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V říjnu proběhly komunální volby a do-
padly pro naše sdružení „Nový směr“ nad 
očekávání dobře, chtěl bych tímto všem 
občanům velice poděkovat za podporu, 
kterou jste nám dali. Je vidět, že si všímáte 
věcí, které se v obci dějí a mění k lepšímu. 
Vaší podporou jste nám řekli, děkujeme, dě-
láte to dobře. Velice si vašeho uznání vážím. 
Jak jistě sledujete cestou na vlakové nádra-
ží, na ulici Komenského, dokončuje se část 
úseku stavební akce „Přestupní terminál 
IDS“, tj. od vlakového nádraží po tunýlek, 
bohužel se nám tato část trochu prodlou-
žila z důvodů odhalení nízko položeného 
kabelu společnosti E.ON. Nyní je vše 
v pořádku a pokračuje se ve výstavbě termi-
nálu. Skanska přislíbila dodržení termínu 
do 19.12.2014. Začátkem příštího roku 
cca od 14.1. do 31.3.2015 se uzavře celá 
komunikace Pod Nádražím, kde se budou 
stavět nová parkovací místa, točna auto-
busů včetně domku pro řidiče a celá nová 
komunikace. Konečná autobusu 75, 210 
a  n94 bude dočasně přesunuta do prostoru 
vedle Sokolovny. Prosím všechny občany 
o trpělivost a shovívavost, protože nějakou 
dobu budou podmínky pro dopravu horší, 
ale musíme vidět v dáli ten cíl, krásný nový 
terminál IDS JMK s parkovacími místy. 
Děkuji tímto všem za pochopení.
Další akcí, která se nám trochu zdržela, je 
revitalizace středu obce. Nyní jsme ve fázi 
vypsání veřejné zakázky, která by měla 
probíhat formou e-aukce. Je to novinka, ale 
zaručí nám, že vybereme silného a dobrého 
dodavatele a ještě za dobrou cenu. Když 

vše bude probíhat podle předpisů a nebude 
žádné odvolání, mohl by vítězný dodavatel 
začít bourat začátkem února 2015. Vše 
ale záleží také na počasí. Věřte, že i pro 
nás to bude znamenat mnohá omezení 
při každodenní práci, protože od května 
2015 bude celý obecní úřad pracovat – 
úřadovat v sále kulturního domu. Českou 
poštu budeme přesunovat do dnešních 
prostor MC ŽIRAFA, tedy do patra nad 
nákupní středisko. Věřím, že po dokončení 
výstavby budeme na náš nový střed obce 
společně pyšní! Získáme novou moderní 
bezbariérovou knihovnu, úřad, obřadní 
síň, poštu, služebnu policie. Myslím si, že 
to stojí za rok nepohodlí. 
18. listopadu jsme předali jako každý rok 
Těsnohlídkův vánoční strom Brnu ten-
tokrát to bylo s větší slávou a to proto, že 
tento rok si připomínáme několik výročí; 
95.let od nalezení děvčátka Lidušky pány 
Těsnohlídkem, Koudelkou a Tesařem, 
90  let (přesně 13.12.1924) odvezení 
prvního stromu republiky do Brna, 85 let 
vzniku dětského domova Dagmar pod 
kterým se podepsal svou první vyhlášenou 
sbírkou Rudolf Těsnohlídek, a letos se 
jedná o 25. strom v řadě. 
Chtěl bych tímto Vás, všechny občany 
Bílovic nad Svitavou pozvat na sobotu 
13. prosince 2014 na náměstí Svobody, 
k slavnostnímu připomenutí 90 let první-
ho stromu republiky, který přivezly koňské 
povozy z Bílovic nad Svitavou do Brna.
Rád bych Vás také všechny pozval na již 
náš tradiční Vánoční jarmark 12.–13. pro-
since. V pátek 12. prosince spolu v 18:00 
hod. rozsvítíme „NÁŠ“ Bílovický vánoční 
strom. Samozřejmě budou, jako každý rok, 
stánky s  různými zajímavostmi a bude 
i zajímavý doprovodný program. Věřím, 
že zde společně strávíme příjemné chvíle 
a trochu si odpočineme od celoročního 

Konec roku se pomalu blíží a Vám se dostává 
do rukou přelomové číslo zpravodaje. V mno-
hém stejné, v mnohém jiné. Stejný je vzhled 
zpravodaje, stejné je úsilí, se kterým ho pro 
Vás připravili členové mediální komise, stejná 
bude také většina rubrik, na které jste zvyklí. 
A co že je jiné?
Po volbách do obecního zastupitelstva, které 
proběhly v první polovině října a o jejichž vý-
sledcích se v tomto čísle taktéž dočtete, je toho 
opravdu hodně. Ve zkratce řečeno je to hlavně 
nové zastupitelstvo a s ním nové nápady, cíle, 
nový elán a chuť udělat něco pro obyvatele 
Bílovic nad Svitavou. I v mediální komisi pro 
Vás chystáme pár změn. Jednou z těch větších 
je změna na postu šéfredaktora zpravodaje. 
A právě redakční sloupek se mi zdá více než 
vhodný k poděkování paní Olze Uhrové, která 
tento post, vedle dalších v mediální komisi, 
zastávala celých osm let. Ač sama zůstávala 
pro mnohé z nás jen jménem někde na sou-
pisce redaktorů, byla to právě ona, která četla 
každé jedno slovo, které ve zpravodaji vyšlo 
(a mnohé ne jednou), která s přispívateli byla 
v kontaktu, články podle potřeby upravovala, 
na mnohých z nich se podílela nebo byla je-
jich autorkou a nutno říci, že bez její práce by 
zpravodaj v minulých letech vznikal jen těžko. 
Celá mediální komise jí tímto děkuje a přeje 
pevné zdraví a hodně úspěchů i v následují-
cích letech, ať už bude dělat cokoli.
Zároveň bych na tomto místě chtěl informovat 
všechny občany Bílovic, kteří by se chtěli nějak 
zapojit do „života obce“, že rada obce stejně 
jako v minulém volebním období zřídí hned ně-
kolik komisí (v době uzávěrky ještě nezvolila). 
Členství v nich je zcela dobrovolné a všechny 
jistě přivítají každou pomocnou ruku. Více 
informací naleznete na webu Bílovic nad Svi-
tavou, na stránkách Bílovického zpravodaje, 
nebo se můžete zeptat přímo na obecním 
úřadě. Jen namátkou bych jmenoval komisi 
mediální a komisi dopravně-bezpečnostní.
Přeji Vám příjemné čtení a nám všem další 
čtyři roky úspěchů a příjemného života v naší 
obci. Života, který bude takový, jaký si ho 
uděláme!

Jan Horáček
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shonu. Nově bude pod vánočním stro-
mem kasička ČČK, kam můžete dát svůj 
příspěvek, který bude určen cíleně pro děti 
z dětského domova Dagmar. Velice děkuji 
za případné příspěvky. 
Je pro vás přichystán také novoroční oh-
ňostroj, který se rozsvítí u sokolovny dne 
3.1.2015 v 18:00 hod. Tento rok bude nová 
show doprovázená hudbou pod taktovkou 
nově proškoleného odborníka na ohňo-
stroje Mirka Zímy. Snažím se dohodnout 
možnost přenosu hudby přes některé z br-
něnských rádií. Vše se včas dozvíte z plakátů 
a komunikačních prostředků obce. Tímto 
bych chtěl všechny obyvatele Bílovic nad 
Svitavou informovat, že jsme spustili nově 
oficiální facebookové stránky obce.
Děkuji všem občanům Bílovic nad Svita-
vou za trpělivost při kalamitních stavech 
v  rámci změny klimatických podmínek, 

JEDNÁNÍ | 25. 09. 2014
Rada obce schválila
• nového nájemce malometrážního 

bytu č. 312 o velikosti 1+kk v DPS
• umístění přípojek k plánované stavbě 

rodinného domu na pozemku p.č. 
460/61, k.ú. Bílovice nad Svitavou dle 
předložené projektové dokumentace

• potvrzení dřívějšího rozhodnutí, že 
se prostranství vymezené domy č.p. 
627,628 a 629 směrem k  řadovým 
dvojdomkům musí vyřešit jako celek

Rada obce nesouhlasí
• s pronájmem bývalé regulační stanice 

naproti benz. čerpací stanice Fors, 
Bílovice nad Svitavou

Rada obce bere na vědomí
• znovu Informaci o výsledcích zápisu 

dětí do MŠ Bílovice nad Svitavou 
na školní rok 2014-2015, protože 
v  srpnu a září 2014 přijímala ještě 
několik dětí

JEDNÁNÍ | 08. 10. 2014
Rada obce schválila
• nového nájemce malometrážního 

bytu č. 209 o velikosti 1 + kk v DPS
• Smlouvu č. 14187854 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu ŽP ČR 
v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí ve výši 44 467 Kč na akci 
„Pořízení štěpkovače a kompostérů“

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce 13/2014/FD ve výši 
12.000 Kč k ocenění nejúspěšnějších 
závodníků, příjemce dotace SK Ra-
diosport Bílovice

• kupní smlouvy č.14-20/2014 nákup 
pozemků pod ul. Jiráskovou

• jako pojistitele nového hasičského 
vozidla TATRA T 815 pojišťovnu 
- Kooperativu pojišťovnu a.s., cena 
ročního pojištění je 60.497 Kč.

Rada obce se zabývala
• možností pronájmu nebytových 

prostor Husova 148, Bílovice nad 

Svitavou, vzhledem k druhu podni-
kání, rada obce neschvaluje pronájem 
těchto prostor

JEDNÁNÍ | 22. 10. 2014
Rada obce schválila
• termín pro konání ustavujícího za-

sedání zastupitelstva obce Bílovice 
nad Svitavou na středu 5.11.2014 
v 18 hod. včetně programu

• vyvěsit adresný záměr odprodeje 
uvedených části pozemku p. č. 909/2

• doporučení v  souladu s § 85 písm. 
b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
zastupitelstvu obce poskytnout TJ 
Sokol Bílovice nad Svitavou finanční 
dar ve výši 75.000,-Kč  na pořízení 
sekacího traktoru Husqvarna, který 
bude využívat oddíl kopané k sekání 
trávy na fotbalovém hřišti

• Smlouvu o pronájmu mobilních to-
alet k umístění na místním hřbitově 
na období 23.10.2014 až 3.11.2014

Rada obce požaduje
• ve změně č. 1 ÚP Bílovice nad Svita-

vou a sjednotit prostorové regulativy, 
resp. koeficient zastavění stávajících 
i zastavitelných ploch rekreace na 
KZP=0,25

Rada obce nesouhlasí
• s jiným využitím pozemků p.č. 279/5 

a 283/9, k.ú. Bílovice nad Svitavou. 
Pozemky jsou v platném územním 
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které nemůžeme ovlivnit. Vždy když začne 
sněžit, nebo nastane náledí samozřejmě 
o tom víme a postupujeme dle našeho 
schváleného plánu údržby cest. Pokud není 
očištěn chodník nebo cesta ihned právě 
u  vás, prosím o pochopení situace a sho-
vívavost, naše údržba to zvládne a dovoluji 
si tvrdit, že s naší novou technikou v krat-
ších limitech. V údržbě máme jen 3 stálé 
zaměstnance, kteří se v rámci kalamitního 
stavu musejí během 24 hodin střídat.
Informace ohledně ředitele základní 
školy… Nikdo z nás netušil při letním 
probíhajícím konkurzu na ředitele školy, 
že nastane situace, kdy nový ředitel bude 
zvolen místostarostou našeho ORP Šla-
panice. Tato situace nám není lhostejná 
a snažíme se ji co nejdříve vyřešit se stá-
vajícím ředitelem školy. Bohužel v případě, 
že on sám nerezignuje na funkci ředitele 

školy, nemůžeme s momentální situací 
nic zákonně dělat. Variantu, aby pan Mgr.
Klaška odstoupil, preferujeme a děláme 
pro to opravdu vše. 
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 Mgr. 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 Je-
žíška“ a šťastný nový rok 2015.

Miroslav Boháček
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plánu zahrnuty do stabilizované plo-
chy BD. Těsně přiléhají ke stávajícím 
bytovým domům na ulici Obřanská 
a  tvoří veřejné prostranství mezi 
těmito domy. Oba pozemky jsou 
využity jako veřejná zeleň a jsou na 
nich umístěny přístupové chodníky 
a komunikace k těmto domům. Rada 
obce ukládá požádat Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
o převod pozemků do vlastnictví obce.

JEDNÁNÍ | 12. 11. 2014
Rada obce nedoporučuje
• zastupitelstvu obce schválit prodej 

nepotřebného movitého majetku, 
traktor Zetor 6245 r.v. 1987 včetně 
přípojné radlice na sníh; prodat až 
na jaře po zimě po vyhodnocení 
potřebnosti

Rada obce schválila
• umístění reklamní cedule společnosti 

Thermis s r.o, měřící a regulační tech-
nika o rozměrech cca 2x1 m, na po-
zemku ve vlastnictví obce p.č.1207/5

Svitavou, Obřanská, celková výměra 
121 m² za dohodnutou kupní cenu 
350 Kč/m2, to je za celkovou kupní 
cenu 42.350 Kč kupujícímu: Spole-
čenství vlastníků Obřanská 586, IČ 
26937921, se sídlem Bílovice nad 
Svitavou, Obřanská 586.

• směnu pozemků p. č. 239/8 o výměře 
21 m² ve spoluvlastnictví paní H.K., 
bytem Bílovice nad Svitavou, a paní 
J.P., bytem Brno, za část pozemku 
obce p. č. 260/3 o výměře 21 m2, dle 
GP č. 1714-110/2014, nově nazva-
ného jako p. č. 260/7, vše k. ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou. Hodnota 
směňovaných nemovitostí byla mezi 
oběma smluvními stranami stanove-
na dohodou za cenu 350 Kč m² a činí 
7.350 Kč pro každou ze směňova-
ných nemovitostí.

• koupi pozemku p. č. 1212/28 o výmě-
ře 12m2 v komunikaci na Polanku, k. ú. 
i obec Bílovice nad Svitavou, kupující 
Obec Bílovice nad Svitavou, za nabíd-
nutou cenu 5.800 Kč, od prodávající 
Správy železniční dopravní cesty, s. 
o., Generální ředitelství, Odbor na-
kládání s majetkem – odd. prodejů, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1.

jednání Zastupitelstva 
Obce Bílovice nad Svitavou 

VÝPISY Z USNESENÍ

Č.21/2010-2014, 
KONANÉHO DNE 
17.9.2014
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 ná-
vrhové komise, volební komise, ověřova-
tele a určilo zapisovatelku, místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.

V rámci projednávání majetkových 
převodů byla nejprve rozhodnutím ZO 
revokována usnesení k bodům 4.4.b, 
4.4.c, 4.4.d uvedené v zápise ze zasedání 
č 18/2010-2014 ze dne 19.03.2014, 
kterými byly tehdy schváleny prodeje 
pozemků p. č. 46/3 o výměře 145 m², p. 

č. 46/8 o výměře 3 m², p. č. 46/9 o vý-
měře 39 m², k. ú. i obec Bílovice nad 
Svitavou, odděleného na základě GP 
Josefa Kolínka, Mgeo č. 1630-100/2013 
ze dne 22.08.2013 z pozemku p.č. 46/2 
kupující paní R.B., bytem Brno.

ZO SCHVÁLILO 
• prodej těchto tří pozemků kupující-

mu panu P.B., bytem Ochoz u Brna, 
kupní cena 350 Kč/m².

• prodej nově vzniklých pozemků 
podle GP Josefa Kolínka, Mgeo č. 
1706-87/2014 ze dne 07.08.2014, 
a to část p. č. 276/1, díl „a+b“ a část 
pozemku p. č. 278/14, díl „c“ o vým. 
19 m², nově nazvaného jako p. č. 
276/13 o celkové výměře 77 m² 
a  část pozemku p. č. 276/1, nově 
nazvaného jako p. č. 276/14 o výměře 
44 m², vše k. ú. i obec Bílovice nad 

• změnu platu řediteli ZŠ a ředitelce 
MŠ Bílovice nad Svitavou, ke kte-
rému dochází v souvislosti s  NV 
224/2014, kterým se mění NV č. 
564/2006

Rada obce vzala na vědomí
• informaci ředitelky Mateřské školy 

Bílovice nad Svitavou, příspěvkové 
organizace o uzavření MŠ ve dnech 
22.12.2014 – 2.1.2015

JEDNÁNÍ | 26. 11. 2014
Rada obce schválila
• návrh kupní smlouvy 25/2014 KS, 

kterou Obec Bílovice nad Svitavou 
prodává část pozemku p. č. 909/2, nově 
nazvaného jako p. č. 909/23 o výměře 
35 m² za cenu 350 Kč/m²

• vyvěšení záměru směny pozemků, kdy 
Obec Bílovice nad Svitavou směňuje 
celý pozemek st. p. 25/1, zastavěná 
plocha, zbořeniště a oddělenou část 
pozemku p. č. 758/4, ostatní plocha, 
jiná plocha, označenou jako část „d“ 

o výměře 2m² za oddělenou část po-
zemku st. p. 26 – zastavěná plocha, 
označenou jako část „a“ o výměře 
3m² ve vlastnictví Sabiny Bártkové-
-součást dohody o narovnání

• záměr výstavby novostavby RD 
na pozemcích p.č. 909/21, 909/22, 
902/6, 902/7, k.ú. Bílovice nad 
Svitavou dle předložené projektové 
dokumentace

• výstavbu 3 RD p.č. 347/1, 347/3, k.ú. 
Bílovice nad Svitavou, je v  souladu 
s ÚP

• návrh rozpočtu obce na rok 2015 
a doporučila jej ZO ke schválení

• program ZO svolaného na 18. pro- 
since 2014

• koupi nakladače UNC za cenu do 
195 tis. Kč

Rada obce vzala na vědomí
• informaci o postupu prací na přesunu 

ekodvora a PD na nový ekodvůr
Zpracoval  

Martin Vozka, místostarosta



• koupi pozemku p. č. 350/6 o výměře 
5 m² na ulici Kozlíkově, k. ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou, kupující Obec 
nad Svitavou, od prodávajících man-
želů Ing. P. a K.M., bytem Bílovice 
nad Svitavou, za dohodnutou kupní 
cenu 350 Kč/m², tj. celkovou cenu 
1.750 Kč.

• koupi pozemku p.č. 239/17 o výměře 
153 m² na ulici Jiráskově, k. ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou, kupující Obec 
Bílovice nad Svitavou, za dohodnutou 
kupní cenu 350 Kč/m², tj. za celkovou 
cenu 53.550 Kč, od prodávajících 
manželů L. a Z.V., bytem Bílovice 
nad Svitavou.

• koupi pozemku p.č. 239/18 o výměře 
99 m² na ulici Jiráskově, k. ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou, kupující Obec 
Bílovice nad Svitavou, za dohodnutou 
kupní cenu 350 Kč/m², tj. za celkovou 
cenu 34.650 Kč od prodávajících 
manželů L. a Z.V., bytem Bílovice 
nad Svitavou.

• koupi pozemku p.č. 239/9 o výměře 
183 m² na ulici Jiráskově, k. ú. i obec 
Bílovice nad Svitavou, kupující Obec 
Bílovice nad Svitavou, za dohodnutou 
kupní cenu 350 Kč/m², tj. za celkovou 
cenu 64.050 Kč od prodávající paní 
S.P., bytem Bílovice nad Svitavou.

• koupi pozemku p.č. 239/14 o vý-
měře 40 m² na ulici Jiráskově, k. ú. 
i obec Bílovice nad Svitavou, kupu-
jící Obec Bílovice nad Svitavou, za 
dohodnutou kupní cenu 350 Kč/
m², tj. za celkovou cenu 14.000 Kč 
od prodávající paní M.M., bytem 
Bílovice nad Svitavou.

• koupi pozemku p.č. 255/25 o vý-
měře 22 m² na ulici Jiráskově, k. ú. 
i   obec Bílovice nad Svitavou, ku-
pující Obec Bílovice nad Svitavou, 
za dohodnutou kupní cenu 350 Kč/
m², tj. za celkovou cenu 7.700 Kč od 
prodávající paní M.P., bytem Bílovice 
nad Svitavou.

• koupi pozemku p.č. 255/26 o vý-
měře 38 m² na ulici Jiráskově, k. ú. 
obec Bílovice nad Svitavou, kupu-
jící Obec Bílovice nad Svitavou, za 
dohodnutou kupní cenu 350 Kč/
m², tj. za celkovou cenu 13.300 Kč, 
od prodávajícího pana L.Š. bytem 
Bílovice nad Svitavou.

• Dohodu o narovnání mezi Obcí Bí-
lovice nad Svitavou a paní S.B., která ►

řeší mimosoudní vyrovnání v celkové 
výši 50.000 Kč. Dohoda je přílohou 
č. 3 zápisu.

• Smlouvu o zastavení nemovitosti 
č. ZN/10589/14/LCD mezi Čes-
kou spořitelnou a.s. IČ: 45244782 
a  Obcí Bílovice nad Svitavou, IČ: 
00281581 na zajištění Smlouvy 
úvěru č. 10589/14/LCD, uzavřené 
dne 23.6 2014. Smlouva o zastavení 
nemovitosti je přílohou č. 4 zápisu.

• rozpočtové opatření č. 5/2014, které 
je přílohou č. 5 zápisu.

ZO VZALO NA VĚDOMÍ 
• závěrečnou zprávu kontrolního vý-

boru. Zpráva je přílohou č. 6 zápisu.
• závěrečnou zprávu finančního vý-

boru. Zpráva je přílohou č. 7 zápisu.

V bodě Různé starosta informoval ob-
čany, že od 22.9.2014 do cca 22.10.2014 
bude uzavřena plocha u nádraží, cesta 
bude značena. Vyzval občany, aby byli 
tolerantní a dodržovali značení. Jedná se 
o stavbu přestupního uzlu, na akci jsme 
získali finanční prostředky z programu 
ROP JV.
Dále starosta poděkoval všem zastupi-
telům za jejich práci v rámci volebního 
období 2010-2014.

Č.1/2014-2018, 
KONANÉHO DNE 
05.11.2014 (USTAVU-
JÍCÍ ZASEDÁNÍ)
Nově zvolení zastupitelé nejprve slo-
žili sliby a pak bylo zahájeno jednání 
ustavujícího zasedání. Byly zvoleny 

ZASEDÁNÍ DNE 17.9.2014
Po úvodních formalitách přečetl mís-
tostarosta zprávu z jednání rady, pak 
byly rozsáhle probírané majetkové pře-
vody a také bylo projednáno narovnání 
mezi obcí a majitelkou nemovitosti 
vedle obecního pozemku u komunikace 
na Polanku (naproti plochy s kontejnery 
na tříděný odpad), kterým by měl být 

uzavřen spor ohledně tohoto prostranství 
trvající cca od r. 1994 (od doby budování 
nové komunikace na Polanku).
Zastupitelstvo schválilo zástavní smlou-
vu na úvěr s Českou spořitelnou - do 
zástavy je dána budova DPS.
Protože šlo o poslední zasedání před no-
vými volbami, byly předneseny závěrečné 
zprávy finančního a kontrolního výboru.

komise návrhové a volební, byli zvoleni 
ověřovatelé zápisu.

ZO SCHVÁLILO 
• program jednání a schválilo, že bude 

postupováno v souladu se stávajícím 
Jednacím řádem ZO Bílovice nad 
Svitavou a stávajícím Volebním 
řádem ZO Bílovice nad Svitavou, 
v nezměněné formě.

• že pro výkon funkcí starosty a mís-
tostarosty obce budou příslušní 
zvolení členové zastupitelstva dlou-
hodobě uvolněni.

• způsob volby starosty, místostarosty, 
členů rady obce a předsedů výborů.

ZO ZVOLILO 
• starostou obce pana Miroslava Bo-

háčka.
• místostarostou obce pana Mgr. Mar-

tina Vozku.
• jako členy rady obce MUDr. Vendulu 

Bartákovou, Ing. Dušana Láznička 
a Ing. Ivana Michalíka.

ZO ZŘÍDILO 
• finanční výbor a kontrolní výbor 

a rozhodlo, že oba výbory budou 
trojčlenné.

ZO ZVOLILO 
• předsedou finančního výboru Ing. 

Jiřího Štancla a předsedou kontrolní-
ho výboru Mgr. Bohdana Kousalíka.

ZO SCHVÁLILO 
• pravidla pro stanovení výše odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva.
Zpracovala: Jana Skládanková

CO V ZÁPISECH
ze zasedání ZO NEBYLO
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V bodě Různé zazněla od starosty jme- 
novitá poděkování zastupitelům za 
odvedenou práci v komunální politice.
V Diskusi občanka opět kritizovala 
zápach v okolí čističky odpadních vod.
Mimo to navrhla na období „Dušiček“ 
zapůjčit a umístit ve vhodném místě 
hřbitova provizorní chemickou toaletu, 
která by sloužila v době zvýšené návštěv-
nosti hřbitova, zejména s ohledem na ty, 
kteří přijíždějí v této době navštívit hroby 
svých příbuzných i z velké dálky. Starosta 
přislíbil, že se to bude snažit zajistit.
Poslední upozornění občanky se týkalo 
problémového stavu vlakového nástu-
piště směrem do Brna, kde se tvoří po 
dešti velké kaluže. Starosta slíbil oslovit 
SŽDC s návrhem na opravu nástupi-
ště. V souvislosti s tématem vlakového 
nástupiště starosta informoval o plánu 
obce zlepšit vzhled zastřešené venkovní 
čekárny, kde by díla sprejerů měly nahra-
dit tematické obrázky týkající se Bílovic.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 
NOVÉHO ZASTUPITEL-
STVA 5.11.2014
Nově zvolení zastupitelé na začátku 
zasedání jednohlasně schválili tajnou 
formu hlasování.

Hlasování bylo zahájeno volbou staros-
ty – jako jediný kandidát byl navržen 
Miroslav Boháček, který pak z 15 hlasů 
získal 13.
Na místostarostu byl (také jako jediný 
kandidát) navržen Martin Vozka, který 
získal 14 platných hlasů.
Dále bylo třeba doplnit radu obce 
o další tři členy (starosta a místostarosta 
jsou v radě automaticky). Od různých 
zastupitelů vzešly návrhy na celkem 
čtyři kandidáty, o kterých se hlasovalo. 
Získané hlasy byly sečteny takto: Ven-
dula Bartáková, Dušan Lázniček a Ivan 
Michalík získali každý 11 hlasů, takže 
byli zvoleni do rady obce, Jiří Štancl 
získal pouze 4 hlasy.
Jako poslední nutný úkon ustavujícího 
zasedání ZO proběhla volba předse-
dů finančního a kontrolního výboru. 
Předsedou finančního výboru se stal 
Jiří Štancl (jako jediný kandidát, 
získal 13 hlasů) a předsedou kontrol-
ního výboru se stal Bohdan Kousalík 
(také jako jediný kandidát, zvolený 
12 hlasy).
V diskusi se probírala opět (pokolikáté 
už?) páchnoucí čistička, tentokrát na 
základě přednesené připomínky Ing. 
Štancla. V odpovědi starosty zaznělo, 

že když kdokoliv cítí nevhodný zápach 
z čističky, může to nahlásit Ing. Kali-
vodovi ze Svazku obcí Časnýř, který 
si oznámení poznačí a následně ho 
využije při hledání příčin zápachu. Je 
vždy nutné oznámit přesný den a čas, 
kdy se zápach vyskytl. Kontakt na Ing. 
Kalivodu je: obec.kanice@gmail.com, 
tel.: 545 227 234.
MUDr. Bartáková připomenula, že nově 
zvolená rada obce bude opět zřizovat 
pracovní komise a že občané mají pro-
jevit svůj zájem v komisích pracovat.
Občané se do diskuse na tomto zasedání 
nezapojili.

Vypracovala  
Jana Skládanková

řádková inzerce

HLEDÁME
pro konkrétní klienty s vyře-
šeným financováním rodinný 
dům v Bílovicích nad Svitavou. 
Nabídněte - děkujeme. Tel.: 
603 823 843. REALANDIA ... 
reality nás baví.

Po čtyřech letech, které byly pro naši 
obec zcela jistě přínosné, jsme se znovu 
vydali k  volebním urnám, abychom si 
zvolili nové vedení obce. No, nové… 
Když se zadíváme na volební výsledky, 
nelze je shrnout jinak, než že voliči byli 
zřejmě s výsledky minulých voleb více 
méně spokojeni a rozhodli se svěřit 
své hlasy stejným lidem, na jaké jsme 
byli zvyklí, jen s mírnou úpravou počtu 
křesel jednotlivých stran. Ve starosten-
ském křesle tedy znovu zasedl Miroslav 
Boháček, v křesle místostarosty Martin 
Vozka. Jako radní byli zvoleni Vendula 
Bartáková, Ivan Michalík a Dušan 
Lázniček. Zbytek křesel v zastupitelstvu 
i s příslušností k politickým stranám byl 
zvolen následovně:
Počet získaných hlasů jednotlivých zastupi-
telů: Miroslav Boháček (NS) 888 | MUDr. Vendu-
la Bartáková (NS) 677 | Ing. Ivan Michalík (NS) 
602 | Milan Sadílek (NS) 571 | Lenka Prudíková 
(NS) 562 | Ing. Luděk Ledvina (NS) 559 | Ing. 
Ivana Sláčíková (NS) 549 | Ing. Jiří Štancl (KDU-
-ČSL) 459 | Ing. Jiří Klíma (KDU-ČSL) 314 |  

VÝSLEDKY VOLEB
do zastupitelstva obce ve dnech 
10. a 11. října 2014

NOVÝ SMĚR
8260 hlasů, 43,67 %
KDU-ČSL
2489 hlasů, 13,13 %
SZ, STAN
2414 hlasů, 12,73 %
ODS
1544 hlasů, 8,15 %
VOLBA PRO BUDOUCNOST
1425 hlasů, 7,52 %
ČSSD
1199 hlasů, 6,33 %
Sdružení nestraníků
1093 hlasů, 5,77 %
KSČM
532 hlasů, 2,81 %

Mgr. Martin Vozka (SZ, STAN) 313 | Martin 
Šenk (SZ, STAN) 280 | Ing. Dušan Lázniček 
(ODS) 248 | RNDr. Taťana Součková (VOLBA 
PRO BUDOUCNOST) 219 | Mgr. Bohdan 

Kousalík (ČSSD) 201 | Josef Zavadil (Sdružení 
nestraníků) 189
Celkem voličů 2640, Účast voličů 52, 92 %

Vypracoval Jan Horáček.
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Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01478; Název projektu:

ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY 
PRO VZDĚLÁVÁNÍ
v Bílovicích nad Svitavou

Žadatel: Obec Bílovice nad Svitavou

Operační program CZ 1.11. ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 11.3. 3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. 

Předkladatelem projektu je Obec Bí-
lovice nad Svitavou. Projekt připravilo 
a naplánovalo vedením obce. Realizace 
přestavby je z časových důvodů  rozdě-
lena na dvě etapy. Jedná se o rozšíření 
kapacity základní školy. 
První etapa byla zrealizována do termí-
nu 9/2014. Došlo k částečné stavební 
úpravě 1.NP ve stávající budově základ-
ní školy, kde vznikly dvě plnohodnotné 
třídy. Dále došlo ke zkvalitnění provozu 

hlavního vchodu do budovy,  zajištěním 
jeho bezbariérovosti. Byly vyměněny 
hlavní vchodové dveře za nové s širším 
křídlem a vybouráno stávající zádveří. 
Dále došlo k výměně prosklených tabulí 
u vstupu do vestibulu školy.  Vybudo-
vána byla i místnost pro školní dozor 
ve vestibulu. 

Druhá etapa započne v  dubnu 2015 
a dojde k propojení budovy ZŠ do bu-
dovy OÚ.  V budově současného obec-
ního úřadu dojde k vybudování dalších 
2 tříd, sborovny,  ředitelny a pracovny 
zástupce ředitele.
Vybavení tříd bylo financováno z roz-
počtu zřizovatele, tedy Obce Bílovice 
nad Svitavou. 
Věříme, že touto akcí se zlepšilo a zlepší  
prostředí v  naší základní škole a její 
užívání.  
Touto akcí dochází k další moderni-
zaci a zkvalitnění výukového prostředí 
ZŠ Bílovice nad Svitavou. 
Předpokládaná hodnota veřejné za-
kázky byla  7.270.000.- Kč bez DPH. 
V rámci soutěže byl vybrán dodavatel 
s nabídkovou cenou 5 133 526 Kč bez 
DPH. Dotace je poskytována  ve výši 
85% uznatelných výdajů a finanční  
spoluúčast obce je ve výši 15 %.

Administrátor projektu:  
Mgr. Ida Kárná 
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• Zatraktivnění obce pro víkendové 
návštěvníky. Obec leží na hranici 
CHKO Moravský kras.

• Dlouhodobě parkující auta znehod-
nocují přednádražní prostor a ulici 
Komenského. Osobní automobily  je 
potřeba vymístit na východní stranu 
žel. tratě.

• je potřeba vybudovat nástupiště 
výstupní autobusové zastávky a pro-
dloužit nástupiště nástupní autobu-
sové zastávky

• rozšířit dnešní obratiště autobusů na 
konci ulice U Nádraží a vyznačit na 
něm parkovací místa

• postavit odpovídající sociální zázemí 
pro řidiče autobusů IDS i s ohledem 
na případné rozšiřování linek IDS 
JmK

• vybudovat dostatečně kapacitní 
parkoviště pro osobní automobily. 
Vznikne 41 nových parkovacích stání 
a 4 stání pro invalidy

• v ulici U Nádraží provést výměnu 
konstrukce vozovky. Konstrukci 
z velkých dlažebních kostek nahradit 
krytem asfaltovým

• provést rekonstrukci přednádražního 
prostoru, zlepšit zde podmínky pro 
pěší a cyklisty. Součástí stavby je 
24 stání pro kola.

Touto akcí dochází k  modernizaci 
a zkvalitnění cestování v lokalitě pře-
stupního uzlu Bílovice nad Svitavou. 
Předpokládaná hodnota veřejné za-
kázky byla  20 388 069,40 Kč bez DPH. 
V rámci soutěže byl vybrán dodavatel 
s nabídkovou cenou 13 360 031Kč bez 
DPH. Dotace je poskytována  ve výši 
85% uznatelných výdajů a finanční  
spoluúčast obce je ve výši 15 %.

Administrátor projektu: 
Mgr. Ida Kárná

Předkladatelem projektu je obec 
Bílovice nad Svitavou. Projekt byl 
připraven a naplánován vedením obce. 
Předmětem veřejné zakázky je rekon-
strukce stávajícího dopravního uzlu 
IDS JMK v obci. Jedná se o výstavbu 
komunikací a zpevněných ploch pro 
potřebu přestupního terminálu v pro-
storu železniční stanice v obci. Prostor 
má jako celek plnit potřeby cestujících 
i přepravců železnice a BUS. Stavba 
bude provedena jako jeden celek. Rea-
lizace stavby bude probíhat nepřetržitě 
za provozu. Po celou dobu výstavby 
bude zachován přístup na nástupiště 
železniční dopravy. Ukončení realizace 
je plánováno na 4/2015.
Zdůvodnění realizace stavby:  „Zkva-
litnění přestupního terminálu IDS 
JMK u žel. stanice v Bílovicích nad 
Svitavou“  se opírá zejména o tyto body:
• přestupního terminálu IDS využívá 

stále se zvětšující počet cestujících
• Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, 

Kanice a Babice nad Svitavou jsou 
vyhledávané lokality pro bydlení. 
Je zde dlouhodobě trvalý nárůst 
obyvatel.

Operační program CZ 1.11. ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 11.1. Dostupnost dopravy, oblast podpory 11.1.2  Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Číslo 
výzvy 34, 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy- terminály.

Registrační číslo projektu: CZ.1.1/1.2.00/34.01580; Název projektu:

PŘESTUPNÍ UZEL „TERMINÁL IDS JMK“ 
u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou

Žadatel: Obec Bílovice nad Svitavou



Šestnáctimetrová 26 let stará jedle ojíně-
ná je strom, který byl v internetové soutěži 
ze tří nabídnutých stromů vybrán pro 
Brněnské vánoce. Je to už 25. strom v ne-
přetržité řadě předávání vánočních stro-
mů z Bílovic nad Svitavou městu Brnu. 
Slavnostní předání proběhlo v  úterý  
18. listopadu u Myslivny lišky Bystroušky, 
kde poprvé bylo pro účinkující postaveno 
zastřešené pódium. Za nepříznivého deš-
tivého počasí jako letos, které pamětníci 
slavnosti předávání vánočního stromu 
nepamatují, se to velmi hodilo. Ostatní se 
střídavě bez deštníků neobešli, průběhu 
slavnosti to však na pěkném prožitku 
neubralo. Tradičně se zúčastnila řada 
hostů, včetně vnuků R. Těsnohlídka 
a jednoho pravnuka, nechyběli starostové 
a zastupitelé nejen Bílovic nad Svitavou, 
ale i okolních obcí a samozřejmě výprava 
dětí z Dětského domova Dagmar, děti 
a učitelé z naší Základní školy.
PaeDr. Pavel Kováč, který tradičně akci 
moderoval, připomněl život Rudolfa 
Těsnohlídka, že celý život od dětství 
ho těžce poznamenával, což nemohlo 
nezanechat stopy na jeho duši. Letos je 
to 100 let, kdy se R. Těsnohlídek nastě-
hoval do Bílovic a prožil zde šťastných 
8 let plných tvůrčího rozmachu. Má vel-
kou zásluhu na založení tradice lidské 
solidarity a na tom, že obec je zapsána 
do kulturního i historického povědomí 
našeho národa. Tato léta byla oázou 
v jeho strastiplném životě.
100 let od přistěhování R. Těsnohlídka 
je první ze čtyř letošních významných 
výročí, která spolu souvisí. Dalšími jsou 
– 95 let od nalezení odloženého dítěte 
– Lidušky, 90 let od vztyčení prvního 
Vánočního stromu republiky z bílovic-

kého polesí na náměstí Svobody v Brně 
a 85 let od zahájení provozu Dětského 
domova Dagmar v Brně.
Jedním z hostů, kteří promluvili z pó-
dia, byl Rektor prof. Ladislav Havel 
z Mendelovy univerzity v Brně. Řekl, že 
vánoční stromy jsou ozdobou každého 
náměstí a mnoha obcí, ale tento bílo-
vický strom je zvláštní tím, že se váže 
k nalezení opuštěného dítěte Lidušky, 
to není nikde jinde na světě. V této 
nepřekonatelné tradici jde především 
o to, aby se takové situace neopakovaly.
Ředitel mezinárodní společnosti FSC 
informoval, že další zvláštností stromu 
je označení certifikátem FSC, certifikát 
je definován nejen šetrným hospodaře-
ním, ale i sociálními aspekty a dobrými 
vztahy lesníků s místními obyvateli.
Ředitelka Oblastního spolku České-
ho červeného kříže Ivana Holásková 
sdělila, že za posledních deset let bylo 
pod vánočním stromem v Brně vybráno 
7  mil. Kč, které byly rozděleny mezi 
potřebné. Sbírky pod Vánočními stromy 
– to je ta hlavní myšlenka, která vedla R. 
Těsnohlídka k založení tradice pomoci 
opuštěným dětem.
Mimořádným bodem programu bylo 
pozvání členů SK Radiosport na pó-
dium, kteří v  Radioorientačním běhu 
vybojovali opakovaně tituly Mistr re-
publiky a Mistr světa. Starosta Miroslav 
Boháček jim předal za jejich vynikající 
reprezentaci věcné odměny.

V  programu jako vždy vystoupily 
děti z DD Dagmar a děti ze souboru 
Bystrouška ZŠ Bílovice nad Svitavou 
zazpívaly i novou píseň „Co děláš 
Matouši o Vánocích?“, kterou pro tuto 
příležitost složil Dr.Pavel Kováč, stejně 
jako v minulých letech.
Dr. Petra Kačírková, zástupce Magis-
trátu města Brna, předala bílovickému 
polesí 2 stromky jako náhradu za letošní 
strom pro Brno a poděkovala za každo-
roční pořádání této slavnosti. Hlavní 
bod programu – projev k předání stro-
mu, byla záležitost starosty Miroslava 
Boháčka. Součástí předávacího dopisu 
byly i verše, které dne 18.  listopadu 
1924 přednesl při loučení se stromem 
R. Těsnohlídek.

Tvá velká vlídná tichá náruč
Bít lidská srdce láskou nauč
A každému dát štěstí díl
To je tvé dnešní cesty cíl
Strome našich lesů!

Strom byl po slavnosti odvezen do 
Brna a ještě týž den vztyčen na náměstí 
Svobody. Slavnostní rozsvícení proběhlo 
28.11. a znovu byl strom slavnostně 
rozsvícen 13.12.2014 v 18 hodin, přesně 
jako tehdy poprvé 13.12.1924 Rudol-
fem Těsnohlídkem.
Na závěr slavnosti se mohli účastnici 
pokochat podívanou na ohňostroj, 
který se už za tmy a s  pozadím lesa 
pěkně vyjímal.

Olga Uhrová

Slavnostní předání

a čtyři výročí
VÁNOČNÍHO STROMU
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Dětský folklorní soubor Bystrouška se 
zúčastnil republikového finále soutěže 
Sedmikvítek v  Chotěboři ve dnech 
7. – 9. 11. 2014.
V  kategorii „Folklor trochu jinak“ se 
děvčata představila pásmem „O kytič-
kách“, kde se snažila o  rekonstrukci 
školní besídky v roce 1943. 
V této válečné době byl ředitelem naší 
školy Josef Kozlík, který byl nejen hu-
debníkem, ale i hudebním skladatelem. 
On právě vymyslel a režíroval toto 
jarní pásmo. My jsme si vybrali pouze 
7 písní, ze kterých jsme sestavili nové 
taneční pásmo.

BYSTROUŠKA
byla druhá v republice

• hudební doprovod, o který se po-
staraly Kája Meixnerová a Pavlínka 
Ráčková

• nové stylové oblečení
• choreografii
V soutěži jsme se umístili celkově na 2. 
místě za souborem Pantlék z Němčic 
nad Hanou.

Vypracovala Bohuslava Hamáková
Porota velmi ocenila a pochválila:
• výběr písní a tanečního materiálu

Během uplynulých měsíců se na Lišce 
opět rozběhly pravidelné kroužky pro 
děti, kurzy pro dospělé a miniškolka 
Maceška. Pokud jste se k nám nestihli 
přidat během října a listopadu, nevěšte 
hlavu. Stále je možnost se přihlašovat 
do všech našich aktivit. Pokud o ně 
máte zájem, informujte se na našich 
stránkách, podívejte se na fotky v naší 
fotogalerii (http://liska.luzanky.cz/
fotogalerie/20142015-2/) nebo na 
Facebooku a nejlépe přijďte osobně vše 
si vyzkoušet na vlastní kůži.
V miniškolce Maceška chystají tety 
Macešky pestrý tematický program 
pro děti ve věku 2 až 5 let. Miniškolka 
je otevřena dopoledne od pondělí do 
středy. Pro starší děti máme rozma-
nitou nabídku kroužků: stolní tenis, 
deskové hry, vaření, Zumba, rukodělky, 
výtvarky a mnoho dalších. Celý seznam 
je na opět na webových stránkách SVČ 

Liška. Pro školáky funguje od pondělí 
do čtvrtka v čase 13:00 – 15:00 Klu-
bovna. Do Klubovny mohou školáci 
zajít kdykoliv čekají na kroužek, chtějí 
si společně napsat úkoly nebo se jen 
pobavit s kamarády v teple a v příjem-
ném prostředí. Kromě zázemí na ně 
v Klubovně čeká Kristýna Mikscheová, 
Lucka Valuchová nebo Zuzka Aligero-
vá se zajímavým programem. V rámci 
Klubovny také pořádáme jednorázové 
akce: malování na obličej, hravá poezie, 
tvůrčí psaní, dramaterapie, rukodělky, 
výroba knížek a další. Na tyto akce se 
může přihlásit kdokoliv, i když není 
pravidelným návštěvníkem Klubovny. 
Pro dospělé máme mimo jiné velmi 
oblíbené cvičení TRX s  Danielem 
Kotasem.

CO SE STALO NA LIŠCE 
OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO 
ROKU?
Naše pracoviště je součástí projektu 
Vezmi a dej - Integrační postup pro 

osoby bez přístřeší z řad imigrantů. 
Během našich akcí se můžete setkat 
s  Maďarskou výtvarnicí Ildigo. Ildi-
go nám mimo jiné vymalovala šatnu 
a  vytvořila tak krásné prostředí pro 
ponorku Žralok Tygří z  přívesnic-
kého tábora 20 000 mil pod mořem, 
která v místnosti pluje. Děti se mohou 
setkat s tetou Janou z Ukrajiny v mi-
niškolce Maceška nebo s ukrajinskou 
kuchařkou Táňou v kroužku Kulináři. 
V  noci 6. – 7.  prosince proběhlo na 
Lišce přespávání v Africe. José, africký 
Čech z Brna a Theodore, africký stu-
dent Zemědělské univerzity v Brně, 
nás provedli po Kongu a Ghaně. Užili 

JEN TO NEJLEPŠÍ 
do nového roku
S LIŠKOU
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jsme si africké rytmy, hry, zvyky, jména 
a nechybělo ani africké jídlo.
Ve výtvarném kroužku Kláry Říhové 
Ateliér už máme první výsledky - po-
vedené stínové divadlo - fotky i video 
si můžete prohlédnout na našem webu 
a na Facebooku.

CO CHYSTÁME  
V NOVÉM ROCE?
Jednou měsíčně probíhá Barevná tan-
čírna s Markétou Šebestovou. Barevná 
tančírna je setkání pro celou rodinu, 
pro všechny bez rozdílu tanečních do-
vedností, pro všechny, kdo mají chuť se 
pobavit, zatančit si, či jen poslechnout 
příjemnou muziku z celého světa. Na 
každé tančírně je vybráno jiné téma, 
jiný hudební okruh.
Také jednou za měsíc připravujeme pře-
spávačky pro děti od 6 do 13 let. V lis-
topadu jsme se až do půlnoci zabývali 
na „Noci strašidel a příběhů“ životním 
příběhem kartářky Elvíry a v prosinci 
jsme přespali rovnou v Africe. Nejbližší 
přespání nás čeká z pátka 16. na sobotu 
17. ledna na „Noci strašidel a příběhů 2“. 
Který z Bílovických duchů nám vyjeví 
své tajemství, zatím nevíme, ale můžeme 
slíbit, že svíčky a tajemná atmosféra opět 
chybět nebudou.
Těšit se můžete na jarní i pololetní 
prázdniny, kdy pro všechny školáky 

připravujeme přívesnické tábory 
a  jako úplnou novinku zařazujeme 
pod vedením Evy Batůžkové kurz 
masáží rukou pro rodiče s  dětmi. 
Masáž tu funguje jako jednoduchý 
způsob pozitivního naladění a vytvo-
ření prostoru pro komunikaci.
Na závěr chceme připomenout, že 
Liška kromě akcí pro děti, dospělé 
i celé rodiny poskytuje své prostory 
i k  pronajmutí. Prostory můžete 
použít pro vlastní zájmovou činnost 
nebo na oslavy narozenin, srazy a jiné 
jednorázové akce.
Stále hledáme nové lidi do našeho 
týmu, především na vedení letních 
přívesnických táborů v  Bílovicích 
nad Svitavou. Práce je vhodná pro 
každého, kdo si rád hraje, rád vymýšlí 
a organizuje aktivity a baví ho práce 
s dětmi. Zájemci mohou kontaktovat 
vedoucí pracoviště SVČ Lužánky 
Liška Kláru Říhovou na telefonu: 
725 808 221 nebo na emailu: riho-
va@luzanky.cz.
Přejeme všem krásné a pohodové 
vánoční svátky a do nového roku 
spoustu zábavy, nových objevů a spl-
něných přání.

Těšíme se na celý rok s Vámi.
Klára Říhová a tým pracoviště Liška

2014 v prostorách restaurace „U Ševčíků“ 
slavnostní schůzi, za hojné účasti členů 
SDH a řady hostů:
Za jihomoravský krajský úřad hejtman 
JUDr. Michal Hašek a JUDr. Antonín 
Oswald. Za THT Polička obchodní 
ředitel Jaroslav Lorenc a Jiří Troják. Za 
HZS ČR por. Mgr. Eva Novotná, ppor. 
Ing. Aleš Novák a Pavel Strmiska. Za 
Obecní úřad Bílovice nad Svitavou staros-
ta Miroslav Boháček, zastupitelé RNDr. 
Taťána Součková a Josef Zavadil a tajem-
nice Mgr. Ida Kárná. Za Správu CHKO 
Moravský kras RNDr. Antonín Tůma. 
Zástupci SDH Adamov, Řícmanice, Ka-
nice, Babice nad Svitavou, Brno-Obřany, 
Brno-Komín a Tišnov. Sponzoři SDH.
Po slavnostním uvítání velitel zásahové 
jednotky Otakar Bednařík a Lenka 
Dlužanská seznámili přítomné ve struč-
nosti s historií SDH Bílovice nad Svi-
tavou. Otakar Bednařík na závěr svého 
vystoupení poděkoval panu hejtmanovi 
za finanční podporu všech záchranných 
složek Integrované záchranné služby. 
Zástupcům firmy THT poděkoval za 
vstřícnost při realizaci výroby hasičského 
speciálu pro bílovický SDH. Společnost 
THT vyrábí hasičskou techniku i  po-
dle přání zákazníků. Dále poděkoval 
starostovi obce Miroslavu Boháčkovi 
a místostarostovi Mgr. Martinu Vozkovi 
a celému zastupitelstvu obce za podporu 
činnosti zásahové jednotky.
Po krátkých projevech hejtmana Michala 
Haška a ředitele THT Jaroslava Lorence 
odešli všichni na Komenského ul., kde 
proběhlo slavnostní předání nového 
moderního hasičského speciálu TATRA 
815-7. Po návratu do sálu obdržela řada 
členů SDH Bílovice nad Svitavou čestné 
uznání s  blahopřáním pana hejtmana, 
starosty obce a dalších. Nejstarší člen 
sboru Miroslav Bandoch (84 let) obdržel 
velký dárkový koš. Po skvělém pohoštění 
byla schůze ukončena poděkováním 
všem za účast.
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za 
přízeň a podporu a přejeme vám příjemné 
prožití svátků vánočních a v novém roce 
2015 vám přejeme všechno nejlepší, hod-
ně štěstí a hlavně pevné zdraví.
Těšíme se na setkání s vámi v pátek dne 
16. ledna na hasičské zábavě v sokolovně, 
tentokrát nově s hudební skupinou Me-
dium z Blanska.

Vaši bílovičtí hasiči

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
a slavnostní předání hasičského speciálu
Sbor dobrovolných hasičů Bílovice nad 
Svitavou si letos připomenul 120 let 

činnosti od svého založení. K  tomuto 
výročí SDH uspořádal dne 28. června 



 

Blížící se konec roku a s ním i sváteční 
atmosféra nejkrásnějších svátků - Vá-
noc - svádí většinu z nás k ohlédnutí za 
tím, co se za uplynulých dvanáct měsíců 
událo. Poslední dny roku s sebou však 
přinášejí nejen bilancování, ale také 
plány do budoucna a očekávání, co 
přinese rok příští.
Když se ohlédnu za děním v Žirafě, asi 
největším úspěchem letošního roku je, 
že se nám podařilo nově získat dotaci 
z Nadačního fondu ČSOB a díky tomu 
jsme mohli v  době letních prázdnin 

uspořádat dětské příměstské tábory 
za zvýhodněné ceny a během školního 
roku nabídnout dětem i dospělým pří-
jemně strávená odpoledne a večery při 
hraní zábavných deskových her.
Z  naší programové nabídky pro rok 
2015 bych ráda zmínila alespoň tři akce, 
na které se od ledna můžete těšit. Hned 
začátkem nového roku to bude oblíbený 
Dětský karneval, který se uskuteční 
v  sobotu 10. ledna v  sále Sokolovny. 
Novinkou, kterou bychom chtěli kar-
neval vylepšit, bude možnost zakoupení 

– co nás čeká v novém roce
RC ŽIRAFA vstupenek v  předprodeji – o způsobu 

předprodeje budete informováni na 
plakátech. Z  dalších připravovaných 
projektů stojí rozhodně za zmínku dva 
cykly vzdělávacích seminářů pro do-
spělé. První z nich je tematicky zamě-
řen na oblast výchovy dětí, nese název 
„Rodičovské skupiny“ a zahrnuje osm 
setkání rodičů s vynikajícími lektorkami 
ze společnosti Trispi (leden až duben 
2015). Přestože každé setkání bude na 
určité téma (dětský vzdor, sourozenecké 
konstelace, rituály ve výchově atd.), lek-
torky budou vždy reagovat také na kon-
krétní podněty a požadavky účastníků 
a rodiče tak budou dostávat vhodné tipy 
pro zvládání situací, které právě řeší se 
svými dětmi. Setkávání je plánováno jako 
ucelený soubor seminářů pro skupinu 
rodičů, zájemci se však mohou zúčastnit 
také jen vybraných setkání. Druhým pro-
jektem, na nějž bych ráda upozornila, je 
přínosný cyklus seminářů na téma „Sla-
dění rodinného a pracovního života“ 
(duben – květen 2015).
Nejpodstatnější změna, která Žirafu 
v  příštím roce čeká, se však netýká 
programové náplně, ale změny prostor 
rodinného centra. Z důvodu výstavby 
nového středu obce bude do stávají-
cích prostor Žirafy dočasně umístěna 
provozovna České pošty. RC se proto 
nejpozději do března 2015 přesune 
v objektu nákupního střediska o patro 
výš – i nadále nás tedy najdete ve stejné 
budově jako dosud, jen nově ve 2. pa-

Jez na řece Svitavě v Bílovicích nad 
Svitavou patří neodmyslitelně ke ko-
loritu obce.
Od jeho vzniku v roce 1668 procházel 
mnoha úpravami a změnami. Od po-
sledního zásahu v roce 1954 byla údržba 
tohoto díla naprosto zanedbávána. Kaž- 
doroční tání a následné pohyby ledů, 
velké vody unášející těžké kmeny stro-
mů i jiné předměty postupně způsobily 
těžké poškození konstrukce samočinně 
sklápěné levobřežní klapky. Klapka tedy 
postupně ztratila svoji funkčnost až do 

stavu, kdy byla zcela vyřazena a nezadr-
žovala již téměř žádnou vodu v nadjezí.
V roce 2011 převzali společnost Brněn-
ská mlynárenská s.r.o. součastní vlastníci 
s dlouhodobým záměrem zprovoznit 
malou vodní elektrárnu a revitalizovat 
areál mlýna.
Součástí je i oprava jezu. Jedná se o vel-
mi složitý a nákladný proces závislý též 
na přírodních podmínkách, proto byla 
oprava naplánována do více etap.
V roce 2013 byla provedena oprava 
levobřežní klapky, takže na podzim byl 

již jez funkční, hladina řeky v nadjezí 
je stabilní v plánované úrovni a je udr-OPRAVA JEZU

v Bílovicích nad Svitavou
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VÝCVIKOVÁ ČINNOST
KK Svitava velmi úzce spolupracuje 
s  ATK (Airedale Terrier klub) Mo-
ravská komora Brno. Tento klub nám 
velmi pomohl v našich začátcích, kdy 
nám propůjčil k trvalému používání dvě 
základní překážky pro výcvik psů v hod-
notě několika tisíc Kč. Někteří členové 
ATK jsou členy i naší organizace.
KK Svitava byl založen 21.10.2013, 
aktivní výcviková činnost začala kon-

cem měsíce března 2014. První větší akcí, 
kterou jsme pořádali, bylo 3. mistrovství 
republiky AT v květnu letošního roku, 
o které jsme již informovali v červnovém 
zpravodaji.
Další akcí byla v červnu výstava AT 
ve Zbraslavi, kde jsme opět zajišťovali 
areál Moravskoslezského kynologické-
ho svazu - ubytování a rozhodčího pro 
hodnocení povah na bonitaci, zařazení 
psů a fen do chovu.

KYNOLOGICKÝ KLUB
SVITAVA – BÍLOVICE
 – první rok činnosti klubu

řádková inzerce

NABÍDNĚTE  
VAŠI NEMOVITOST
pro naše registrované klienty se 
zájmem o bydlení v Bílovicích 
nad Svitavou a blízkém okolí. 
Smlouvy a vklad na katastr 
zařídíme. Tel.: 603 823 843. RE-
ALANDIA ... reality nás baví.
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►

tře. O konkrétním termínu stěhování 
vás budeme včas informovat. Věříme, že 
nové prostory - nabízející prostornější 
skladovací zázemí, vhodnější podmínky 
pro vytápění a variabilnější možnost 
uspořádání (prostor pro šatnu atd.) – 
budou příjemnou změnou pro všechny 
návštěvníky i lektory rodinného centra.
Než se rozloučím, ráda bych ještě 
poděkovala všem úžasným lidem z Bí-
lovic a okolí, kteří v  Žirafě pomáhají 
a věnují ve prospěch společných aktivit 
svůj volný čas. I malá pomoc je pro nás 
velmi významná a řada akcí je doslova 
seskládaná z  takovýchto „nepatrných 
příspěvků“ od dobrovolníků. Poděko-
vat bych chtěla rovněž vedení Obce 
Bílovice nad Svitavou, jehož podpory si 
nesmírně ceníme.  Opomenout nesmím 
ani organizace a spolky (zejména SVČ 
Liška, Sokol Bílovice nad Svitavou, OS 
Na Nivách, Myslivecké sdružení atd.), 
se kterými se nám výborně spolupracuje 
při pořádání společných akcí. Díky patří 
také skvělým lektorům, kteří v Žirafě 
mnohdy vypomáhají nad rámec svých 
povinností. Nakonec bych chtěla po-
děkovat také našim rodinám za veškeré 
pochopení a podporu.
Přeji vám krásné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti, splněných přání 
a hlavně radosti do všedních dnů!

Za RC Žirafa
Šárka Kučerová

www.zirafa-bilovice.cz

žována sklápěním jezové klapky dle 
množství protékajících vod.

V červnu letošního roku byly zaháje-
ny práce na pravobřežní klapce, která 
byla montážně dokončena v listopadu 
2014. Plně funkční bude v létě 2015 
po dokončení elektronického ovládání 
a dalších prací, které nemohly být dokon-
čeny v původním termínu listopad 2014 
z důvodu nadprůměrně vysokých letních 
a podzimních průtoků řeky Svitavy, které 
znemožňovaly na jezu pracovat.
V důsledku této nepříznivé situace byl 
po dohodě s příslušnými orgány pro-
dloužen termín dokončení stavby na 
léto 2015. Do té doby budou opraveny 
do finálního stavu také obě opěrné zdi 
a následně budou provedeny terénní 
úpravy podle projektu.
Dokončení oprav a zprovoznění obou 
klapek zajistí stabilní výšku hladiny 

v nadjezí po většinu roku a po zkulti-
vování okolí jezu se toto místo stane 
opět oblíbeným cílem vycházek obyvatel 
Bílovic nad Svitavou i častých návštěv-
níků obce.

Jaroslav Chalupník, správce areálu
    Brněnská mlynárenská s.r.o.
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Senioři? Od jakého věku vlastně je člo-
věk označován jako senior? Jde o starší 
lidi, bez ohledu na to, jestli už jsou 
důchodci nebo ne. Stanovení nějaké 
hranice, kdy už je člověk seniorem, není 
možné, záleží na vzhledu, na fyzické 
kondici, na oblečení, na chování – a na 
názoru druhých.
Důchodce – toto označení je vcelku 
jasné – důchodcem je člověk dosáh-
nuvší důchodového věku s  nárokem 
na důchod od státu. Podle sčítání lidu 
v roce 2011 bylo v Bílovicích 678 trvale 
bydlících lidí ve věku od 60 let. 
Je řada důchodců, kteří ve svém důcho-
dovém věku pracují. Někteří proto, že si 
potřebují přivydělat, jiní proto, že jim to 
vyhovuje a že mají kde pracovat nebo 
být zaměstnaní. A co ti, kteří nepracují, 
čím se baví, jak žijí? S úsměvem se běžně 
říká – důchodci nemají čas. Samozřejmě 
– jak kdo. Je mnoho obětavých babiček 

a dědečků, kteří pečují o vnoučata, 
když nemohou být ve školce nebo ve 
škole – v době, kdy jsou jejich rodiče 

v práci, když potřebují něco vyřídit bez 
dětí, když potřebují nějaké odreagování 
od neustálého denního spěchu. Za tuto 
pomoc je třeba prarodičům vyjadřovat 
obdiv a poděkování, protože je to pro je-
jich děti velká pomoc a někdy celodenní 
péče o děti je náročnější než osmihodi-
nová pracovní doba. Dalším zaměstná-
ním důchodců bývá práce na zahrádce, 
na což často mají teprve v důchodovém 

T
ÉM

A

SENIORŮM

Od 27.6. do 6.7. pořádal náš KK 
Letní výcvikový tábor v Březníku na 
Vysočině. Účastnilo se 28 osob, včetně 
několika rodinných příslušníků. LVT 
byl zakončen velmi úspěšnými zkouš-
kami dle Mezinárodního zkušebního 
řádu - různých kategorií - podle stáří 
a vycvičenosti psů. Všichni zkoušky 
úspěšně absolvovali.
V červnu jsme uspořádali pro 1. stupeň 
ZŠ ukázku výcviku psů. Skupinka žá-
kyň 1. stupně navštěvovala náš „cvičák“ 

se svými pejsky a učila se základním 
povelům ovladatelnosti psa.
25.10.2014 jsme pořádali na „našem 
cvičáku“ první zkoušky dle Národního 
zkušebního řádu pro štěňata a mladé 
psy – zkoušku ZZO (zkouška základní 
ovladatelnosti psa). Zúčastnilo se 5 pso-
vodů, všichni zkoušku zvládli, z toho 
4 pejsci na známku výborný.

VYBAVENÍ NAŠEHO  
CVIČIŠTĚ A ZÁZEMÍ  
PRO PSOVODY
Koncem měsíce března jsme začali cvičit 
na prázdném pozemku, nyní již máme 
základní prostředky pro úspěšný výcvik 
psů. Máme některé potřebné překážky, 
srub na uskladnění pomůcek pro výcvik, 
zastřešenou pergolu pro případ nepříz-
nivého počasí.
Je ještě hodně věcí, které musíme „vy-
lepšit“- vybudování dalších potřebných 
překážek pro výcvik, ale také doplnit 
a zlepšit zázemí pro psovody. Od měsíce 
března se podařilo našemu KK Svitava 

po stránce výcvikové i materiální urazit 
docela pěkný kousek cesty k vybudo-
vání pěkného a kvalitního cvičiště pro 
výcvik psů.
Jsme připraveni přivítat do našeho 
dobrého kolektivu i další nové majitele 
pejsků všech plemen, kteří mají zájem 
o kvalitní výcvik.
Rovněž můžeme poradit při přípravě 
psa s PP (průkazem původu) na výstavy 
i uchovnění.

Mgr. Marie Lázničková,
předsedkyně KK Svitava

Jak se v Bílovicích žije
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 10. října 2014 v 10 hodin do-
poledne utrpěla úraz na lávce přes 
řeku Svitavu starší paní z  Domu 
s pečovatelskou službou v Bílovicích 
nad Svitavou. Velmi ochotně přijel 
pomoci s autem pan Evžen Eberhard 
a pomohly postupně tři ženy – Hana 
Opletalová, Petra Katolická a Slávka 
Kabelková. Za ochotu těchto občanů 
velmi děkuji.

Marie Lehká z DPS

věku více času než dříve. Každý člověk 
či rodina má své soukromí, zaběhnuté 
denní zvyklosti, svůj způsob finančního 
zabezpečení, své zájmy, potřebu odpo-
činku. Někdo je společenský, jiný méně 
a to platí o nás všech bez rozdílu věku.
Nejčastějším tématem hovoru mezi 
seniory je zdraví, nemoci, doktoři, děti, 
vnoučata, cena potravin. (Mimochodem, 
lepší je soustředit se na příjemné myš-
lenky, protože na co myslíme, k tomu 
směřujeme.) Senioři v Bílovicích mají 
možnost výběru praktického a zubního 
lékaře, mají zajištěnou i odbornou lékař-
skou péči. Cestování do Brna je velmi 
dobré, ani si nemusejí příliš pamatovat 
odjezdy vlaků a autobusů, dnes se jezdí 
stále ve stejnou dobu po hodinách nebo 
půlhodinách.

JAK JE TO TEDY SE  
SENIORY V BÍLOVICÍCH, 
JAKÉ MAJÍ MOŽNOSTI?
Mohou se podle svých možností a zá-
jmů zúčastňovat všech akcí pořádaných 
pro veřejnost – divadla, přednášky, 
besedy, posezení v  restauraci, plesová 
sezóna a další. Jsou zde však i možnosti 
speciálně připravované pro starší lidi.
Můžeme začít Klubem důchodců, 
který vznikl už před 25 lety, v době, kdy 
končila činnost Národní fronty. Vzni-
ku klubu předcházel zájem lidí, kteří 
měli potřebu se scházet, nějak se bavit 
a využívat organizačních schopností 
několika jedinců, nebo se do organizo-
vání zapojit. Debatovalo se o možnosti 
získání vhodného místa, vybavení a co 
vše je k provozu takového klubu potřeba. 
Za pomoci tehdejšího předsedy MNV 
Viléma Klevety a tajemníka Milana 
Pokorného se vše potřebné zařídilo. Dne 
14. února 1989 za přítomnosti zástupců 
místního národního výboru a okresního 
národního výboru byl na veřejném za-
sedání Klub důchodců v Husově ul. (po 
bývalém Svazarmu) schválen a otevřen. 
První předsedkyní klubu se stala paní 
Božena Kotolová, bylo zvoleno dalších 
5  členek výboru. Zájemci se scházeli 
pravidelně v neděli a ve středu odpoled-
ne, ve čtvrtek skupina zájemců o karetní 
hry. Scházelo se kolem 30 lidí, aby si 
popovídali a připravovali program. 
Slavili svátky – Vánoce a Velikonoce, 
kdy si vždy připravili občerstvení. Po-
řádali zájezdy na hrady a zámky, někdy 

i do zahraničí, 2x až 3x ročně se jezdilo 
do divadel. Vedoucím zájezdů byl pan 
Jaroslav Bílek, který připravoval trasy 
s bohatým programem.
V Klubu se konaly i různé akce pro ve-
řejnost, přednášky, schůzky i soukromé 
akce - setkání spolužáků, svatby, oslavy. 
Postupně přicházela nová generace 
důchodců, v současné době jsou tu jen 
ženy, ale program stále běží podobně 
jako v minulosti.
Paní B. Kotolová ze zdravotních důvodů 
v  roce 2005 s předsednictvím skončila 
a vedení Klubu převzala paní Alena Bed-
naříková. Nedělní pravidelné scházení 
pokračuje, přítomní si popovídají u ma-
lého občerstvení. Pro některé je to jediné 
zpestření a možnost popovídání 1x za 
týden. Při oslavách jubilejních naroze-
nin nechybí kytka, dárečky a pohoštění. 
Členky se zúčastňují (jak jim umožňuje 
zdravotní stav) vánočních zájezdů do 
Vídně, které pořádá paní Dr. Taťána 
Součková, a zájezdů do termálních lázní, 
které pořádá paní Květa Haluzová. Od 
začátku činnosti vede B. Kotolová kro-
niku, kde zaznamenává veškeré dění a to 
je doplňováno fotografiemi.
Místnosti Klubu jsou také využívané 
pro přednášky kronikáře pana Borka 
Nejezchleba o historii Bílovic, a to ne-
jen pro členy Klubu. Jsou vždy vysílány 
v  Bílovické kabelové televizi. Zájem 
stálých posluchačů vedl k  pořádání 
pravidelných setkání přátel historické 

vlastivědy, tato setkání se však konají 
v místní knihovně. Na první setkání byl 
pozván PhDr. Jiří Bartoň k přednášce 
o jeho výzkumech historie Nového 
hradu u Adamova. Přednáška přilákala 
hodně zájemců. Témata B. Nejezchleba 
k přednáškám se nabízejí sama u příle-
žitosti různých výročí a bývají spojena 
s možností prohlídky současných dílů 
obecní kroniky. Někdy si téma vyžádají 
sami posluchači.
Další možností zpestření života je cviče-
ní pro seniory, které vede rehabilitační 
pracovnice paní Jitka Cívková. Po celý 
aktivní život pracovala na ortopedické 
klinice, kde se konaly složité operace 
u  všech věkových kategorií. Senioři 
zpravidla přicházeli s těžkým omeze-
ním pohybu v kloubech a s ochablým ►

Zdeňka Dvořáková při oslavě letošních 88 narozenin



svalstvem. Takový stav pacienta ovlivnil 
pooperační průběh rehabilitace. Vždy je 
jednodušší pooperační rehabilitace pa-
cientů, kteří jsou před operací v dobrém 
pohybovém stavu. Paní Jitka se rozhodla, 
že se v důchodu pokusí v naší obci takové 
cvičení uskutečnit. Už první hodinu se 
školní tělocvična zaplnila cvičenci a tak 
se děje dodnes. Také se stalo, že přišli 
cvičit na doporučení MUDr. Fajkuse i 
mladší cvičenci. Paní Jitka má i zástupce 
v případě, že z vážných důvodů do cvičení 
nemůže přijít. Ochotně zastoupí pan 
Vladislav Kala a v poslední době také 
paní Věra Přidalová.
Velmi oblíbená jsou přátelská posezení 
cvičících seniorů v klubu důchodců, 
která se konají před Vánoci a na zakon-
čení školního roku. Cvičení pro seniory 
probíhá už 19 let.

Další aktivitou seniorů jsou pravidelné 
turistické vycházky, na které začali 
asi v polovině devadesátých let chodit 
pánové Dušan Lázniček st. a Stanislav 
Svoboda. Kolem roku 2000 se k  nim 
začali přidávat další a v současné době 
se přidávají i senioři z Řícmanic a Kanic. 
Cílem výletů je blízké okolí Bílovic, 
Blanensko, Tišnovsko a několikrát za 
rok i Jižní Morava. Do vzdálenějších 
míst jezdí účastníci vlakem nebo au-
tobusem. Vycházky se uskutečňují za 
každého počasí, podle aktuální situace 
se případně změní cíl cesty nebo délka 
vycházky. Zúčastňují se senioři nejrůz-
nějšího věku od čerstvých důchodců 
po osmdesátníky. Většinu tvoří obvykle 
ženy. V  závislosti na počasí, cíli cesty 
a  ročním období se zúčastňuje 6 až 
20 turistů, vedoucím výprav je v součas-

né době pan Leo Jurák. Jejich heslem je 
– vzít na cestu vhodné oblečení a dobrou 
náladu - starosti a nemoci nechat doma.
Do tématu „Jak se žije seniorům v Bí-
lovicích“ patří i bydlení a život v Domě 
s  pečovatelskou službou. Někteří lidé 
zde bydlící se zúčastňují těch výše po-
psaných možností, někteří se zúčastňují 
pravidelných setkávání ve společenské 
místnosti v přízemí domu, kde „dobré 
duše“ zajišťují malé občerstvení. Jednou 
za čas jsou tato setkání zpestřena kul-
turním vystoupením. Vytvářejí se zde 
kamarádské „sousedské“ vztahy a jak 
už to mezi lidmi bývá, někdy i trochu 
zajiskří. Nic není zcela ideální.
Všem vám, kteří svou činností přispíváte 
k obohacení života bílovických seniorů, 
patří projev díků za vaši ochotu, čas, ná-
pady a práci. Je to projev lásky a pomoci 
člověku, snaha naplňovat a zpestřovat 
život těm, kteří tuto vaši aktivitu se 
vděkem přijímají.

Milí čtenáři, dovolím si na závěr dva 
citáty:
Sofokles: Každý si přeje dlouho žít, ale 
nikdo nechce být starý.
CH. Lichtenberg: Ničím nestárne 
člověk rychleji než stálou myšlenkou 
na to, že stárne.

S využitím podkladů B. Kotolové,  
A. Bednaříkové, J. Cívkové,  
B. Nejezchleba a L. Juráka  
vypracovala Olga Uhrová.

Moje maminka prožila rané dětství se 
svým bratrem u babičky v malé vesničce 
na Vysočině, v  chaloupce s  doškovou 
střechou, malým hospodářstvím, kupou 
dětí, velkou bídou, ale obklopena láskou 
své babičky.
Tento vzácný vklad si uchovala celý 
život. Už tehdy byl položen základ její 
lásky k rodině, dětem a všemu živému, 
její pracovitosti, skromnosti a trpělivosti.
Brzy po jejím narození odešel tatínek, 
pan František Havelka do legií a ma-
minka do služby do Vídně, aby finančně 

podporovala rodinu. Po návratu tatínka 
ze Sibiře v roce 1920 se rodina pře-
stěhovala do Bílovic a dostala byt na 
„staré poště“, kde pan Havelka získal 
i zaměstnání.
Příslušníci legií po návratu domů byli 
zvýhodněni, např. možností levné 
koupě pozemků, a tak zakotvili na ulici 
Žižkově, dnes Kratinově. Zde družstvo 
Domov stavělo rodinné domky.
Po ukončení školy absolvovala Obchod-
ní školu. Svého vzdělání však neměla 
možnost využít, protože jí záhy zemřela 
maminka a ona musela převzít starost 
o domácnost.
30. října 1938 se provdala za Františka 
Kartouse a to už byla další kapitola. Vy-

tvořila bezpečné zázemí, stala se oporou 
rodiny v každé životní situaci. Bez jejího 
přispění by se náš tatínek „listonoš Fran-
tišek“ nemohl zapsat do historie Bílovic 
všemi svými nesmazatelnými aktivitami.
Děkujeme jí za všechno.

dcera Ludmila Šmídková
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VZPOMÍNKA NA MAMINKU
Antonie Kartousová
18. 12. 1914 – 9. 11. 2014
NEDOŽITÝCH 100 LET



V říjnu se uskutečnilo v Místní knihovně 
první setkání „přátel regionální vlas-
tivědy“, které navázalo na přednášku 
kronikáře pana Bořivoje Nejezchleba 
„Co je psáno, to je dáno“ a jeho dřívější 
přednášky. Zúčastnilo se kolem 20 lidí. 
Záměrem je setkávat se pravidelně, aby 

se zájemci mohli sami zapojit a formou 
volné besedy sdělit svoje vlastní poznat-
ky a znalosti. Ke knize o Bílovicích, která 
vyla v roce 2012, mají někteří pamětníci 
výhrady, myslí si, že o popisu některých 
událostí nebo o činnosti některého spol-
ku je napsáno málo či vůbec nic. Kdo 
chce, může přijít s vlastním doplněním.
Regionální fond Obecní knihovny je za-
ložen nejen pro shromažďování literár-
ních děl renomovaných autorů, ale vůbec 
pro ukládání (do „Paměti regionu“) 
všech dostupných médií - filmů, zvuko-
vých nahrávek, výstřižků z novin, foto-
grafií, plakátů, kreseb apod. Kdokoliv má 
nějaký zážitek, vzpomínky, o kterých si 
myslí, že by neměly být zapomenuty, má 

možnost toto do našeho fondu nechat 
uložit a tím vlastně zveřejnit.
Druhé setkání se uskutečnilo 28.11., 
přišlo jen 6 zájemců, ale bavili jsme se 
1,5 hod. a kdyby nás nestřídala beseda 
o Norsku, měli bychom pořád o čem 
rozvíjet hovor.
Prosincová beseda bude výjimečně dří-
ve - v pátek 19.12., neboť to je poslední 
výpůjční den knihovny. V novém roce 
budeme pokračovat každý poslední pá-
tek v měsíci, vždy od 17 hod. Setkání  je 
nejen pro starousedlíky, ale taky pro ty 
nové, které zajímá historie a kteří se 
chtějí v novém bydlišti lépe orientovat.

Zdeněk  Mrkos

Doplňování fondu 
REGIONÁLNÍ VLASTIVĚDY

HOŘKÁ 
PŘÍCHUŤ 
VOLEB 
Máme za sebou volby do obecního 
zastupitelstva. Voliči svými hlasy 
rozhodli, výsledky jsou jasné a veřej-
ně dostupné. Co však většině našich 
spoluobčanů  známé  není, je to, že 
v předvolebním období v Bílovicích 
záhy po instalaci byl zcizen bill-
board kandidátovi č. 1 KDU-ČSL 
Ing. Jiřímu Štanclovi, poté i Mgr. 
Martině Schoříkové. Poutače byly 
jejich osobním vlastnictvím, vyvěše-
ny byly po odsouhlasení majitelem 
na soukromém plotě zahradnictví 
pod benzinkou a měly sloužit k re-
gulérní volební prezentaci. Pokud 
je nám  známo, žádné jiné straně 
se billboard neztratil. Proč  byly 
zcizeny billboardy právě jen KDU?
Je vidět, že někteří občané k tole-
ranci a  respektování normálního 
předvolebního klání ještě nedospěli. 

Mgr. Martina Schoříková  
a Ing. Jiří Štancl

Pátek 19. 12. v 17 hod.
 3. setkání přátel regionální vlasti-

vědy - místní knihovna
Neděle 21. 12. 2014 v 18:00 hod. 
 „Vánoční příběh aneb cesta do 

Betléma“ - Dřevěné divadlo Jana 
Hrubce (představení pro děti), sál 
Obecní hospody (pořádá Obec 
Bílovice nad Svitavou)

Sobota 10. 1. 2015 
 Taneční věneček KDU-ČSL, 

Obecní hospoda

PLESOVÁ SEZÓNA  
V SOKOLOVNĚ
Sobota 10.1.2015 

Dětský maškarní karneval
Pátek 16.1.2015 Hasičská zábava 
Sobota 31.1.2015 Sokolský ples
Sobota 7.2.2015 Myslivecký ples
Sobota 14.2.2015 Maškarní ples 
Sobota 21.3.2015 Irský večer

VÁNOČNÍ NABÍDKA  
V BÍLOVICKÉM KOSTELE
24. prosince 2014:  

15.00 Štědrovečerní mše  
svatá pro děti

 22.00 Půlnoční mše se zpěvem 
chrámového sboru

25. prosince 2014:  
09.00 Vánoční mše se zpěvem 
koled

 17.00 Živý betlém
26. prosince 2014:  

09.00 Svatoštěpánská mše s lido-
vým zpěvem

28. prosince 2014:  
09.00 Vánoční mše se zpěvem koled

31. prosince 2014:  
16.00 Děkovná mše  
se zpěvem Te Deum

1. ledna 2015:  
09.00 Novoroční mše  
se zpěvem koled

4. ledna 2015:  
09.00 Vánoční mše  
se zpěvem koled

 18.00 Novoroční koncert ( Jan 
Jakub Ryba: Česká mše vánoční)

6. ledna 2015:  
17.30 Mše slavnosti Zjevení Páně 
s žehnáním kadidla, vody a křídy

 19.00 Tříkrálový koncert (OctO-
pus Vocalis pod vedením Martina  
Franzeho)

KALENDÁŘ AKCÍ
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Slavné čtyřverší S. K. Neumanna zná 
snad každý Bílovičák a mnoho výletníků, 
kteří kolem pomníku procházejí nebo 
projíždějí. Znají ho i lidé, kteří Knihu 
lesů, vod a strání nikdy v rukou neměli. 
Nelze se pak divit těm, kteří ty čtyři řádky 
znají jen v tomto provedení velkými pís-
meny, že ve svých citacích na Internetu 
použijí malé písmeno „d“ u názvu skály. 
Našel se i takový dobrák, který Mistra 
nechává srůstat se samotou vestoje.
Básník ale skutečně nazval skálu Děra-
vou, a tak se můžeme zeptat: Kde tady 
to místo hledat?
Nabízí se odpověď, že může jít o básnic-
kou metaforu. Víme ale, že jak S. K. Neu- 
mann, tak R. Těsnohlídek se ve svých 

dílech, ve kterých použili prostředí Bí-
lovic a blízkého okolí, důsledně drželi 
bílovických reálií a pomístních názvů.
Na „místo činu“ nás tedy zavede sám 
básník, v  tomto případě spisovatel. Je 
to letos sto let, kdy v  r.  1914 napsal 
povídku Jelec, ve které se tento vášnivý 
rybář a vynikající znalec přírody obšírně 
svěřuje se svými protiválečnými pocity, 
ale přitom jaksi mimoděk čtenáře pro-
vází zdejší krajinou.
Cituji jeden odstavec:
Kde to vlastně jsem! Utírám si kapesníkem 
čelo. Nu, pochod byl delší, než jsem si myslil. 
Tamhle zeje Děravá skála. To cestu podle 

DĚRAVÁ SKÁLA
Pokus o její lokalizaci
NA ŠEDAVÉM BALVANU DĚRAVÉ SKÁLY  
SE SAMOTOU SRŮSTAJE SEDÍM.  
PODE MNOU VODY JAK BY SE RVALY,  
NA ZBĚSILOU SVITAVU HLEDÍM...
Z KNIHY LESŮ VOD A STRÁNÍ

STŘÍPKY Z HISTORIE

Vážení přátelé knihovny a dobrých 
knížek, pokud se rozhodujete, jaký dárek 
pro své blízké a kamarády, pak kniha 
určitě potěší. Jak praví klasik:
„Knihy jsou podobné domovu, do které-
ho se vracíme i za největší bouřky.“ Nebo: 
„Dva největší lidské vynálezy - knihtisk, 
který vedl k rozšíření knih, a  televize, 

která lidi odnaučuje číst.“ A do třetice: 
„Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. 
Není jich mnoho a může se stát, že váš 
život uplyne, než je přečtete.“
Takže pozor, najděte www.knihovnabi-
lovice.cz, přejděte na on-line katalog, 
a můžete vybírat.
Možná by poradila nejstarší čtenářka, 
paní Vítězslava Zavadilová (1927) nebo 
nejmladší Sebastián Roštlapil (2009)!

PASOVÁNÍ  
NA RYTÍŘE KNIH
Tři třídy nejmladších žáků přišly 12. 
a  13. listopadu na své „Pasování na 
rytíře knih“. Bylo to sólo pro 63 žáčků. 
Přísahali, že se budou ke knihám vzorně 
chovat a až se naučí číst, určitě se do 
knihovny přihlásí. Dostali pěknou pro-
pisku od obecního úřadu a malý sladký 
dárek z Bílovické pekárny. Symbolický 
klíček k  četbě předal Král Knihomol 
a spokojený byl i Písmenkový mužíček.

CO JE PSÁNO,  
TO JE DÁNO 
Zajímavou akcí byla beseda s  panem 
Bořivojem Nejezchlebem „Co je psá-
no, to je dáno“. Rozběhla se zajímavá 
diskuse o historických materiálech, 
které se týkají naší obce. Protože se 
všechno nestačilo probrat na jedné 
besedě, pokračoval za měsíc s  tím, že 
se každý, kdo má co říct o své obci, má 
staré fotky, filmové záznamy, plakáty, 
výstřižky z  novin, může přijít vždy 
poslední pátek v měsíci v 16 hodin do 

ČTENÁŘSKÉ
OKÉNKO
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vody prorazili tu bokem stráně, nalevo 
vysoko nad řekou zůstala trčeti skalka, 
pomalu se rozpadávající. Zarostlý svah 
k řece je poset omšelými balvany, i dole je 
jich plno, spádná voda zvučí, skáče a pění 
se mezi nimi, někdy s veselou rozpustilostí, 
jindy s pochmurným vztekem, kolikrát 
jsem tu již seděl nad ní na balvanu, nikoli 
jako rybář, zde už není náš revír, pouze 
jako toulavý člověk, navlékající v duchu 
slova na šňůry veršů.
Vracím se. Pod mostem před Myší dírou, 
u mé bývalé zátočinky sedí…..atd.
Po kterém břehu SKN šel, to z  textu 
nepoznáme, ale došel k mostu pod Myší 
dírou a pokračoval dál.

Původní moje úvaha, postavená na 
znalosti terénu, mne přivedla k mylné 
domněnce, že Děravá skála mohla 
být tam, kde je nyní jižní opěra No-
vého mostu. Ten neexistoval v době, 
kdy tu básník žil, byl postaven cca 
o 20 let později. Ustupujícími Němci 
byl v r.  1945 zničený, později znovu 
postavený. Toto místo je vlastně kři-
žovatkou, kde se na silnici od Bílovic 
zprava napojuje Rosenauerova lesní 
cesta. Zde ve stráni, asi 4 m nad silnicí, 
můžeme v zimě, kdy je opadané listí, 
vidět zřetelně zbytek ve skále vyseka-
né cesty, asi 20 m dlouhý. Přes silnici 
směrem k řece, je zase zbytek skály, cca 

2 m vysoký a 10 m dlouhý.  Místo je 
silně zarostlé náletovými dřevinami. 
Pod skalou, na úzkém břehu řeky je 
rekreační chata.
Dlouho jsem byl přesvědčen, že jiná 
možnost není, ale později jsem se 
seznámil s poznámkami Miloslava 
Procházky, který nejprve v  r.  1965 
s  kronikářem Antonínem Kotolem 
a později sám v  r.  1974 pracoval na 
soupisu pomístních jmen v naší obci. 
Děravou skálu on lokalizuje na opač-
ném, tedy pravém břehu řeky, konkrét-
ně mezi Malužínem a ozdravovnou 
(LDN), s poznámkou, že skála trčela 
do vozové cesty, překážela dopravě 
a v r. 1935 byla tedy odstraněna.
Tuto variantu nakonec potvrzuje Pře-
hledná mapa školního lesního statku 
Adamova Vysoké školy zemědělské 
v Brně z roku 1920. Na ní je v tom místě 
vyznačena seč „U díravé skále“ a skála 
samotná taky.
Tedy opět se potvrdilo, že co je psáno, 
to je dáno.
Celé století nás dělí od veršování SKN 
na Děravé skále se samotou srůstajícího.
Hodně se za tu dobu změnilo k nepo-
znání, ale dnes tedy můžeme s jistotou 
uvést, že konkrétní Děravá skála sku-
tečně existovala.

Zdeněk Mrkos
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Orli si najdou jednoho partnera na celý 
život. Tento jev je v říši zvířat poměrně 
vzácný. Ať se stane cokoli (vyjma smr-
ti), manželství trvá, ale nejen to, ptáci 
opravdu vyvíjejí maximální úsilí o to, aby 
svazek fungoval. Orli mají propracova-
ný způsob dvoření, který neustává po 
spáření, ale pokračuje po celý společný 
život. Tito nádherní ptáci by mohli 
být člověku vzorem obzvláště v oblasti 
manželských vztahů. Je to jako kdyby si 
orlí samec nebyl nikdy jist svojí druž-
kou a po zbytek života se o ni neustále 
ucházel. Ve skutečnosti, kromě milostné 
pozornosti, jež samičce projevuje, jí 
hodně pomáhá s „domácností“ – loví 
potravu, krmí mláďata a stará se o ně. 

Orlí dvoření se přirozeně odehrává ve 
vzduchu, kde se ptáci cítí nejvolněji. Ty 
nejlepší letové schopnosti jsou rezer-
vovány pro projevy náklonnosti. Občas 
ptáci dokonale dělají loopingy – což pro 
ně není zrovna snadný výkon. Dvojice se 
vznáší a klesá v ohromující přehlídce síly 
a aktivity. Během výpravného nebeské-
ho představení někdy samička vynese 
vysoko do vzduchu větvičku a  pak ji 
upustí. Sameček na toto gesto reaguje 
tím, že rychle klesne a dřívko přinese.
Orlí pár se zřídka znesváří a vždy se 
spojí, aby dohromady čelil nepřízni, 
nástrahám a nebezpečím, či jen pro pou-
hou radost z lovu a společného létání.

Úryvek z knížky vybrala Olga Uhrová

knihovny. Poslouchat, přidat se do 
diskuse, zavzpomínat.
V  pátek 17. října se v  knihovně 
uskutečnilo vyprávění pana Luď-
ka Ledviny Cesta do Santiaga de 
Compostela o  Svatojakubské cestě 
do jednoho z nejvýznamnějších míst 
křesťanské Evropy.
V  listopadu seznámil posluchače 
pan Ivan Michalík se zajímavým 
putováním po Norsku. A v prosinci 
se dozvíme o cestě na Nový Zéland 
od manželů Glosových pod názvem 
„Cesta na druhý konec světa“.
I v roce 2015 chci pokračovat v dobré 
spolupráci s kulturní komisí. Těšit se 
můžete nejen na besedy s  cestova-
teli, ale přijdou i zajímavé bílovické 
osobnosti.
Přej i všem příjemné Vánoce a šťastné 
vykročení do roku 2015.

Marie Nedopilová

NA KONEC ROKU NĚCO K ZAMYŠLENÍ:

Z knížky Billa Newmana
Vzneste se s orly



V Bílovicích dlouhou dobu žil hu-
debník světového formátu, bubeník 
Petr Kudibal. Rodák z Kostelce nad 
Orlicí hrál s nepřeberným množstvím 
vynikajících kapel, od menších formací 
přes Big Band rádia Brno, Moravan-
ku nebo symfonické orchestry. Právě 
s Moravankou, s níž strávil přes deset 
let, často cestoval do zahraničí, kde 
kapela sklízela úspěchy také s jazzovým 
repertoárem. Znám je i  jako pedagog, 
v Brně působil na několika základních 
uměleckých školách a jeho žáci na něj 
nedají dopustit.
Petr bicími nástroji doslova žil, není 
proto divu, že navázal cenná přátelství 
s mnoha špičkovými zahraničními 
bubeníky, například Jackem Brunem 
(Tina Turner, Joe Cocker), bubenickou 
legendou Rickem Lathamem nebo 

bílovického muzikanta světového formátu

Připravuje se memoriál
PETRA KUDIBALA,

Atmou Anurem. Díky svému zápalu pro 
hru na bicí se stal distributorem špičko-
vých nástrojů DW Drums vyráběných 
v kalifornském Oxnardu a jedinečných 
bubnů Craviotto. S majiteli obou firem 
se přitom velmi dobře spřátelil – kromě 
nesporných muzikantských kvalit si 
Petr lidi dokázal získat svou upřímností 
a přátelským a dobrosrdečným oběta-
vým jednáním. 
Petr Kudibal bohužel v srpnu 2014 
zemřel. Záhy se však objevily hlasy, 
že jeho muzikantský i lidský odkaz je 
bezpodmínečně nutné zachovat. Právě 
proto se v současné době připravuje 
Memoriál Petra Kudibala, vzpomín-
kový koncert muzikantských hvězd, 
na němž mají vystoupit například 
Bigband Felixe Slováčka, Moravanka 
(Classic&Swing) a Jan Žižka, Brass 6, 
Jana Koubková, Laco Deczi, Josef 
Vejvoda, bubenická legenda Rick Lat-
ham a mnoho dalších hostů, například 
členové kapely Joe Cockera. Koncert se 
uskuteční 9. března 2015 v brněnském 
SonoCentru.

Jan Červenka
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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 «

Z organizačních důvodů pouze 200 startujících
Registrace závodníků od 9.30 hod
Ukončení registrace 11.30 hod

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
25. Silvestrovský běh do schodů v Bílovicích nad Svitavou 2014

SIlVeStRoVSký Běh
do schodů 
2014

Bílovice nad Svita
vou

25.

Přijd́te s námi               konec starého a začátek nového roku! oslavit

31. 12. 2014
v 10.00 hod pod schody u nádraží

  další informace můžete získat prostřednictvím internetu na adrese

 http://behdoschodu.aktualni.com
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Pro letošní mistrovství světa byl jako 
pořádající stát zvolen Kazachstán. 
Vypravili jsme se tedy do 5 tisíc kilo-
metrů vzdáleného města Burabay, které 
leží na severu Kazachstánu, u břehu 
jezera Borovoje.
Část reprezentantů přiletěla s  předs-
tihem už 3. 9., aby se zúčastnila ještě 
přípravného kempu. Mohli jsme se tak 
seznámit s kazašskými lesy a terénem 
ještě před vypuknutím samotného MS. 
Větší problém jsme měli se zvykáním si 
na způsob stavění tratí, který je odlišný 
od stavění u nás. Objevily se problémy 
s  připraveností vysílačů, na večerních 
schůzích se musela probírat pravidla. 
Začali jsme pochybovat, že Kazaši celou 
organizaci zvládnou, a tak jsme se začali 
řídit heslem „nic nás nepřekvapí!“.
První dva závody byly klasiky. Juniorské 
kategorie běžely nejdříve závod v pásmu 
144 MHz, veteránské kategorie závod 
v pásmu 3,5 MHz. V kategorii D50 ob-
sadily dělené první místo Češka a Sloven-
ka, takže jsme na vyhlášení mohli slyšet 

skoro československou hymnu. Další den 
si kategorie pásma prohodily. Byli jsme 
svědky hodně krátké klasiky - i když se 
běželo v kopcích na kamenitém podkla-
du, vítězné časy bohužel odpovídaly spíše 
časům ve sprintu. Přesto Zbyněk Žáček 
dokázal získat bronz. Nejpovedenější 
závod pro bílovické sportovce byl právě 
sprint. Kuba Šrom byl nejlepší z juniorů, 
zlato získala i Pavla Hažmuková a Jirka 
Mareček, Tonda Šindelka vybojoval 
stříbro.
Poslední závod byl foxoring a my jsme 
jen čekali, čím nás organizátoři překvapí. 
Povedlo se to řidičům autobusu, kteří 
nezvládli napoprvé najít cestu na start. 
Foxoring byl ze všech závodů fyzicky 
nejnáročnější, opět se běželo v kopcích 
a tratě měly velké převýšení.
Po slavnostním vyhlášení se konal 
hamfest, kde jsme mohli všichni oslavit 
naše výsledky i to, jak jsme celý pobyt 
v  Kazachstánu zvládli. Cestou zpátky 
do Česka jsme se ještě zastavili prohléd-
nout si hlavní město Astanu.
Z Bílovic jelo celkem do Kazachstánu 
10 závodníků, kteří dohromady získali 
15 medailí (5-4-6) z toho 8 individuál-

ních (3-3-2). Nejúspěšnější: Kuba Šrom 
(3-1-0), Berťa Polák (2-0-0), Jirka 
Mareček (1-1-1), Pavla Hažmuková 
(1-0-3), Tonda Šindelka (0-2-0), Lída 
Ondrouchová (0-0-2), Kačka Bžatková 
a Zbyněk Žáček (0-0-1).
V současné době máme tedy v Bílovicích 
tři úřadující mistry světa a dva mistry 
Evropy - to je dobrý, ne?

Kačka Bžatková

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
v Radioorientačním běhu 2014 
ANEB KAZACHSTÁN OČIMA NADĚJNÉ  
JUNIORSKÉ REPREZENTANTKY

Katka Bžatková

Z letošního ukončení sezóny
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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.

Ing. Karel Hynšt
Vyhledávaný realitní makléř  

ve Vašem sousedství

NABÍZÍM:
Realitní a finanční poradenství, 

profesionální zprostředkování prodeje 
nebo nákupu nemovitostí, oceňování 
nemovitostí (pozůstalost, tržní cena).

Přeji všem klidné Vánoční svátky
a úspěšný vstup do roku 

2015.

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

www.re-max.cz

Klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, 
osobní spokojenosti a pracovních úspěchů v novém 

roce 2015 přeje Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou

pour féliciter 2015




