	 převod bytu na lesní 710 včetně 

parkovacího stání

•	 záměr na vybudování obecní cesty 
v Dolicích, nutno doplnit závaznou 
smlouvou dotčených občanů

•	 podání žádosti o  dotaci na opravu 
komunikace Husova po průtrži na 
MMR ČR

Rada obce nesouhlasí
•	 s pronájmem pozemku vedle garáží 

u hřbitova na umístění betonové 
garáže

•	 s  vybudováním štěrkové cesty dle 
žádosti p.Havlína, resp. požaduje 
doplnit žádost

Rada obce bere na vědomí
•	 sdělení o stavu svahu od sokolovny ke 

kapličce a pověřuje st. úřad k jednání 
s dotčenými stranami

Rada obce nemá námitek
•	 k  vybudování pergoly a  bazénu na 

p.č. 450/45

jeDnání | 31.10.2012
Rada obce schválila
•	 smlouvu na pronájem prostor na ul. 

Žižkova 49 stávajícím nájemcům
•	 záměr prodeje ideální poloviny chat-

ky v Těsnohlídkově údolí získanou 
do majetku obce dědictvím

•	 dohodu na projektovou dokumentaci 
projektů: přesun ekodvora a kanali-
zace Husova - zahrádky, zhotovitel 
firma Accomodea s.r.o.

•	 opravu ul. kollárovy - předláždění 
od ústí Macharovy po „baldrmanku“

•	 dotaci ve výši 15.000,- kč na akci 
„Silvestrovský běh do schodů“

•	 dodatek smlouvy s  iDS na nad-
standardní služby - noční bus pro 
rok 2013

•	 mandátní smlouvu na investiční 
činnost při projektu „přestupní uzel 
iDS“

Rada obce nesouhlasí
•	 s předloženými smlouvami „dar vi-

vAS“, žádá o posouzení právníkem 
obce

Rada obce bere na vědomí
•	 opravený předložený projekt na RD 

Husova 72 se změněnou střechou
•	 výsledky výběrového řízení na ta-

jemnici obce, kterou je od 1.11. Mgr. 
kárná

•	 vypsání výběrového řízení na zho-
tovitele opravy uličky Dobrovského 
nad starou poštou

•	 požadavek na pomoc při zajištění 
Silvestrovského běhu do schodů
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•	 zprávu p.kulhánka o  stavu střechy 
věže kostela a  případném spolufi-
nancování po předložení rozpočtu 
a prací

•	 zprávu ředitelky MŠ o výhledu počtu 
žáků v MŠ do roku 2016

•	 zprávu o drobných prasklinách v bu-
dově ZŠ, nutnost komplexního řešení 
s projektantem, TDi a zhotovitelem

•	 zprávu o pracích na knize o bílovi-
cích a předběžném termínu vydání 
knihy

jeDnání | 14.11.2012
Rada obce schválila
•	 převod bytu na Šebelova 679
•	 pronájem pozemku za bytovkou na 

obřanské 615 na zahrádku, současně 
žádá o kontrolu nájemních vztahů

•	 záměr na prodej rohových pozemků 
a předzahrádek na ul. S.k. Neumanna

•	 kupní a  prodejní smlouvu na po-
zemky dle kS 8+9/2012, manž. 
Suchyňovi

•	 přijetí dotace ve výši 20.000,- kč 
z rozpočtu Jmk na akci „Silvestrov-
ský běh do schodů“

•	 zhotovitele stavby „ulička Dobrov-
ského“ firmu MÁŠA-STAvbY s.r.o.

•	 zhotovitele projektové dokumentace 
„rozšíření kapacity ZŠ“ ing.arch. 
cahel

Rada obce bere na vědomí
•	 vypsání výběrového řízení na zho-

tovitele projektové dokumentace 
„přestupní uzel iDS“

•	 návrhy obecně závazných vyhlášek: 
svoz komunálního odpadu a popla-
tek za psy a navrhuje jejich doplnění

Rada obce nemá námitek
•	 k převodu pozemků v kÚ bílovice 

n.S. pod cyklostezkou v  majetku 
státu na Jmk

•	 ke stavbě štěrkové cesty na pozemek 
p. Havlína, požadované dokumenty 
byly předloženy

Zpracoval místostarosta 
Martin Vozka

zkrácený zápis z jednání
zaStupitelStva Obce
Zastupitelstvo schválilo navržený pro-
gram jednání, členy návrhové komise, 
ověřovatele zápisu a určilo zapisova-
telku.

Zo schválilo prodej RD č.p. 41 na 
pozemku st. p. 68/2, části pozemku st. 
p. 60/1 o výměře 16 m2, pozemku st. 
p. 68/2 o výměře 109 m2, jehož nová 
výměra vznikla sloučením části st. p. 
60/1 o výměře 16 m2 a pozemku st. p. 
68/2 o výměře 93 m2, podle geomet-
rického plánu Josefa kolínka, č. plánu 
1557-106/2012 ze dne 04.09.2012 
a pozemku st. p. 60/2 o výměře 22 m2, 
vše na ulici Poděbradově, k.ú. i obec 
bílovice nad Svitavou, manželům A. M. 
a v. M. za cenu 900.000,- kč, v souladu 
se Smlouvou o budoucím bezúplatném 
převodu pozemků a koupi nemovitostí, 
schválené na jednání Zo 10/2010-2014 
dne 18.06.2012, usnesením č. 9, za cenu 
dle čl. 1.8. kupní smlouva (smlouva 
o prodeji) je přílohou zápisu.

Zo schválilo bezúplatný převod části 
pozemku 336/3, označené jako část „a“, o 
výměře 23 m2 a část pozemku p. č. 336/6, 
označené jako část „b“ o výměře 33 m2. 
obě sloučené části jsou nově nazvané 
jako pozemek p. č. 336/9 o výměře 56 
m2, od paní v. M. na obec bílovice nad 
Svitavou, jako protiplnění za odprodej 
RD č.p. 41 na pozemku st. p. 68/2, části 
pozemku st. p. 60/1 o  výměře 16 m2, 
pozemku st. p. 68/2 o výměře 109 m2, 
jehož nová výměra vznikla sloučením 
části st. p. 60/1 o výměře 16 m2 a po-
zemku st. p. 68/2 o  výměře 93 m2,dle 
geometrického plánu Josefa kolínka č. 
plánu 1557-106/2012 ze dne 04.09.2012 
a pozemku st. p. 60/2 o výměře 22 m2, vše 
na ulici Poděbradově, k.ú. i obec bílovice 
nad Svitavou.

obě předešlé transakce se týkaly již 
dříve schválených ujednání ohledně 
řešení Dobrovského ulice, bez nichž by 
se výstavba komunikace na Dobrovské-

ho ulici nemohla dokončit, nebo by se 
dokončení značně prodražilo.

Zo schválilo prodej pozemku p.č. 929/8 
o výměře 476 m2 na Havlíčkově ulici, 
k. ú. obec bílovice nad Svitavou, za 
celkovou cenu 10.000,- kč.
Jedná se o pozemek v  severním skal-
natém svahu porostlý náletovými dře-
vinami, který není pro obec využitelný.

Zo schválilo prodej pozemku p.č. 
261/19 o výměře 181 m2, k.ú. obec 
bílovice nad Svitavou za cenu 900,- 
kč/m2, to znamená za celkovou cenu 
162.900,- kč.
Pozemek je obklopen pozemky soukro-
mého vlastníka a nemá vlastní přístu-
povou cestu.

Zo schválilo koupi pozemku, vedené-
ho ve zjednodušené evidenci 262/302, 
původ Pk o výměře 266 m2, k.ú. obec 
bílovice nad Svitavou, za dohodnutou 
kupní cenu 1,- kč.
Tento pozemek slouží jako protihodno-
ta pozemku předešlého, jedná se o část 
komunikace Jiráskovy ulice.

Zo schválilo směnu části pozemku st.p. 
480 o výměře 39 m2, nově nazvanou 
jako p.č. 1329 ve vlastnictví l. b. za část 
pozemku p.č. 1208/7, nově nazvanou 
jako p.č. 1208/21 o výměře 42 m2 ve 
vlastnictví obce bílovice nad Svitavou, 
vše k.ú. i obec bílovice nad Svitavou.
Jedná se o řešení, díky kterému bude 
možné upravit cestu do Trávníků za sta-
rou poštou, na jejíž stav si občané stěžují 
již několik (desítek) let. občané, kterých 
se toto řešení týká, byli obeznámeni se 
záměrem v předstihu písemně a nikdo 
se k návrhu nevyjádřil.

Zo projednávalo návrh na přijetí daru 
pozemků p.č. 450/58 a 450/62 od 
společnosti vivAS cZ, s.r.o. Jedná se 
o pozemky v lokalitě na Nivách, které 
místně náleží k  jednomu z  bytových 

BílovIce naD SvITavoU konaného Dne 20.09.2012

MALBA 14 Kč/m2

NÁTĚR DvEŘí 350 kč/kus
Natíráme i radiátory, fasády, okna aj. 
tel. 606 469 316
bílovice nad Svitavou a okolí
www.maliribrno.cz

řádková inzerce



domů a jsou jakoby součástí parkovi-
ště. v této lokalitě má stále velká část 
komunikací soukromého vlastníka 
a  není dořešen převod na obec. Pro-
běhla dlouhá diskuse a zastupitelstvo 
se rozhodlo, že se situaci pokusí vyřešit 
formou smlouvy s vlastníky bytových 
domů, kteří musí souhlasit, že tento dar 
následně přijmou od obce, protože obci 
samotné by vlastnictví těchto pozemků 
nepřineslo žádnou výhodu. o přijetí 
daru a podmínkách rozhodne Zo na 
svém příštím zasedání.

Zo zvolilo novým předsedou finanč-
ního výboru pana ing. Jiřího klímu 
a  novým členem finančního výboru 
pana vítězslava Švejdu.

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu 
o partnerství mezi občanským sdruže-
ním Živá tradice pro bílovice a obcí 
bílovice nad Svitavou, dle přílohy, 
a Dohodu o spolupráci – název projektu: 
Rekonstrukce krojů bílovice nad Svita-
vou, mezi občanským sdružením Živá 
tradice pro bílovice a obcí bílovice nad 
Svitavou, dle přílohy.
Pokud vyjde dotace na rekonstrukci 
krojů podaná občanským sdružením 

na MAS Moravský kras, obec se bude 
podílet na nákladech do maximální výše 
10% celkové částky.

v  Různém vystoupila Dr. bartáková 
s  připomínkou, že by se měl v  obci 
nějakým komplexním způsobem vyřešit 
stánkový prodej – například stánek, který 
bývá už několikátý rok občasně postaven 
v letních měsících u zastávky na Žižkově 
ulici, je umístěn nevhodným způsobem a 
zasahuje do chodníku, občané si stěžují 
na ztížený průchod. vedení obce by se 
mělo zamyslet nad vyhrazením vhodné-
ho místa pro stánkový prodej.
Paní Uhrová vystoupila s  oceněním 
vzniku občanského sdružení Živá 
tradice pro bílovice a vyzvala členy, aby 
seznámili občany se záměry sdružení 
v  příštím vydání bílovického zpravo-
daje. Dále se zeptala, proč rada obce 
schválila příspěvek pro baby box v brně. 
Starosta k baby boxu odpověděl, že ve-
dení obce bylo požádáno o příspěvek na 
rekonstrukci, která proběhla, rada vzala 
výzvu jako podporu dobré věci a navíc to 
bere jako možnost zviditelnění bílovic 
v regionu v dobrém slova smyslu. Mís-
tostarosta doplnil, že si myslí, že když 
bude s naší podporou zachráněno byť 

jediné dítě, tak tato akce měla smysl, za 
což sklidil potlesk.
Dále vystoupila paní Appelová s podě-
kováním obci za podporu divadelní ho 
souboru bota a navázala dotazem, jestli 
by se mohlo něco udělat s  ilegálním 
prodejem alkoholu v trafice u nádraží, 
kam se stahuje „ne zrovna reprezenta-
tivní vzorek obyvatelstva“, jsou zde od 
brzkých ranních do pozdních večerních 
hodin, někdy dokonce v  podnapilém 
stavu, a i přes zákaz kouření mají neu-
stále zapálenou cigaretu. Starosta odpo-
věděl, že zapojí v této věci obecní policii 
a vznese upozornění a připomínky na 
provozovatele prodejny.
Starosta dále referoval, že obec žádá 
o dotaci na svoz bioodpadu – jednalo 
by se o nákup auta a pěti kontejnerů, 
kam by občané mohli ukládat bioodpad, 
protože má v roce 2014 vejít v platnost 
vyhláška EU, která bude zakazovat 
pálení zahradního odpadu.

Protože už neměl nikdo další žádné 
dotazy a připomínky, starosta pozval 
občany na příští zasedání a ukončil 
jednání zastupitelstva obce.

Zapsala Vendula Bartáková
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UlIce  
DoBRovSkého
koncem října byla zkolaudována a pře-
dána k užívání část ulice Dobrovského. 
kromě položení dlažby na komunikaci 
byla vybudována také parkovací místa a 
určeno prostranství na travnaté plochy 
(vše zahrnuto již v návrzích projektové 
dokumentace). v zatáčce před mostem 
a v silnici za mostem byla instalována 
dvě zrcadla pro lepší přehled řidičů. 
Dopravní značení bylo navrženo a od-
souhlaseno Policií ČR. Rekonstrukce 
této místní komunikace byla v hodnotě 
4.907.541,- kč včetně DPH. obec 
uhradila část ceny v letech 2011/2012 
ve výši 2.948.274,-kč , další část ceny 
bude hrazena ve třech rovnoměrných 
splátkách v letech 2013, 2014, 2015 bez 
navýšení a bez úročení.

UlIce  
hUSova
Proběhly dokončovací práce na rekon-
strukci části Husovy ulice, kde došlo při 
přívalových deštích v červenci tohoto 
roku k poškození komunikace a kana-
lizačního potrubí. Dodělala se příčná 
vpusť na odlehčení odtoku dešťové vody 
a opravy byly dokončeny položením 
chodníku.

PRoBlém Se  
vSakovacímI  
STUDnamI
Na Nivách byly opět vyčištěny vsa-
kovací studny na dešťovou vodu, bylo 
zaplaceno 90.000,-kč. Studny musí být 
čištěny každoročně kvůli neustálému 
znečišťování filtrů. Tentokrát se zjistilo, 
že studny jsou zaneseny výkaly a splašky 

z odpadních vod. Po důkladném kame-
rovém šetření se zjistilo, že 4 domy na 
Nivách nebyly řádně napojeny na splaš-
kovou kanalizaci a odpad byl vypouštěn 
právě do vsakovacích studní. Situace 
je nyní v  řešení, obec bude požadovat 
odškodnění.

hřIšTě  
PRo školkU
v říjnu bylo zprovozněno v areálu škol-
ního dvora za budovou obecního úřadu 
dětské hřiště s průlezkami, které budou 
využívat děti z mateřské školy. Hřiště je 
oploceno.

PřeDlážDění  
kolláRovy UlIce
Právě probíhá předláždění kollárovy 
ulice. Dlažba bude měněna od napojení 
na Husovu ulici (od pumpy) po stezku 
nazývanou baldrmanka (spojení kollá-
rovy s Husovou ulicí).

nOvinky z naší Obce



Zákon o místních poplatcích od příš-
tího roku zavádí nový strop výběru 
poplatku za svoz a likvidaci odpadů 
až na 1000 kč na jednoho občana.

jak Se To  
PRomíTne Do našIch 
Peněženek?
každá obec má právo stanovit si výši 
poplatku dle svého uvážení - musí 
se brát v potaz jak výdajová tak 
příjmová stránka za svoz a likvidaci 
odpadů. v naší obci se dosud pla-
tilo za odpad 500 kč na jednoho 
obyvatele - tedy nejvyšší zákonem 
přípustná částka. i přes to obec na-
příklad za rok 2011 doplácela  přes 
1 600 000 kč za likvidaci odpadů. 
A doplácí již dlouhou dobu.
Je tedy zjevně nutné poplatek zvýšit. 
Pokud by obec neměla doplácet 
nic, vypočítaný poplatek by činil 
v  příštím roce necelých 900 kč na 
občana. Protože vedení obce ale 
nechce v dnešní nelehké době zatě-
žovat občany tak velkým finančním 
skokem, rozhodlo se ustavit výši 
poplatku na 650 kč.

a Za co všechno 
Se vlaSTně PlaTí 
a Z Čeho má oBec 
Příjem?
Zaplatit musíme nejen svoz a likvi-
daci odpadků, které naházíme do 
své vlastní popelnice, ale i likvidaci 
nebezpečných odpadů, odpadů 
v ekodvoře, odpadu v kontejnerech 
zahrádkářských kolonií a  v ne-
poslední řadě i odvoz tříděného 

JAk se
zvÝší 
poplATek 
ZA svoZ 
a likvidaci 
OdpadŮ

k2 BUDe koneČně 
SchůDná
v  brzké době, v závislosti na počasí, 
započnou práce na rekonstrukci Dob-
rovského návrší (část ulice za Starou 
poštou nazývaná k2). Jsou k dispozici 
finanční prostředky, dlažba i projekt, 
cena vychází z výběrového řízení. Re-
konstrukce bude rozdělena na tři etapy. 
bude zde položena zámková dlažba 
a tzv. „koňské schody“ (jeden delší a více 
kratších za sebou).

aUTo PRo oBecní úřaD 
a PRo oBecní PolIcII
Za peníze uspořené v rozpočtu obce 
za rok 2012 z dlouhodobé pracovní 
neschopnosti jednoho ze strážníků 
obecní policie, zakoupilo vedení obce 
automobil Škoda Roomster pro potřeby 
obecního a stavebního úřadu. Starší 
auto – Felicie, doposud užívané obcí, 
stavebním úřadem a strážníky obecní 
policie, je označeno výrazným potiskem 
obecní policie a zůstalo pro potřebu 
obecní policie.

DoTace
obec získala finanční alokaci SFŽP 
na dotaci Protipovodňová opatření, ve 
výši 3.000.000,- kč. Zakázka prošla 
výběrovým řízením, k realizaci dojde 
v roce 2013. Dotace je spojena s vy-
budováním nového bezdrátového roz-
hlasu po celé obci, prosíme tedy ještě 
několik měsíců občany o shovívavost 
s  dosluhujícím obecním rozhlasem. 
v této situaci by byla oprava rozhlasu 
neekonomická.
obec dostala akceptačním dopisem 
vyrozumění o přiznání dotace na ii. 
etapu projektu Revitalizace sídelní 
zeleně, kam se řadí plochy zeleně 
v  areálu školky, podél hlavního sil-
ničního tahu obcí na obřanské ulici 
a na hřbitově.
Zastupiteli panu Trnkovi se podařilo 
získat z kraje dotaci ve výši 300.000,- 
kč na rozšíření kapacity školy, po-
krývající část potřebných finančních 
prostředků. Třída pro 17 žáků je 
vybudována v prostorách uvolněného 
bytu po bývalém školníkovi. Společně 
se třídou bylo vybudováno i sociální 
zařízení.
obec získala dotaci 20.000,- kč z kra-
je, na pořádání Silvestrovského běhu 

do schodů, který se uskuteční tradičně 
31.12. dopoledne.
vedení obce podalo žádost o dotaci na 
akci „Svozový systém biologicky roz-
ložitelného komunálního odpadu“. 
v rámci tohoto projektu bude zakou-
pena „multikára“ na odvoz bioodpadu 
a 5 kontejnerů, které by byly rozmís-
těny po obci na vytipovaných místech, 
čímž by odpadlo nepohodlné odvážení 
biologického odpadu do ekodvora.
obec požádala o dotaci pro obecní 
knihovnu. v rámci dotace získáme 
příspěvek na nový Pc a finanční 
prostředky na koupi software , který 
umožní rezervaci knih on-line.

PřIPRavované  
PRojekTy
vedení obce připravuje projekt na další 
rozšíření kapacity základní školy, podání 
žádosti o dotaci bude v roce 2013, rea-
lizace do 2014.
obec vlastní studii na výstavbu do-
pravního uzlu iDS JMk u vlakového 
nádraží, nyní je snahou obce zajistit 
projektovou dokumentaci ve všech stup-
ních, včetně stavebního povolení a mít 
projekt nachystaný k podání žádosti 
o dotaci. celková investice se odhaduje 
na 35 milionů, vedení obce usiluje o zís-
kání dotace na realizaci projektu.
Projekčně se řeší kanalizace v Trávní-
kách, kde po několika přívalových deš-
tích bylo poškozeno potrubí kanalizace, 
oprava bude probíhat v roce 2013.

STížnoST na oBČeR-
STvení na vlakovém 
náDRaží vyříZena
Na posledním zastupitelstvu byl vzne-
sen podnět od občanů ohledně řešení 
situace u trafiky na vlakovém nádraží, 
kde neustále vysedává skupina lidí po-
píjejících alkohol a vyvolává nepříjemný 
dojem u lidí čekajících na odjezd vla-
kem. vedení obce řešilo stížnost s Čes-
kými drahami a pronajímatelem trafiky, 
který nechal odstranit židle a stůl, vydal 
zákaz prodeje alkoholu a vlastník bu-
dovy následně provedl několik kontrol 
dodržování nařízení.

Vypracovala Vendula Bartáková ve 
spolupráci s místostarostou Martinem 

Vozkou a tajemnicí Idou Kárnou.
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odpadu - přičemž likvidace odpadů 
z popelnic a ekodvora tvoří převážnou 
část vynaložených financí.
Na příjmové stránce je pak výběr po-
platku od občanů, finance získané za 
vytříděný odpad, poplatky za uložení 
v  ekodvoře, za malé spotřebiče a  že-
lezný šrot.
Zajímavým faktem je, že skutečná výše 
poplatku se přepočítává na daný rok 
z příjmů a výdajů 2 roky zpátky. Tedy 
poplatek na rok 2013 se počítá z výdajů 
na rok 2011. Pokud se podaří snížit 
výdaje za svoz a likvidaci odpadu, mohli 
bychom v budoucnu platit méně.

jak na To?
vedení obce nyní usilovně pracuje na 
vyjednání lepších finančních podmínek 
za služby týkající se svozu odpadu.
Dále se nabízí stále velký prostor ve 
třídění odpadu. Dle porovnání s  jiný-
mi obcemi jsou bílovičtí občané velmi 
zodpovědní a třídí dobře, stále se ale 
ještě v odpadních nádobách u některých 
domů dají zahlédnout nesešlapané PET 
lahve, papír a sklo. 

ZkUSme TříDIT oPRavDU 
všIchnI, vyPlaTí Se To!

vedení obce podalo žádost o dotaci na 
svoz bioodpadu, další možnosti vidíme 
ve třídění kovů a velkoobjemových 
odpadů, kdy velké spotřebiče je mož-
né místo do ekodvora zavézt přímo 
do prodejny, kde kupujete spotřebič 
nový. Tím ušetříte obecní pokladně 
i sami sobě, protože ani ekodvůr není 
ve skutečnosti zadarmo, ale zaplatíme 
si ho ve svém „poplatku za popelnici“ 
všichni. Zkusme se zamyslet - bio-
logický odpad zkompostujme, starý 
nábytek nabídněme v bazaru, pneuma-
tiky nechme v pneuservisu, kde je musí 
zdarma odebrat, třiďme i  konzervy 
a plechovky od piva...
bohužel šetrné domácnosti doplácí na 
ty, kterým je výše produkovaného od-
padu lhostejná - je to k naštvání, ale je 
to realita. Donuťme tedy ty, co netřídí, 
se nad sebou zamyslet. Minimálně snad 
tímto článkem. v  budoucnu můžeme 
ušetřit všichni.

Vendula Bartáková 
ve spolupráci s místostarostou obce

vÝSledky 
kRajSkÝcH vOleb
volby do zastupitelstev krajů, které se konaly ve dnech 12.10. – 13.10.2012 – 
výsledky v bílovicích nad Svitavou

voličů 
v seznamu

vydané 
obálky

volební 
účast v %

odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

2 603 1 221 46,91 1 220 1 193 97,79

Název celkem hlasů v %
křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 324 27,15
Česká str.sociálně demokrat. 203 17,01
ToP 09 a Starostové pro JMk 132 11,06
občanská demokratická strana 127 10,64
komunistická str.Čech a Moravy 121 10,14
Strana zelených 67 5,61
Česká pirátská strana 45 3,77
„Sdružení nestraníků“ 43 3,6
Strana svobodných občanů 29 2,43
Strana Práv občanů ZEMANovci 25 2,09
NEZÁviSlí 23 1,92
Moravané 16 1,34
SUvERENiTA - blok Jb pro JMk 9 0,75
Folklor i Společnost 6 0,5
volte Pr. blok www.cibulka.net 5 0,41
NEZÁviSlí DEMokRATÉ 4 0,33
věci veřejné 3 0,25
konzervativní strana 3 0,25
Strana soukromníků ČR 2 0,16
Nár.socialisté-levice 21.stol. 2 0,16
Dělnic.str.sociální spravedl. 2 0,16
koruna Česká (monarch. strana) 1 0,08
REPUbl. STR. ČEcH, MoRAvY A SlEZkA 1 0,08

Podle údajů zveřejněných na webových 
stránkách obce zpracovala Jana Skládanková.

ProdáM
dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně 
a kompletní oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. tel.: 777 106 709

řádková inzerce
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vydání nové knihy o Bílovicích provází dlou-
há historie a smíšené pocity. Původně u její-
ho vzniku stálo několik nadšenců, kteří chtěli 
svou prací, vzpomínkami a historickými fakty 
navázat na dřívější brožurky o Bílovicích.
Současná kniha vznikala mnoho let. Do 
konečné podoby ji přivedl pan učitel Paed-
Dr. Pavel kováč, který učí na naší základní 
škole. Sice není rodilým „Bílovičákem“, ale 
Bílovice mu přirostly k srdci. ve spolupráci 
s obcí a dalšími desítkami lidí, kteří menší či 
větší mírou přispěli k vytvoření tohoto díla, 
se panu kováčovi podařilo dokončit práci, 
aby kniha mohla letos konečně vyjít.
Požádali jsme tři z autorů o vyjádření ke vzni-
ku knihy, která je v dějinách obce významnou 
kulturní a historickou událostí.

několIk oTáZek  
PRo Pana nejeZchleBa
Jak vznikl nápad vytvořit knihu, kdo 
byl u tohoto nápadu?
když přišlo z Prahy schválení nového 
znaku bílovic nad Svitavou a blížilo se 
půl tisíciletí od první písemné zmínky 
o bílovicích, přišel s  nápadem sepsat 
knihu o historii bílovic tehdejší starosta 
vilém kleveta. Ustavil kolektiv autorů 
ve složení PhDr.vladimír ondruš, 
PhDr. Jiří Jaroš a bořivoj Nejezchleb.

Jak a kde se sbíraly materiály, fakta, 
archiválie?
vycházelo se z  toho, co bylo dříve 
vydáno, byla to publikace Aloise kaly 
bílovice nad Svitavou, publikace autorů 
bartoš - Jaroš bílovicko, články a sbor-
níček Miloslava Procházky, bílovický 
zpravodaj… To ale bylo málo, neúplné, 
a tak se PhDr. ondruš vydával bádat 
do archivů a odborné literatury, aby 

všechna uváděná fakta byla ověřena 
a doplněna o dosud neznámé údaje. 
kniha např. obsahuje snímek nejstaršího 
zápisu o bílovicích.

Jaká byla původní koncepce a uvažo-
vaný obsah?
byla vypracována koncepce a rozdělena 
do kapitol, jejichž zpracování dostali 
za úkol jednotliví autoři. Snahou bylo 
zachytit historii bílovic od pravěku po 
současnost. A doplnit text dostupnými 
a dosud v bílovicích nepublikovanými 
mapami, fotografiemi a reprodukcemi 
děl výtvarníků, kteří v bílovicích žili 
a pracovali.

Čím se dá vysvětlit, že kniha se rodila 
dlouho, vlastně řadu let?
Materiály se získávaly obtížně a po od-
stoupení Dr. Jaroše a úmrtí Dr. ondruše 
toho na mne zůstalo mnoho. obec pak 
získala spolupráci PhDr. Augustina 
Šika a PhDr. Františka Čapky, cSc, 
kteří měli velké zkušenosti s vydáváním 
podobných publikací, a tak mohla být 
kniha v  roce 2006 konečně dána do 
tisku.

Došlo během tvorby knihy k nějakým 
zajímavostem nebo kuriozitám?
k této otázce mne napadá pouze sku-
tečnost, že po volbách v roce 2006 za 
starostování ing. Pavla Doležala obec 
další tisk zastavila a teprve na základě 
iniciativy nynějšího starosty Miroslava 
boháčka byla práce na vydání obnovena.

Pavel kováč
lITTeRa ScRIPTa maneT  
(naPSané Dílo ZůSTává)
Na knize bílovice nad Svitavou, která 
konečně spatřila světlo světa, jsem měl 
tu čest se také trochu podílet. To, že 
se píše o bílovicích kniha, asi vědělo 
spoustu lidí a já se přiznám, příliš velkou 

pozornost jsem tomu nevěnoval. letos 
v  červenci mne oslovil pan starosta 
Miroslav boháček, jestli bych se mohl 
zúčastnit práce na dokončení knihy, kte-
rá měla vyjít už v roce 2006, ale její tisk 
se tehdy nakonec neuskutečnil. Pustili 
jsme se do toho. v knize jsou kapitoly, 
které nebylo třeba upravovat a potvrzuji, 
že jich byla více než polovina, jsou na-
psány s velkou erudovaností a zřetelným 
entuziasmem. byly tam však i kapitoly, 
které bylo třeba aktualizovat a částečně 
dopsat. Téma současných bílovic zůsta-
lo otevřené a nedopsané. Musím říci, že 
mi v práci nejvíce pomáhal pan Zdeněk 
Mrkos a také pracovníci obecního úřadu 
v bílovicích v čele s panem starostou. 
Času nebylo nazbyt. Přizval jsem ke 
spolupráci i členy mediální a kulturní 
komise obecní rady a musím říci, že 
jsem se mnohokrát v  životě nesetkal 
s takovým zaujetím a snahou pomoci. 
„klobouk dolů!“ velikým problémem 
bylo grafické provedení knihy. Já sám za 
sebe jsem si vlastně jako první poznám-

Od pRavěku pO SOučaSnOSt
O bílOvicícH nad SvitavOu
kniHa



9

ku při zhlédnutí původního materiálu 
k vydání knihy napsal – jiná grafika. Té 
se pak nakonec excelentně zhostil, po 
mnoha diskuzích členů výše uvedených 
komisí, pan David Winter z bílovic. Pro 
mě bylo překvapující, že dobrých foto-
grafií různých míst obce zase tolik není. 
A tak si nesmírně vážím obrovského 
nasazení lidí, uvedených v knize, kteří 
přinesli ze svých alb stovky fotografií, 
a my je pak společně vybírali. Dovolím 
si poznámku, jen tak mimochodem: 
bílovice nad Svitavou by si zasloužily 
reprezentativní samostatnou knihu 
„bílovice v obrazech včera a dnes“. Nedá 
mi to ještě jednou nevrátit se ke jménu 
pana Zdeňka Mrkose. bez něj si každo-
denní práci na knize, ale i samotné finále 
neumím vůbec představit. Tolik času, 
energie a nových nápadů, prověřování 
informací, zpřesňování a rad, to může 
dát jen člověk, který se o věc opravdu 
zajímá a dělá ji srdcem.
kniha je na světě a o letošních vánocích 
si ji budete moci přečíst. Spoléháme 
na laskavost váženého čtenáře, který 
v knize bude hledat a nalézat spoustu 
zajímavých a nových informací o bílo-
vicích nad Svitavou s vírou, že se bude 
rád k  této knize vracet. Psát o místu, 
které důvěrně známe a které znají také 
naši spoluobčané, má svá úskalí. Skoro 
se neodvažuji připomínat, že i když 
je v  knize citována řada pramenných 
informací a ověřených faktů, vždy se 
do textu dostanou i subjektivní názory 
pisatele. Je zcela očekávatelné, že mno-
hým čtenářům budou v  knize chybět 

dopsána. Její rozšíření, anebo zcela nový 
pohled, může být výzvou pro budouc-
nost. Na závěr mi dovolte připomenout 
moudrá slova mého dědečka. Říkával 
mi, že jsou nejméně čtyři věci, které 
člověk nemůže vzít nikdy zpět. kámen, 
který jsme jednou hodili. Slovo, které 
jsme jednou vyslovili. Příležitost, kterou 
jsme promarnili a čas, který uplynul.

Zdeněk Mrkos
je DoBře,  
že koneČně vycháZí
občané bílovic se po dlouhých letech 
konečně dočkali nově vydávané publika-
ce o bílovicích. Je to určitě dobrý krok. 

Alois kala tu předchozí vydal v roce 
1931 a později si postěžoval, že nejde na 
odbyt. Dnes si ji půjčujeme jako velkou 
vzácnost. Já jsem si ji dokonce nedávno 
nechal vyvázat, neboť jsem už přestal 
věřit, že ta nová vůbec kdy vyjde.
Teď, kdy neuvěřitelné se stalo skutkem, 
navrhuji, aby se obecní vyhláškou dala 
občanům povinnost do každé domác-
nosti zakoupit 2 výtisky. Samozřejmě, 
že ve škole musí být zařazena mezi 
povinnou četbu.
Ale dosti sarkasmu. Znám možná 
všechny texty, které o bílovicích byly 
napsány, ale mám špatnou paměť, a když 
se chci k něčemu vrátit, musím to prac-
ně vyhledávat ve starých Zpravodajích 
a těch několika starých brožůrkách, co 
kdy byly vytištěny.
Novou knihu jsem dosud nečetl. Jména 
autorů textů v této publikaci jsou však 
pro mne zárukou kvality. Možná si to 
většina lidí neuvědomuje, ale bílovice 
mají výjimečné štěstí, že autoři měli 
k obci přímou vazbu a to je vždy velká 
přidaná hodnota. osobně mám asi nej-
větší radost z toho, že se vydání knihy 
dočkal pan bořivoj Nejezchleb, náš 
učitel dějepisu a kronikář obce. Jeho 
články a přednášky konečně dostaly 
ucelenou podobu.
věřím, že publikaci ocení nejen staro-
usedlíci, kteří si připomenou svoje mládí 
a možná se dozví něco nového o svých 
předcích. i novým spoluobčanům snad 
umožní lépe se zorientovat v  historii 
naší obce a pomůže jim zde rychleji 
„zakořenit“.
Se svým vlastním příspěvkem při do-
končení publikace bohužel spokojený 
nejsem, určitě bych mohl něco ještě 
zlepšit - a tak skrytě doufám, že si těch 
chyb, které vidím já, „laskavý čtenář“ 
vůbec nevšimne.

a na ZávěR  
STaRoSTa oBce  
mIRoSlav BoháČek
Jsem velice rád, že konečně vychází kniha 
o bílovicích – kapitoly z historie obce. 
když jsem byl zvolen místostarostou 
v říjnu 2010, nevěděl jsem, jaký klenot 
se zde skrývá. během roku 2011 jsme 
se společně s kolegou Arnoštem Hu-
ňařem - starostou obce, (tak mě Adík 
vždy představoval - kolega), začali znovu 
zabývat vydáním knihy o bílovicích, 

Pěstní klín z Bílovic n. Svitavou, unikátní 
doklad o pobytu člověka na tomto území

některé události, případně konsekvence 
v chování lidí a poplatnosti doby. Může 
se jim také zdát, že zatímco jedno obdo-
bí, či celá epocha, je příliš podrobná, tak 
právě ta, která je zajímala, „klouže“ jen 
po povrchu. Myslím si, že tato kniha je 

Bohatou historii obce dokládají i dobové fotogarfie. Sokolské koupaliště, 1926.



která již původně byla nachystána na 
tisk v roce 2006. Řekli jsme si: „Musíme 
to konečně vydat.“ A tak začal koloběh, 
kde probíhaly nové korektury, obrazové 
přílohy atd. Je strašná škoda, že se toho 
Arnošt nedožil a myslím si, že by se mu 
kniha líbila. vzhledem k  této události 
se konečné zpracování knihy chvíli zdr-
želo, ale nyní když píši tento článek, tak 

probíhají knihařské práce. chtěl bych 
zde poděkovat několika lidem, kteří se 
zasloužili o to, že tato kniha konečně 
vyšla. Jsi to TY Arnošte, však víš…., 
dále bych chtěl poděkovat za předešlé 
zpracování a korekci knihy panu Doc. 
PhDr. Františku Čapkovi, cSc., PhDr. 
vladimíru ondrušovi a PhDr. ladislavu 
bartošovi. chtěl bych také poděkovat 

vedoucímu autorského kolektivu panu 
bořivoji Nejezchlebovi, který knize dal 
hodně roků života a v neposlední řadě 
bych chtěl také poděkovat panu učiteli 
PaedDr. Pavlu kováčovi, který poslední 
měsíce věnoval knize veškerý svůj volný 
čas, dále pak panu Zdeňku Mrkosovi, 
který svými vědomostmi a  archivní 
fotogalerií přispěl ke zdárné aktualizaci 
a korekci knihy. Děkuji také za nové 
grafické zpracování knihy panu Davidu 
Winterovi, dále kulturní a mediální ko-
misi za podporu při vytvoření barevné 
přílohy. Děkuji také všem ostatním, 
kteří se na knize podíleli. Dovolím si 
tvrdit, že jsme konečně dokončili dílo, na 
které čeká jak starší, tak určitě i mladší 
generace starousedlíků, zároveň před-
pokládám zájem i nově přistěhovaných 
občanů, kteří se rozhodli v naší obci žít 
a vychovávat své děti. Závěrem bych 
vás všechny chtěl pozvat na slavnostní 
pokřtění knihy, které se bude konat 
v rámci akce „bílovický vánoční jarmark“ 
dne 14.12.2012 od 18:00 hod., abychom 
společně oslavili vydání knihy bílovice 
nad Svitavou – kapitoly z historie obce.

k předchůdcům letos vydávané knihy 
o  bílovicích je třeba zařadit útlou 
knížečku nazvanou „bílovice nad Svi-
tavou“, kterou redigoval pan Alois kala 
(1931), brožurku „výletní bílovice nad 
Svitavou“ pana Miloslava Procházky 
(1988) a zatím zřejmě nejnovější vy-
daný text „bílovicko“ (1993) autorů 
ladislava bartoše a Jiřího Jaroše. v je-
jím úvodu kronikář bořivoj Nejezchleb 
uvádí výčet řady starších drobnějších 
publikací týkajících se naší obce.
„bílovicko“ vyšlo pod hlavičkou 
Společnosti přátel historické vlas-
tivědy. Autoři vědecky stručně, ale 
přesto zajímavě přibližují informace 
o naší obci a o území, na kterém se 
rozkládá. Jde o poznatky z dávných 
historických nebo z archeologických 
pramenů - mimo jiné popisují nábo-
ženské poměry, poddanské poměry, 
vývoj mlýna aj.

„výletní bílovice“ uvádí v úvodu 
zeměpisná i místopisná fakta. Po 
nich následuje text plný jmen našich 
umělců z nejrůznějších oborů, kteří se 
bílovicemi jen mihli, nebo sem přichá-
zeli častěji za inspirací či odpočinkem. 
Autor vede výletníka bílovicemi téměř 
krok za krokem a uvádí historické 
nebo kulturní zajímavosti k  jednotli-
vým místům v obci a okolí. Pojednání 
je doplněno kapitolkou autora Jana 
Skutila o místním jménu bílovice nad 
Svitavou, jeho pravděpodobném vzniku 
a dalších zajímavostech tvorby názvů 
měst a obcí.
knížečku „bílovice nad Svitavou“ od 
Aloise kaly vydala Národohospodářská 
propagace v brně, za podpory tehdejší 
obecní rady bílovic nad Svitavou. 
v knize je přes 100 stran textu dopl-
něných více než třiceti fotografiemi 
a kresbami. většina z nich okamžitě vy-

dříve vydané publikace
O bílOvicícH nad SvitavOu volává touhu vybavit si současný vzhled 

zobrazených míst. Někdy je to snadné 
(nádraží, kostel, Sokolovna apod.), ale 
u některých je těžké se zorientovat 
(zejména „náves se starobylým selským 
stavením“ je těžko řešitelná hádanka).
kapitola o vývoji obce jde od nejhlub-
ších dějin oblasti přes první zmínky 
o obci až ke stavu v době vydání knížky. 
Čtenář se dozvídá, jak bílovicemi táhla 
historie - robota, pustošení armádami, 
válečné půjčky, přírodní katastrofy, ale 
dozvídá se také, jak se obyvatelé bílovic 
s tím vším vypořádávali a postupně 
obec zvelebovali, v souladu s celkovým 
rozvojem našich zemí.
Najdeme zde řadu letopočtů, se kte-
rými jsou spojené události důležité 
a zajímavé pro místní obyvatele. Na-
příklad, že v roce 1901 byl vybudován 
hřbitov, v  roce 1904 zřízen poštovní 
úřad, v roce 1909 byla ve mlýně zřízena 
elektrárna a v roce 1912 byl vystavěn 
kostel. Stručné pojednání o dění svě-

Pohled na současné Bílovice z Vyhlídky na Liduščině cestě
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tové války je následováno seznamem 
32 legionářů pocházejících z bílovic 
a zmínkou o pomníku obětem války.
obsáhlé pojednání o školství v bílo-
vicích hovoří o budovách, ve kterých 
se učilo, a jmenovitě také o význam-
ných učitelích, ředitelích, učitelských 
sborech včetně farářů vyučujících 
náboženství. velmi poučná a také plná 
konkrétních jmen je kapitola „Správa 
obce - cesta od poddanství k  samo-
správě“.
oddíl o spolcích a korporacích uvádí 
data zakládání spolků, jednot či 
politických stran, které jistě 
odrážely celkovou situaci ve 
státě. První takové vznikaly 
v  letech 1893 až 1896 (Sbor 
dobrovolných hasičů, Potrav-
ní spolek, Tělocvičná jednota 
Sokol, kostelní jednota), 
další pak kolem roku 1918 
a dál (vzdělávací beseda 
Havlíček, včelařský spolek, 
Jednota zaměstnanců drah, 
Družstvo pro postavení 
Sokolovny, občanská zá-

v letošním roce připravila obec poprvé 
kulturně-společenskou akci spojenou 
s  vánočními svátky – od pátku 14. 
prosince do neděle 16. prosince bude 
na návsi – v proluce mezi vinotékou 
a pekárnou – uspořádán bílovický 
vánoční jarmark. 
Najdete zde prodejní stánky nabízející 
především drobné vánoční dárky, jako 

např. zdobené perníčky, květinové deko-
race, textilní hračky a dekorace, vánoční 
ozdoby a šperky z korálků, malované 
skleněné obrázky. Nebude chybět vá-
noční občerstvení a o víkendu i zabijač-
kové speciality. kromě toho bude možné 
na místě zakoupit nově vydanou knihu 
o naší obci a letos vydané cD vánoční 
strom s vánočními písničkami, které 

bílovický vánoční
jarmark 2012

ložna, Spolek katolických žen a dívek, 
Rybářský spolek, okrašlovací spolek, 
několik politických stran a mnoho 
jiných seskupení) - uváděné jsou po-
stupně podle vzniku, až do roku 1931.
Nechybí ani kapitoly s popisem histo-
rických zvyků, obyčejů a krojů, pověsti 
a příhody z bílovic a blízkého okolí, 
stručné texty o okolních obcích, rady 
lékařské a zvěrolékařské, pojednání 
o  motýlech a broucích našeho kraje, 
rady k vycházkám bílovickými lesy, 
údolím a nejbližším okolím (z nich 

většina je plně použitelná dosud). 
Na konci je seznam majitelů 
domů v roce 1930 - celkem 
jde o 421 domů. v  závěru 
svazku je zařazeno 15 strá-
nek dobových inzerátů, ve 
kterých se nádherně odrá-
ží obchodnické, kulturní 
i  spolkové dění bílovic 
a brna roku 1931.

Těším se na to, 
co najdeme v knize nové.

Jana Skládanková

nazpívaly děti z místní základní školy 
(folklórní soubor bystrouška) pod vede-
ním paní učitelky bohuslavy Hamákové 
a pana učitele Pavla kováče. k prodeji 
bude také nový kalendář na rok 2013, 
vytvořený paní Janou Appelovou, sesta-
vený ze starých fotografií bílovic.
v odpoledních hodinách všechny zveme 
na program připravený dětmi z místní 
základní školy nebo si jen tak zazpívat 
koledy s hudební skupinou MáTa. v so-
botu a v neděli se budou navíc prodávat 
u Myslivny lišky bystroušky vánoční 
stromky, o důvod více zastavit se po 
cestě na bílovickém vánočním jarmarku. 

Monika Nilašová

Pátek 14. PROSince 2012
od 17:00 do 19:00 
•	 prodejní stánky
od 18:00 
•	 vystoupení folklórního souboru 

bystrouška
•	 křest knihy o bílovicích nad Svitavou
•	 slavnostní rozsvícení vánočního stromu

SOBOtA 15. PROSince 2012
od 9:00 do 18:00
•	 prodejní stánky

od 15:00 do 18:00 
•	 kulturní program  

(vystoupení dětí ze ZŠ  
bílovice nad Svitavou)

neDěle 16. PROSince 2012
od 15:00 do 18:00 
•	 prodejní stánky
od 15:00 do 18:00 
•	 crazy Pompons (malé roztleskávačky)
•	 hudební skupina MáTa
•	 bAcH´s – bílovický amatérský  

chrámový sbor)

PRogRam
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Podzimní měsíce byly ve znamení sezna-
mování, pozorování, poznávání, sbírání 
přírodnin a vyrábění. Děti si postupně 
zvykaly, učily se soužití s ostatními dětmi 
a zaměstnanci školky.

Do třídy Berušek přišlo v září za učitel-
kami lenkou Černohlávkovou a Evou 
Dvořákovou hodně nových dětí. Někte-
ré zde kamarády již měly, jiné je teprve 
hledaly a získávaly nové zkušenosti. 
Pomohla jim při tom beruška, která 
děti o sobě naučila písničku a básničku, 
vítací básničku Ratata a přinesla žluté 
kloboučky, na kterých si děti s  rodiči 
symbol své třídy – berušku - společně 

-šou, kdy nám ve třídě chodila strašidla, 
čarodějnice, kouzelníci, netopýři, upíři, 
kostlivci či bílé paní, no prostě strašidla 
k pohledání. 

Ve třídě Medvídků na začátku školního 
roku čekala na děti paní učitelka Mgr. 
Radka Retková. Plyšový medvěd vojta 
je seznámil s novými pracovními koutky. 
v  Medvědí domácnosti se kromě hraní 
děti seznamovaly s  přípravou oprav-
dového jídla (krájely a sušily jablíčka, 
lisovaly hroznovou šťávu nebo škrabaly 
a krájely brambory, které jim paní ku-
chařka upekla). Také se učily mazat 
chleba pomazánkou, válet těsto a vy-

našich příběhů: traktor s vlečkou a pytli 
brambor, ježčí doupě u velkého pařezu, 
Žaludový panáček a Dubová panenka 
z duběnky… A aby se na příběhy hned 
tak nezapomnělo, mohly si je děti na-
cvičovat a hrát v medvědím divadélku 
s  dřevěnými loutkami, maňásky nebo 
v kostýmech jako herci. 

Ve třídě Myšek se děti velice rychle 
skamarádily. Paní učitelka Romana 
Sedláková a Zdeňka vymazalová vedly 
děti tak, aby starší děti pomáhaly mlad-
ším objevovat prostředí třídy, umístění 
hraček.
Podzimní krásné počasí jim nabídlo 
bohatou úrodu, kterou kluci a holčičky 
využívali ve výtvarných i pracovních 
činnostech. otiskovali jablíčka, listy. 
Do tohoto vyrábění z dýní, kůry stro-
mů, mechu, klacíků, semínek z různých 
plodů se zapojili i rodiče a vznikla tak 
krásná výstava strašidýlek, zvířátek.
Množství hub v našich lesích je inspiro-
valo pro houbičkový týden, kdy chlapci 
byli hříbci, děvčata mochomůrky a při 
tanci se závojíčky ze záclon vypadaly 
úchvatně.
Dlouho budou vzpomínat na listopado-
vou pyžamkovou párty - cvičili s plyšáky, 
prováděli módní přehlídku v  nočních 
úborech a tancovali podle písniček 
o lesních zvířátkách. 

Prvního zářijového školního dne jsme 
se opět sešli v naší malé, ale pěkné třídě 
Včeliček. Děti a rodiče přivítala paní 
učitelka kateřina veselá a Marta Meix-
nerová spolu se zvířecími mazlíčky mor-
čátkem „Fifinkou“, strašilkou Emilkou 
a šnečí rodinkou. každé z dětí si přineslo 
do třídy svoji kytičku, kterou zde po celý 
rok opečovává. Učíme tak děti starat se 
nejen o sebe, ale i o zvířátka a přírodu. 
Naše třída je složena pouze z předškol-
ních dětí ve věku 5-7 let a díky tomu se 
můžeme věnovat pouze předškolní pří-
pravě. vydali jsme se po stopách ztracené 
bubliny, následovalo ježčí putování, které 
bylo spojeno s  ochutnáváním různých 
druhů ovoce a výrobou ovocných koktej-
lů a nyní zažíváme lesní dobrodružství, 
které je zaměřeno na poznávání stromů 
a keřů v našem okolí. Při hře „na školu“ 
využíváme školních tříd, školní tělo-
cvičny a  školní jídelny. Zúčastňujeme 
se školních akcí, například sběru papíru 

jak se bavíme a co se učíme
v MateřSké škOle

vybarvili. Starší děti novým beruškám 
hodně pomáhaly v  šatně, při stolová-
ní, výtvarných činnostech, při hraní 
i úklidu, při vycházce, protože toho už 
hodně umí.
Podzim nám ze stromů sfoukl krásné 
listy a ty jsme otiskovali na třídní trička. 
v říjnu jsme vyhlásili soutěž o nejlep-
šího draka, kterého vyrobí rodiče doma 
s dětmi. Draci jsou samozřejmě krásní 
všichni, takže odměna nemine nikoho.
Moc se nám líbil strašidelný týden. Tří-
du jsme vyzdobili lampičkami, netopýry, 
papírovými dýněmi a s pomocí rodičů 
i opravdovými vydlabanými a strašidel-
nými dýněmi. Zařádili jsme si při bubu-

krajovat cukroví. U medvídka Tlapičky 
si procvičovaly prstíky např. skládáním 
puzzle, navlékáním korálků, vyšíváním, 
oblékáním malých panáčků, stavebnice-
mi. Medvědí školička nabízela předško-
lákům kromě práce v pracovních seši-
tech také skládání písmen podle vzoru, 
grafomotorická cvičení na nástěnném 
papíře a psaní svého jména nebo práci 
s  obrázky. Po těžkých úkolech si děti 
mohly odpočinout v Medvědím pelíšku 
na měkkých polštářích pod střechou ze 
zeleného listu. v Medvědím stavitelství 
bylo neustále rušno. Jezdily zde auta, 
stavěly se dráhy a stavby z kostek, mosty, 
města a vysoké věže. vznikaly obrazy 
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a pet-víček, Andersenovy noci, která je 
spojena se spaním v prostorách školy, 
a dalších. Jako každoročně za námi na 
oslavu Halloweenu přišly školní děti 
převlečené do masek a kostýmů. velkou 
radost nám udělalo nově vybudované 
hřiště pod okny naší třídy. Na obecním 
úřadě vítají děti z naší třídy nové bílovic-
ké občánky do života krátkým kulturním 
vystoupením.

Ve třídě Veverek se sešla dobrá parta 
chlapců a holčiček. Společně s  paní 
učitelkou Mgr. leonou bakalovou a Ji-
řinou Šubrtovou si namalovali barvami 
strom a všichni na něj otiskli svoje ruce. 
Je to strom přátelství. Nejdůležitější 
pravidlo ve třídě je: „Máme se rádi 
a budeme kamarádi.“ Podzimní období 
děti zahájily poznáváním ovoce a zele-
niny. Nejvíce je zaujalo ochutnávání, 
očichávání a poznávání podle tvaru se 
šátkem zavázanýma očima. Díky rodi-
čům, kteří přinášeli dětem z  domova 
jablka a  hrušky, si děti dělaly křížaly, 
z brambor a tykviček ježky, strašidýlka. 
Možná poprvé některé děti i paní učitel-
ky ochutnaly polévku z dýně Hokaido, 
kterou uvařily paní kuchařky na oběd. 
krásného slunného počasí jsme využili 
k dlouhým vycházkám do přírody. v le-
síku kluci stavěli pro zvířátka domečky 
z klacíků, listí a větviček jehličí. velké 
nadšení bylo v  místní hájovně, kam 
jsme byli pozváni myslivcem panem 
bednaříkem. vyprávěl nám o lesních 
zvířatech a přírodě. S  podzimem se 
rozloučili karnevalem v maskách lesních 
skřítků a zvířátek.

Ve třídě Zajíčků se děti od září sezna-
movaly s novými kamarády a v tom jim 
velice pomohl symbol třídy zajíček Ču-
máček. Aby se všichni cítili pohromadě 
dobře a bylo jim spolu fajn, vytvořili 
si společná pravidla soužití, která jsou 
umístěna ve třídě. Maskota – zajíčka - 
kluci a holčičky kreslili pastelkami, ma-
lovali barvami, modelovali a předškoláci 
sestavovali název z  písmen dle vzoru. 
Povídali si o jeho typických znacích, 
kde žije, čím se živí.
S příchodem podzimního období paní 
učitelky - lucie Jarušková a Dagmara 
Poláková vedly děti k tomu, aby se učily 
vyjádřit co vidí, cítí i slyší kolem sebe. 
Tvořily z kaštanů, listí, mechu, šípků.

v  říjnu si děti spolu s pozvanými ro-
diči namalovali kloboučky. Další akce 
s  rodiči bylo doma vyrobit malého 
broučka. Po zábavném dopoledni a hře 
Na stopovanou děti uložily broučky do 
postýlky v domečku na školní zahrádce, 
kde přečkají zimu klidným spánkem.

co nás potěšilo
Touto cestou bych chtěla poděkovat 
vedení obce bílovice nad Svitavou, že 
nám zajistilo zbudování dětského hři-
ště. Děti ze třídy včeliček, která je pro 
nás pronajatá v budově základní školy, 
budou využívat pískoviště, vahadlovou 
houpačku, šplhací sestavu (trojhrazdu), 
lanovou pyramidu, skluzavku a houpačky. 
velký dík patří také všem rodičům, kteří 

nám pomáhali zajišťovat optimální pod-
mínky pro výchovně – vzdělávací práci 
s dětmi v mateřské škole. Děkujeme za 
materiální i finanční dary, za pomoc při 
různých opravách hraček nebo vylepšení 
naší školní zahrady. velice si této spolu-
práce vážíme.
Pomalu končí rok 2012, a tak mi do-
volte, abych všem klukům a holčičkám 
i dospělým občanům bílovic nad Svita-
vou popřála pohodové vánoce a hodně 
zdraví do roku 2013.

Za Mateřskou školu 
v Bílovicích nad Svitavou

Jiřina Šubrtová 

(redakčně kráceno, celý text je možné si 
přečíst na www.bilovice-nad-svitavou.cz)

Také vám, milí spoluobčané, připadá, 
že se v bílovicích stále častěji ztrácejí 
domácí mazlíčci? Neustále na vývěsních 
místech vidím plakátky „hledá se kočka“ 
„nenašel někdo našeho psa?“, „ztratil 
se papoušek“ a podobně... Že by krize 
dosáhla už takových rozměrů, že nám 
někdo naše čtyřnohé přátele systema-
ticky pojídá? Nebo je zde nějaký člověk 
(skupina lidí), kterému vadí naše zvířecí 
společnost?
lidé se někdy chovají jako zvířata, a to 
nejen ve vztahu ke zvířatům, ale i k pří-
rodě obecně a také k sobě navzájem. 
Zajímalo by mě, kde se toto přirovnání 
vzalo, protože mám dojem, že zvířata 
se někdy chovají lépe než lidé a možná, 
kdyby mohla mluvit, jejich přirovnání 

nepřijatelného chování by bylo „že se 
někdo chová jako člověk“.
i když je dnes mnohými lidmi bez-
ohlednost brána jako vlastnost, která 
člověku může pomoci dosáhnout 
vlastních cílů, neměli bychom ji au-
tomaticky přijímat. Zkusme člověka, 
kterého vidíme dělat nesprávnou věc, 
upozornit, že je něco špatně – kupodivu 
si to totiž někdy nemusí ani uvědomit 
a dokonce vám může poděkovat (i když 
velmi výjimečně) nebo se nad sebou 
možná alespoň zamyslí. když se najde 
ve společnosti minimálně jeden člověk, 
který se snaží dělat něco, co je správné, 
má to smysl! Doufejme, že takových 
občanů je v bílovicích hodně.

Vendula Bartáková

13

jak je to s domácími mazlíčky



14

Investice do rozvoje vzdělávání
Projekt „Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí“,

ka č. 5 - Profesní praxe; implementace profese sociálního pedagoga do škol

SOciální pedaGOG dO škOl
v tomto školním roce ZŠ bílovice nad 
Svitavou přijala spolupráci s katedrou 
sociální pedagogiky Pedagogické fa-
kulty MU v projektu „Tvorba a inovace 
vzdělávacích programů a profesních 
praxí“. konkrétně v jedné z klíčových 
aktivit - Profesní praxe; implementace 
profese sociálního pedagoga do škol. 
cílem této specificky orientované praxe 
studentů oboru Sociální pedagogika je 
ověřit možnost profesního uplatnění 
sociálního pedagoga na deseti školách 
v  Jihomoravském kraji. 

SocIální PeDagog 
a Pole jeho možného 
PůSoBení ve škole
Směrem k žákům:
•	 výchovně pracovat se všemi žáky 

prostřednictvím zážitkové pedago-
giky a nejrůznějších inovativních 
způsobů práce jako je např. aplikova-
né drama, kritické myšlení, techniky 
osobnostně-sociální výchovy.

•	 Aktivizovat neúspěšné žáky, věnovat 
se žákům s výchovnými obtížemi 
a  se sociálním znevýhodněním, 
žákům se specifickými vzdělávacími 
potřebami.

•	 Posílit efektivitu preventivního pů-
sobení na žáky nabídnutím služby 
navazující na programy primární 
prevence ve škole. (Naučit a zajistit 
i návazné a cílené preventivní půso-
bení na žáky ze strany pedagogů.)

Směrem k pedagogům:
•	 Posilovat znalosti, dovednosti a se-

bejistotu pedagogů při předcházení 
výskytu rizikových jevů (např. „syn-
drom vyhoření“, neefektivní komu-
nikace s žáky aj.), jejich rozvoji a po-
stupovat k jejich zdárnému řešení.

•	 Umožnit pedagogům účast ve svépo-
mocné skupině, sdílení, vzájemnou 
podporu a čerpání zkušeností jiných 
odborníků z dalších škol či školských 
zařízení.

•	 Pomoc s tvorbou a efektivním vyu-
žitím třídnických hodin, organizací 
adaptačních a zážitkových akcí.

•	 Motivovat je k  využívání aktivit 
pro stmelování kolektivu, situačním 
intervencím a realizaci efektivních 
preventivních programů vlastními 
silami s pomocí metodického vedení 
sociálního pedagoga.

Směrem ke škole:
•	 Závažným tématem je diverzita 

školního prostředí, přítomnost žáků 
z různých kultur, sociálního prostředí. 
Jedním z dalších smyslů práce sociální 
pedagoga je vytvářet nabídku kon-
krétních specifických edukativních 
programů a projektů pro danou školu, 
zaměřených na multikulturní výcho-
vu a sociální rozvoj (simulační hry, 
projektové dny apod.), na koordinaci 
volnočasových aktivit (např. kluby 
pro žáky, kroužky zájmových činností 
apod.), na akce směřující k principům 
„otevřené nebo komunitní školy“.

•	 Poukazovat na závažnost a četnost 
výskytu rizikových jevů ve školním 
životě a nutnost na ně reagovat z dů-
vodu utváření a podpory bezpečného 
školního prostředí.

•	 koordinovat spolupráci s jinými 
institucemi zaměřené na edukaci 
nejen v  oblasti dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.

Směrem k rodičům:
•	 Motivovat k návaznému preventivní-

mu působení na rodiče žáků. Zaměřit 

se a posilovat rozvoj vztahu rodič a dítě, 
utvářet nabídku poradenské činnosti, 
např. k řešení konfliktních situací. 

•	 Po dohodě s vedením školy se může 
zabývat rodinnou situací žáka, spo-
lupracovat s dalšími subjekty (oblast 
sociální práce), atd. 

•	 kromě přímé podpory školy je soci-
ální pedagog partnerem i pro rodiče, 
kteří z  různých důvodů (sociální 
situace, vysoké nároky v zaměstnání, 
aj.) nemají na výchovu svých dětí 
tolik času, kolik by si představovali. 

PRoČ SocIální  
PeDagog?
Profese učitele na dnešní základní 
škole je velmi náročná i s ohledem na 
to, že musí kromě výchovně-vzdělávací 
činnosti zvládat ještě množství admi-
nistrativy, neustále odborně zvyšovat 
svoji kvalifikaci, aj. v této situaci pak 
pedagogovi nezbývá moc času na vý-
chovnou složku edukačního procesu, 
bez které však vzdělávat nejde. Dalším 
aspektem, který souvisí s  potřebou 
sociálního pedagoga do škol, je rozklad 
rodinného systému (počínaje statistikou 
rozvodovosti v ČR). A to se samozřejmě 
projevuje i ve školním prostředí a v celé 
společnosti v různých ohledech. Profe-
sionál na svém místě – sociální pedagog 
má totiž šanci a  prostor právě díky 
svému působení ve školním prostředí 
stmelovat komunitu rodičů, žáků a uči-
telů dohromady a pomoci jim nacházet 
prostor i pro neformální komunikace, 
rozvoj a podporu zdravých vztahů na 
různých úrovních učitel – žák – rodič.
Díky projektu katedry sociální pedago-
giky Pdf MU je takový pracovník i na ZŠ 
bílovice nad Svitavou. Sociální pedagog 
se zde zabývá nejen mimovýukovými 
a volnočasovými aktivitami, ale spolupra-
cuje na různých úrovních s učiteli, žáky 
a rodinami. Působení sociálního peda-
goga nejen na bílovické škole podpoří 
tvorbu teoreticko-metodické studie, kte-
rá bude popisovat význam profese sociál-
ního pedagoga v prostředí základní školy. 
Smyslem našeho společného projektu je, 
vedle prevence sociálně problémového 
chování ve škole, zacílení na otevřené 
sociální klima ve škole a na „zdravou“ 
osobnost naší budoucí generace.

Mgr. Petr Soják, Ph.D. 
Mgr. Martina Vodičková

řeDITelka Zš BílovIce naD SvITavoU InFoRmUje:



HLedáM Ke KouPi 
menší RD v bílovicích nebo v okolí 
do 20 km. tel.: 720 358 726

řádková inzerce

Slunečný nedělní den pro výlet jako 
stvořený. od bílovického kostela vy-
ráží svěžím tempem asi třicetičlenná 
skupinka a míří na Polanku, kde se 
na začátku vojanky přidávají další 
a společně pokračuje po zelené značce 
až na vranov.
Ale není to obyčejný výlet. Starší si ještě 
pamatují poválečné období, kdy jako 
malé děti s  rodiči rok co rok putovali 
stejnou cestou. Ano, pěší poutě patřily 
neodmyslitelně k duchovnímu životu 
bílovické farnosti. Ještě na začátku pa-
desátých let, než komunisté znemožnili 
téměř každé veřejné vyjádření křesťan-
ské víry, se na druhou zářijovou neděli 
pravidelně vydávali k  Matce boží do 
vranova, podobně jako uprostřed léta na 
svatou Annu do křtin, aby bohu před-
nesli své radosti i starosti, aby prosili za 
své blízké a za všechny, kdo v bílovicích 
žijí, aby zasvětili sebe, své rodiny i svou 
farnost pod ochranu Panny Marie.
A stejnou touhu si s  sebou neseme 
i my, poutníci, kteří vypadáme jinak než 
naši předci před více než padesáti lety. 
My, kteří se moc nelišíme od turistů, 
které cestou potkáváme. Jen občas 
budíme pozornost společným zpěvem 
a modlitbou růžence. A taky velkou 
rozmanitostí. Děti často uhání napřed, 
někdo zůstává pozadu. Snažíme se sla-
dit tempo tak, aby nikdo nezůstal sám. 
Stejně jako na životní cestě víry, kdy se 
navzájem doprovázíme, nasloucháme 
si, i přes všechnu rozdílnost a lidské 

sympatie či neshody se snažíme mít 
otevřené oči tak, aby nikdo nezůstal bez 
pomoci, když ji právě potřebuje.
Patříme k sobě, mladí i staří, nemůže-
me a ani si nechceme vybírat. Máme 
hodně společného a také si každý 
nese kus svého vlastního života, svoje 
trápení i radosti. v  modlitbě neseme 
i ty, co s námi nemůžou jít. Na cestu 
se vydáváme často i s prosbou za něco, 
kde všechno lidské snažení selhává. To 
je pouť bílovické farnosti.
cestou neseme malý kříž. Děti, které 
jdou v čele, se nemůžou dočkat, až vyjde 
řada právě na ně. Nejmenší ani nechodí 
do školky. v  Útěchově se přidávají 
i  starší, kteří by pro své nemoci celou 
cestu nezvládli. i tak si sahají na dno 
svých sil a svou obětí a nasazením dávají 
pěší pouti další rozměr, který jsme my, 

zdraví a při síle, doposud tolik nevnímali. 
Skupina se rozrůstá a kolem půl druhé 
nás už vítá typická silueta vranovského 
kláštera s  kostelem Narození Panny 
Marie. krátce se můžeme pozdravit 
s poutníky z babic, kteří sem vyrazili už 
časně ráno. v dobré náladě přicházíme 
do kostela, kde naše pouť vrcholí po-
žehnáním a o něco později i mší svatou.
Po návratu domů nejsme o moc jiní 
než ráno. Ale na naší životní pouti jsme 
zas o pár kilometrů dál a možná máme 
k bohu i k sobě navzájem zase o trochu 
blíž. věřím, že za rok půjdeme zase. Po-
dobně jako minulé generace máme šanci 
se znovu a znovu přesvědčovat o boží 
přízni a požehnání, o které prosíme 
pro naše rodiny, farnost i celé bílovice, 
všechny, kdo zde žijí.

Martin Tomášek

Možná jste už někdo z vás potkal 
v bílovicích partu tří dětí, kteří si ří-
kají Termiti. Mají na sobě jednorázové 
rukavice, v ruce drží pytle a igelitové 
tašky. Možná si myslíte, že tyhle děti 
jistě provádějí nějaké lumpárny nebo 
mají něco podobného za lubem, ale 

opak je pravdou. Terezka Hýzlová, 
Michal konicar a Tomáš luner se 
rozhodli, že přestanou být lhostejní 
k okolí a chtějí žít v hezkém prostředí. 
Tyhle děti z vlastní iniciativy už od 
loňského roku začaly sbírat odpadky 
a  uklízet poházené papírky, špačky 
z cigaret a další předměty, které přírodě 
a bílovickému prostředí nesluší a kte-
rých se tady povaluje bohužel příliš. 
vím, že tyto děti netouží po pochvale, 
nedělají to za účelem popularity, žene je 
k tomu vlastní přesvědčení o správnosti 
věci a tím mě nutí, abych jim vyjádřila 

vděk a obdiv. Sama o tom, jak mi vadí, 
že se tady povaluje hodně odpadků  
pouze mluvím, ale to je na nic, takže 
se k této správné partě Termitů ráda 
přidám, vždyť stačí tak málo, rukavice 
a igelitová taška.

Andrea Zatloukalová 

tisíc slov 
nenahradí
jeden Skutek
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vážení řidiči,
chodci si na vás často stěžují (i když 
nemůžeme zobecňovat), že jezdíte 
bezohledně a nedodržujete stanovenou 
rychlost. V  jednom z upozornění, 
které naše redakce dostala s  žádostí 
o zveřejnění, se píše: 
Řidiči nedodržují rychlost a jezdí neo-
hleduplně, dokonce i rodiče malých dětí. 
v obytné zóně si hrají děti, jezdí zde na 
kolech, odrážedlech. Auta zde parkují 
i tak, že zamezují přehlednosti situace 
na komunikaci. Dochází každodenně a 
opakovaně k porušování §39 zákona č. 
361/2000 Sb. Již několika řidičů jsem 
se ptala, proč jezdí tak rychle a zjistila 
jsem, že neznají pravidla pro obytnou 
zónu. Proto žádám o umístění několika 
retardérů, dále zajištění bezpečnosti 
policií či jiným úřadem a o informování 
občanů v bílovickém zpravodaji o §39 
zákona č. 361/2000 Sb.

Z tohoto zákona je následující citace:
1. obytná zóna je zastavěná oblast, 

jejíž začátek je označen dopravní 
značkou „obytná zóna“ a konec je 
označen dopravní značkou „konec 
obytné zóny“.

2. Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je 
označen dopravní značkou „Pěší 
zóna“ a konec je označen dopravní 
značkou „konec pěší zóny“.

3. v obytné a pěší zóně smějí chodci 
užívat pozemní komunikaci v celé 
její šířce, přičemž se na ně nevztahuje  
§ 53. Hry dětí na pozemní komuni-
kaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

4. Do pěší zóny je povolen vjezd jen vo-
zidlům vyznačeným ve spodní části 
dopravní značky podle odstavce 2.

5. v obytné zóně a pěší zóně smí řidič 
jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Při-
tom musí dbát zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v 

případě nutnosti musí zastavit vozi-
dlo. Stání je dovoleno jen na místech 
označených jako parkoviště.

A protože dopis byl adresován vedení 
obce, zde je vyjádření starosty:
Nedodržování silničních pravidel je sa-
mozřejmě otázkou morálního přístupu 
každého člověka. Jestliže se kdokoliv 
nechce řídit pravidly silničního pro-
vozu a soustavně je porušuje, tak je za 
své chování zodpovědný a zasluhuje 
potrestání, přinejmenším napomenutí.

co může obec udělat k nápravě?
obecní policie provádí namátkové kon-
troly, ale jeden nebo dva strážníci nejsou 
schopni být všude, kde by zrovna měli 
být. Jeden z našich strážníků je bohužel 
dlouhodobě v pracovní neschopnosti.
Začátkem prosince (tedy po uzávěrce 
tohoto čísla zpravodaje) budeme vypra-
covávat aktualizaci pasportu komunikací 
s odborníkem na dopravu. budu s ním jed-
nat nejen o lokalitě, ze které byla stížnost 
napsána, ale i o dalších. Rád bych věřil, že 
po zveřejnění této stížnosti a upozornění 
na pravidla v obytné a pěší zóně, řidiči, 
kterých se to týká, své chování změní.

Miroslav Boháček, starosta obce

jak je to s dodržováním 
pRavidel bezpečnOSti 
silničního provozu

Tradiční předání vánočního stromu 
u myslivny lišky bystroušky s již tra-
dičním kulturním programem se usku-
tečnilo v úterý odpoledne 20. listopadu 
2012. opět přijelo množství hostů, 
z  nichž většina se zúčastňuje tohoto 
slavnostního aktu pravidelně již mnoho 
let. Místní a další účastníci obklopili 

prostor před myslivnou a program mohl 
začít. Zazněla myslivecká hra na lesní 
rohy a pak pan učitel Pavel kováč uvítal 
všechny přítomné, jmenovitě významné 
hosty a všechny děti. Připomněl, že 
první vánoční strom republiky byl z bí-
lovického polesí odvezen do brna před 
88 lety, připomněl okolnosti vzniku této 
tradice – nalezení opuštěného děvčátka, 
vznik myšlenky budování domovů pro 
opuštěné děti a přerušení tradice rokem 
1938. Po obnovení tradice v roce 1990 
je strom předáván každý rok. Slavnostní 
pocity navodily nejen projevy několika 
hostů, ale zejména vystoupení dětí 
z dětského domova Dagmar a dětí ze 
souboru bystrouška. Program byl tento-
krát zpestřen křestem cédéčka s písněmi 
Pavla kováče. každý rok posloucháme 

novou píseň určenou této události, ta 
letošní byla již jedenáctá. Zazněla při 
pěkném vystoupení mažoretek lili. 
Myslím si, že účastníci slavnosti se 
mnou budou souhlasit, když si dovolím 
zhodnotit letošní program jako jeden 
z nejlepších.

pojďme za bílovickou tradicí 
vánOčníHO StROMu



Předání stromu městu brnu a předá-
ní dvou malých stromků k  zasazení 
v  bílovických lesích opět proběhlo 
mezi starostou obce, letos Miroslavem 
boháčkem a primátorem města brna 
Romanem onderkou. v posledních le-
tech si brňané vybírají prostřednictvím 
internetu ze tří z  polesí nabídnutých 
stromů, vybraný strom pak ozdoben 
a rozsvícen zkrášluje vánoce na brněn-
ském náměstí Svobody a lze říci, že při-
tahuje kolemjdoucí lidi k pokladničce 
pro dary potřebným.

Olga Uhrová

Podzim – tady jsem si dovolil zhudebnit 
a upravit kouzelná slova pana Emanuela 
Frynty a nabídnout je k interpretaci 
dětem. opět to není ryze vánoční pí-
seň, spíše se s nadsázkou zamýšlí nad 
čtyřmi ročními obdobími. Ale podle 
mne k vánočnímu stromu a závěru roku 
patří. Máme jednou v roce – písnička, 
ve které se zpívá o vánocích, jak je 
vnímají děti. Budou Vánoce – další z 
vánočních písniček pro děti. Popořadě 
jsem sestavil lidové pranostiky, aby si je 
děti pamatovaly. Vánoční strom – píseň, 
se kterou jsem se dost trápil a ne a ne 
ji dokončit. Ta píseň měla i na nynější 
recitativ melodii, ale ta se mi nelíbila. 
Pan ladislav lakomý to za mne vy-
řešil skvostně. Tato podoba jí nakonec 
zůstala. Andělé tu jsou – píseň pro lidi, 
kteří jsou anděly už za svého života. Je 
dobře, že je máme mezi sebou. Já vám 
zazpívám koledu – to jsem vedl takový 
úsměvný spor s jedním velmi známým 
hudebním skladatelem, jak asi vznikaly 
koledy. Tvrdil mi, že my nejsme schopni 
koledu v současné době složit, že je jiná 
doba. byl to takový můj truc. A ejhle, 
děti ji přijaly za svou. Maminčina tvář 
– písnička, která se možná příliš zpívat 
nebude, ale kdo z nás nemá vánoce 
spojeny s usměvavou tváři maminky, 
která je ráda, že nás má všechny po-
hromadě. Vánoční zpívání – měl jsem 
tu píseň v sobě dlouho, ale chyběly mi 
v ní rýmy, které tam prostě být měly a ty 
mě napadly až v bílovicích. hvězdič-
ka – ta byla napsána prvoplánově pro 
děti. o betlémské hvězdě toho bylo 
nazpíváno víc. Je to jen další pohled na 
onu magickou kometu, která se objevila 
při narození Ježíše krista. Vánoční 
modlitba – slova a hudba nejenom pro 
nalezenou lidušku, ale pro všechny 
dětí, kterým se nedostává šťastnějšího 
a radostnějšího osudu. Možná jsou 
místa… (Bílovice nad Svitavou) – pí-
seň, která je spontánní výpovědí mého 
vztahu k bílovicím nad Svitavou a která 
vlastně ani vánoční není.

Pavel Kováč

Jedna z písní na cD:
Vánoční strom, strom zelený.
Vánoční strom, strom zelený.
Ať odpustí nám lidem les i ptáci,
podivní jsme, zvláštní, ledajací.
Když obětujeme stromy, 
pro čas tak výjimečný
a přejeme si štěstí, lásku, 
život nekonečný.
Vánoční strom, strom zelený.
Vánoční strom, strom zelený.
Řekneme si tisíc přísloví a stejně slibů
a máme se rádi a nemáme žádnou chybu,
slíbíme si věci obyčejné i neslýchané,
splnitelné snadno a pak málo času máme.

Píseň by se měla obejít bez komentáře. 
Přesto bych rád, ať mi laskavý posluchač 
odpustí, napsal několik slov k inspi-
račním zdrojům, které vedly ke vzniku 
písni na tomto nosiči. všechny písně 
vznikly nebo byly dokončeny v bílovi-
cích nad Svitavou pro vánoční stromy v 
období let 2002–2012. Tyto stromy jsou 
odváženy každoročně z místního polesí, 
aby ozdobily náměstí Svobody v brně. 
Tradici založil Rudolf Těsnohlídek 
(1924) a patří, pokud vím, k nejdel-
ším, v celé Evropě. Připomíná příběh 
nalezené lidušky odložené a opuštěné 
v bílovickém lese v předvánočním čase. 
Můžeme se právem domnívat, že patří k 
nejsilnějším vánočním příběhům vůbec.

bílOvická 
kulTurA
je posílena 
o Živou tradici 
pro bílovice
v  srpnu roku 2012 vzniklo nové 
občanské sdružení s  názvem Živá 
tradice pro bílovice. Zakladateli 
sdružení je hrstka bílovčáků, kteří se 
dlouhodobě věnují společenskému 
dění v bílovicích. ke vzniku nás ved-
la myšlenka udržovat místní tradice 
a akce, nadchnout pro ně nové, hlavně 
mladé lidi, kterým budeme předávat 
své dosavadní zkušenosti. Jako sdru-
žení máme větší možnost navazování 
spolupráce s  jinými organizacemi 
či obcemi a  získávání prostředků na 
společenské a kulturní aktivity. 
Hlavním cílem sdružení je zapojení 
se do kulturního dění v  bílovicích 
rozvojem kulturních hodnot, zvláště 
folklóru a lidových slavností, zejména 
o tradiční Mladé hody či znovu obno-
venou tradici Martinské husy. 
Někteří členové jsou úzce spojeni 
s  divadelním ochotnickým spolkem 
boTA nebo se každoročně aktivně 
účastní Pohádkového lesa, který or-
ganizuje místní základní škola.
v současné době se snažíme o obnovu 
původních bílovických krojů, což je 
jedním z našich cílů. k dispozici máme 
několik párů krojů, které nechali ušít 
členové místní organizace kDU-ČSl, 
za to jim velmi děkujeme. Rozhodli 
jsme se tedy podat žádost o získání do-
tace na ušití nových krojů. chtěli jsme 
vytvořit jejich návrh tak, aby vystihoval 
historickou podobu našeho bílovického 
kroje. o spolupráci při rekonstrukci 
návrhu jsme požádali jak odborníky 
z etnografického ústavu tak bílovické 
pamětníky. Naším záměrem je zhoto-
vení patnácti párů krojů pro dospělé 
a pěti párů dětských krojů. Žádost byla 
podána prostřednictvím MAS (Místní 
Akční Skupina) Moravský kras, o. s. 
a obhajována našimi zástupci během 
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září a října 2012. bohužel jsme v této 
výzvě neuspěli. budeme se znovu po-
koušet v dalším možném termínu - na 
jaře roku 2013. k obnově krojů nám 
obec bílovice nad Svitavou přislíbila 
dofinancování potřebné částky. Potřeb-
né finance chceme získat i pořádáním 
různých akcí. 
Jednou z nich je oživení tradice kro-
jované zábavy Martinská husa, která 
letos proběhla v sobotu 10. 11. 2012 
v  sále obecní hospody. Již několik 
týdnů předem jsme začali s  velmi 
náročnými přípravami.
byli jsme mile překvapeni, že se přišla 
pobavit více než stovka lidí. Svým 
pěkným vystoupením je přivítal dětský 
folklórní soubor bystrouška z místní 
Základní školy pod vedením paní 
bohuslavy Hamákové. celý večer 
hráli k  tanci a poslechu cimbálové 
muziky Řícmanští šumaři a líšňáci. 
Na hosty také čekala bohatá tombola 
plná zajímavých cen a občerstvení s cu- 
krovinkami, pečeným bůčkem, jedno-
hubkami a chutným Mladým vínem. 
Součástí vyzdobeného sálu byly dvě 
nástěnky, kde se hosté mohli dozvědět 
základní informace o našem sdružení. 
My – bílovická chasa – jsme se ujali 
parketu s  krátkým pásmem, které 
jsme si při organizačních schůzkách 
secvičili pod vedením Jitky Štanclové. 
Zlatým hřebem večera byla dražba 
dvou Svatomartinských menu skláda-
jících se z poctivé polévky a dozlatova 
propečených hus včetně domácího 
zelíčka a dvou druhů knedlíků. 
Myslíme si, že se akce vydařila a že se 
hosté dobře bavili. velké poděkování 
patří obci bílovice nad Svitavou, která 
nás v  našich aktivitách podporuje. 
všem sponzorům děkujeme za jejich 
štědrost (bez které by se akce rozhodně 
neobešla) a hostům za jejich přízeň. 
Začátkem příštího léta opět plánujeme 
tradiční Mladé hody, tak neváhejte 
a přijďte si s námi zatancovat! 
Zájemci o členství nás mohou oslovit 
na jednom z uvedených kontaktů: na 
e-mailu sdružení zivatradice@seznam.
cz , prostřednictvím facebooku www.
facebook.com/ZivaTradiceProbilovi-
ce nebo přímo u předsedy Pavla Frkala, 
místopředsedy Jiřího Štancla či jiného 
člena sdružení. 

Kateřina Zimová

Je neděle 14. října večer a bílovický 
kostel je zaplněný lidmi, kteří přišli na 
recitál Evy Henychové. Mladá zpěvačka 
svými písničkami a příjemným vystu-
pováním hned od prvních chvil bourá 
veškerou hradbu nejistoty a neznáma, 
která ji zpočátku dělí od té části publika, 
pro kterou je její tvorba novinkou. Přišli 
i mnozí, kteří neváhají na její koncerty 
vážit i delší cestu. Eva dokáže oslovit 
posluchače všech generací. Prostředí 
kostela jakoby dává jejím písničkám 
pomyslný azyl pro první chvíli, kdy jde 
ve svých textech nečekaně dál za hranici, 
kam se jiní interpreti ani nepřiblíží. 
A  tak se v  mysli posluchačů vynořují 
jindy nevyslovené otázky, které si odná-
šejí domů jako bonus, když Eva vyčerpá 
řadu přídavků vyžadovaných vděčným 
potleskem. Přesvědčujeme se, že “ vá-
noční“ může zaznít prakticky kdykoliv, 
že ten den si každý prožije podle svých 
očekávání. A přesto, že na něj celý život 
čeká, tak překvapí „v ten den, kdy ke 
stolu přisedl neznámý...“ 
Při slovech titulní písně jejího posled-
ního alba Sinaj silně promlouvá do 
lidských trápení a osamění svou osobní 
zkušeností, která se nám zdá tak blíz-
ká. Eva si opět rozehřívá zkřehlé prsty 
o sklenici teplé vody a mně stále ještě 
v hlavě doznívá ten úžasný příběh, kdy 
se během pár veršů zbavím té „bagáže, 
se kterou se vleču“. Není mnoho tak 
vzácných kulturních událostí v poslední 
době, které by v bílovicích zaznamenaly 
takový pozitivní ohlas. Zatímco cédéčka 
a zpěvníky neomylně mizí v  novém 
vlastnictví spokojeně se rozcházejících 
posluchačů, poprosil jsem Evu o odpo-
vědi na několik otázek.

Jaká je eva henychová teď ve srovnání 
s evou henychovou před 16 lety, kdy se, 
alespoň pro mě, objevila na velké hu-
dební scéně a vydala své první album?
Na hudební scéně jsem se objevila v roce 
1991, kdy jsem vyhrála v Plzni Portu. 
Změnila jsem se, doufám, asi hodně, 

protože mi tenkrát bylo 17 let. Určitě 
jsem v písních i ve vnitřním životě 
prošla vývojem, dnes to vidím jako cestu 
hledání svého místa v hudebním světě, 
hledání svého posluchačstva.

kdo jsou Vaši posluchači? kdo na 
Vaše koncerty chodí a co ve svých 
písničkách, které si sama píšete, lidem 
chcete říct?
Myslím, že to jsou převážně lidé hle-
dající a hloubaví, kteří vyžadují a ocení 
hlubší obsah písní. Asi v nich objevují 
pohled na svět přesahující jejich práh.

Pocházíte ze Zlína, dříve jste žila na 
Moravě, dnes je Vaše doma v Čechách. 
cestujete po celé republice, nezřídka 
i za hranice. co pro Vás znamená 
domov? 
Domov byl pro mne vždy především 
jakýsi duchovní pojem. Dnes se ale 
i  cítím doma na jednom konkrétním 
místě v západních Čechách.

nevím, jestli se mezi českými hudeb-
níky najde někdo, ke komu bych Vás 

eva HenycHOvá
oslovuje posluchače 
všech generací
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ve dnech 16. - 18.11.2012 se děti 
z  bílovického folklorního souboru 
bystrouška zúčastnily celostátního 
finále soutěže Pionýrský sedmikvítek, 
které se konalo v chotěboři. Soubor 
obsadil v mezinárodní konkurenci 
krásné 1. místo ve čtvrté kategorii.
celkem jsme shlédli 17 soutěžních 
vystoupení, naše děti soutěžily v ka-

bystrouška sbírá úspěchy

přirovnal. Zdá se, že jdete svou cestou 
a do žádné škatulky prostě zapadnout 
nechcete?
To jste mi udělal radost! To je to nej-
lepší, co může umělce potkat, že je 
nezařaditelný a nepřirovnatelný, děkuji. 
Jsem folková šansoniérka, písničkářka.

Často hrajete v kostelích. nepatříte 
zrovna k autorkám a interpretkám 
dávajícím jednoduché odpovědi. Zní 
Vaše písničky jinak zde a jinak třeba 
v čajovně? 
Do kostela mé písně jaksi patří. Tam 
je největší prostor k přemýšlení… Ča-
jovna je taky dobrá, ale jsem zaměřená 
„příliš“ křesťansky, takže tam to není 
pro každého.

Za necelý měsíc hrajete v liberecké 
nemocnici jen pro dětské pacienty. 
Budou písničky pro děti jiné?
To ne, písničky budou stejné, jen jejich 
pořadí a mluvené slovo přizpůsobím 
konkrétnímu publiku.

Většina Vašich písní je osobní vý-
povědí. i tím jste jedinečná. není 
moc riskantní nechat lidem nahlížet 
tak hluboko pod pokličku vlastního 
života? 
Jednodušší mě nepřitahuje. co nic nesto-
jí, za nic nestojí. Ty ohlasy na mou tvorbu 
jsou nádherné a ujišťují mne, že takto to 
mám dělat. oslovuji jen malou skupinu 
populace, ale zato vytrvale a vydatně. 

Děkuji za rozhovor a za kouzelný 
večer tady u nás v Bílovicích. Přejeme 
všechno dobré.

Martin Tomášek

Spisovatel a novinář jiří Smutný sepsal knihu 
o evině umělecké dráze Síla lásky (2004). na 
podzim 2006 natočila Česká televize Praha 
pro pořad cesty víry dokument o evě heny-
chové nazvaný všechno je jinak. na jaře 2007 
natočila bratislavská Televízia lux hodinový 
záznam z evina vystoupení v Poltón klubu, 
který několikrát reprízovala Tv noe. na pod-
zim 2007 natočila Česká televize Brno pro 
cyklus osudy hvězd díl o evě henychové, 
což je mimo jiné vzpomínka na její účinkování 
v seriálu my holky z městečka. na podzim 
2008 natočila Tv noe rozhovor s evou heny-
chovou pro cyklus Pro vita mundi.

www.evahenychova.cz 

SInaj

vleču se s tou bagáží,
co mě stála život celý.
Jen mě trochu zaráží,
že prý máme, co jsme chtěli. 

Táhnu se s tím tmavou pouští,
důvěra mě neopouští.
Na konci té cesty je
ten, kdo miluje. 

vleču se s tou bagáží,
co mě stála život celý.
Určitě se otáži,
zda jsme správně rozuměli. 

Na Sinaji žádná voda,
jenom velbloud ruku podá.
Přesto věřím, že tam je
ten, kdo miluje. 

vleču se s tou bagáží,
co mě stála život celý.
cestu vám teď ukáži,
abyste to snazší měli. 

Támhle za tou palmou v dáli,
tam, co ty tři kříže stály.
opravdu tam jeden je,
ten, kdo miluje. 

Hej, ty tam s tou bagáží,
slož to všechno sem k mým nohám.
Netrestám a nekáži,
míjím pochybení mnohá. 

Ty jsi přišel z kraje světa,
pro spásu a zdravá léta.
Rád Ti to vše daruji,
vždyť Tě miluji. 

tegorii s názvem Folklor trochu jinak. 
Představily se s pásmem písní pana 
učitele Pavla kováče v choreografii 
bohuslavy Hamákové pod názvem 
„Máme jednou v roce“.

BlahoPřejeme  
DěTem k výRaZnémU 

úSPěchU!

FOlklóRní SOubOR
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sTAlo se 
v bílovicích 
nad Svitavou

PřeD 100 leTy - 1912
•	 v obecním výboru byl podán návrh 

na stavbu silnice bílovice - Soběšice 
(nerealizován).

•	 Schodky obecního rozpočtu se řešily 
rozpočítáním na všechny obecní 
daně (s výjimkou osobních příjmů) 
a bylo stanoveno % jejich zvýšení pro 
příští rok. byla stanovena dávka na 
3 roky - 2 k z každého hl piva a 2 k 
z každého hl kořalky.

•	 bílovický kostel vznikl jako filiální 
pod obřanskou farou a začaly „spory 

o reverz“ obce nad jeho provozem. 
Faráře zastupoval Josef Fišer, oblíbe-
ný kaplan z velkých bílovic.

•	 Při hašení požáru u Svobodů (č. 
26) si hasiči pochvalovali elektrické 
osvětlení, které se velmi osvědčilo.

•	 v bílovické škole jsou poprvé uvádě-
ni 2 žáci bez náboženského vyznání.

•	 byla zřízena společnost „Mlýn 
a Pila“, která převzala závod od do-
savadního majitele J. Julínka.

•	 bylo zřízeno pekařství karla Strán-
ského na návsi v č. 66.

PřeD 75 leTy - 1937
•	 Na mzdy nezaměstnaným bylo Mi-

nisterstvem sociální péče poukázáno 
4 000 kč.

•	 v říjnu byla dokončena regulace 
potoka Melatín nákladem 57 000 kč.

•	 Napětí před 2. světovou válkou si 
vyžádalo zvyšování akceschopnosti 
civilní protiletecké ochrany (cPo). 
Samaritánské kurzy, které vedl Jan 
Gron, absolvovalo přes 100 občanů. 
byl vytvořen asanační sbor (karel 
Slezák) a pořádkový sbor (Fr. chme-
la), oba sbory konaly častá cvičení.

•	 konala se vzpomínková oslava na 
legionářský zásah v bitvě u Zborova 
(pplk. ludvík Tůma, pěvecký sbor, 
škola, Sokol).

•	 28. října se konala akademie a šta-
fetový běh Sokola z okolních obcí 
do bílovic.

•	 v září na pohřeb prezidenta repub-
liky T.G. Masaryka odjelo z bílovic 
19 legionářů a starosta obce. v ok-
nech domů byly vystaveny preziden-
tovy obrazy a hořely svíčky. v soko-
lovně se konala smuteční tryzna.

PřeD 50 leTy - 1962
•	 bílovice měly přes 2400 obyvatel 

v 561 domech se 750 trvale obydle-
nými byty. Předsedou MNv (dnes 
starosta) byl František kratina.

•	 v základní devítileté škole byly zříze-
ny odborné pracovny v nově otevřené 
přístavbě dvorního traktu.

•	 Řeka Svitava se rozvodnila, voda 
zatopila 3 sklepy.

•	 byl položen asfaltový povrch v ulici 
komenského.

•	 Manželé Dočkalovi převzali výrobu 
v dnešní pekárně s adresou Poděbra-
dova ul. č. 51.

•	 UP závody na Havlíčkově ulici vy-
ráběly ve velkém nábytek a pro jeho 
ložení na auta zřídily nákladní výtah.

•	 byla odhalena pamětní deska bra-
třím Čapkům v Husově ul. č. 194.

•	 obec přijala do své správy od lie-
selotte lamačové-Čermákové by-
tový dům č. 500 na Havlíčkově ul.

•	 byla založena organizace Čs. svazu 
invalidů. okrsková org. Svazu včelařů 
měla 347 včelstev a do veřejného 
zásobování dodala 273 kg medu.

•	 v bílovicích bylo v provozu již 246 
Tv přijímačů a byla zřízena automa-
tická telefonní ústředna.

•	 Na železnici byla zrušena odstavná 
kolej pro místní závody, a tím i funk-
ce přednosty stanice. bílovice byly 
přiřazeny k žst. Adamov.

•	 Místní organizaci Svazarmu vedl 
Antonín Dvořák, členové mo-
tokroužku získali 36 řidičských 
průkazů a  30  oprávnění pro malé 
motocykly.

Z obecní kroniky 
a jiných dostupných materiálů vybral 

Bořivoj Nejezchleb, kronikář obceKostel krátce po dokončení

Budova bývalých UP závodů
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15. PRoSInce,SoBoTa
Pokusíme se vytvořit vlastní bílovický 
betlém. každý, kdo přinese postavičku 
do betlému mezi 9. a 18. hodinou do 
kulturního sálu obecní hospody, kde 
bude ve stejné době probíhat výstava 
betlémů, získá drobnou odměnu. 

22. PRoSInce, SoBoTa
Obecní hospoda - představení Diva-
dla Paravánek Vánočníček. Potěší vás 
krátká pohádka o čertovi Hudrabovi, 
dozvíte se pohádkovou formou o his-
torii vánoc a narození Ježíška, budete 
moct sami vytvořit živý betlém a za-
zpívat si některou ze známých koled. 
Představení začíná v 10:00 a trvá asi 
50 minut. vstup je zdarma. (obě tyto 
akce pořádá kulturní komise rady obce.)

24. PRoSInce, PonDělí 
V 15 hod. štědrovečerní mše sv. pro 
děti – kostel sv. cyrila a Metoděje.
Ve 22 hod. velká večerní mše sv. – kostel 
sv. cyrila a Metoděje. P. vojtěch HE- 
bElkA - venkovská půlnoční mše 
(kněz u nás působící do svého úmrtí 
v roce 1981). vystoupí bAcH´s - bí-
lovický Amatérský chrámový sbor, 
varhany Zuzana vRTAlovÁ, řídí 
bronislav Tomáš.

25. a 26. 12.,  
SváTky vánoČní
je mše sv. vždy v 9 hod., podrobný 
aktuální pořad bohoslužeb je dostupný 
na webu bílovické farnosti: http://www.
farnost-bilovice.cz/.
25.12. 2012 v 9 hodin - boží Hod vá-
noční. Staré české a moravské koledy. 
bAcH´s, bílovický Amatérský chrá-
mový sbor, varhany bronislav Tomáš.
26.12.2012 v 9 hodin mše sv., Sv. Ště-
pána - koledy.

29.12., SoBoTa
v 18 hodin. kOnceRt, P.Vojtěch 
heBelkA - venkovská půlnoční mše 
a dále koledy s účastí posluchačů. 
vstupné dobrovolné.

5. leDna 2013, SoBoTa
tříkrálový koncert - 18 hod., kostel sv. 
cyrila a Metoděje.
Účinkují:  vokální ansámbl Musica 
da camera brno | umělecký vedoucí 
Martin Franze, Ensemble Da capo | 
umělecký vedoucí Martin kotulan.
Program:  vánoční koledy;  Martin 
Franze | Zpívání o vánocích.

10. únoRa 2013, neDěle
od 16 hod. obecní hospoda - MASO-
PUSt - tradiční masopustní veselice 
s pochováním basy před začátkem post-
ní doby (farnost a Mc Žirafa).

23. únoRa 2013, neDěle
v 18 hod. - kostel sv. cyrila a  Metoděje 
- varhanní koncert - Jiří chlum.

i začátkem příštího roku se rozejdou 
koledníci se zprávou o příchodu tří 
králů a s prosbou o dar do pokladni-
ček. Sbírka proběhne 1. -  14. 1. 2013 
a bude již tradičně organizována ob-
lastní charitou brno (celkově chari-
tou ČR). vybrané peníze jsou určeny 
pro sociálně slabé lidi z farností a také 
na humanitární účely.
Zároveň prosím o obezřetnost a iden-
tifikaci našich koledníků. každoročně 
se vyskytují falešní koledníci a proto 
si zkontrolujte, zda mají zapečetěnou 
pokladničku a průkazku označenou 
logem charity ČR s podpisem biskupa 
brněnské diecéze vojtěcha cikrleho. 
Na pokladničce musí být logo charity, 
stejně jako na letáčku. koledníci vás 
obdarují baleným cukrem s  logem 
charity a Tříkrálové sbírky.

v případě jakýchkoli dotazů neváhej-
te mě kontaktovat.
Barbora Burešová
koordinátokra Tříkrálové sbírky
barbora.buresova@charita.cz
Tel.: 731 402 601

přijme do svých řad nové zpěvačky 
a zpěváky všech hlasových skupin. 
Nabízíme pravidelnou pěveckou 
práci ve sboru s více než desetiletou 
tradicí, kamarádské prostředí, legraci 
a milé vedení.

informace můžete získat přímo na 
pravidelných zkouškách sboru každou 
středu a neděli od 18 do 20 hodin na 
faře v bílovicích nad Svitavou,
na www.bilovice-sbor.cz nebo 
na bachs@seznam.cz. Dále také 
prostřednictvím SMS na tel. 
604 105 003, sbormistr bronislav 
Tomáš nebo na tel. 608 928 165, 
paní Jana vágnerová.

Těšíme se na Vaši účast.

tříkRálOvá
sbírka 2013

bílovický amatérský sbor

bacH’s kalendář akcí
v bílovicích nad Svitavou

PleSy a ZáBavy  
v Roce 2013:

OBecní hOSPODA
12.1. Ples kDU-ČSl ve 20 hod.

SOkOlOVnA
12.1. dětské maškarní odpoledne
19.1.  hasičská zábava
26.1.  Sokolský ples
1.3.  Myslivecký ples
16.4.  irský večer
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vážení a milí sportovní příznivci,
rok 2012 znamenal pro náš oddíl 
období bilancování, neboť uplynulo 
30 let od jeho založení v roce 1982. 
o historii oddílu jsem se zmiňovala v 
dřívějším čísle Zpravodaje. Nyní bych 
ráda zhodnotila výsledky letošní sezó-
ny. Už po jedenácté byl Sk Radiosport 
vyhodnocen jako nejlepší v  republice 
s velkým bodovým náskokem před 
ostatními oddíly. v  roce 2012 jsme 
kromě řady krajských soutěží a dvou 
oddílových soustředění (v bělči n/o 
a ve Svratce) pořádali mezinárodní 
pohárovou soutěž 4 DNY Rob. bě-
hem celého roku se konají pravidelné 
tréninky - v létě v lesích okolo bílovic, 
v zimě v tělocvičně ZŠ. veliký úspěch 
zaznamenal projekt „Rob školka“ pro 
děti už od 4 let, takže nyní je v oddílu 
přes 60 aktivních dětí do 15 let. vedení 
nejmladších závodníků se ujala valerie 
Helánová, které tímto velmi děkujeme 
za ochotu a pomoc. Dík patří i mno-
hým maminkám a tatínkům malých 

závodníků, kteří pravidelně pomáhají 
při organizaci tréninků.
v celoročním hodnocení nejúspěšnějších 
závodníků z oddílu si nejlépe vedl Jakub 
Šrom (kat. M19). Na Mistrovství světa 
v kopaoniku získal titul juniorský Mistr 
světa ve sprintu, vicemistr světa ve foxo-
ringu a zlatou medaili ve družstvech. Jakub 
obsadil 2. místo v národním žebříčku (dále 

vrcholnou soutěží pro žákovské kate-
gorie bylo ME žáků a dorostu, které 
se konalo v červenci 2012 v litevském 
městě Šiauliai. Z bílovic se nominovalo 
5 závodníků: kateřina bžatková, Robert 
Polák, Matěj Žáček, Martin kinc a Jan 
Priessnitz. výsledkem jejich snažení 
byly 3 individuální medaile (1 stříbro, 
2 bronzy) a 4 týmové medaile (1 stříbro 
a 3 bronzy). celá česká výprava zahrno-
vala 14 závodníků.
vrcholem letošní sezóny pro dospělé zá-
vodníky v Rob bylo Mistrovství světa, 
které se konalo v září 2012 v srbském 
kopaoniku. Na MS se nominovali: 
Jakub Šrom, lucie Procházková, Petr 
Matula, Zbyněk Žáček, Jiří Mareček, 
Alexandra látalová, Pavel Mokrý, Steve 
chalk (GbR) a Mária Fekiačová (Svk). 
v konkurenci 576 závodníků z 33 zemí 
světa se našim závodníkům dařilo: domů 
přivezli celkem 6 individuálních medailí 
(1 zlato, 3 stříbra, 2 bronzy) a 6 týmo-
vých (4 zlata, 2 stříbra).
všechny tyto úspěchy by nebyly možné 
bez podpory pana starosty, zastupi-
telstva obce, sponzorů a všech rodičů. 
velmi si této podpory vážíme a dou-
fáme, že na minulé úspěchy navážeme 
i v příštích letech.
v následující sezóně bude pro náš oddíl 
nejvýznamnější pořádání Mezinárod-
ního mistrovství ČR v Rob na dlouhé 
trati, které proběhne nedaleko bílovic, 
a pro naše nejlepší závodníky nominace 
na Mistrovství Evropy, o kterou budou 
bojovat v průběhu jara.
krásné vánoce a hodně zdraví v novém 
roce všem sportovním nadšencům přeje

Iva Marečková.

nadšení vede k radosti z úspěchů
blaHOpřejeMe!

NŽ), byl dvakrát Mistrem ČR (štafety, 
dlouhá trať) a v závěru sezóny se stal vítě-
zem ankety objev roku 2012.
v kategorii D16 zazářila už tradičně 
kateřina bžatková. Získala 3. a 8. místo 
na Mistrovství Evropy žactva a dorostu, 
jakož i zlato a bronz ve družstvech. Je 
šestinásobná Mistryně ČR a obsadila 
1. místo v NŽ.
v kategorii M14 má oddíl dva vyrovna-
né soupeře: Jan Priessnitz získal 2. místo 
na ME v jednotlivcích a stříbro a bronz 
ve družstvech. Stal se třikrát Mistrem 
ČR a obsadil 2. místo v NŽ.
Robert Polák vyběhl 3. a 7. místo na 
ME v jednotlivcích a stříbro a bronz ve 
družstvech. Stal se dvakrát Mistrem ČR 
a získal 1. místo v NŽ.
v dospělých kategoriích si nejlépe vedli 
Jiří Mareček (dvě bronzové medaile 
na MS, 5x Mistr ČR, 1. místo v NŽ), 
Zbyněk Žáček (stříbrná medaile na 
MS, Mistr ČR) a lucie Matulová (2x 
Mistryně ČR, 2x akademická mistryně 
ČR, 2. místo v NŽ).

Sk RaDIoSPoRT – RoB
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leToS Se PoBěží jIž 23. RoČník SIlveSTRovSkého 
BěhU Do SchoDů! PřIjďTe S námI oSlavIT konec 
STaRého a ZaČáTek nového RokU!

„běhá“ už od půlky září, aby se tento 
závod mohl vůbec uskutečnit. v dosta-
tečném předstihu musí zajistit veškerá 
povolení, stmelit cca dvacetičlenný 
organizační tým, rozdat úkoly, domluvit 
zabezpečení pomocí bezpečnostních 
složek (obecní policie, záchranáři), 
zajistit sponzory, ceny, propagaci, do-
provodný program (rádio krokodýl), 
občerstvení, pozvání významných osob-
ností atd. - a to všechno tak, aby v den 
D, tedy na Silvestra byli jak organizátoři, 

silvesTrovský

Skoro neuvěřitelná se zdá příhoda 
štamgastů, kteří se kdysi cestou do 
hospody vsadili o pivo, kdo vyběhne 
schody u nádraží jako první. Dnes už 
vlastně není důležité, kdo tehdy danou 
sázku vyhrál, ale to, že se z  tohoto 
běhu do schodů stala docela krásná 
tradice.
Tento závod se pořádá (s malou přestáv-
kou) již od roku 1983, kdy byl založen 
panem Františkem krčmářem. U zrodu 
závodu tehdy stál i sportovní nadšenec 
a od roku 1995 jeden z hlavních pořa-

běH dO ScHOdŮ

byl v roce 2010 pan vladimír Petr, 
který pověstných 144 schodů vyběhl 
v 81 letech.
Držitelem rekordu v hlavní kategorii 
mužů je pan vojtěch kocáb, který 
zvítězil v letech 2006 až 2010 a je drži-
telem rekordu trati časem 21,62 sekund 
z roku 2007. Nejúspěšnější účastnicí je 
běžkyně lenka Svobodová ml., která 
v kategorii dívek vítězila od roku 2002 
do roku 2011.
Za zmínku stojí i vítězství pana ivana 
Sobotky v kategorii nejstarších mužů, 
který v tomto závodě zvítězil v letech 
2003 až 2007.
Těmto borcům a všem dalším na 
stupních vítězů každým rokem předá-
vají hodnotné ceny nejen zástupci obce 
a pořadatelů závodu, ale i představitelé 
vedení Jihomoravského kraje.
Pohár předávaný vítězům je putovní 
a nese jména všech současných i dří-
vějších šampionů. Pokud chcete být 
mezi nimi, přijděte na Silvestra mezi 
nás a zkuste pokořit oněch 144 schodů 
v co nejkratším čase.
Registrace závodníků od 9:30 hod., 
konec registrace v 11:30 hod.
velký dík patří všem příznivcům sportu 
a především sponzorům, kterým není 
tato sportovní aktivita v bílovicích nad 
Svitavou lhostejná a přispívají tak na 
dobrou věc.
Všem závodníkům přejeme mnoho 
zdaru a pořadatelům hodně elánu do 
dalších let.
informace ke kategoriím a registracím 
můžete čerpat mimo jiné i na webo-
vých stránkách: http://behdoschodu.
aktualni.com.

Karla Hrabalová

tak i závodníci maximálně spokojeni 
a všechno klapalo jak má.
Do schodů se běhá za každého počasí, 
ať je mrazivo, deštivo, slunečno nebo 
sněží, takže není radno podcenit obuv 
ani oblečení. Nedoporučuje se ani 
zanedbání v  podobě pozdější regist-
race, protože zájem stále roste a počet 
účastníků závodu je omezen na 200. 
Startovné se neplatí.
Závodu se každoročně zúčastňují nejen 
běžci z bílovic, ale také ze širokého 
okolí, přičemž věkové rozmezí dosa-
huje několika generací. Děti běhají od 
3 let a historicky nejstarším účastníkem 

datelů pan Petr Pavlíček, kterému lze 
přiřknout i samotné znovuobnovení 
závodu. Pan Pavlíček se v roce 1995 po 
zhlédnutí dnes již historického filmu 
ze začátků pořádání závodu rozhodl, 
že tento závod nenechá upadnout 
v zapomnění a od té doby ve spolupráci 
s obecním úřadem bílovice nad Svi-
tavou zajišťuje veškeré zázemí závodu, 
které v dnešní době vyžaduje nemalé 
úsilí. Z pohledu závodníka to tak možná 
nevypadá, protože ten vyběhne daných 
144 schodů a pokud je dost rychlý, od-
nese si vyslouženou odměnu. Pokud ne, 
dá si grog a jde domů. To pan Pavlíček 



Saunový svět, soukromé spa, zeštíhlující procedury, 
posilovna (s osobním trenérem), kadeřnictví, 
pedikúra, masáže, lymfodrenáže, solárium, whirpool, 
kavárna, dětský koutek.

 POTŘEBUJETE 
RELAX?
Stavte se! 
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největš í
Wellness
na Moravě

Fryčajova 29  |  614 00  Brno
M: +420 734 156 340  |  T: +420 530 347 978
info@4comfort.cz  |  www.4comfort.cz

SOUKROMÉ SPA
Suchá i parní sauna, whirpool, relaxační zóna

SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
Sauna mistři s praxí v zahraničí

NEJVĚTŠÍ WELLNESS NA MORAVĚ
3x suchá sauna na 60 m2  |  1x parní sauna na 15 m2 

JET Úvěr
Vyřešíme vaše exekuce, sloučíme vaše stávající půjčky do jedné výhodnější.

 777 515 313 www.jetuver.cz

 úvěr y od 50 000 Kč
 zajištěny nemovitostí
 splatnost až 10 let
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OtevřenO: 
Po, Út, Čt: 9.30-12/13-17.30,
St: 13-18, Pá: 8.30-12/13-17

Před vánOcemi 2012 navíc:
22.+23. 12.: 9-12/14-16.30

24. 12.: 9-11.30

Zlaté, stříbrné, ocelové šperky, hodinářské 
zboží, výkup zlata, leštění, opravy, rhodiování 
šperků, zhotovení šperků, snubních prstenů, 
výměna baterií, řemínků…

těšíme se na vás!

Po předložení tohoto inzerátu obdržíte slevu 10%.

ZLatnictví
v Obřanech u pošty

Fryčajova 18 | telefon 545 235 834

nabíZíme vám kvaLitu a mírné ceny


