
prosinec 2013 | vydává Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou

ZPRAVODAJ
BÍLOVICKÝ

STŘED OBCE
bude měnit svou podobu

TÉMA:

 Jak proběhlo letošní 
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU?



SLOVO
starosty

Milí čtenáři,
byla mi dána ta důvěra a čest, abych napsala 
pár slov do tohoto redakčního sloupku. Dlouho 
jsem se ptala sama sebe, jak začít a napsat 
tady něco nevšedního, něco moudrého a obo-
hacujícího, něco co ještě nebylo vyřčeno, aby 
to čtenáře patřičně zaujalo. Nakonec jsem ale 
zjistila, že pramálo záleží na barevnosti slov, 
ale rozhodně záleží na jejich pravdivém obsa-
hu a na tom, zda je říkáme s láskou. Pokud je 
láska a moudrost v nás, pak si každý najde to 
své, i pokud to hlavní není vyřčeno a zůstává 
skryto mezi řádky.
Příroda se pomalu halí do bělostného pláště 
z prvních sněhových vloček a přichází čas 
adventní, čas vánoční. Advent je slovo latinské 
a znamená příchod a pro křesťany je tento čas 
spojen s příchodem Ježíše. Můžete a nemusíte 
být věřící, ale stejně tyto svátky můžete mít 
rádi už jen proto, že jsou a měly by být plné 
lásky a pohody v kruhu nejbližších, rodiny 
a přátel. Mám tu dobu ráda.
Každoročně mi Vánoce přinášejí okamžiky 
klidu a pohody. Všude voní cukroví, pod stro-
mečkem je plno dárků, dětem se lesknou oči 
nadšením a i když je za okny mráz, uvnitř nás 
hřeje teplo domova. Společně ctíme některé 
tradice a odléváme olověné kuličky, krájíme 
jablíčko a přejeme si zdravíčko. Sejdeme se 
všichni jako rodina, a to je podle mě to, čeho 
bychom si měli vážit nejvíce. Mnozí z nás se 
v tomto čase zastaví a ohlédnou za starým 
rokem. Zhodnotí jej.
Ať už byl pro Vás tento rok jakýkoli, přeji Vám, 
aby nadcházející rok 2014 byl pro Vás rokem 
úspěšným, plným lásky, zdraví, štěstí a poho-
dy, a aby ohlédnutí za ním pak bylo příjemné 
a mohli jste s klidným srdcem říct, že jste jej 
prožili naplno a šťastně.

Karla Hrabalová
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REDAKČNÍ
SLOUPEK

Vážení spoluobčané, 
prosinec je měsíc, kdy člověk začíná re-
kapitulovat co se za poslední rok událo, 
co se stalo... Když se nad tím zamyslím, 
musím konstatovat, že tento rok byl 
velmi úspěšný a je toho opravdu hodně. 
Hlavní výčet, všech letos uskutečněných 
akcí, naleznete uvnitř tohoto zpravodaje. 
Několik z nich je opravdu úctyhodných, 
za které by se nemusel nikdo stydět. 
Zejména jsou to získané dotace na 
rozšíření základní školy, na vybudování 
přestupního terminálu integrovaného 
dopravního systému jihomoravského 
kraje a konečně, asi po 20 letech, se 
začne budovat střed obce. Tento rok 
můžeme považovat za zlomový i pro 
JSDH, neboť jsme získali dotační 
příspěvek od Jihomoravského kraje 
na zakoupení nové hasičské cisterny. 
Doufám, že toto vozidlo bude sloužit 
dalších 30 let. Dále jsme obdrželi dar - 
starší auto JEEP CHEROKEE, které 
bylo z finančního rozpočtu obce upra-
veno pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů. Jsem velmi rád, že v závěru roku 
mohu konstatovat, že slib, který jsem 
dal na jaře tohoto roku ve Zpravodaji, 
tj. rozšíření komunální techniky pro 
zimní a letní údržbu, se podařilo napl-
nit. Zakoupili jsme malotraktor John 
Deere, z dotace jsme zakoupili čistící 
vůz, přikoupili jsme další komponenty, 
které zajistí plné využití této komu-
nální techniky. Vůz značky Bonetti, 

který jsme v  rámci dotace vysoutěžili, 
v  lednu 2014 rozšíří naše technické 
zázemí. Již při první sněhové nadílce 
v sobotu 7.12. 2013 se nová technika 
velice osvědčila a urychlila údržbu obce. 
S  novým rokem započne v obci týdenní 
svoz komunálního odpadu, kterého jsme 
dosáhli po výměně společnosti AVE za 
společnost KTS Ekologie. 
Prosinec přináší i naši, loni započatou, 
tradici. Dovolte mně tedy, Vás srdečně 
pozvat na Vánoční jarmark, který se 
uskuteční v pátek a sobotu 13 a 14. pro-
since, věřím, že zde společně strávíme 
příjemné chvíle a trochu si odpočineme 
od celoročního shonu. V pátek 13. pro-
since rozsvítíme „NÁŠ“ Vánoční strom, 
který má letos zcela nové osvětlení.
Na závěr bych rád poděkoval všem ak-
tivním občanům za jejich připomínky, 
předsedům komisí a výborů za jejich 
celoroční práci, zastupitelům za jejich 
činnost, zaměstnancům obce a obecního 
úřadu, v čele s tajemnicí úřadu, za jejich 
práci. Zvláštní poděkování patří mému 
kolegovi, místostarostovi Martinu 
Vozkovi, za obrovskou pomoc při řešení 
dotací,  které obec získala a za výbornou 
spolupráci během celého roku.

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně 
prožitý čas adventu, klidné a pohodové 
prožití svátků vánočních, „bohatého 
Ježíška“ a šťastný nový rok 2014. 

Miroslav Boháček
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 4.9.2013
Rada obce schválila
• návrh Kupní smlouvy KS 6/2013 

a doporučila ke schválení ZO
• předložený návrh Smlouvy na dotaci 

na nákup nového CAS pro Sbor 
dobrovolných hasičů ve výši 1 mil. Kč

• Servisní smlouvu mezi obcí a Syner-
ga a.s., na provádění servisu a kon-
troly zařízení plynových kotelen 
v DPS a ZŠ

Rada obce doporučila
• Zastupitelstvu obce Bílovice nad 

Svitavou vydat OZV 1/2013 o ve-
řejném pořádku

JEDNÁNÍ | 18.9.2013
Rada obce schválila
• smlouvu o nájmu myslivecké klubov-

ny č.p. 64 a pozemku pod klubovnou 
st. 307; nájemce: Myslivecké sdruže-
ní Bílovice nad Svitavou

• mandátní smlouvu č.2/2013/M na 
organizaci veřejné zakázky „Dodávka 
CAS pro Obec Bílovice nad Svita-
vou“ za cenu 43.000,- Kč bez DPH

• podání výpovědi smlouvy o dílo č. 
S000511/JP se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o.

• kupní smlouvy č. 17/2013/KS na 
koupi pozemku p.č. 1333/8 o výmě-
ře 34 m2 prodávající JUDr. D. Pink 
a  Marta Pinková, kupující Obec 
Bílovice nad Svitavou

• vypořádání námitky podané společ-
ností ALFA PROFI s.r.o s výrokem 
„námitce se vyhovuje“, z  důvodů 
právní jistoty pro čerpání dotace ze 
SFŽP

• Mandátní smlouvu č.3/2013, na 
organizaci nového výběrového řízení 
akce „Svozový systém biologicky roz-
ložitelného komunálního odpadu“, 
mandatář Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

• spoluúčast Obce Bílovice nad Svita-
vou na nákupu čistícího stroje ve výši 
194.473,50 Kč

Rada obce bere na vědomí
• informaci o novém vnitřním před-

pisu pro vybírání úplaty za stravo-
vání MŠ Bílovice nad Svitavou od 
1.9.2013

• informaci ředitelky Mateřské školy 
v Bílovicích nad Svitavou o výsled-
cích zápisu dětí na školní rok 2013-
2014; ke dni 10.9.2013 bylo přijato 
59 dětí a nebylo přijato 40 dětí

JEDNÁNÍ | 2.10.2013
Rada obce schválila
• Smlouvu o souhlasu s  umístěním 

a  realizací stavby „Prodloužení 
splaškové kanalizace ul. Havlíčkova“ 
na pozemcích ve vlastnictví České 
republiky parc.č. PK 1206/5

• Smlouvu č. 4700/111/13 o nájmu 
hrobového místa na Ústředním 
hřbitově v Brně, hrob MUDr. Ni-
kolský

• další jednání s majiteli pozemků 
pod místní komunikací Kozlíkova 
–p. Sedlákem, manž. Holkovými 
ohledně prodeje, příp. směny po-
zemků. Po projednání předložit 
na jednání rady konkrétní návrhy 
p.č. k  odkoupení, případně pro 
směnu.

• provádění přípravných prací spo-
jených s  opravou povrchu místní 
komunikace Kozlíkovy (stejně jako 
ul. Husova)

• spoluúčast obce při vybudování scho-
dů na pozemku p.č. 1206/4, a to tak, 
že obec poskytne materiál do max. 
hodnoty 5.000,- Kč. Žadatelé před-
loží RO nákres ke schválení a schody 
si sami vybudují.

• Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 
1320/1 pro umístění kontejnerů na 
tříděný odpad, půjčitel Brněnská 
mlynárenská, s.r.o.

• Smlouvu o vzájemné propagaci 
uzavřenou mezi Obcí Bílovice nad 
Svitavou a KOMETA GROUP, a.s.

JEDNÁNÍ | 16.10.2013
Rada obce schválila
• podání žádosti o změnu smlouvy 

o poskytnutí dotace z  prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení 
na bytové domy Lesní 724, Lesní 
725 - předčasný převod stávajícím 
nájemníkům

• prodej malotraktoru typ TZ -4k 
-14k s návěsem, který je nefunkční, 
za cenu 25 tis. Kč, na náhradní díly

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 212 o velikost 1+kk v DPS

• doporučení zastupitelstvu obce 
prodej bytu 1+1 na ul. Komenského 
č.p. 556 v Bílovicích za nejvyšší na-
bídnutou cenu 850.000,- Kč

Rada obce bere na vědomí
• změnu užívání části RD, Polní 798, 

Bílovice nad Svitavou na provozovnu 
– masáže

• změnu užívání stavby skladu Matě-
jíček: pouze pro zpracování výrobků 
bez ekolog. zatížení, bez vlivu na 
životní prostředí, bez nebezpečného 
odpadu, bez dopravního zatížení, bez 
hlučnosti (2 auta za týden dle pro-
vozního řádu), odpad (separát) bude 
skladován v uzavřených kontejnerech 
ev. nádobách, aby nedocházelo ke 
kontaminaci životního prostředí. 
Třídění bude uzavřený proces bez 
vzniku vedlejších produktů.

• rezignační dopis Mgr. Pečenkové 
na místo ředitelky ZŠ a současně 
vypisuje výběrové řízení na ředitele/
ku ZŠ s nástupem od 1.1.2014

JEDNÁNÍ | 30.10.2013
Rada obce schválila
• na návrh hodnotící komise jako 

vítězného uchazeče firmu I-TEC 
Czech, spol. s r.o, která nabídla nej-
nižší nabídkovou cenu, tj 1.985.000,- 
Kč bez DPH

• Kupní smlouvu č. 29/2013/KS se 
společností I-TEC Czech, spol. s r.o., 
na dodávku 1 ks nosiče kontejnerů 
vč. nástavby a 7 ks kontejnerů na 
separovaný odpad

• jmenování konkursní komise na ob-
sazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ 
Bílovice nad Svitavou - členové určení 
zřizovatelem: Ing. Dušan Lázniček 
(předseda komise), Miroslav Boháček; 
člen určený ředitelem krajského úřa-
du: Mgr. Eva Meluzínová, odborník ►



4

v  oblasti státní správy ve školství; 
organizace a řízení: PhDr. Jan Dudek, 
ředitel ZŠ Pozořice; pedagogický 
pracovník příslušné příspěvkové or-
ganizace: PaedDr. Pavel Kováč; školní 
inspektor České školní inspekce: Mgr.
Ivana Přichystalová; člen školské rady: 
MUDr.Tomáš Gabriel

Rada obce nedoporučuje
• zastupitelstvu obce navýšení míst-

ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, doporučuje 
poplatek ponechat ve výši 650,- Kč

JEDNÁNÍ | 6.11.2013
Rada obce schválila
• směnu pozemků, kdy obec smění 

s  manželi Holkovými část svého 
pozemku p. č. 328/15 o výměře 25 m² 
a manželé Holkovi smění s obcí část 
svého pozemku p. č. 328/3 o výměře 
8 m² a pozemek p. č. 331/5 o výměře 
17 m², o celkové výměře 25 m²

• prodloužení pronájmu bytu č. 1, o ve-
likosti 3 + 1, Fügnerovo nábřeží 129 
v Bílovicích, stávajícím nájemcům na 
dobu určitou do r. 2016

Rada obce neschvaluje
• žádost ČP s.p., o nevalorizování výše 

nájmu za prostory pošty Bílovice
Rada obce bere na vědomí
• oznámení pí. Lázničkové o založení 

nového kynologického klubu, který 
má prozatím 15 členů, s názvem KK 
Svitava - Bílovice

• oznámení ředitelky MŠ o uzavření 
školky v době 23.12.-31.12.

JEDNÁNÍ | 20.11.2013
Rada obce schválila
• Smlouvu o dílo na zajištění provozu 

sběrného střediska odpadů a Smlou-
vu o sběru, přepravě a odstraňování 
odpadu , změna dodavatele od 
1.1.2014

• příspěvek obce pro rok 2013, který 
je schválený v rozpočtu, 15 tis. Kč na 
Silvestrovský běh do schodů

• Mandátní smlouvu k zajištění podání 
žádosti o dotaci na akci:  „Pořízení 
štěpkovače a kompostérů pro zkva-
litnění nakládání s bioodpadem“

Rada obce neschvaluje
• Smlouvu o smlouvě budoucí na sítě 

o.s. Borešová - sítě

Zveřejňujeme zkrácenou a upravenou ver-
zi dokumentu pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

ZO schválilo:
• program, zvolilo členy návrhové 

komise, volební komise, ověřova-
tele a určilo zapisovatelku, mís-
tostarosta přečetl zprávu o činnosti 
rady obce.

• koupi pozemku p. č. 335/4 o vý-
měře 10 m², který vznikl oddě-
lením z  pozemku vedeného ve 
zjednodušené evidenci 316/4 PK, 
podle GP č. 1565-137/2012, k. 
ú. i obec Bílovice nad Svitavou 
za cenu 350,- Kč/1 m². Dále 
koupi pozemků p. č. 55/4 o vý-
měře 102 m² a p. č. 55/5 o výměře 
18 m2, které vznikly oddělením 
z  pozemku p. č. 55/1, podle GP 
1019-53/2006 a koupi pozemku 
p. č. 60/10 o výměře 26 m², který 
vznikl oddělením z pozemku p. č. 
60/1, podle GP 1019-53/2006, 
vše v k. ú. i obec Bílovice nad  
Svitavou, za cenu 150,- Kč/1 m². 
Dále schválilo koupi pozemku p. 
č. 46/2 o výměře 196 m2 a koupi 
částí pozemku p. č. 46/1, a to dle 
GP č. 1630-100/2013 nově vzniklé 
pozemky nazvané jako p. č. 1333/3 
o výměře 85 m², p. č. 1333/4 o vý-
měře 113 m² a p. č. 46/8 o výměře 
3 m², koupi části pozemku 47, k. 
ú. i obec Bílovice nad Svitavou, dle 
GP č. 1630-100/2013, nově na-
zvanou jako p. č. 1333/8 o výměře 
34 m², koupi části pozemku p. č. 
45, a to dle GP č. 1630-100/2013 
nově vzniklý pozemek nazvaný 
jako p. č. 1333/2 o výměře 42 m², 
schvaluje koupi části pozemku 
p. č. 23/3, a  to dle GP č. 1630-
100/2013 nově vzniklý pozemek 

nazvaný jako p. č. 1333/1 o výměře 
23 m² - vše za cenu 250,- Kč/1 m², 
k. ú. i obec Bílovice nad Svitavou.

• kupní smlouvu na pozemek p. č. 
335/5 o výměře 23 m², který vznikl 
oddělením z pozemku vedeného 
ve zjednodušené evidenci 316/8 
PK, podle GP č. 1565-137/2012 
k. ú. i  obec Bílovice nad Svitavou, 
za cenu 350,- Kč/1 m² a kupní 
smlouvu na pozemky p. č. 748/12 
o  výměře 158  m² a p. č. 748/14 
o výměře 12 m2, k. ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou. Dohodnutá kupní cena 
ve výši 22.400,-Kč již byla uhrazena 
při podpisu smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě.

• záměr koupě pozemku p. č. 1212/28 
o výměře 12 m² k. ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou, prodávající České 
dráhy a. s. Finální podoba smlouvy 
bude předložena ke schválení ZO na 
příštím zasedání ZO, až bude známa 
konkrétní výše kupní ceny podle 
zpracovaného znaleckého posudku.

• prodej pozemku p. č. 1067 /1 o vý-
měře 529 m² v lokalitě Mladova, k. 
ú. i obec Bílovice nad Svitavou za 
cenu 100,- Kč/1 m². Dále prodej po-
zemku p. č. 335/13 o výměře 30 m², 
který vznikl oddělením z pozemku 
p. č. 335/2 na základě GP č. 1565-
137/2012, k. ú. i obec Bílovice nad 
Svitavou, za cenu 500,- Kč/1 m². 
Prodej pozemku p. č. 331/12 o vý-
měře 36 m², který vznikl oddělením 
z pozemku p. č. 331/4 na základě GP 
č. 1594-66/2013 , k. ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou, za cenu 300,- Kč/ 1 m². 
Prodej pozemku p. č. 46/3, jehož roz-
dělením dle GP č. 1630-100/2013 
činí  jeho zůstatková výměra 145 m2, 
k. ú. Bílovice nad Svitavou, za cenu 
250,- Kč/1 m². Prodej pozemku p. 
č. 46/10 o výměře 9m2, který vznikl 
oddělením dle GP č. 1630-100/2013 
z pozemku p. č. 46/3, k. ú. Bílovice 

jednání Zastupitelstva 
Obce Bílovice nad Svitavou 

VÝPIS Z USNESENÍ

konaného dne 11.9.2013



nad Svitavou, za cenu 250,- Kč/1 m². 
Prodej části pozemku p. č. 23/1, 
jehož rozdělením dle GP č. 1630-
100/2013 vznikl pozemek, nazvaný 
jako p. č. 23/1, část „g“ o výměře 268 
m2 R. B. za cenu 250,- Kč/1 m² 
a prodej části pozemku p. č. 23/1 dle 
GP č. 1630-100/2013 nově nazvané-
ho jako p. č. 23/4 o výměře 284 m² 
za cenu 250,- Kč/1 m², oba pozemky 
k. ú. i obec Bílovice nad Svitavou. 
Prodej části pozemku p. č. 27/4 dle 
GP č. 1630-100/2013 označená jako 
část „c“ o  výměře 29 m², za cenu 
250,- Kč/1 m², k. ú. i obec Bílovice 
nad Svitavou.

• rozpočtové opatření č. 3/2013 dle 
přílohy.

ZO vydává Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2013 o veřejném pořádku dle 
přílohy č. 7.

ZO schválilo Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě a právu stavby k části pozemku 
p. č. 948/1, za cenu 350,- Kč/1 m², k. ú. 
Bílovice nad Svitavou.

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 
24.10.2013 nebylo v  době uzávěrky 
Zpravodaje k dispozici.

CO V ZÁPISECH 
Z JEDNÁNÍ ZO 
NEBYLO…
11.9.2013
Po úvodních formalitách následoval 
dlouhý blok schvalování pozemkových 
prodejů a nákupů, který tentokrát byl 
pro přítomné možná zajímavější než 
jindy, protože parcely, o které se jednalo, 
mohli identifikovat na promítaných 
snímcích. Z větší části šlo o majetkové 
dořešení menších pozemků zasahujících 
do komunikace na ulici Dobrovského 
a částečně se jednalo o pozemky pro 
zřízení přístupové cesty v Dolicích, kde 
byla kupujícím obec. Zbývající případy 
řešily naopak prodeje některých obec-
ních pozemků.
V bodu Různé proběhlo několik témat. 
Nejprve padl dotaz na situaci s dopravní 

komisí. Místostarosta odpověděl, že 
v současné době dopravní komise není 
ustavena, pokud by byl zájem ze strany 
občanů, nebrání se jejímu opětovnému 
zřízení.
K námitce týkající se zápachu z čističky 
odpadních vod informoval starosta, že 
probíhá technické šetření, zda nedošlo 
k pochybení při intenzifikaci čističky. 
Jako konkrétní opatření je navrženo 
zakrytovat nádrže, které jsou pravdě-
podobně zdrojem zápachu, ale je třeba 
nejprve odborně prověřit, zda to pomů-
že, protože předpokládané náklady jsou 
170-180 tisíc Kč.
Další připomínka se týkala vzhledu 
nádraží, kdy p. Hrabalová využila veřej-
ného zasedání k osobnímu dotazu, zda 
obec zahájí jednání s drahami a pokusí 
se podnítit zlepšení stavu. Odpověděl 
jí starosta, že vyvolat jednání se obec 
pokusí, ale pokud pak iniciativu ne-
převezme majitel budovy, nemůže za 
obec slíbit, že by do oprav investovala 
prostředky, které potřebuje jinde.
P. Kmuníčková upozornila na stav cesty 
vedoucí z Fügnerova nábřeží nahoru 
kolem jejich domu, která se podle jejího 
vyjádření „neopravovala už od 2. světo-
vé války“, a ptala se, zda obec uvažuje 
o  její opravě. Další připomínku měla 
k umístění kontejnerů na tříděný od-
pad, ke kterým mají nejen oni sami, ale 
i lidé bydlící v okolí poměrně dalekou 
a nepohodlnou cestu.
Odpověděl jí starosta, že oprava ces-
ty jistě postupně na řadu přijde, ale 
momentálně nemůže slíbit konkrétní 
termín. Ohledně kontejnerů sdělil, že 
je třeba prověřit, jestli má v dané oblasti 
obec nějaký vhodný pozemek, na kte-
rém by kontejnery mohla lépe umístit, 
nebo se pokusí dohodnout na umístění 
kontejnerů na pozemcích patřících 
majitelům mlýna.

24.10.2013
Na říjnovém zasedání po úvodních zá-
konem požadovaných formalitách jako 
první z věcných bodů byl projednán 
prodej bytu na ul. Komenského.
Následovala informace o rozpočto-
vých úpravách a v souvislosti s nimi 
plánované výdaje například na nákup 
zimních nástavců pro obecní vozidlo 
pro údržbu komunikací, na splacení 
zbytku půjčky od AVE, kterou je nutné 

vrátit při výpovědi smlouvy na likvidaci 
odpadu, anebo na podíl obce k dotaci na 
štěpkovač a malé domácí kompostárny.
Zastupitelka MUDr. Bartáková při 
té příležitosti připomenula podnět ke 
zřízení obecní kompostárny, na což sta-
rosta odpověděl, že v současné době to 
není reálné, ale nevylučuje pokus o její 
realizaci za podpory fondů EU v příštím 
dotačním období.
Nejrozsáhlejším bodem bylo jednání 
o návrzích na řešení středu obce, diskuse 
a hlasování o výběru jednoho z návr-
hů. Místostarosta obsáhle promluvil 
o vývoji problematiky středu naší obce, 
a to včetně historických reálií (více 
v TÉMATU ZPRAVODAJE – pozn. 
red.). Objasnil také aktuální souvislost 
úpravy středu obce s nutným rozšířením 
základní školy. Vysvětlil, proč se škola 
nejsnáze může rozšířit do prostor sou-
sední budovy - obecního úřadu. Tajem-
nice obecního úřadu pak informovala 
o jednáních s bankami, zda a za jakých 
podmínek by obec mohla získat půjčku 
na plánovanou stavbu ve středu obce, na 
rozšíření školy, na už dříve schválený 
nákup hasičského vozu a výhledově i na 
projekt dopravního uzlu.
Závěry z jednání s bankami ukazují, že 
obec si související zadlužení může do-
volit, aniž by hrozilo, že to ochromí její 
běžný provoz a údržbu v příštích letech. 
Příznivé je například to, že po zákonné 
úpravě v přerozdělení daní dostává naše 
obec ze státního rozpočtu téměř o 8 mi-
lionů ročně více, než dostávala dříve.
Rozvinula se diskuse většiny přítom-
ných zastupitelů i několika občanů. Ně-
kteří zastupitelé kritizovali, že neměli na 
výběr z navržených studií dostatek času 
a také, že nebyl prostor pro širší zapojení 
veřejnosti do tohoto rozhodování.
Jiní zastupitelé naopak vybízeli k  ro-
zumnému chování zastupitelstva, 
protože nerozhodnutí se pro žádnou 
z variant řešení středu obce by fakticky 
znamenalo nutnost vrátit dotaci na 
školu, což by velmi výrazně snížilo šance 
naší obce v budoucích dotačních jedná-
ních, nehledě na fakt, že by se rozšíření 
školy poté stejně muselo řešit – a to 
kompletně z financí obce.
Někteří občané v diskusi děkovali 
zastupitelstvu, že má odvahu řešení 
středu obce a rozhodnutí s tím spojená 
provést a projevovali radost, že k tomu 
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kroku konečně dochází. Další občan 
zase navrhoval rozhodování odložit 
až na období po příštích komunálních 
volbách. Debata byla značně rozsáhlá 
a různorodá. Po diskusi ke všem vznese-
ným připomínkám dal starosta hlasovat 
o výběru návrhu. Většinou přítomných 
zastupitelů byl přijat návrh architekto-
nické kanceláře PP architects.
V bodu Různé padl dotaz na proble-
matiku zápachu z čističky a starosta 
informoval, že bylo rozhodnuto nádrže 
zakrytovat.
Byla vznesena připomínka k povrchu 
konce ulice Husova podél chatové ob-
lasti, který není zpevněn a při deštivém 
počasí je rozblácený. Místostarosta 
informoval, že se s tímto místem nic 
nedělalo proto, že obec s připravenými 
stavebními podklady očekávala vyhláše-
ní dotačního programu, ke kterému ale 
bohužel nakonec nedošlo. V současné 
době tedy obec zajišťuje úpravu staveb-
ních podkladů na jednodušší a levnější 
variantu, k jejíž realizaci přistoupí na 
jaře.
Posledním výstupem byla prosba jedné 
občanky o instalaci několika laviček 
v  Kaštanové aleji podél řeky. Starosta 
odpověděl, že se čeká na získání dotace 
na dopravní uzel IDS JMK, v rámci je-
hož řešení by se mohly umístit i lavičky.
Na závěr starosta pozval občany na 
slavnostní předávání vánočního stromu 
městu Brnu 19.11., na vánoční jarmark 
a  na slavnostní rozsvícení stromu na 
návsi, které bude 13.12. večer.

Vypracovaly Vendula Bartáková 
a Jana Skládanková

MALBA 14 Kč/m2

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

PRODÁM BAROVÉ STOLIČKY
IKEA GLENN BÍLÉ 66cm
4ks, cena dohodou
tel. 724 058 771, dwinter@seznam.cz

řádková inzerce

NOVINKY Z OBCE
Informace starosty Miroslava Boháčka 
a místostarosty Martina Vozky

CO SE NÁM  
LETOS POVEDLO  
REALIZOVAT...
• Asfaltovým nástřikem byla opravena 

část ul. Husova.
• Cesta kolem staré pošty na ul. Dob-

rovského byla celkově opravena, ze-
jména vydlážděním a novými schody.

• Byla předlážděna ul. Kollárova včet-
ně odvodňovacího roštu.

• Byla opravena cestička z Trávníků do 
ul. Kratinovy.

• V Trávníkách bylo opraveno dětské 
hřiště a doplněno o nové prvky a le-
zeckou stěnu.

• Byly opraveny schody z Husovy na 
Dobrovského.

• Asfaltovým nástřikem byly oprave-
ny ul. Teperova a Kratinova v části 
k Trávníkům.

• Ve spolupráci s  komisí životního 
prostředí bylo vysázeno 20 nových 
stromů a keře u kovárny.

• Byl vydlážděn chodník od Obecní 
hospody k  lávce a k  mlýnskému 
náhonu.

• V zatáčce na Hradisku byla instalo-
vána svodidla pro větší bezpečnost.

• Byly vybudovány schody od kapličky 
na Hradisko pod Vodákovými.

• Do Vánoc, věřme, budou dokončeny 
schody z Havlíčkovy od Kadlecových 
směrem k Andělovským.

• V Husím parku byly doplněny 4 la-
vičky a odpadkové koše.

• V parku u nádraží byly instalovány 
nové lavičky, původní reklamní byly 
přesunuty na autobusové zastávky na 
Havlíčkové a U cihelny.

• Plocha kolem kontejnerů na odpad 
v Trávníkách a na ul. Havlíčkové byla 
upravena zbudováním zídek.

• V areálu školky vznikla nová chatka 
s pergolou pro pobyt a výuku dětí.

• Je vypracovaná projektová doku-
mentace na prodloužení kanalizace 
Havlíčkova, realizace je závislá na 
získání nějaké dotace.

• Byl předlážděn chodník před vstu-
pem do MŠ.

• Byli jsme úspěšní s  dotací na pře-
stavbu obecního úřadu na další třídy 
základní školy.

• Z  dotace byl v  celé obci vyměněn 
obecní rozhlas.

• Letos úspěšně proběhl první ročník 
hudebního festivalu Bílovická kři-
žovatka.

• Pro potřeby údržby obce byl zakou-
pen malotraktor John Deer s vlekem.

• Rozhodli jsme se pro zásadní pře-
stavbu středu obce a vybrali pro-
jektanta.

• Je podaná dotace na přestavbu ko-
munikace od mostu u Sokolovny 
k nádraží, včetně zastávek autobusu, 
parkování pro cca 30 aut v  místě 
dnešního ekodvora - Přestupní ter-
minál IDS.

• Z dotace, tentokrát ve spolupráci se 
svazkem obcí Časnýř, jsme koupili 
čistící stroj pro údržbu chodníků 
a místních komunikací v létě i v zimě.

• Od dubna 2013 byla přidána jedna 
noční „rozjezdová“ linka autobusu 75.

• Byla upravena cesta v Dolicích nad 
hřištěm směrem do chatové osady, 
spolu s  finálním řešením majetko-
vých vztahů.

• K 31.12.2013 jsme ukončili smlou-
vy na svoz komunálního odpadu 
a  provoz ekodvora s firmou AVE 
a od 1.1.2014 máme v naší obci svoz 
komunálního odpadu týdně firmou 
KTS Ekologie, která bude provozo-
vat i ekodvůr.

• Zajistili jsme nové osvětlení Vánoč-
ního stromu u kostela i druhého 
Vánočního stromu v  prostoru Vá-
nočního jarmarku.

• Byl přijat dar JEEP CHEROKEE 
pro hasiče, na opravy a úpravy obec 
dala 100.000,-Kč.

A CO PLÁNUJEME  
V PŘÍŠTÍM ROCE
• Z  přijaté dotace na rozšíření školy 

zrealizujeme první část: jedna třída 
v přízemí, výměna dveří a výkladců 
v hale, oprava podlahy v tělocvičně.

• Na letos zakoupený pozemek v bý-
valé mramorce přesuneme stávající 
ekodvůr.
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• Z  dotace máme již objednanou 
multikáru na svoz odpadu a zimní 
údržbu, dodána by měla být v polo-
vině ledna 2014.

• Vznikne nové místo pro odpadové 
kontejnery naproti mlýnu.

• Střed obce: na jaře bychom měli 
bourat vinotéku a dnešní prodejnu 
krmiv a textilu, do konce roku 2014 
by měla vyrůst hrubá stavba nového 
OÚ, pošty, knihovny a obřadní síně.

• I nadále budeme pokračovat s výsad-
bou nových stromů.

• Provedeme rekonstrukci sportovního 
hřiště na Polance.

• Po ukončení výběrové řízení by mělo 
být na odkalovací nádrži na čističce 
instalováno zařízení proti úniku 
pachu do okolí.

• Provedeme opravu dětských hřišť 
na Polance.

• Z  dotace bude provedena výsadba 
stromů na hřbitově, ve školce a ve 
svahu nad tenisovými kurty.

• Připojíme se k  projektu MČ Ma-
loměřice-Obřany, která plánuje na 
jaře opravit cestu z Obřan po pravé 
straně řeky Svitavy směrem do Bí-
lovic včetně schodiště přes skalku 
u fotbalového hřiště. Stezka bude 

přístupná pouze pro pěší, maximálně 
s kočárkem. Cílem je ulehčit přetí-
žené cyklostezce, po které by se měli 
pohybovat pouze cyklisté a bruslaři.

• Chceme řešit neutěšený stav lávky přes 
řeku, dnes však ještě nevíme, zda výhod-
nější bude rekonstrukce, či lávka nová.

• Opravit chceme povrch části Husovy 
ul. od lesní školky směrem do lesa.

• Je již vybrán zhotovitel rekonstrukce 
kanalizace v Trávníkách od Dobrov-
ského po schody u Kartousových, 
realizace 5-6/2014.

• Na jaře bychom měli dostat novou 
cisternu pro naše hasiče za 5 mil. Kč.

Není u nás zvykem, aby členové za-
stupitelstva obce sami bez vyzvání 
redakční rady informovali  čtenáře 
Bílovického zpravodaje o své činnos-
ti nebo o svých názorech na řešení 
obecní problematiky, kromě starosty 
a místostarosty. Je to škoda, věděli 
bychom možná víc o jejich postojích, 
jejich podílu na činnosti samosprávy, 
námětech k řešení, věděli bychom, jak 
přenášejí připomínky či návrhy občanů 
na jednání zastupitelstva. 
V příštím roce uplyne čtyřleté volební 
období. Jestliže měli kandidáti voleb 
zájem ucházet se o hlasy voličů, měli by 
mít zájem jim „skládat účty“. 
To vedlo redakční radu k myšlence po-
ložit členům zastupitelstva pár otázek. 
V  červnovém zpravodaji dostali větší 
prostor 2 členové rady obce. Když však 
chceme současně odpovědi od 15 členů 
zastupitelstva, není možné položit víc 
než 2 otázky.

1. Můžete stručně uvést svůj osobní 
přínos v  práci zastupitelstva obce 
v tomto volebním období?

2. Máte zájem v  příštích volbách do 
ZO znovu kandidovat?

Odpovědi jsou uvedeny v pořadí, jak re-
dakční radě přicházely. Někteří zastupi-

telé uvedli, že z nedostatku času odpověď 
nepošlou, někteří se neozvali vůbec.

ING. MICHAL KOPRDA  
– KSČM
1. V průběhu mého působení v zastu-
pitelstvu v současném volebním období 
(ale i dříve) jsem se zabýval nejvíce řeše-
ním situace na Komenského ulici, pro-
tože tam bydlím, a jsem tedy svědkem 
celodenního dění v této frekventované 
ulici. Vypracoval jsem „Projekt doprav-
ního značení,“ a „Situační plán obce“, 
byla to práce rozsáhlá a trvala celý rok. 
Bohužel, veškeré mé návrhy nebyly pro 
zlepšení životního prostředí a bezpeč-
nostní situace lidí v této ulici využity. 
2. Na druhou otázku odpověď zatím 
neznám.

MUDr. VENDULA  
BARTÁKOVÁ – NOVÝ 
SMĚR
1. Do ZO jsem kandidovala a byla 
zvolena poprvé, v předchozích letech už 
jsem se angažovala v přípravě Zpravo-
daje a některých pořadů pro bílovickou 
kabelovku. Teď v těchto činnostech 
pokračuji - dalo by se říct, že trochu 
oficiálněji a větším dílem.

Co se týká další práce v ZO, snažím 
se být přítomná na všech pracovních 
jednáních i veřejných zasedáních ZO, 
aktivně podávat návrhy vedoucí ke 
zlepšení života v obci - buď svoje vlastní 
postřehy, nebo nápady  a připomínky 
občanů, kteří mě osloví.
Osobně se mi podařilo zařídit jen drob-
nosti typu rozšíření pracovní doby pošty. 
Dlouhodobě se pak snažím navrhovat 
různé ekologické aktivity, do kterých by 
se obec mohla zapojit a prezentovat se 
jako šetrný hospodář. A protože bydlím v 
Uličkách, zaměřuji se také více na problé-
my této části naší obce. Jinak zastupitelům 
nejsou vedením obce aktivně svěřovány 
nějaké úkoly, což je možná škoda, ale na 
druhou stranu - pravomoc jednat za obec 
má oficiálně v podstatě jen starosta.

JAK HODNOTÍ SVOU PRÁCI 
jednotliví členové Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou
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2. Pokud se dá opět dohromady kan-
didátka Nový směr a současný starosta 
bude chtít pokračovat v započatých 
akcích, ráda ho svou kandidaturou 
podpořím. Vše ale ve finále bude záviset 
na tom, jak naši dosavadní práci a také 
nový volební program posoudí občané.

PETR TRNKA – ČSSD

fungovalo, musí pracovat jako tým. Na 
začátku záleželo hodně na počtu hlasů 
při výběru a volbě radních a starosty, 

máte možnost vidět dodnes. Jmenovat, 
co jsem já, pouze já, dokázal, dost dobře 
nelze. Vše je výsledkem práce celého 
kolektivu pracujícího v rámci obecního 
úřadu. Za náš největší úspěch považuji 
přidělení dotace 7,4  mil. z  ROP JV 
na přestavbu obecního úřadu na školu 
a  s  tím spojené řešení středu obce. 
Vzhledem k tomu, že šlo o mou první 
dotaci v životě vůbec, ani ve snu jsem si 
nedokázal představit, co vše je potřeba 
napsat, doložit, povolit, schválit, kdo 
vše se musí a může k věci vyjadřovat, 
ale hlavně v jak šibeničních termínech. 
Jsem rád, že ke schválení dotace na-
konec došlo. Myslím si, že záměr je 
dobrý: pomůže škole, občanům z ulice 
Komenského a také nám všem, když 
konečně vznikne důstojný střed obce. 
Snažíme se dělat vše tak, aby se nám 
všem v  Bílovicích líbilo. Věřím, že je 
za námi kus práce vidět, to ale musí 
posoudit hlavně sami občané.
2. S ohledem na to, co jsem odpovídal 
na předchozí dotaz: Ano, chtěl bych 
v této práci pokračovat. Myslím, že jsme 
si pracovně i lidsky se starostou a i paní 
tajemnicí „sedli“ a rád bych ve společné 
práci s  nimi pokračoval. Jestli budu 
zvolen, je druhá věc, ale rád bych projekt 
středu obce a přestavby školy, který jsem 
spoluvytvářel, dotáhl do konce.

Ing. DUŠAN LÁZNIČEK  
– ODS
1. Kromě zastupitelstva jsem také člen 
rady obce, předseda „Komise pro výstav-
bu a rozvoj obce“ a současně i „Osobou 

1. Vzhledem k tomu, že jsem zastupitel 
za ČSSD, snažím se využít postavení 
sociální demokracie na kraji a v  se-
nátu. Takže jsem se podílel na opravě 
školy, začátku přestavby středu obce 
a rekonstrukce přestupního uzlu IDS 
JMK u  nádraží. Vzhledem k  tomu, 
že „zastupuji“ 11 % voličů, je hlavní 
odpovědnost za obec na úspěšnějších 
subjektech, které si občané k spravování 
obce vybrali.
2. Jsem přesvědčen, že jediné objektivní 
hodnocení „volených“ zástupců jsou 
volby. Proto by bylo správné předstoupit 
před občany, kteří nám už jednou důvěru 
dali, aby nás za naši práci zhodnotili. Své 
rozhodnutí, zda budu obhajovat mandát 
zastupitele, sdělím nejdříve členům své 
mateřské organizace, která mě do voleb 
v roce 2010 vyslala. Vzhledem k časové 
přípravě voleb předpokládám rozhod-
nutí do konce měsíce ledna 2014.
Děkuji za otázky a přeji všem občanům 
příjemně prožitou zimu.

Ing. IVAN MICHALÍK  
– NOVÝ SMĚR
1. Jednoduše řečeno, považuji se za 
součást celku. Zastupitelstvo, aby 
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k výsledku přispěl i můj hlas. Prosazuji 
mezi zastupiteli názor, že Bílovice se 
nedělí se na ty na Nivách, Polance 
a v dědině.
Snažím se o to, co jsme si spolu už v roce 
2010 předsevzali, ať už jako zastupi-
telstvo nebo zastupitelé za Nový směr. 
Mám zájem vybrat vždy to nejoptimál-
nější řešení. Příklad: řešení problematiky 
školy, středu obce, auta pro hasiče, řešení 
ekodvora, podpora spolků a komisí a plno 
dalšího. Troufám si říct, že v porovnání 
s jinými obcemi fungujeme jako zastu-
pitelé v relativní shodě, neřešíme věci 
politicky, ale prakticky, za což bych chtěl 
všem kolegyním a kolegům poděkovat.
Těší mě, že mi sousedé sdělují názory 
na naši práci, na to, co se děje, co je trápí 
a co chtějí řešit, což přenáším na naše 
pracovní porady nebo přímo na jednání 
zastupitelstva.
2. Ano, rád se budu znovu ucházet 
o hlasy voličů, ale bude mně záležet na 
tom, zda se sejdou v Novém směru lidi 
jako před minulými volbami.

Mgr. MARTIN VOZKA – ODS
1. Zhruba první polovinu volebního 
období jsem byl předsedou finančního 
výboru, druhou polovinu jsem místosta-
rostou. Ve finančním výboru jsem se 
podílel hlavně na tvorbě rozpočtů obce, 
kontrole hospodaření obce, inventari-
zaci majetku apod. Druhou polovinu 



pověřenou za obec k jednání v záleži-
tostech územního plánování“. Z tohoto 
vyplývá, že mojí prací je hlavně plnění 
úkolů vyplývajících ze zasedání rady, 
záležitosti týkající se územního plánu 
a rozvoje obce a věci s tím související.
2. Ještě jsem se nerozhodl, i přesto, že 
jsem bílovický patriot a v současné době 
mi velmi záleží na tom, jak dopadne 
realizace nového středu obce a další 
připravované akce.

RNDr. TAŤÁNA  
SOUČKOVÁ – VOLBA  
PRO BUDOUCNOST
1. Setkávám se hodně s občany na růz-
ných akcích obce a zájmových spolků, 
potkávám se s nimi při mých častých 
pochůzkách po Bílovicích. Mohu tak 
lidi vyslechnout, diskutovat s nimi a je-
jich připomínky a návrhy pak přenáším 
na zasedání zastupitelstva. Rozvoj obce 

a život občanů mně není lhostejný, sna-
žím se hledat cestu k řešení problémů. 
Práci pro veřejnost vykonávám ráda, 
vede mě k ní moje 12letá osobní zku-
šenost práce v zastupitelstvu, profesní 
zkušenost a dobrý pocit z pozitivních 
výsledků. V  tomto volebním období 
jsem předsedkyní sociálně zdravotní 
komise, a z  toho vyplývá moje účast 
při řešení problematiky pečovatelské 
služby, organizování akcí, jako např. Den 
seniorů, zájezd v předvánočním období 
apod. V  rámci této otázky bych ráda 
poděkovala občanům a organizacím, 
kteří podpořili a pomohli realizovat 
moji myšlenku finanční sbírky obci 
postižené povodněmi.
2. Ještě nevím, zda budu kandidovat.

Ing. JIŘÍ ŠTANCL  
– KDU-ČSL

obce, dívat se na problémy globálně a 
z dlouhodobého hlediska.
2. Zatím nejsem rozhodnutý. Když se 
do něčeho pustím, rád se tomu věnuji 
odpovědně, a poznal jsem, že funkce 
zastupitele vyžaduje dost času. Vzhle-
dem k tomu, že se nedávno naše rodina 
rozrostla o nového člena, nejsem si 
zatím jistý, že budu mít dostatek času, 
abych se naplno věnoval jak rodině, tak 
funkci zastupitele.

MIROSLAV BOHÁČEK 
– NOVÝ SMĚR

1. Ve funkci zastupitele obce nejsem od 
začátku volebního období jako ostatní 
členové zastupitelstva. Vstoupil jsem 
po úmrtí starosty Arnošta Huňaře, tedy 
bez velkých příprav a jak se říká „do 
rozjetého vlaku“. Snažil jsem se tedy 
především co nejrychleji aklimatizovat 
a včlenit se do fungování zastupitel-
stva. Nejdůležitější pro mě bylo naučit 
se komunikovat s  ostatními členy a 
vyjasnit si vzájemně názory na chod 
obce. Osobně jsem se vždy snažil peč-
livě připravit na každé jednání a jasně 
jsem hájil své názory a argumentoval 
v  jejich prospěch. V  mé pozici pro 
mě bylo vždy nejdůležitější držet vizi 
dlouhodobého fungování a  rozvoje 
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Na první otázku mohl odpovědět  ka-
ždý krátkým shrnutím např. toho, co 
měl v uplynulém období jako prioritu. 
Mrzí nás, že otázkou nepřispěl nikdo 
z občanů a neméně nás mrzí, že neodpo-
věděli všichni členové zastupitelstva. Už 
v minulém zpravodaji se mohli dočíst, 
že jim budou otázky položeny. 

Za redakční radu Olga Uhrová

1. Od svého zvolení starostou jsem se 
snažil dořešit některé rozdělané věci 
a potom již následovaly další, které 
jsou v obci potřeba. Průběžně jsem se 
snažil  občany o všem informovat i na 
stránkách zpravodaje. Výčet toho, co se 
v  roce 2013 podařilo, najdete na jiné 
straně tohoto zpravodaje.
2. Ano, mám zájem kandidovat, záleží ale 
na tom, jestli a jak voliči zhodnotí moji 
dosavadní práci ve funkci starosty obce. 



Počet voličů v seznamu 2592
Vydané obálky 1847
Volební účast v % 71,26
Odevzdané obálky 1831
% platných hlasů 99,31

Název strany Počet 
hlasů

% z platných  
hlasů

pořadí 
strany

ANO 2011 309 16,87 1
TOP 09 305 16,65 2
Česká strana sociálně demokrat. 283 15,45 3
Křesť. demokratická unie - Čs.str.lid. 229 12,5 4
Občanská demokratická strana 163 8,9 5
Komunistická str. Čech a Moravy 130 7,09 6
Strana zelených 110 6 7-8
Úsvit přímé demokr. T. Okamury 110 6 7-8
Strana svobodných občanů 84 4,58 9
Česká pirátská strana 59 3,22 10
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 24 1,31 11
Dělnic. str. sociální spravedl. 6 0,32 12-13
Suver.- Strana zdravého rozumu 6 0,32 12-13
Politické hnutí Změna 5 0,27 14
HLAVU VZHŮRU - volební blok 3 0,16 15-16
Strana soukromníků ČR 3 0,16 15-16
LEV 21 - Národní socialisté 1 0,05 17-18
Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,05 17-18

VÝSLEDKY VOLEB
DO PARLAMENTU ČR
25. a 26.10.2013, 
obec Bílovice 
nad Svitavou

Na úseku dopravy řešeno, nebo se 
dořešuje celkem 112 případů. Jedná 
se zejména o porušování dopravních 
značek zákaz zastavení, stání v za-
stávce MHD, na chodnících, stání 
v obytných zónách. Přestupky jsou 
řešeny domluvou, blokově, nebo jsou 
oznamovány odboru dopravy Měst-
ského úřadu Šlapanice.

Na úseku veřejného pořádku ře-
šeno, nebo se dořešuje celkem 45 
případů. Jedná se zejména o zaklá-
dání černých skládek (např. lokalita 
u Nového Mostu a okolí), pálení 
rostlinných a jiných odpadů v obci 
(první provinění řešeno většinou 
domluvou z důvodu neznalosti 
vyhlášek obce, opakované porušení 

je řešeno blokovou pokutou do výše 
1.000 Kč nebo oznámením na pří-
slušný úřad).
Na úseku občanského soužití řešeno 
celkem 5 případů. Jedná se zejména 
o schválnosti mezi příbuznými nebo 
sousedy.
Na úseku majetku řešeno, nebo se 
dořešuje celkem 15 případů (škoda do 
5.000,-Kč). Pokud škoda převýší tuto 
částku, je věc postoupena na PČR OO 
Šlapanice pro podezření ze spáchání 
trestného činu. OP řešila např. opaku-
jící se poškozování pneumatik, krádeže 
kovů, poškozování porostu stromů, 
drobné krádeže atd.
Jako podezření na spáchání trestného 
činu předala OP celkem 8 případů 
krádeže jízdních kol, motocyklu, vlou-
pání do sklepa, obtěžování mladistvých 
a nezletilých.
Dále obecní policie asistovala při po-
řádání kulturních, sportovních a jiných 
akcí - pohádkový les, cyklistický závod, 
pohřby, kácení stromů v okolí veřejných 
komunikací, bílovický festival atd.

Dále:
• odchyceno a předáno majitelům 

celkem 5 psů
• nalezeny obrazy, osobní doklady, re-

gistrační značky k vozidlům, finanční 
hotovost atd.

• odstraněny 4 vraky vozidel na ka-
tastru obce

• asistence u 4 dopravních nehod – bez 
zranění

• asistence při požárech (chata, kon-
tejner)

• asistence při domovních prohlíd-
kách, exekucích a předávání písem-
ností státními orgány

• blokové pokuty uděleny ve výši 
10.300,- Kč

OBECNÍ POLICIE  
UPOZORŇUJE OBČANY
• na pohyb různých závadových osob, 

které se chtějí „vetřít“ do domácnosti,
• na krádeže kovových předmětů (plo-

ty, brány, okapy atd.),
• aby nebyli lhostejní – podezření, 

svědectví je možno učinit i na zá-
znamník OP bez udání jména.

Vypracoval: 
str. Miroslav Hloušek

od 1.1.2013 do 22.11. 2013

Zpráva o činnosti 
OBECNÍ POLICIE
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Střed obce je řadu let předmětem kritiky 
místních lidí i návštěvníků a je v neutě-
šeném kontrastu s novější výstavbou 
a přírodou obklopující obytnou zástav-
bu. Veřejnost byla k zamýšlení se nad 
žádoucími úpravami vyzvána několikrát. 
Bylo to např. v prosinci roku 2006, kdy se 
uskutečnila beseda s občany o architek-
tuře obce s Ing. arch. Janem Krumlem, 
který je spoluzakladatelem Spolku pro 
obnovu venkova. Vyslovil tehdy názor, 
že při opravách stávající zástavby obcí 

je třeba zachovat původní architekturu, 
nevnášet do staveb nové prvky, při nové 
výstavbě umísťovat objekty s citem pro 
estetiku a volit stavební řešení tak, aby 
nenarušovalo ráz obce.
V červnu 2007 se uskutečnilo další 
setkání veřejnosti nad tématem středu 
obce s Ing. arch. Pavlem Šimáčkem, 
členem České komory architektů, auto-
rem realizovaných náměstí v 15 městech 
a obcích. Vyjádřil se následovně: Domy 
v místech, kde se v Bílovicích uvažuje 
o náměstí, mají svůj život za sebou… 
K tomu, aby vzniklo náměstí, musí pad-
nout rozhodnutí. To musí vycházet ze 
vztahu veřejnosti k náměstí, bez ohledu 
na to, která politická strana je právě 
u moci. Musí to být rozhodnutí, které 
převezme sestava zvolená při dalších 

STŘED OBCE
bude měnit svou podobu

volbách. Další zkušeností je, že inves-
tice do náměstí nemusejí vždy vzbudit 
všeobecné nadšení.
V Bílovickém zpravodaji č. 2/2008 byla 
zveřejněna anketa místních občanů, tý-
kající se středu obce. Všichni zastávali 
svůj (laický) názor, že staré domy je třeba 
zbourat, protože je to ostuda obce a že 
při řešení by v daném prostoru měla být 
mimo jiné i parková úprava s lavičkami. 
V březnovém zpravodaji minulého roku 
bylo opět téma středu obce v souvislosti 
s obcí vykoupeným domem č.p. 24.
Shrnutí širšího vývoje o tom, jak uzráva-
lo letošní rozhodnutí konečně střed obce 
řešit, uvedl místostarosta Mgr. Martin 
Vozka na zasedání Zastupitelstva obce 
Bílovice nad Svitavou dne 24.10.2013. 
Zveřejňujeme přepis jeho vystoupení:

NOVÁ TVÁŘ OBCE
Mluvit o středu obce Bílovice nad 
Svitavou je sporné. Obec nikdy kla-
sický střed, náměstí či náves neměla. 
Historicky se dá mluvit jen o prostoru 
před obecní hospodou, kde bylo větší 
prostranství a jezdily zde všechny 
povozy, protože tudy vedla cesta přes 
řeku Svitavu. Vybudováním železnice 
a výstavbou mostu u sokolovny funkce 
návsi úplně zmizela. V  centru obce 
byly po obou stranách silnice na sebe 
nalepené budovy. Obec byla majitelem 
prostoru stájí ŠLP (zhruba polovina 
plochy dnešního parkoviště) a začala 
postupně vykupovat či směňovat 
ostatní nemovitosti v centru obce. Tak 
se stala vlastníkem domu pana Kaly 
(zbourán, prostor vánočních trhů), 
domu Daňkových (vinotéka + obecní 
policie), domu pana Dyby (zbourán, 
druhá polovina parkoviště) a rohových 
domů, kde dnes je prodejna krmiv pro 
zvířata a textilu. Posledním nákupem 
obce byl dům paní Trnkové, letos 
v létě jsme doplatili úvěr. Takto vznikl 

poměrně veliký prostor, který se nabízí 
pro vznik „středu obce“.
O vytvoření nějakého důstojného 
středu-náměstí se pokoušela všechna 
zastupitelstva od roku 1990. Dokla-
dem toho je studie zpracovaná arch. 
Cíznerovou, zadaná tehdejším vedením 
obce (Kleveta, Polášek rok 1999, pak 
Kratina). V  roce 1998 nechala obec 
strhnout dům pana Dyby (nacházel 
se v místech mezi dnešní autobusovou 
zastávkou a domem, kde dnes má pro-
dejnu textilu paní Hloušková). Proti 
demolici se tehdy postavilo Občanské 
sdružení Těsnohlídek. Dům ke stržení 
byl ve velmi neutěšeném stavu, ale také 
byl domem, kde Rudolf Těsnohlídek 
v Bílovicích pobýval. Vznikl kompro-
mis, jehož dokladem je pamětní deska 
na štítové zdi. Studie řešila jen tu část 
středu obce, která obci patřila, tj. část 
dnešního parkoviště. Studie předpoklá-
dala zastavění obchody event. službami 
po obvodu plochy, v centrální části byl 
navržen dominantní prvek, např. kašna, 
socha nebo vzrostlý strom. Parkování 

nebylo řešeno vůbec. K dalšímu rozvoji 
studie již nedošlo. Využila se právě 
jen ta část s pamětní deskou. Vzniklo 
jakési provizorium s částečně zpevně-
ným parkovištěm. V roce 2002 se obec 
ještě pokusila řešit situaci se zálivem 
pro autobusovou zastávku směrem do 
Brna. Schválený projekt včetně staveb-
ního povolení existuje, ale nikdy nebyl 
realizován. Proč, to se mi nepodařilo 
dohledat.
Obec pokračovala v získávání dalších 
a dalších nemovitostí jak jsem zmínil 
v úvodu. A tím se posouváme do dneš-
ního stavu, kdy je v majetku obce celá 
pravá strana podél silnice na Brno od 
pekárny až po dům paní Trnkové. Právě 
nákup domu paní Trnkové vyvolal další 
úvahu o výstavbě ve středu obce nebo na 
jejím okraji. Obec si nechala z dotačních 
peněz v  roce 2008 navrhnout projekt 
nové hasičské zbrojnice. Reálné finanční 
možnosti obce však v té době byly nedo-
stačující, protože obec si v těchto letech 
vzala úvěr na doplacení realizovaných 
staveb v předchozím volebním období. ►
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Doplácela dluh cca 9 mil., který hlavně 
vznikl výstavbou domů v bývalém vo-
jenském prostoru na Nivách.
Také současné zastupitelstvo se něko-
likrát na svých poradách zabývalo stře-
dem obce. Diskutovali jsme, co by tam 
mělo být, co bychom tam chtěli. Vznikl 
tak podklad pro zadání studentských 
prací v  říjnu 2012. Nosnou myšlen-
kou vždy byly domy s  funkcí služeb 
občanům (obchody, knihovna...), dále 
parkoviště a nějaká „důstojná“ plocha 
náměstí se zelení.
Výraznou výstavbou na Polance a hlav-
ně na Nivách došlo v  posledních 10-
15 letech k obrovskému nárůstu počtu 
obyvatel a samozřejmě dětí. Před cca 
6-7 lety se na několika jednáních řešil 
problém nedostatku míst ve školce. 
Dnes se tato vlna dětí přelila do školy. 
Ještě před 15 lety se školní ročníky 
střídaly: jeden ročník jedna třída, další 
ročník třídy dvě (A-B). Dnes nám do-
bíhají poslední ročníky po jedné třídě, 
další ročníky jsou již všechny po dvou 
třídách (A-B). Vloni poprvé a letos 
podruhé jsme otevřeli tři první třídy, a to 
již nebyly přijímány děti z  Řícmanic. 
Před 5 lety obec postavila tři nové třídy 

nad zrekonstruovanými šatnami. Vloni 
se podařilo uvolnit byt školníka, kde 
vznikla další třída. V červnu roku 2012 
nám byla paní ředitelkou předložena 
reálná prognóza počtu dětí s výhledem 
do roku 2016-2017 podle skutečného 
počtu narozených dětí v  Bílovicích. 
Takto vznikla varianta maximální, tj. 
6 nových tříd a varianta minimální, tj. 
4 třídy. Vznikl pracovní návrh výstav-
by 2 tříd v  půdních prostorách staré 
budovy školy a 2 tříd nad spojovacím 
krčkem (chodbou) vedle tělocvičny. 
Vloni v září po rekonstrukci WC a nové 
třídě místo bytu školníka došlo ve staré 
budově ke statickým trhlinám zdiva. 
Podle posudku statika architekta a 
našeho posudku se nejedná o závažné 
statické praskliny, doporučeno bylo stav 
monitorovat (pro uklidnění občanů: 
budova nepraská, pouze si po poměrně 
zásadních zásazích do nosných zdí 
tzv. sedla). Z  výše popsaného však již 
nelze starou budovu školy zatížit další 
výstavbou.
V polovině listopadu 2012 se nám poda-
řilo zjistit, že bude vypsán dotační titul 
z Regionálního operačního programu, 
na který je možné rozšiřování kapacit 

škol, lidově řečeno „napasovat“. Vznik-
la úvaha vyřešit tak společně několik 
problémů:
• stížnosti a petice občanů z Komen-

ského ul. na provoz aut - reálně: školu 
z Komenského nikdy nepřesuneme, 
co by šlo přesunout, je pošta a obecní 
úřad

• nové třídy školy vybudujeme za 
peníze z dotace, co tímto ušetříme, 
můžeme použít jinde

• úřad a poštu přesuneme do středu 
obce spolu s obřadní síní a knihov-
nou vč. parkování, částečně se uleví 
ul. Komenského a zkulturní se střed 
obce, na jehož stav si všichni stěžují; 
navíc bude obecní úřad i ostatní 
budovy bezbariérové, což zpříjemní 
přístup starším občanům i mamin-
kám s kočárky

• uvolněnou prostoru knihovny lze 
využít např. jako mateřské centrum, 
které je dnes v prostorách obchodní-
ho domu a platíme cca 50 tis. nájem 
ročně, takto bychom byli tzv. ve 
svém, vždyť dětský provoz (školka) 
v prostorách dnešní knihovny dříve 
byl; prostory knihovny jsou velké 
a dovedeme si představit sem např. 

Pohled na střed obce podle schválené studie. Jedná se o návrh, který se pro konečné řešení 
může v detailech lišit.
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přesunout klub důchodců z havarij-
ních prostor v  objektu na Husově. 
Ale toto rozhodování bude až na 
dalším zastupitelstvu.

Vraťme se k projektu školy. Kdo někdy 
stavěl něco většího, tak ví, co je to za 
práci. Nám se podařilo za 4 měsíce 
mít na stole projektovou dokumentaci 
ke stavebnímu řízení včetně všech 
povolení, souhlasů, hasičů a dalších 
a dalších. Dne 31.3.2013 nabylo práv-
ní moci stavební povolení a tohoto 
dne byla podána žádost o dotaci na 
ROP včetně hromad různých zpráv, 
informací a slohových cvičení jak to 
nutně potřebujeme. Pracovali jsme 
s termínem 26.6.2013, kdy měla rada 
ROP zasednout a rozhodnout o do-
tacích. Vlastním rozhodnutím se rada 
rozhodla, že se nesejde a rozhodnutí 
posunula až na 25.9. Dne 18.9. nám 
ROP mailem oznámila, že se nesejde 
ani 25.9., ale až 2.10. Dopoledne 2.10. 
jsme se dozvěděli, že dotaci ve výši 
7,4 mil. na přestavbu máme přidělenou.
Dle projektu tak vzniknou tři třídy 
místo pošty, podatelny a obřadní síně. 
Kanceláře ve 3. patře zůstanou tak, jak 
jsou, pro potřeby vedení školy. Čtvrtá 
třída vznikne místo dnešní ředitelny 
a  kanceláře zástupce ředitele a zbylé 
místnosti po bytu školníka. Přes halu 
školy se obě budovy spojí. Vchodové 
dveře a obrovská okna do haly se vymění 
za nová. Součástí dotace je i výměna 
resp. repasování stávající podlahy 
v  tělocvičně. Stavba je naplánovaná 
k realizaci takto: 7-8/2014 jedna třída 
v přízemí místo ředitelny + úprava haly 
a propojení budov. Od 9/14 škola vystačí 
s jednou novou třídou, 6/15 - 8/15 se 
přestaví budova OÚ na školu.
Souběžně s projektem školy jsme řešili 
přesun OÚ do středu obce. Na student-
skou výzvu, o níž jsem mluvil v úvodu, 
dle dohodnutého zadání zastupiteli, 
reagoval pouze jeden student. S  jeho 
prací byli zastupitelé seznámeni. V dub-
nu 2013 rozhodla rada obce oslovit 
5 architektů-urbanistů k vypracování 
studie-návrhu na výstavbu středu obce. 
Vytvořili jsme zadání, které vycházelo 
z již projednaného „studentského“ za-
dání, stavební program, plochy a objemy 
co tam chceme, počty parkovacích míst, 
atd. Vždy jsme vycházeli ze stávajících 
ploch OÚ a pošty, plochu tedy neroz-

šiřujeme. Všech 5 oslovených autorů 
souhlasilo a v červenci 2013 nám dodali 
svoje studie. Byla dohodnuta prezen-
tace studií zastupitelům na 2.9.2013. 
Zastupitelé o tomto termínu věděli od 
2.8.2013 a měli možnost do studií na-
hlédnout před tímto termínem. Asi po 
tříhodinové prezentaci byly přítomnými 
zastupiteli vybrány dvě studie, které 
byly prezentovány občanům 11.9. po 
zasedání zastupitelstva. Od pondělí 
16.9. dodnes jsou obě studie na webu 
obce. Kompletní záznam prezentace 
vysílala bílovická televize, záznam je 
opět na webu.
S odborníky máme konzultováno, že 
kompletní projektová dokumentace na 
stavbu našeho rozsahu (cca 22 mil. bez 
DPH) musí při dnešních cenách projek-

tových dokumentací vejít do 1 mil. bez 
DPH. Jde tedy dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek o tzv. podlimitní za-
kázku na dodávku služeb, a rozhodování 
je plně v kompetenci zastupitelstva obce.
Jsme přesvědčeni, že náš postup, kdy 
jsme spojili několik věcí dohromady, 
je nejlepším řešením. Neschválení 
ani jedné z  variant nebo nesouhlas 
zastupitelů s  výstavbou v  centru obce 
tak, jak ji předkládáme, by znamenalo 
jediné: odmítnout dotaci 7,5 mil. na 
schválený projekt, co nejdříve začít řešit, 
kam dáme od září 2014 jednu třídu dětí 
a od září 2015 další tři třídy. Takováto 
výstavba či nadstavba čtyř tříd by stála 
cca 12-13 mil.

Martin Vozka, 
místostarosta



reality a hypotéky

www.realandia.cz  |  +420 733 467 679  |  info@realandia.cz

zastoupení pro Bílovice nad Svitavou a okolí

Máte zájem nezávazně, zdarma zjistit odhadní cenu Vaší nemovitosti? 
Potřebujete poradit?

Služby pro klienty:
 prodej a pronájem RD, bytů  vyklízecí a stěhovací práce
 finanční poradenství  úklidová činnost   
 stavebně-technické řešení  údržba a servis domácnosti

...reality nás baví.

placená inzerce

ÚVOD
Cílem projektu je vybudování nového obecního centra pro 
obec Bílovice nad Svitavou. V  tomto centru by měly být 
soustředěny následující instituce – samospráva obce, obecní 
úřad, obecní knihovna a pošta.
V současné době sídlí tyto instituce v třech různých lokalitách. 
Objekt, v němž je nyní obecní úřad a pošta, by se měl v nej-
bližší době rekonstruovat a z důvodů zkapacitnění sousední 
základní školy k této budově přičlenit, je nutné obě instituce 
přemístit do nové lokality. Přičleněním obecní knihovny 
pak dojde k potřebné centralizaci všech důležitých obecních 
institucí do jedné lokality. Touto lokalitou se stane prostor 
v centrální části Bílovic – při ulici Žižkové, v místech, kde je 
nyní volné prostranství.
Výše popsané instituce se uvažují umístit do nového samo-
statně stojícího objektu. Další provozy, které je dále potřeba 
vyřešit, je obřadní síň a obecní zasedací místnost. Tyto prostory 
se uvažují umístit do nové přístavby stávajícího sálu. Proto je 
v následujícím členění odlišeno umístění jednotlivých provozů.
Z tohoto důvodu byla zahájena předprojektová příprava, která 
pro tuto investici ve své první fázi řeší stavební program.

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ČLENĚNÍ
A.  Nový objekt - obec (samospráva) a obecní úřad, obecní 

knihovna, pošta
Předběžná představa je, že se bude jednat o dvoupodlažní 
objekt, v  jehož přízemí bude soustředěn obecní úřad (cca 
172  m2) a v  patře bude sídlit samospráva obce (154 m2). 
S  tímto řešením je především spjat navrhovaný rozsah a 
charakter vnitřních komunikací. Kapacita a nabídka služeb 
knihovny (125 m2) odpovídá velikosti spádové oblasti (Bílovice 
a případně nejbližší okolní obce). Pošta (90 m2) je samostatný 

provoz, takže je žádoucí zřídit samostatný vstup. Podlahová 
plocha celkem 541 m2. 
Nárůst plochy místností o plochu konstrukcí činí u běžných 
konstrukčních systémů a obdobných typů staveb obvykle cca 
20%, (výpočet = 541 x 1,20) celková plocha - cca 649 m2

Celkový obestavěný objem stavby
Ve výpočtu je uvažováno s výškou podlaží cca 3,3 metru – 
v této hodnotě je vedle světlosti místnosti (cca 2,6 – 2,7 metru) 
započítána i poměrná část stropní a podlahové konstrukce, 
základů a střechy – (výpočet 3,3 x 649) – celkem cca 2 142 m3

Pro výpočet předpokládané výše investičních nákladů je 
použit oficiální „rozpočtový ukazatel stavebních objektů 
klasifikovaných dle JKSO“ pro 1. pololetí 2013. Ceny se dle 
konkrétního zvoleného konstrukčního systému pro obor 801 
„budovy občanské výstavby“ pohybují okolo 6.000,- Kč za 
1 m3 (výpočet = 6.000 x 2 142) - celkem cca 12,8 milionu Kč.

B. Nová přístavba - předsálí, obřadní a zasedací síň
V rámci přemístění stávajícího obecního úřadu je třeba vyřešit 
i nové prostory pro obřadní síň, která je v současnosti v objektu 
obecního úřadu. Nově se jako vhodnější poloha jeví připojit 
obřadní síň ke stávajícímu obecnímu sálu formou přístavby 
(130 m2). Zároveň by se obřadní síň variabilně (úpravou pře-
místitelného nábytku) využívala jako obecní zasedací místnost. 
V přístavbě by dále mělo vzniknout pro stávající sál předsálí 
(včetně zázemí jako šatna, toalety, …), čímž by se vytvořil nový 
důstojný vstup do sálu.

Celkový obestavěný objem stavby
Nárůst plochy místností o plochu konstrukcí činí u běžných 
konstrukčních systémů a obdobných typů staveb obvykle cca 
20% (výpočet = 130 x 1,20) – celková plocha cca 156 m2

Ve výpočtu je uvažováno s výškou podlaží cca 3,8 metru – 
v  této hodnotě je vedle světlosti místnosti (cca 3,0 metry) 
započítána i poměrná část stropní a podlahové konstrukce, 
základů a střechy (výpočet = 3,8 x 156) -celkem - cca 593 m3

Pro výpočet předpokládané výše investičních nákladů je 
použit oficiální „rozpočtový ukazatel stavebních objektů 
klasifikovaných dle JKSO“ pro 1. pololetí 2013. Ceny se dle 
konkrétního zvoleného konstrukčního systému pro obor 801 
„budovy občanské výstavby“ pohybují okolo 6.000,- Kč za 
1 m3 (výpočet = 6.000 x 593) - celkem cca 3,5 milionu Kč.

Poznámka:
Uvedené ceny pro nový objekt i přístavbu se týkají vlastní stavební 
investice objektu a nezahrnují tedy náklady na vnitřní vybavení. 

C. Venkovní úpravy a objekty
Před novým objektem obecního úřadu i před přístavbou sálu 
se uvažuje s realizací volného veřejného prostranství („náměs-
tíčka“ / „nádvoří“). Součástí tohoto prostoru budou nástupní 
plochy do objektů, zeleň, lavičky, stojany na kola, informační 
systém a další městský mobiliář.
V blízkosti či docházkové vzdálenosti (lze řešit i rozdělením na 
dvě lokality) bude navrženo veřejné parkoviště o kapacitě cca 
4 parkovací místa pro zaměstnance, cca 12 parkovacích míst pro 

ZADÁNÍ
pro vypracování 
architektonických studií

Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou
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VYJÁDŘENÍ 
Ing. Jiřího 
Štancla, člena 
zastupitelstva
Co se týče řešení středu Bílovic, tak ve-
dení obce oslovilo celkem 5 architektů. 
Dovolte mi, abych k tomuto průběhu 
přípravy řešení středu obce měl něko-
lik postřehů. Představení všech studií 
proběhlo velmi rychle, bez velkého 
prostoru pro prostudování a diskusi 
mezi zastupiteli. Ihned následovalo 
hlasování o výběru dvou „nejlepších“ 
studií. Přestože jsem tedy měl vybra-
nou jinou studii k  podpoře, nebylo 
možné toto již podložit argumenty 
a vyvolat další diskusi. A tak zastupi-
telé na pracovní schůzi maximálním 
počtem 6 hlasů prakticky během půl 
hodiny rozhodli o řešení středu obce 
na příštích několik desítek let. Na 
mimořádném zasedání zastupitelstva 
se tedy vybíralo mezi dvěma studiemi, 
z  nichž jedna prakticky nesplňovala 
podmínky zadání svojí finanční výší. 
Zvolení vítězného projektu, protože byl 
jediný finančně tzv. v limitu, považuji 
osobně za „volbu nevolbu“. 
Závěrem Vás chci nicméně ubezpečit, 
že rozhodnutí zastupitelstva z veřejné-
ho zasedání plně respektuji, protože 
proběhlo zcela legitimně - nadpolo-
viční většinou. Proto se budu podílet 
na vybraném řešení středu obce k co 
největšímu užitku nás všech.

veřejnost související s novou výstavbou a 
dále cca 18 parkovacích míst pro veřejnost 
související se stávajícími okolními objekty.
V  lokalitě bude navržen přístřešek pro 
odpadové kontejnery komunálního 
a separovaného odpadu.
V této části je předběžně charakterizo-
ván rozsah dalších investic souvisejících 
s vlastním objektem a přístavbou. Jedná 
se především o napojení na inženýrskou 
a dopravní infrastrukturu, zpevněné plo-
chy, parkoviště, sadové a terénní úpravy, 
městský mobiliář, ...
Jelikož v  době zpracování tohoto sta-
vebního programu nebyl jednoznačně 
stanoven stavební pozemek pro realizaci 
(pouze lokalita) a nejsou tedy známy 

potřebné informace, jsou následné in-
vestiční náklady uváděny pouze z důvodu 
jednotného přehledu o celkové investici!
Předpokládaná výše investičních nákladů 
- celkem cca 1,5 milionu Kč.

Celková orientační výše investičních 
nákladů cca 17,8 milionu Kč (bez DPH)

POZNÁMKA O PŘÍPADNÉM  
ROZŠÍŘENÍ STAVEBNÍHO 
PROGRAMU
Pro finální zadání stavby se zvažuje 
doplnění stavebního programu o další 
nové odbory (oddělení) úřadu, na jejichž 
zřízení by se mělo vztahovat poskytnutí 

dotace. Předběžně by se jednalo o asi 
5 místností pro cca 5 zaměstnanců s vý-
měrou po cca 15m2 a archiv cca 15m2. 
Připočtením odpovídajícího nárůstu 
chodeb by se mělo jednat o cca 110m2.
Výpočet orientační výše investičních 
nákladů pro tuto část: 
podlahová plocha = cca 110m2

celková plocha = cca 132m2

obestavěný objem = cca 436 m3

Tomuto objemu odpovídá celková výše 
investičních nákladů cca 2,6 milionu Kč 
(bez DPH).
Celková orientační výše investičních 
nákladů by po rozšíření činila cca 20,4 
milionu Kč (bez DPH).

Redakčně upraveno

Kolik času jste věnovali hodnocení stávající 
situace k tomu, aby návrh splňoval poža-
davky současných, příp. i budoucích potřeb 
daného prostoru?
K vyhodnocení vztahu stávajícího stavu 
území a budoucí zástavby jsme se vraceli 
znovu a znovu v každé z variant návrhu 
při dlouhých vzájemných diskusích 
v ateliéru, tedy od začátku až do konce 
návrhu studie. Pojem “stávající situace” je 
natolik živý, že se k němu musí přihlížet 
neustále - od studie až do konce realizace 
záměru.

Jak se rodí taková studie? Je to zpočátku 
práce jednotlivce nebo hned práce týmová?
Naše studie vznikla poté, kdy na po-
čátku každý ze čtyř autorů navrhl svou 
vlastní koncepci řešení a po týmové 
diskusi byl vybrán výše zmíněný princip 
návrhu, který byl dále rozpracován již 
společně do výsledné studie.

Museli jste korigovat své návrhy s ohledem 
na finanční možnosti obce?
Od samého počátku jsme k návrhu 
přistupovali jako k nízkorozpočtovému 
řešení, z toho logicky plyne i navržená 
architektura zástavby. Zadání bylo zpra-
cováno erudovaně a výstižně, my jsme se 
vše snažili dodržet, tudíž nebylo potřeba 
následně korigovat studii s ohledem na 
omezené investiční možnosti obce.
Autoři návrhu:
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Ing. arch. Denisa Mikesková
Ing. arch. Tomáš Págo
Ing. arch. Pavel Pekár

NĚKOLIK OTÁZEK 
pro Ing.arch. 
Pavla Pekára 
z P.P.Architekts s.r.o
Jaký byl první krok k vypracování studie, 
když jste dostali od obecního úřadu zadání?
Začali jsme prohlídkou veřejných prostor 
centra obce a poté další kroky směřovaly 
na obecní úřad, kde jsme si s panem 
místostarostou ujasňovali principy za-
dání. Následovala společná prohlídka 
dotčených objektů, tj. obecní hospody 
se sálem, bílovické zahrádky a dalších 
objektů, které s řešenými objekty bez-
prostředně souvisí.

Jak ovlivnila historická mapa středu obce 
vývoj návrhu?
Více než historická mapa nás ovlivnila 
krásná kniha o Bílovicích nad Svitavou. 
Na základě studia těchto podkladů 
a vlastního průzkumu území jsme pre-
ferovali zachování stávajících pozitivně 
fungujících míst, které jsme se rozhodli 
doplnit novými objekty a veřejnými 
prostory s ohledem na charakter místa 
a požadavky obce. Místo ztracené návsi 
se snažíme do centra obce vrátit dvě 
veřejná prostranství ve formě nového 
náměstí a zbývající části původní návsi 
před obecní hospodou. Dále jsme navrhli 
vložit novou pěší osu náves-nádvoří-ná-
městí přímo do srdce řešeného území. 
Důležité pro nás bylo dodržení rostlé 
formy historického urbanismu a komor-
ního měřítka.



16

Překvapila nás zpráva, že s končícím rokem 
2013 končí své působení v bílovické škole 
paní ředitelka Pečenková. Takovou událost 
nemůžeme nechat jen tak, proto jsme paní 
ředitelce položili několik otázek. Odpovědi 
jsou precizní, stejně jako příspěvky, které 
nám paní ředitelka téměř do každého zpra-
vodaje posílala.

Můžete nám něco říct o sobě a své 
rodině, kde jste studovala, kde jste 
učila před příchodem do Bílovic nad 
Svitavou a co Vás sem k nám přivedlo?
Nejdříve vás tedy musím seznámit 
s  heslem či mottem naší rodiny, a to 
je – Život je změna.
Žila jsem společně s  rodinou 15 let 
v Třebíči, kde jsem také učila matema-
tiku a zeměpis na základní škole. Pochá-
zíme s manželem oba dva z Adamova, 
ale do Třebíče naše kroky zamířily po 
svatbě (před více než pětatřiceti lety) 
za bydlením i zaměstnáním.
Zlomovým rokem se pro nás stal rok 
1995, kdy jsme už byli nasyceni dosa-
vadním žitím v  panelácích, a jednou 
z  možností, jak si vybudovat vlastní 
dům, byla přestavba domku po babičce, 
na ulici Cyrilské (tedy Sv. Čecha) v Bí-
lovicích nad Svitavou.
Zmíněný rok byl zajímavý také tím, že 
naše tři děti v tomto roce nastupovaly 
do prvních ročníků: Kamil na vysokou 
školu do Lednice, Lenka na gymnázium 
na „Jarošce“v Brně, nejmladší Ondra 
na zdejší základní školu. Do stejné 
školy jsem přišla také já, a to v  roce 
2001, začala jsem nejen učit, ale stala 
se i zástupkyní ředitelky školy. (V  té 
době chodilo do naší školy 250 žáků.) 
Po šesti letech „zástupcování“ jsem se 
přihlásila do konkurzu, uspěla jsem a od 
1.12.2007 pracovala jako ředitelka školy.

V  době Vašeho řízení školy došlo 
k  výrazným změnám. Co považujete 
za svůj největší úspěch?
V době mého nástupu se zároveň oteví-
raly a rozjížděly programy EU různého 
zaměření. Nikdo mě do nich nenutil, 

chtělo to sledovat vyhlašované výzvy, 
následovalo z toho vyplývající nekonečné 
papírování, zabralo to spoustu volného 
času, ale mě to hodně bavilo, obzvlášť 
pokud jsem cítila podporu ze strany 
vedení obce a zastupitelstva. Postupem 
času těch výzev a programů bylo pět, 
které byly schváleny a celková suma tak 
dosáhla cca 9,5 milionů Kč, které se mi 
podařilo získat navíc mimo rozpočet.
Kromě zlepšování úrovně vyučování 
bylo také potřeba rozšiřovat prostory 
školy pro stále rostoucí počty žáků, vy-
plývající z nové výstavby v obci. V sou-
časnosti máme přes 400 žáků.
Z mého postavení to nebylo přenechání 
realizace osudu a firmám, ale mnohdy 
osobní aktivní zapojení do organizace 
stavebních prací, obzvláště v  termínu 
letních prázdnin. Za svůj úspěch po-
važuji, že se nám podařilo zajistit místa 
bez rozvážení dětí do okolních obcí.

Jak se Vám spolupracovalo s vedením 
obce? Byla jste i jedno volební období 
členkou zastupitelstva obce.
Spoustu věcí se mi podařilo vybudovat 
právě díky pomoci vedení obce, vždy 
jsem se také dohodla ke všeobecné spo-
kojenosti s  hasiči, sportovními spolky 
i dalšími organizacemi.
Čtyřletá práce v zastupitelstvu mi dala 
opravdu hodně a já měla možnost po-
znat život obce z jiné stránky.

Chtěla byste něco doporučit svému 
nástupci?
Myslím si, že svému nástupci zanechá-
vám školu v dobré kondici, a to jak po 
stránce vzdělávání (výborné výsledky 
testování úrovně žáků si můžete najít na 
školních webových stránkách a v časo-
pise Kozlík), tak i moderním vybavením 
a novými prostorami. Bude záležet jen 
na něm, zda bude v  některých mých 
projektech pokračovat.
Také po stránce personální je kolektiv 
učitelů konsolidovaný, podařilo se mi 
sestavit dost dobrý tým lidí, které práce 
baví a je to na nich samotných, na žácích 
i na dosahovaných výsledcích vidět. 
Moji kolegové přicházejí s tak báječný-
mi nápady (ve vyučování i mimoškolně), 
že je radost je podporovat a zaštiťovat je 
při těchto aktivitách.
Čemu se můj nástupce ale určitě nevy-
hne, budou další stavební úpravy a ná-
sledné stěhování, vždyť už za dva roky 
bude na škole 600 žáků, tak mu držím 
palce a přeji pevné nervy.

Zahájíte novou etapu svého života. 
Co plánujete?
Jak jsem v  úvodu napsala, naším ro-
dinným heslem je, že Život je změna. 
Manžel si našel před třemi lety nové 
zaměstnání nedaleko Hradce Králové, 
objevil tam také hezky spravený dům 
s velkou zahradou, máme blíž k vnou-
čatům, která jsme doposud vídávali jen 
párkrát do roka. To vše byly důvody, 
proč jsme se po dlouhém přemýšlení 
a za souhlasu celé rodinné rady rozhodli 
k  přestěhování. Odejít z  funkce ředi-
telky a přestěhovat se do nového místa 
trvalého pobytu, nebylo vůbec lehké 
a trvalo mi to téměř tři měsíce, než jsem 
dospěla k tomuto závěru.

Jak budete na Bílovice vzpomínat?
Budu samozřejmě vzpomínat v dobrém. 
Mám také takovou svoji představu, že 
za pár let, až budu projíždět s vnoučaty 
autem Bílovicemi, zaparkuji na úhled-
ném parkovišti a provedu je báječně 
upravenou návsí, sedneme si tam pod 
strom na lavičku, koupíme si v místní 
cukrárně vyhlášenou zmrzlinu a já jim 
budu vyprávět o osmnácti letech, která 
jsem zde prožila.

Děkujeme a přejeme 
paní ředitelce hodně štěstí

ZŠ Bílovice nad Svitavou
Mgr. Dagmar Pečenkovou

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU



Kdo přišel v úterý 19. listopadu na ka-
ždoroční slavnostní předání vánočního 
stromu z polesí Bílovice nad Svitavou 
městu Brnu, měl kromě procházky 
a pobytu na zdravém vzduchu v blíz-
kosti lesa opět i milý kulturní zážitek. 
Bez hry na lesní rohy, o kterou se vždy 
postarají lesníci Školního lesního 
podniku Masarykův les Křtiny, si my 
Bílovčáci tuto slavnost ani neumíme 
představit. Kdo se předání vánočního 
stromu pravidelně zúčastňuje, asi už 
dopředu očekává, kolik oficiálních 
hostů do Bílovic přijede. Nebývá jich 
málo, nechybí starostové okolních obcí, 
zástupci Červeného kříže, zástupci ŠLP 
Masarykův les a další. Letos se omluvil 
primátor města Brna Roman Onderka, 
ale zato přijela ředitelka Turistického 
a  informačního centra Brno PhDr. 
Petra Kačírková, Ph.D. Poprvé v historii 
se akce zúčastnili tři potomci Rudolfa 
Těsnohlídka – vnučka Hana Werne-
rová, vnukové Ing. František Navrátil 
a MVDr. Jan Navrátil. Zúčastnili se také 
vzpomínkového aktu u pamětní desky 
Rudolfa Těsnohlídka „na dědině“ a po-
dívali se k památníku Lidušky – místa, 
kde jejich dědeček našel se svými přáteli 
22. prosince 1919 odložené dítě. Byli 
z průběhu slavnosti předání vánočního 
stromu zjevně velmi dojati.

Jako každoročně s programem vystoupi-
ly děti z folklórního souboru Bystrouš-
ka, které krátce po svém vystoupení 
u myslivny Lišky Bystroušky odjížděly 
s vedoucí souboru Mgr. Bohuslavou Ha-
mákovou na další vystoupení při zahá-
jení výstavy Příběh vánočního stromku 
v Brně v Domě šlechtičen. Z dětského 
domova Dagmar v Brně, který se ne-
odmyslitelně váže k  tradici vánočních 
stromů na náměstích měst a obcí, opět 
přijely děti se svými vychovateli, aby 
obohatily program této akce recitacemi 
a písněmi. Mimo jiné zazněla i známá 
píseň k filmu Tři oříšky pro Popelku.
V  programu jsme se mohli pokochat 
poslechem dvou písní, jejichž autorem je 
učitel zdejší školy PaedDr. Pavel Kováč. 
Zazpíval ji osobně v duetu s Doc. Šárkou 
Královou z Janáčkovy akademie múzic-
kých umění v doprovodu elektrického 
klavíru. Zazpívali Andělé tu jsou a novou, 
složenou pro letošní předávání vánoční-
ho stromu s názvem Když jsou vánoce.
Lesníci ŠLP nikdy nezapomenou při 
této příležitosti na občerstvení, kdo měl 
zájem, mohl si dát párek nebo horký čaj 
(třeba i s rumem).
Nejdůležitější část programu – předání 
stromu městu Brnu – provedl starosta 
obce Miroslav Boháček s  nezbytným 
slovním doprovodem. Od Dr. Kačírko-
vé, zastupující město Brno, převzal sym-
bolickou náhradu - dvě sazenice jedle.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Ze tří stromů, které letos lesníci nabídli 
Brňanům k výběru, získala nejvíce hlasů 
(3464) šestnáctimetrová “jedle ojíněná“, 
další dva stromy “smrky ztepilé“ získaly 
v hlasování 490 a 180 hlasů. Na náměstí 
Svobody v Brně byl tento strom slav-
nostně rozsvícen v pátek 29. listopadu 
2013, samozřejmě i za účasti bílovic-
kého starosty a dalších našich občanů.

Olga Uhrová

BACHs 
Bílovický amatérský 
chrámový sbor 
oslavil Decennium
V sobotu 9. listopadu 2013 se uskuteč-
nil v sále Obecní hospody slavnostní 
benefiční koncert sboru k 10. výročí 
vzniku. Sbor zazpíval řadu písní růz-
ných žánrů – duchovních, lidových, 
skladbu Leoše Janáčka, černošský 
spirituál a další. Dobře naladění 
návštěvníci rádi přivítali přídavek 
na závěr.
Slovem provázela režisérka divadelního 
souboru BOTA Jana Applová, která 
volbou slov a projevem příjemně dopl-
ňovala vystoupení sboru. Kdo chodí na 
koncerty tohoto sboru, zná nadšení jeho 
členů a zejména dirigenta Broňka To-
máše, což bezesporu umocňuje zážitek 
z koncertu a jeho celkovou atmosféru. 
Však se to projevuje i v úspěších sboru 
při účasti na soutěžích a vystoupeních 
i mimo Bílovice nad Svitavou. Návštěv-
níci, včetně starosty a místostarosty 
obce, zcela zaplnili sál a nešetřili po-
tleskem. Po skončení koncertu všichni 
odcházeli v dobré pohodě.

Olga Uhrová

17

Jak proběhlo letošní

MĚSTU BRNU

Zprava: MVDr. Jan Navrátil, Ing. František 
Navrátil, Hana Wernerová, paní Navrátilová

Pavel Kováč a Šárka Králová



Od srpna 2012 existuje v Bílovicích nad 
Svitavou občanské sdružení Živá tradice pro 
Bílovice. Po více než roce chceme čtenářům 
představit naši činnost, úspěchy i plány 
do dalšího roku. Myslíme si, že to byl rok 
úspěšný, kdy se nám podařilo splnit některé 
z našich cílů.
Pro ty, kteří o nás zatím moc nevědí, 
připomínáme hlavní oblasti a cíle 
činnosti sdružení. Dle platných stanov 
jsou to především: podpora rozvoje 
kulturních hodnot, zvláště folklóru, 
lidových slavností a zvyků, ochrana pa-
mátek, kulturních a duchovních hod-
not a podpora rozvoje křesťanských 
duchovních hodnot a náboženského 
života. Chceme, aby byla naše obec 
něčím víc, místem, kde občané vědí, co 
to jsou tradice, místem, které se může 
pyšnit svou bohatou a kulturní historií. 
Vesnicí, která má svůj specifický kroj. 

Myslíme si, že tyto skutečnosti mohou 
být důvodem, proč se k tradicím vracet 
a udržovat je pro budoucí generace. 
V uplynulém roce jsme se zabývali pře-
devším naším dlouhodobým záměrem 
na obnovu bílovických krojů. Chceme, 
aby bylo vidět, že začínáme od něčeho, 
co je na první pohled patrné – kroj. 
Podoba kroje, která v nás často vzbu-
zuje rozpaky a doteď nikdo s určitostí 
neví, jak původně kroj v  Bílovicích 
vlastně vypadal.
První velkou akcí, kterou občanské 
sdružení uspořádalo, byla krojovaná 
zábava Martinská husa 2012. Tato akce 
byla velmi úspěšná a právě především 
z prostředků, které vynesla, se nám po-
dařilo nechat ušít dva nové kroje. Jeden 
z  nich nám pomohl zrekonstruovat 
a ušít Tomáš Boleslav z Prace, který se 
věnuje šití krojů kyjovských a především 

krojů selských z oblasti Brněnska. Bě-
hem schůzek, které s ním probíhaly za 
účelem šití kroje, s ním členka sdružení 
Lucie Pištěková udělala krátký rozho-
vor. Zde vám nabízíme alespoň některé 
úryvky z něj.

„Proč by se měli podle tebe mladí lidé 
zajímat o folklor, nosit kroje a chodit 
na hody?
Kroje jsou odkazem staré doby a je 
to velice pěkná vypasovaná móda. Do 
kroje nikdy nikoho nelákám a nenutím. 
Ukážu, jak kroj vypadá a jak se oblíká, 
a  pokud to někoho nadchne a chce 
v kroji chodit, tak je to jedině dobře. Ale 
vždy by to mělo být každého dobrovolné 
rozhodnutí. 

Proč ses rozhodl věnovat našemu zá-
měru rekonstrukce bílovického kroje?
Oslovilo mě tvoje nadšení pro kroje. 
Věděla jsi o tom strašně málo, ale líbilo 
se mi tvoje odhodlání a zájem věnovat 
se procesu ušití kroje. Líbilo se mi, že 
si ten kroj chceš obléct a prezentovat 
jej. Proto především jsem se rozhodl, že 
vám pomůžu s realizací obnovy vašich 
bílovických krojů.

slaví první rok existence

ŽIVÁ TRADICE
PRO BÍLOVICE

INOVACE PŮJČOVÁNÍ
Loni touto dobou jsem podala žádost 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Minister-
stva kultury v rámci programu „Veřejné 
informační služby knihoven“ (VISK3).
Se žádostí jsem uspěla a požadovanou 
výši dotace (31.000 Kč) jsem dostala. 
Podmínkou bylo, aby Obec Bílovice 
nad Svitavou přispěla k dotaci 30%. 
Celkové náklady na projekt „Automa-
tizace výpůjčního procesu“ byly 44.500 
Kč. Z  této sumy byl pořízen jeden 
nový počítač a dva moduly: výpůjční 
protokol a evidence periodik. Knihovna 
v Bílovicích nad Svitavou se tak zařadila 
mezi knihovny s úplnou automatizací 
výpůjčního procesu.
Každý čtenář obdrží čárový kód, který 
se nalepí na dosavadní průkaz čtenáře. 
Záznamy o vypůjčených knihách se 
pomocí skeneru přenesou do počítače, 
takže odpadá ukládání kartotéčních 

lístků do kapsiček. Evidence se tím 
podstatně zjednoduší.
Navíc na webových stránkách knihovny 
(www.knihovnabilovicenadsvitavou.
webk.cz) najdete on-line katalog, který 
každému uživateli umožní pohodlné 
vyhledávání knih přímo z domova. Ještě 
doplním, že PH znamená předmětové 
heslo (hledám knihy např. o ekonomii, 
psychologii apod.), kl. sl. = klíčové 
slovo, znamená rovněž zaměření, ja-
kou knihu hledám (romány, pohádky, 
nejmenší čtenáři apod.).

Z ČINNOSTI KNIHOVNY
Tento rok se v knihovně sešli zájemci 
o besedy se známými osobnostmi Bí-
lovic a okolí. S prací zvěrolékaře a za-
jímavostmi z  praxe seznámila MVDr. 
Drábková, o historii místní knihovny 
poutavě vyprávěl pan Bořivoj Nejezchleb. 
O nejvýznamnější jeskyni Moravského 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO
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krasu – Výpustku ve Křtinách – velmi 
zasvěceně hovořil vedoucí této lokality 
pan Robert Dvořáček. Zajímavě pro-
běhlo i setkání se spisovatelkou Alenou 
Kastnerovou. Její velmi vtipná kniha 
„O líné babičce“určitě pobaví i dospělé. 
Ráda bych v těchto zajímavých debatách 
pokračovala i v příštím roce.
Do 6. prosince měli možnost se děti 
a studenti přihlásit do literární soutěže 
„Můj zvířecí miláček“. Třeba se objeví 
budoucí spisovatel nebo spisovatelka!
Naše knihovna je malým příjemným 
místem v obci. Chtěla bych sem pozvat 
všechny malé i velké, maminky na 
mateřské, nejlépe na dopolední hodiny, 
k prohlídce nových knih a časopisů.

Otevírací doba: 
úterý 9 – 12, 13 – 18.30 
a pátek 9 – 12, 13 – 17.30 hod.

Své názory, připomínky a nápady mů-
žete posílat na mail: 
knihovna@bilovice-nad-svitavou.cz

Mgr.MarieNedopilová, knihovnice



Rada na závěr či vzkaz pro bílovické 
občany?
Pokud máte zájem o chození v  kroji, 
tak v  něm choďte! Je dobré podpo-
rovat tradice, ke kterým kroje a hody 
neodmyslitelně patří. Také je důležitá 
střídmost v  krojích… kroj a jeho po-
doba je variabilní a vždy šla s módou 
a dobou! A tím bychom se měli jako naši 
předkové řídit!“ (citováno z rozhovoru 
s T. Boleslavem, materiál sdružení Živé 
tradice pro Bílovice)

Během letošního roku jsme se opětov-
ně zapojili do spolupráce na Mladých 
hodech. Vrcholem sezóny byla opět 
cimbálová zábava Martinská husa 2013. 
Akce to byla, dle vašich ohlasů, opět 
velmi vydařená. Návštěvníci si mohli 
poslechnout hned tři cimbálové muzi-
ky (Řícmanští šumaři, CM Řícmanica 
a Líšňáci) a shlédnout vystoupení sdru-
žení přátel ruské a ukrajinské kultury 
“SUDARUŠKA“. V  roli moderátorky 
večera se představila Lucie Pištěková 
v  novém kroji od Tomáše Boleslava. 
Rádi bychom touto cestou ještě jednou 
poděkovali všem, kteří nám s organizací 
akce pomohli. Za podporu děkujeme 

Obci Bílovice nad Svitavou a všem 
našim milým sponzorům.
A co plánujeme v dalším roce? Kro-
mě již tradičních akcí „Mladé hody“ 
a  „Martinská husa“ budeme spolu-
pracovat na únorovém Masopustu. 
V nejbližší době bychom chtěli opět 
zažádat o dotace na nové kroje. Plá-
nujeme realizaci několika dalších 
aktivit, které si ale zatím ponecháme 
jako překvapení. Doufáme a pevně 
věříme, že o nás bílovičtí občané uslyší 
ještě ve spojitosti se zajímavými kul-
turními akcemi. Těšíme se na viděnou 
na některé z  nich, děkujeme za vaši 
podporu a přízeň. Za celé občanské 
sdružení vám přejeme vše nejlepší 
v nadcházejícím roce.
Je li vám činnost sdružení blízká 
a chtěli byste se k nám přidat, neváhejte 
a kontaktujte nás na e-mailu ziva-
tradice@seznam.cz, facebooku www.
facebook.com/ZivaTradiceProBilovice 
či prostřednictvím předsedy sdružení 
Pavla Drlíka nebo místopředsedy Ji-
řího Štancla.

za o.s. Živá tradice pro Bílovice
Lucie Pištěková a Jitka Štanclová
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Školní rok 2013 – 2014 je v  plném 
proudu. Děti jsou rozmístěny v  šesti 
celodenních třídách. Celkem máme 
přijato 137 kluků a holčiček. Z tohoto 
počtu je 66 předškoláčků a dětí s odlo-
ženou školní docházkou, 50 dětí 4 – 5 
letých a 21 dětí nejmladších 3- 4 letých.
V  našem školním vzdělávacím plánu 
vycházíme z  modelového programu 
podpory zdraví v mateřské škole nazva-
ného Kurikulum. Cílevědomě se sna-
žíme vytvářet podmínky pro tělesnou, 
duševní a společenskou pohodu dítěte 
v   MŠ a vychovávat je ke zdravému 
životnímu stylu.

Plánování vzdělávací nabídky pro děti 
má 5 hledisek:
1. IDENTITA – dítě poznává samo 

sebe. Učíme je poznávat jejich emo-

ce a city, jejich práva i povinnosti, 
rozvíjíme jejich zájmy, potřeby i se-
bevědomí.

2. SPOLEČENSTVÍ – dítě poznává 
nejbližší okolí. Učíme je komuni-
kovat a spolupracovat s  ostatními 
kamarády i dospělými v  MŠ, dále 
spolupodílet se na společném ži-
votě a činnostech ve školce i doma, 
respektovat druhé a uznávat jejich 
práva, pomáhat jim a chovat se podle 
dohodnutých pravidel.

3. SVĚT KOLEM MNE – dítě se 
učí porozumět světu. Seznamujeme 
chlapce i děvčata se světem z různých 
stran. Společně pozorujeme krajinu, 
počasí, přírodu a všímáme si lidí, věcí 
a dějů kolem.

4. AKTIVITA – dítě je aktivní. Učíme 
je pozorovat svět kolem sebe, jeho 

změny a příčiny změn. Postupně je 
vedeme k samostatnosti a odpověd-
nosti za důsledky svého chování.

5. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – dítě 
si vytváří návyky ke zdravému život-
nímu stylu. Učíme je poznávat, co 
je pro ně zdravé a bezpečné, co jim 
škodí. Vedeme je ke správné výživě.

MATERIÁLNÍ  
VYLEPŠENÍ V MŠ
Největší radost udělala klukům i holčič-
kám nová zahradní chata s pergolou na 
naší školní zahradě, která byla postavena 
v  letním období. Ukládáme dovnitř 
hračky a pomůcky, které využíváme při 
pobytu venku a pergolu využíváme při 
různých aktivitách s dětmi jako stinné 
místo, když pálí sluníčko nebo venku 
mírně poprchává.
Ráda bych touto cestou poděkovala zři-
zovateli MŠ – Obci Bílovice nad Svita-
vou - a rodičům dětí (sponzorům), kteří 
nám finančně pomohli s touto dřevěnou 
stavbou. Velký dík patří vedení obce, 
které se staralo o celou stavbu již od 

Jak si vedeme
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

►



zajištění plánů až po vybudování nového 
přístupového chodníčku k nové chatě.
Jistě jste si mohli všimnout, že máme 
před MŠ také nový chodník.
Období letních prázdnin jsme využili 
ve školce k vymalování tří tříd a dalších 
přilehlých místností v 1. patře.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.

OHLÉDNUTÍ  
ZA PODZIMNÍMI AKCEMI
Podzimní měsíce byly ve znamení se-
znamování a poznávání. Nové děti ve 
školce si postupně zvykaly, učily se sou-
žití s ostatními kamarády i zaměstnanci 
MŠ. Společně se všemi jsme pozorovaly 
měnící se počasí, přírodu, dozrávání 
nejrůznějších plodů a vyráběly z  nich 
krásné výtvory, pouštěly draky, atd.

Pro kluky i holčičky byly připraveny tyto 
kulturní a zajímavé akce:
• představení divadla Šikulka v MŠ
• návštěva brněnského divadla Radost 

a zhlédnutí pohádky O pejskovi 
a kočičce

• celostátní výtvarná soutěž na téma, 
jak předcházet nemocem, s názvem 
Rytíř z nosu

• představení divadla Lesní tetiny v MŠ
• návštěva místní knihovny a nabídka 

možnosti půjčování knih a časopisů
• ukázka společnosti Zayferus – život 

dravých ptáků a jejich ochrana
• třídní karnevaly v maskách na roz-

loučenou s ročním obdobím - pod-
zimem

Pro rodiče byly připraveny tyty akce:
• informativní schůzky v  jednotli-

vých třídách o koncepci a provozu 
MŠ

• přednáška psycholožky z pedago-
gicko – psychologické poradny na 
téma – Školní zralost a nezralost

• výstavka dětských knih a pracov-
ních sešitů z nakladatelství Svojtka 
s nabídkou zakoupení

Nabídli jsme rodičům budoucích 
prvňáčků možnost společné přípravy 
na školu v Edukativně stimulačních 
skupinách, které vedou proškolené 
paní učitelky naší MŠ. Jedná se o cy-
klus 8 hodinových lekcí, kam přichází 
dítě spolu s  rodičem a v  kolektivu 
dalších dětí se zapojuje do činností 
organizovaných paní učitelkou. Ro-
diče tak získávají náměty pro práci 
s dítětem, ukázky toho, co a jak s ním 
dělat, jak rozvíjet potřebné schop-
nosti. Podílí se na tom, že školní 
začátek jejich dítěte bude radostný 
a úspěšný.

Máme tu Adventní čas a probíhá 
příprava na Vánoce, a tak mi dovolte, 
abych všem dětem a jejich rodičům, 
ale i ostatním lidem dobré vůle po-
přála krásné Vánoce a rok 2014 plný 
pohodových dní.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ  
v Bílovicích nad Svitavou 

Jiřina Šubrtová
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Úvodem bych chtěla všem bílovickým 
rodičům i jejich dětem poděkovat za 
zvýšenou přízeň, kterou nám oproti mi-
nulému školnímu roku projevujete. Náš 
nově vytvořený tým se snaží dělat svoji 
práci zodpovědně, s nadšením a snad 
je to v naší nabídce znát. Byli bychom 
rádi, kdybyste s Liškou počítali jako 
s organizací, na niž se můžete s důvěrou 
obrátit v případě plánování volného času 
svých dětí, a to i v době prázdnin, kdy 
musíte do práce.
Novinkou, již jsme zavedli až v prů-
běhu podzimu a velmi dobře se ujala, 
je Klubovna. Jedná se o naši alterna-
tivu ke školní družině, kterou můžete 
v prostorách Lišky navštívit každý den 
kromě pátku od 13:00 hodin. Školáci 
zde mohou luštit křížovky nebo sudoku, 
hrát deskové hry, tvořit drobné dárečky, 
ale i plnit svoje domácí úkoly. Je možné 
se přihlásit kdykoli, cena se odvíjí od 
počtu navštěvovaných dnů.
Po úspěchu našeho příměstského tábora 
„Boj o přežití“ v termínu podzimních 
prázdnin pro vás připravujeme pro dny 
školního volna další podobné akce. 

Můžete s námi 
počítat také 
v roce 2014

LIŠKA...

Zahradní chata s pergolou

Podzimní příměstský tábor – hra Boj o přežití



Tou nejbližší bude „Cesta za pokladem 
Inků“, která bude zahájena 30. ledna 
2014 odpoledne po předání vysvědčení, 
bude pokračovat 31.1. v den pololetního 
volna a její součástí bude také návštěva 
Lamí farmy v lokalitě Hády. Další pří-
městský tábor se uskuteční samozřejmě 
v období prázdnin jarních, od 17.2. do 
23.2.2014.
Kromě táborů máme i stálou nabídku 
kroužků. Mezi novinky, které se osvěd-
čily a stojí za to je zkusit, patří Jóga 
pro děti (věk 8-12 let, středa od 14:00, 
vede Jája Fadrná), pro batolata od 1 do 
3 let pak ve čtvrtek dopoledne Centrum 
s Montessori prvky obohacené o prvky 

anglického jazyka pod vedením Štěpán-
ky Rudolfové.
K drobné změně došlo v našich dopo-
ledních programech. Jsme velmi rádi, že 
si rodiče s mladšími dětmi znovu našli 
cestu do miniškolky Maceška, kterou 
jsme pro velký zájem, kromě pondělí 
a středy, otevřeli i v úterý, a to pod vede-
ním Markéty Šenkové a Evy Mráčkové. 
I když naše miniškolka funguje podle 
uceleného školního vzdělávacího pro-
gramu, a tudíž preferuje pravidelnou 
docházku, je po telefonické domluvě 
otevřena také příležitostnému hlídání 
dětí od 2 do 6 let.
Věříme, že v příštím roce budeme moci 
školním dětem a dle zájmu i dospělým 
nabídnout kurzy tvůrčího psaní s  lek-
torem Petrem Kuběnským, pod jehož 
vedením se v říjnu uskutečnil v Obecní 
knihovně workshop. V tuto chvíli do-
mlouváme podmínky kroužku. Pokud 
byste měli o tento typ kurzu zájem, dejte 
nám to prosím vědět, ať jej můžeme 
správně nastavit.
Sál Lišky si i nadále můžete pronajmout 
na různé oslavy, sportovní soustředění 
či firemní akce. K dispozici je vám naše 
zařízená kuchyňka, lednice, sociální 
zázemí a dle domluvy také hračky a další 
vybavení SVČ Lužánky.
Přejeme vám klidné Vánoce, v novém 
roce pevné zdraví a mnoho příjemných 
zážitků nejen s Liškou.

Za kolektiv SVČ Lužánky Liška
Dagmar Muzikářová

CO USPOŘÁDÁ OBEC
Pátek a sobota 13. a 14.12. 

Vánoční jarmark v Bílovicích 
na návsi.

Středa 15.1. v 17.30 
Beseda o osvobození Bílovic nad 
Svitavou, která se uskuteční na 
základě autentických dobových 
zápisů. Všechny pamětníky a zá-
jemce o historickou vlastivědu 
zve k účasti kronikář obce Bořivoj 
Nejezchleb a  vyzývá pamětníky, 
aby zde zveřejnili svoje vzpomínky 
a vzali s sebou dobové fotografie 
a památky.

Úterý 31.12. od 10 hod. 
24. Silvestrovský běh do schodů
Schody z ul.Komenského ke kos-
telu, registrace závodníků od 9.30 
do 10.30 hod., bližší podrobnosti 
na tel. 739 451 175. 
e-mail: petr-pavlicek@email.cz
http://behdoschodu.aktualni.com

Středa 1.1.2014 v 18 hod. 
Novoroční ohňostroj 
u Sokolovny

PLES V OBECNÍ 
HOSPODĚ
Sobota 11.1. ve 20 hod.

Ples KDU-ČSL
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Kalendář
AKCÍ

►

PF2014

Miniškolka Maceška – foukací fotbal
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V letošním červnovém čísle Bílovického 
zpravodaje byl podrobně popsán stav 
jezu v  Bílovicích nad Svitavou, jeho 
historie, technický stav a současnost.
Zároveň majitelé ujistili občany Bílovic 
nad Svitavou, že po vyřešení majet-
kových poměrů a získání stavebního 
povolení na opravu jezu bude 1. etapa 
opravy jezu zahájena v létě roku 2013.
Protože se jedná o složitý a nákladný 
proces, závislý i na přírodních podmín-
kách, je oprava naplánována do něko-
lika etap. V první fázi došlo k vyčištění 
koryta mlýnského náhonu, dále byla 
zrealizována oprava trubního obtoku 
jezu, který umožňuje i při pracích na 
jezu převádět do hlavního řečiště pod 
jezem vodu tak, aby se opravy a provoz 
vodního díla v žádném případě neproje-
vily na biotopech a populacích živočichů 
a rostlin vyskytujících se v dané lokalitě.
Tento závazek byl splněn a 14.6.2013 
bylo vydáno povolení k nakládání s vo-
dami a současně i stavební povolení 
k opravě jezu a manipulační řád k opra-
vě jezu. Jak ukládá stavební povolení, 
v  roce 2013 byla realizována oprava 
levobřežní pohyblivé klapky. Stavební 
práce byly zahájeny 11.7.2013. Hlavním 
dodavatelem stavební části byla spo-
lečnost AQUAS Brno, která provedla 
opravu tělesa jezu.

Technologickou část zajistila společ-
nost Ševčík Kotvrdovice, která vyrobila 
a usadila klapku ve spolupráci s pracov-
níky areálu Bílovického mlýna. Mon-
tážní práce byly ukončeny 15.11.2013.
Toho dne se konal kontrolní den za 
přítomnosti zástupců Povodí Moravy 
a odboru životního prostředí KÚ Brno 
- Šlapanice. Byla provedena prohlídka 
stavby a provedena funkční zkouška 
levobřežní klapky. Bylo konstatováno, že 
zařízení je funkční a může být uvedeno 
do provozu. Tím byla ukončena první 
část opravy jezu.
Další etapa, tj. oprava pravobřežní 
klapky včetně vývaru a terénních úprav, 
proběhne v letních měsících roku 2014, 
tak jak je dohodnut harmonogram 
oprav ve stavebním povolení.
Výsledek letošních prací je viditelný – 
od 15.11.2013 je levobřežní část jezu 
funkční, hladina řeky v nadjezí bude sta-
bilní po většinu roku v plánované úrovni 
a bude udržována sklápěním jezové 
klapky dle množství protékajících vod.
Věříme, že po dokončení opravy celé-
ho vodního díla bude jez i jeho okolí 
zkultivováno tak, aby se toto zajímavé 
místo stalo opět důstojnou a oblíbenou 
části obce Bílovice nad Svitavou a jejích 
občanů.

Ing. Jaroslav Chalupník

Informace o průběhu

v Bílovicích nad Svitavou, říční km 16,275

CO USPOŘÁDÁ  
BÍLOVICKÁ FARNOST
Úterý 24.12. v 15 hod. 

Štědrovečerní mše sv. 
pro děti a rodiny

Úterý 24.12. ve 22 hod. 
půlnoční vánoční mše

Středa 25.12. v 9 hod. 
bohoslužba slavnosti 
Narození Páně

Sobota 28.12. v 17 hod. 
koncert BACHs v kostele 

Úterý 31.12. v 17 hod. 
silvestrovská mše sv. 
a děkovné Te Deum

Středa 1.1. v 9 hod. 
Novoroční bohoslužby

Pondělí 6.1. v 19.30 hod.
Tříkrálový koncert – 
Muzica Da Camera Brno

Neděle 2.2. v 9 hod. 
Hromniční mše sv.

Neděle 2.3. v 16 hod. 
Masopustní veselice
sál Obecní hospody 

Středa 5.3. v 18 hod. 
bohoslužba Popeleční středy

CO SE BUDE KONAT  
V SOKOLOVNĚ
Sobota 11.1. v 16 hod.  

Dětské maškarní odpoledne, 
pořádá MC Žirafa, SVČ Liška 
a TJ Sokol 

Sobota 18.1. od 20 hod. 
Hasičský taneční věneček

Sobota 25.1. od 20 hod. 
Tradiční Sokolský ples

Sobota 8.2. od 20 hod. 
Maškarní ples, pořádá oddíl ko-
pané TJ Sokol

Sobota 1.2. od 20 hod. 
60. Myslivecký ples

Kalendář
AKCÍ PRACÍ NA JEZU
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Blížící se doba Vánoc a svátečního času 
s sebou jako každý rok přináší pro něko-
ho vytoužené chvíle klidu a pohody, pro 
jiné spíše shon a stres, pro většinuz nás 
jde však často hlavně o období bilan-
cování a zamyšlení se nad uplynulým 
obdobím.
Když se ohlédnu za rokem 2013, 
myslím, že z  pohledu návštěvníků 
Žirafy probíhalo v  MC vše obdobně 
jako v předchozích letech. Nahlédnu-
-li však na toto dění z  druhé strany, 
z  pohledu organizátora, uvědomuji si, 
že se nám daří stále lépe spolupracovat 
při pořádání větších akcí s  ostatními 
místními organizacemi, které nás často 
vnímají jako zajímavého a spolehlivého 
partnera, což nás velmi těší. Postupně 
tak přibývá aktivit, na nichž se s námi 
spolupodílí SVČ Lužánky – pracoviště 
Liška, TJ Sokol, OS Na Nivách a letos 
nově i místní Sbor dobrovolných hasičů. 
Při pořádání akcí nám také již několik 
let ochotně vychází vstříc místní polesí 
a Myslivecké sdružení. Velmi si vážíme 
rovněž spolupráce s obcí i veškeré její 
finanční i morální podpory. Věřím, 
že vzájemná pořadatelská spolupráce 
v  rámci obce, do níž vkládá každý 
z  organizátorů ze sebe to nejlepší, je 
pozitivně vnímána i širokou veřejností, 

neboť pořádané akce nejen že vnášejí do 
místního dění nový rozměr, ale mohou 
být i signálem pro každého z nás, že 
je možné se do života v  obci zapojit 
například i tímto způsobem. Ráda bych 
proto na tomto místě poděkovala Obci 
Bílovice nad Svitavou i všem organiza-
cím a spoluorganizátorům, se kterými 

SPOLEČNĚ
jde všechno lépe!

jsme v  letošním roce byli v kontaktu, 
za vynikající spolupráci.
V  rámci Žirafy pak patří poděkování 
všem lektorům a našim příznivcům, kte-
ří nás podporují materiálně či finančně 
formou sponzorských darů, dobrovol-
níkům, kteří do pomoci vkládají své 

úsilí, nadšení a volný čas, i těm, kteří nás 
povzbuzují, protože i to je pro nás velmi 
cenné! Děkuji zkrátka všem úžasným 
a skvělým lidem, díky nimž může být 
dnes Žirafa taková, jaká je.
Než se rozloučím, ráda bych vás v krát-
kosti ještě pozvala na několik vybraných 
zimních akcí. V průběhu prosince ne-
bude v naší nabídce chybět Mikulášská 
nadílka (6.12.2013), dětmi velmi oblí-
bené Noční oči (9.12.2013) či příjemné 
předvánoční korálkování (13.12.2013). 
V lednu se můžete těšit na Dětský kar-
neval (11.1.2014) a zajímavou besedu 
o výchově pořádanou ve spolupráci se 
společností Mansio (26.1.2014). V úno-
ru bychom rádi nabídli rodičům Kurz 
filiální terapie (pro rodiče dětí ve věku 
2-8 let) či nové semináře pro absolventy 
Kurzu efektivního rodičovství.
Závěrem bych chtěla všem popřát 
příjemně prožité Vánoce a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí v  osobním 
životě i v práci, a také radost a pohodu 
do všedních dnů!

Za MC Žirafa Šárka Kučerová

Divadélka pod kaštany, 1.9.2013

Den s hasičem Soptíkem, 18.5.2013



V Jihomoravském kraji zahájila v březnu 
činnost nová instituce Centrum vzdělávání 
všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku 
všem, kteří tápou v pracovním životě a zá-
roveň mají chuť s tím něco udělat.

Centrum vzdělávání všem (CVV ) 
poskytuje své služby veřejnosti zcela 
zdarma. Sídlí v  Brně-Bosonohách na 
Pražské ulici a veřejnost může využít 
jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak 

i  telefonické či emailové konzultace 
nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání 

v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a pro-

fesních stáží

Centrum vzdělávání všem provozuje 
portál www.vzdelavanivsem.cz s pře-

hlednou databází všech vzdělávacích 
kurzů v  Jihomoravském kraji. Ať už 
jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo 
jen počítačový či jazykový kurz, portál 
je nabízí na jednom místě přehledně 
seřazené podle místa konání, času i ceny. 
„Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při 
vyhledávání naráží na problémy. Neví, co 
vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak 
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti 
k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. 
To, co nenajdeme v databázi, poptáme 
u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo 
projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem 
nebo dobrou radou“, říká informační 
specialistka centra Hana Rozprýmová.

Historie mysliveckých plesů v Bílovicích 
začíná dne 21.1.1955. Na výroční členské 
schůzi tehdejší Lidové myslivecké spo-
lečnosti bylo domluveno, že bude dne 
5.2.1955 uspořádán 1. Myslivecký ples. 
Stalo se tradicí, že každá první sobota 
v únoru na Sokolovně je vyhrazena pro 
mysliveckou zábavu. Bude tomu tak 
i 1. února 2014, kdy budou myslivci 
pořádat 60. Myslivecký ples. V  obci 
bychom nenašli jinou organizaci, která 
se může chlubit takovým počtem plesů. 
Hlavním organizátorem od prvního 
plesu byl více jak 30 let pan Bohuslav 
Kala. Po něm funkci převzal Arnošt 
Huňař, kterou vykonával do své smrti. 
Každý rok se myslivci snaží navodit 
atmosféru, aby se návštěvníci cítili jako 
v lese. Při zahajování plesu se stal tradicí 
slavnostní nástup členů mysliveckého 
sdružení v uniformách, doprovázen my-
sliveckými fanfárami. Díky krásné zelené 

1. února 2014 budeme pořádat jubilej-
ní 60. Myslivecký ples. Chtěli bychom 
touto cestou pozvat všechny občany, 
kteří se chtějí pobavit v  příjemném 
prostředí, případně mít štěstí v tombole 
a zatancovat si. K tanci a poslechu bude 
opět hrát skupina APEIRON pana 
Luďka Ševčíka. Předprodej vstupenek 
a rezervace míst bude stejně jako vloni 
zajištovat pan Ladislav Daněk cca 
14 dnů před plesem. Vše bude v před-
stihu oznámeno plakáty a v  místním 
televizním vysílání. Připravujeme i ně-
kolik překvapení.

Karel Bednařík, myslivecký hospodář

výzdobě a bohaté zvěřinové tombole se 
stal náš ples jedním z nejnavštěvovaněj-
ších v obci. Veškeré prostředky získané 
z plesů jsou od počátku používány na 
ochranu a péči o zvěř, na opravy krm-
ných zařízení a nákup krmiv pro zimní 
přikrmování zvěře. Samozřejmě, že tyto 
prostředky nepokryjí veškeré výdaje, a tak 
naši členové musí přispívat i  z  vlastní 
kapsy. Návštěvníci zábav si velice chválí 
dostatečné množství zvěřinových speci-
alit připravených na tento ples v místní 
restauraci.

POZVÁNKA
NA 60. MYSLIVECKÝ PLES

je tu nově pro všechny Jihomoravany
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
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Nazdobený sál při 51. mysliveckém plese



Většina dětí se do první třídy těší. Proč 
ale už po několika měsících mají jiný 
pocit? Mohou za to děti? Nebo způsob 
výuky a přístupu učitele?
Jak se asi cítí prvňáček, který s nadše-
ním, že už umí napsat číslice, namísto 
šesti čárek pod obrázek s hruškami 
napíše šestku, ale je za to napomenut, 
protože nesplnil zadání? Paní učitel-
ka ho správně napsané číslice nechá 
vygumovat a napsat správně čárky… 
Jak asi bude příště motivován tvořivě 
vyřešit nový úkol nebo se angažovat ve 
vyučování?
Dva kluci se ve fotbalovém nadšení na 
hřišti poperou a za trest dostanou na 
odpoledne příklady z matematiky. Jaký 
vztah si asi děti vytvoří k matematice 
a  počítání, když je učitel zadává jako 
trest?
Děti, které nastupují do první třídy, se 
chtějí rozvíjet, jsou přirozeně zvídavé 
a připravené získávat nové dovednosti. 
Pokud jsou však do něčeho tlačeny bez 
toho, aby se rozvíjela jejich tvořivost 
a byly zohledněny jejich potřeby, ztrá-
cejí důležitou chuť učit se a hledají jiné 
příležitosti, jak se ve škole realizovat. 
Učitelé tyto děti potom vidí jako nemo-
tivované, nespolupracující nebo zlobivé.
Výuka v současné škole je zaměřená na 
výkon a výsledky, které jsou upřednost-

ňovány před tím, aby se děti ve škole 
cítily dobře a chodily tam rády. To je 
ale nezbytné pro to, aby se chtěly učit 
a rozvíjela se jejich osobnost. Přívětivé 
a přátelské prostředí je prvním předpo-
kladem k udržení zájmu dětí o učení.
Dalším aspektem je kvalita vztahu mezi 
učitelem a žáky. Učitel, který svůj vztah 
k  žákům staví na důvěře a respektu, 
umožňuje dětem zažívat přijetí, dává jim 
možnost ovlivňovat a nést odpovědnost, 
a tím pokládá základní stavební kameny 
pro úspěšné fungování dětí ve škole.
Jednou z  možností, jak učení dětem 
i rodičům usnadnit a zpříjemnit, je 
využívání moderních učebnic, založe-
ných více na zážitku a méně na drilu. 
Je velký rozdíl, jestli dítě v první třídě 
dva měsíce bezmyšlenkovitě dělá čárky 
pod ovocem, anebo ho výukou mate-
matiky provede příběh, díky němuž 
zažívá smysl svého konání a který jej 
přiměje přemýšlet nejen o matematice, 
ale například i o mezilidských vztazích, 
jako je tomu například v  učebnicích 
nakladatelství Didaktis. Takové učení 
pak přináší radost z  poznávání a děti 
motivuje k dalšímu rozvoji.
Při naší práci se setkáváme s různými 
týmy učitelů, které se účastní vzděláva-
cího programu Spolu a jinak ve výchově 
a vzdělávání. V programu se učí přístup 

k výuce umožňující zvýšit angažovanost 
a motivaci žáků k učení skrze posilování 
pocitu sounáležitosti a budování vztahů 
založených na vzájemném respektu, 
spolupráci a  odpovědnosti. Víme, že 
vytvářet takové prostředí ve škole stojí 
hodně úsilí a vynaložené energie. A pro-
to sdílíme radost, že v Brně vzniká sou-
kromá Základní škola Didaktis, jejímž 
cílem je kvalitní vzdělávání umožňující 
všestranný rozvoj a zároveň spokojenost 
dětí. Těšíme se, že v této škole budeme 
moci spoluvytvářet prostředí, které je 
přívětivým místem pro děti i jejich 
učitele a rodiče.

Mgr. Michaela Širůčková, PhD. 
(psycholožka, lektorka vzdělávacího 

programu Spolu a jinak 
ve výchově a vzdělávání)

Centrum vzdělávání všem poskytuje 
zdarma také kariérní poradenství. 
„Když člověka vyhodí z práce, žádnou 
nemůže najít kvůli nedostatečné kva-
lifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí 
vlak, budeme se mu snažit pomoci při 
osobních konzultacích. S  odbornou 
pomocí se totiž i ty nejhorší životní 
situace vždycky řeší lépe“, vysvětluje 
kariérní specialistka CVV Veronika 
Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí 
veřejnosti, je zprostředkování stáží. 
Existují totiž stipendijní programy, které 
umožňují vyjet na zkušenou do zahra-
ničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní 

i odborné stáže jsou řešením například 
pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, 
včetně absolventů. Pracovníci CVV 
mají přehled o podpůrných stipendiích 
a  individuálních grantech a nabídnou 
veřejnosti podporu při zprostředková-
ní a vyřízení zahraniční stáže. Právě 
vyřízení všech formalit lidé totiž často 
vnímají jako složité a odrazující.

Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Kde se u dětí bere
NECHUŤ UČIT SE?

Něco k zamyšlení
Z knížky Billa Newmana 
Vzneste se s orly

Život je taxík – čas ubíhá, ať někam 
jdete nebo stojíte na místě. Velká vět-
šina lidí nechává život jen tak plynout, 
protože se bojí, aby se moc nenadřeli. 
Strašně rád pozoruji malé děti, jak se 
snaží a bojují, než se naučí lézt, stát, 
chodit, mluvit. Je tragické sledovat, 
jak se vzdávají, když vyrostou. Vzít 
život do svých rukou vyžaduje ná-
mahu, znamená to dělat víc, než se 
od vás očekává.

DĚLEJTE VÍC
Dělejte víc než existujte – žijte
Dělejte víc než 
se dotýkejte – pociťujte
Dělejte víc než se dívejte - pozorujte
Dělejte víc než čtěte – vstřebávejte
Dělejte víc než vnímejte 
zvuky – naslouchejte
Dělejte víc než 
poslouchejte – chápejte
Dělejte víc než myslete – hloubejte
Dělejte víc než plánujte – čiňte
Dělejte víc než mluvte – říkejte něco
Nikdy neodhalíte všechny své schop-
nosti, pokud zůstanete v  bezpečné 
zóně. Vyrazte ven – svět na vás čeká.

Úryvek z knížky vybrala Olga Uhrová
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Vážení a milí sportovní příznivci,
rádi bychom se s vámi na závěr roku 
podělili o radost z vynikajících výsledků 
bílovických závodníků, kteří v těžké 
a početné konkurenci vybojovali letos 
v různých disciplínách celkem 46 titulů 
Mistra ČR a svými výsledky zajistili 
Bílovicím nad Svitavou už podvanácté 
v řadě drtivé vítězství v celostátním 
srovnání oddílů ROB.

nová, Ludmila Ondrouchová, Michaela 
a Iva Marečkovy. Dík patří i mnohým 
maminkám a tatínkům malých závod-
níků, kteří pravidelně pomáhají při 
organizaci tréninků.
Vrcholnou soutěží pro žákovské kate-
gorie bylo ME žáků a dorostu, které 
se konalo na Vysočině v červnu 2013. 
Z Bílovic se nominovalo 7 závodníků: 

Mistrovství Evropy žáků a dorostu 2014 
na Ukrajině, junioři a dospělí se utkají 
v boji o nominaci na Mistrovství světa 
2014 v Kazachstánu.
Samozřejmě chystáme i bohatou spor-
tovní činnost v Bílovicích - hned 
začátkem března se bude konat soutěž 
v  orientačním běhu Bílovický Koláč 
(tentokrát i s tratěmi pro příchozí). 
Dvakrát týdně se budou konat také 
pravidelné tréninky pro děti i dospě-
lé. Rádi mezi sebou uvítáme všechny 
zájemce o orientační sporty a aktivní 
pohyb v přírodě.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu 
starostovi a zastupitelstvu obce, dále 
všem kamarádům, kteří nám pomáhají 
s organizací akcí a vedením tréninků, 
rodičům sportovců, bez jejichž pod-
pory by nebylo možno dosáhnout tak 
vynikajících výsledků a všem vám, kteří 
nám fandíte.
Veselé a pohodové Vánoce a hodně 
zdraví v novém roce všem sportovním 
nadšencům přejí

Iva a Jiří Marečkovi. 

RADIOORIENTAČNÍ BĚH
v Bílovicích nad Svitavou

V roce 2013 jsme kromě řady krajských 
soutěží a tří oddílových soustředění 
uspořádali Mezinárodní mistrovství ČR 
v ROB na dlouhé trati a v nočním ROB, 
které proběhlo v dubnu 2013 nedaleko 
Bílovic v Březině.
Během celého roku se opět konaly pra-
videlné tréninky - v létě v lesích okolo 
Bílovic, v zimě v tělocvičně ZŠ. Trénin-
ky v tělocvičně se staly v poslední době 
natolik oblíbené a hojně navštěvované 
(běžně 30-40 dětí), že jejich průběh 
musí zajišťovat tým trenérek v čele 
s  Pavlou Hažmukovou: Valerie Helá-

Kateřina Bžatková, Robert Polák, Matěj 
Žáček, Martin Kinc, Dominik Šrom, 
Vojtěch Bžatek a Jan Priessnitz. Výsled-
kem jejich snažení bylo 7 individuálních 
a 6 týmových medailí a tři tituly Mistra 
Evropy.
Pro dospělé závodníky bylo letos nej-
vyšší soutěží v ROB Mistrovství Evropy, 
které se konalo v září 2013 v Polsku. Na 
ME se nominovali: Jakub Šrom, Zby-
něk Žáček, Petr Hrouda, Antonín Šin-
delka, Pavla Hažmuková, Jiří Mareček, 
Alexandra Látalová, Petra Hanslianová 
(CZE), Steve Chalk (GBR) a Mária 
a Jozef Fekiačovi (SVK). V konkurenci 
254 závodníků z 26 zemí Evropy se na-
šim závodníkům dařilo: domů přivezli 
celkem 9 individuálních medailí (z toho 
1 zlatou) a 11 týmových (z toho 3 zlaté).
V následující sezóně 2014 bude pro náš 
oddíl nejvýznamnější pořádání Meziná-
rodního mistrovství ČR na klasické tra-
ti, které proběhne u Dalešické přehrady 
koncem srpna. Naši nejlepší mladší 
závodníci budou bojovat o nominaci na 
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Přátelé sportu a dobré nálady společně s obcí Bílovice n. Sv. 
si Vás dovolují pozvat na

Petr Pavlíček, Polanka 628, 664 01 Bílovice nad Svitavou 
mobil: 739 451 175, e-mail: petr-pavlicek@email.cz

» Závodníci si u startu vyzvednou čísla, podle kterých poběží « 
» Při prezenci závodníků je nutno předložit potvrzení o věku «

Závodí se v těchto kategoriích:

» chlapci: 3—6, 7—10, 11—14, 15—17 let 
» muži: 18—39 let
» muži: 40—54 let
» muži: 55—100 let
» pán se psem na vodítku

» dívky: 3—6, 7—10, 11—14, 15—17 let
» ženy: 18—34 let
» ženy: 35—49 let
» ženy: 50—100 let
» nejstarší účastník

Závod bude slavnostně zahájen

SILVESTROVSKÝ 
BĚH DO SCHODŮ
24. Silvestrovský běh do schodů v Bílovicích nad Svitavou 2013

SILVESTROVSKÝ BĚH
do schodů 
2013Bílovice nad Svitav

ou

24.

Ukončení registrace 
11.30 hod

Přijd́te s námi               konec starého a začátek nového roku! oslavit

pouze 200 startujících
Z organizačních důvodů

31. 12. 2013
v 10.00 hod pod schody u nádraží

  Další informace můžete získat prostřednictvím internetu na adrese

Registrace závodníků od
9.30 hodtradiční drštková 

polévka

 http://behdoschodu.aktualni.com
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Informace o škole či zápisu najdete na www.zsdidak  s.cz 
nebo Vám je ráda poskytne Mgr. Alena Hronová, 

tel.: 725 694 926, e-mail: zs@didak  s.cz.

Vás srdečně zve na zápisy prvňáčků 
do nově otevřené 

soukromé základní školy v Brně 
a dětí do nově otevřené 

soukromé mateřské školy v Brně.
Termín zápisu: 7. a 8. února 2014,

případně dle domluvy.
Pod záštitou nakladatelství pedagogické literatury 

DIDAKTIS spol. s r. o., ve spolupráci s odborníky z oboru 
psychologie, pedagogiky, volného času a dalších.

Neváhejte si domluvit individuální schůzku v prostorách naší školy.

Ing. Karel Hynšt
vyhledávaný realitní makléř 

pro Bílovice nad Svitavou

telefon: 604 533 466 
e-mail: karel.hynst@re-max.cz

RYCHLOST | ZKUŠENOST | KVALITA

Prodáváte nemovitost?
Prodejte ji se mnou!

Přeji pohodové Vánoční svátky
a úspěšný vstup do roku 2014!


