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Slovo starosty
Informace z radnice

Vážení občané, 
přijměte mé pozdravení v  závěru 

letošního roku, roku 2022. Na jeho 
sklonku skončilo také volební období 
2018-2022. Jeho hodnocení jsem již 
provedl v minulém vydání Zpravoda-
je. Nyní bych jen dodal, že v počátku 
uplynulého období se mně v  tom-
to čase psalo veseleji. Současná doba 
a  výhled do roku 2023 kazí adventní 
náladu. Při běžném rozhovoru nebo 
při řešení pracovních problémů, či ji-
ných situací, které k životu patří, vní-
mám při komunikaci s  občany jejich 
trápení a  obavy, obavy oprávněné. 
Tento stav neměl nastat. Ať to vezmu 
z více úhlů pohledu a jsem o tom pře-
svědčen, v České republice jsou cesty 
a  nástroje, při jejichž použití se dal 
a  stále dá zajistit slušný život všem 
generacím občanů, slušná životní úro-
veň v mládí i ve stáří. Jen chtít, jen tu 
správnou cestu hledat a zvolit.

  Jak jsem zmínil, jedno volební 
období skončilo, nové začíná. Jeho za-
čátku předcházely komunální volby, ze 
kterých vzešlo nové zastupitelstvo. Při 
zpětném ohlédnutí vnímám, že z pat-
nácti zastupitelů, kteří působili v  ob-
dobí 2018-2022, pokračuje deset. Dle 
této skutečnosti se domnívám a  usu-
zuji, že občané ocenili odvedenou 
práci v  letech minulých a  právě zmi-
ňovaným zastupitelům dali opětovnou 
důvěru, aby pokračovali v  další práci 
pro naši obec. Těm zbývajícím pěti 
zastupitelům, kteří v novém volebním 
období již nebudou disponovat man-
dátem, děkuji za odvedenou práci, za 
pomoc. Ať se Vám všem v životě daří, 
v tom pracovním i osobním. Vážím si 
však všech kandidátů, jejichž jména se 
objevila na kandidátních listinách. Vá-
žím si jejich snahy a vůle pracovat pro 
naši obec, pomáhat. Jak je znám, vní-
mám jejich potenciál a  věřím, že ne-
řekli poslední slovo. Byla by to škoda, 
vždyť voliči svými hlasy dali najevo, 
že by mnohé rádi viděli v  zastupitel-
stvu. Těší mě, že vůli pomáhat projevili 
občané, kteří se v Bílovicích zabydleli 

docela nedávno. Osobně bych poděko-
val všem občanům za velkou podporu, 
kterou mně ve volbách projevili. Moc 
si jí vážím. Díky též zastupitelům, kteří 
při volbě starosty pro mě zvedli ruku. 
Stejně jako v  letech minulých jsem si 
vědom skutečnosti, že opětovné zvo-
lení je zároveň spojeno s  očekáváním 
a  závazkem. S  očekáváním, že udě-
lám maximum pro rozvoj obce a  pro 
plnohodnotný život v  obci. Že Vám, 
občanům Bílovic a nejen Bílovic budu 
umět poradit, pomoci osobně nebo 
tuto pomoc zprostředkovat. Není mým 
zvykem slibovat, ale v  tomto případě, 
pokud mně bude zdraví sloužit nebo 
v  mém životě nenastanou jiné vážné 
komplikace, Vám občané, toto slíbit 
chci. Chci zůstat takový, jakého mě 
znáte. Osobně, s  přibývajícím věkem, 
už ani změnu nepředpokládám. Zá-
roveň dodávám, že výkon funkce sta-
rosty je rok od roku náročnější. Prostě 
a  jednoduše a  snad bych mohl přejít 
do množného čísla, kdy my starostové 
menších obcí pociťujeme malou pod-
poru státu. Zejména v oblastech, které 
úzce souvisí s rozvojem obcí. S investi-
cemi, se zajištěním potřeb občanů, se 
zajištěním bezpečnosti a ochrany ma-
jetku, se zajištěním sociálních služeb. 
Tuto malou podporu navíc kompliku-
je zdlouhavá a  složitá administrativa. 
A že je fi nančně náročná? O tom není 
pochyb. Problém spatřuji v  nedosta-
tečném naslouchání nejvyšších poli-
tických pater komunálním politikům, 
starostům, kteří přicházejí se zprávami 
z první linie. Ve skutečnosti to ale vy-
padá, že jsme bráni jako linie posled-
ní. Poslední, která si dokázala vždy 
poradit, proč by si neměla poradit 
i nyní. Stále je od starostů vyžadováno 
vyplňování nejrůznějších dotazníků, 
kde starostové v  rámci zpětné vazby 
zmiňují problémy občanů, dávají je 
na vědomí. Nemám však pocit, že by 
tyto problémy byly vnímány s  patřič-
nou vážností. Cítím tady odloučenost, 
a proto mě ani nepřekvapuje, že nyněj-
ší život občanů je takový, jaký je. Že by-

chom si opravdu měli zvykat na slovo 
chudoba? To už mně připadá až ostu-
dné. Co dnes má smysl a řád? Nejsem 
asi sám, kdo hledá odpověď. A  právě 
v  adventu se více zmíním o  sociální 
oblasti. Oblasti složité, ale zároveň klí-
čové pro chod a  fungování státu. Klí-
čové pro fungování ekonomiky. Tady, 
více jak kde jinde, mně chybí koncep-
ce, vize a hlavně podpora. Tady je třeba 
vnímat návaznosti od narození člově-
ka, až po jeho odchod z tohoto světa. 
Vnímat prolínání generací, jejich vzá-
jemnou pomoc. Dnes je tlak na ještě 
pozdější odchod do důchodu než v 65 
letech od roku 2030. Dobře, když tak, 
kdo se potom postará o občany, rodiče, 
kterým přešla osmdesátka, devadesát-
ka? Kapacity domovů pro seniory jsou 
nedostatečné a  podpoře výstavby no-
vých sociálních zařízení svítí jen slabá 
zelená, no spíše oranžová. Mohl bych 
pokračovat dále, ale nechci. Promiňte, 
ale v  závěru tohoto zamyšlení a  také 
konstatování se jen ptám a možná se ke 
mně přidáte, jak dlouho ještě budeme 
ze sdělovacích prostředků slýchat samá 
negativní slova - jako zdraží, zdražíme, 
nebude, nemáme, nejde, nepojede….? 
Jak dlouho ještě bude trvat zkouška tr-
pělivosti lidí?

  Vracím se zpět do Bílovic a  na-
vážu na úvod, navážu na investiční 
činnost v  obci, zhodnocenou do září 
2022. Navážu poskytnutím informa-
ce o dokončení poslední akce v letoš-
ním roce. Jedná se o generální opravu 
části kanalizace na Dolním konci od 
hlavní silnice, bývalého Valsového po 
rodinný dům č.p. 77 na začátku míst-
ní komunikace k  vodojemu. V  úseku 
dlouhém 97 m došlo k  výměně sta-
rého betonového potrubí o  průměru 
500 mm a zhotovení 2 nových šachet. 
Aby v křižovatce místních komunika-
cí nedošlo k poškození téměř nového 
asfaltového povrchu, byla zde použita 
bezvýkopová metoda opravy kanali-
začního potrubí. Konkrétně je oprava 
provedena a funkčnost a dlouhověkost 
zajištěna rukávem, nasyceným synte-
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tickou pryskyřicí, který vyztuží stávají-
cí potrubí. Náklady na opravu přesáh-
ly 2 miliony korun. Zkušenost z  této 
opravy nám ukázala, že je nutné věno-
vat starým kanalizačním potrubím vel-
kou pozornost, rezervovat prostředky 
na jejich opravy a tyto postupně a bez 
odkladu provádět. 

Jak se říká, chce to čas, než si v no-
vém zastupitelstvu vše sedne. Praxe 
však ukazuje, že ono to ani není mož-
né. Po ustavujícím zastupitelstvu, které 
se uskutečnilo 18. října, se zastupite-
lé sešli již 31. října, aby řešili v  rámci 
kompetencí vše potřebné, související 
s  investicemi a  opravami v  roce 2023 
a  přípravou dalších, s  plánovanou re-
alizací v  letech následujících. Pro za-
bezpečení dalšího chodu obce se za-
stupitelstvo zabývalo složením komisí 
a  výborů. S  příchodem listopadu se 
bylo třeba věnovat přípravě rozpočtu 
obce na rok 2023. Jeho návrh se netvo-
řil lehce. Plánované příjmy zůstaly ve 
stejné výši, jako v  letech minulých, 
výdaje v  jednotlivých programech 
se však zvyšují násobně. Abychom 
mohli dále budovat, pomáhat spol-
kům, bylo nutné zapojit rezervu 
z  minulých let. Ještě, že máme cel-
kem našetřeno. Kde to bude možné 
a  pro obec zajímavé, potřebné, tam 
budeme žádat o  dotační podporu. 
Vás však jistě bude zajímat, co je při-
praveno, co se připravuje pro zlep-
šení kvality života v naší obci.

- Stavba místní komunikace K Vo-
dojemu. Zde je vše připraveno, staveb-
ní povolení nabylo právní moci a  jak 
počasí dovolí, na jaře zahájíme reali-
zaci.

- Instalace nového bezdrátového 
rozhlasu v  celé obci. Zde se podařilo 
získat dotaci ve výši 70 % z celkových 
znatelných nákladů. Rozhlas je dotač-
ně podpořen v  rámci  protipovodňo-
vých opatření, s  realizací je počítáno 
v období březen – září 2023.

- Stavba místní komunikace od 
bytovek č.p. 464 a 465 po areál TJ Bí-
lovice. Momentálně se dokončuje 
projektová příprava, řeší se vyjádření 
správců inženýrských sítí. V této sou-
vislosti jsem jednal se zástupci společ-
nosti EG.D a SVK. Dle dohody s vlast-
níky pozemků zajišťuji jejich potřebný 

odkup pro samotnou realizaci MK. Ta 
je plánována na léto 2023. 

- Současně je připravována projek-
tová dokumentace na realizaci veřejné-
ho osvětlení podél zmiňované komu-
nikace. I  v  tomto případě by se měla 
světla rozsvítit v  průběhu léta nebo 
začátkem podzimu 2023.

- Stavba místní komunikace ve 
Včelarech v  lokalitě Čupy, její dolní 
části. Zde komunikuji s  projektantem 
projektové kanceláře NELL projekt 
Zlín. Navrhl jsem opatření pro úspo-
ru fi nancí a  času. Ta spočívají ve vy-
puštění původně navržených přeložek 
inženýrských sítí z projektu a tím i ke 
změně navrženého realizačního řešení. 
Přeložky by zcela jistě poznamenaly 
rozpočet a  časový horizont samotné 
realizace. Podařilo se vyřešit i požada-
vek SVK Uh. Hradiště na regulované 
odvádění srážkových vod z  plochy 
místní komunikace a  ze sjezdů k  ro-
dinným domům do obecní kanaliza-
ce, následně na ČOV. I splnění tohoto 
požadavku přinese zvýšené náklady na 
samotnou realizaci, neboť bude nutné 
instalovat pod těleso komunikace re-
tenční nádrže se zmiňovaným regulo-
vaným odtokem srážkových vod. Proč 
to všechno? Údajně by ředění splaško-
vých vod negativně působilo na bak-
terie, které se podílejí na funkčnosti 
čistícího procesu. V lednu předpoklá-
dáme zahájení stavebního řízení a opět 
v létě 2023 zahájení stavby.

- Oprava místní komunikace na 
Dolním konci. Jedná se o vjezd do lo-
kality, kde probíhala oprava kanalizace. 

- Trvalé zpevnění – asfaltový po-
vrch k rodinným domům Na Rybníku 
za starou pálenicí.

- Prodloužení veřejného osvětlení 
na Chmelnici.

- Jeví se možnost dotační podpory 
na kompletní rekonstrukci obou tě-
locvičen v  ZŠ Bílovice. Nyní jednám 
s  projektantem, dokončujeme projek-
tovou dokumentaci. Dle této doku-
mentace by došlo k výměně parketové 
podlahy. U parket ale zůstaneme, kdy 
ty nové, položené na roštu, budou 
splňovat všechny parametry moderní 
sportovní podlahy. Dále je třeba vyře-
šit akustiku, osvětlení, obklady, zaclo-
nění oken v malé tělocvičně. Defi nitiv-

ní vyhlášení dotace se dle posledních 
informací odvíjí od podoby státního 
rozpočtu. V  našem obecním rozpoč-
tu jsme na tuto akci rezervovali částku 
5,5 milionu korun.

- dotační podpory bude možné 
využít též na kompletní rekonstrukci 
chodníků při silnici II/497 Bílovice – 
Uh. Hradiště.  Rekonstrukci chceme 
pojat oboustranně. Začínala by zastáv-
kami na Zlín a Uh. Hradiště v Bílovi-
cích a  končila by u  odbočky do Vče-
lar, na straně druhé pak u  stavebnin. 
Již jsem prošel s  projektantem celý 
úsek v  rámci návrhu řešení, také pří-
pravy cenové nabídky na zpracování 
projektové dokumentace. Vzhledem 
k velkému množství žadatelů o dotaci 
bude třeba akci během roku důkladně 
připravit, po zaměření řešit majetko-
právní vztahy, protože podmínkou pro 
získání dotace, ale hlavně nutností, je 
rozšíření chodníku na 1,5 m.

- Samostatnou kapitolou je úspo-
ra energií při provozování obecních 
objektů. U  společnosti EG.D jsme si 
pojistili kapacitu v síti a konáme další 
kroky pro instalaci fotovoltaické elek-
trárny. 

- Zůstáváme v  součinnosti s  obcí 
Nedachlebice při přípravě cyklostezky 
Bílovice - Nedachlebice, která je plá-
nována na pravé straně podél silnice 
(z pohledu uvedeného směru). Naším 
úkolem bude komunikovat s vlastníky 
pozemků o poskytnutí částí těchto po-
zemků pro stavbu cyklostezky na zá-
kladě vypracovaného geometrického 
plánu. 

- V současné době intenzivně pro-
bíhá příprava stavby nové lávky přes 
Zlámanecký potok. Časově nám pří-
pravu komplikuje řešení přeložky STL 
potrubí plynu, které je nyní kotveno na 
konstrukci stávající lávky. Jako každá 
přeložka, i tato s sebou přináší fi nanční 
náklady. Je třeba brát na vědomí fakt, 
že pokud by došlo k poškození potrubí 
plynu při pohnutí lávky, např. při velké 
vodě, nese odpovědnost Obec Bílovi-
ce. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu 
dobré, proto raději přeložit plyn nyní, 
než bude pozdě.

Mrzí mě, že dva roky se neobjevi-
la žádná dotační podpora na výstavbu 
pečovatelských bytů, na kterou jsme 
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U S N E S E N Í   č. 6/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice ze dne 31. října 2022

stále připraveni. Je pravdou, že pokud 
bychom se pustili do stavby bez zmí-
něné dotace, při dnešních cenách ma-
teriálu a práce bychom hodně riskovali 
a fi nanční hospodaření Obce v násle-
dujících letech by tento krok hodně 
poznamenal. Zcela jistě však prodlou-
žíme stavební povolení. Co mám in-
formace, požadavky a  výzvy starostů 
na podporu staveb těchto sociálních 
zařízení kompetentní ministerstva 
mají, jen se jim věnovat.

Vážení občané,
jak můžete posoudit, je toho hodně, 

co je třeba postavit nebo opravit v naší 
obci. Neztrácíme proto čas a navazuje-
me na intenzitu pracovní činnosti z let 
minulých. Však nejen prací je člověk 
živ. V rozpočtu pamatujeme na kultu-
ru, na naše spolky, na občany, kteří už 
prošli řádný kus životní cesty, ale také 
na ty nejmenší, kteří mají život před 
sebou. 

O zmíněnou kulturu se v následují-
cích letech bude starat kulturní komi-
se, která doznala hodně změn. Povede 
ji Bc.Veronika Pospíšilová. Věřím, že 
spolu s kolektivem lidí, kteří jí budou 
nápomocni, naváže na práci Alžběty 
Hubáčkové a  Ing. Barbory Kerbrové. 
Ostatně jak mně obě sdělily, nezří-
kají se pomoci i nadále. Že o kulturu 
a  setkávání po dvou letech půstu lidé 
stojí, dokazuje letošní Vánoční jar-
mark v Bílovicích. Děkuji proto všem, 
kteří v rámci organizace přiložili ruku 
k  dílu. Jak členům kulturní komise, 
tak tradičním a věrným pomocníkům, 
pracovníkům technické skupiny Obce 
Bílovice a  tradičně skvělým hasičům, 

kteří stavěli stany, uklízeli a  profesio-
nálně zvládli občerstvení, které k  jar-
marku patří. A  že žízeň byla veliká, 
o tom není pochyb, zásoby bylo třeba 
doplňovat. 

V  rámci spolupráce s  vedením ZŠ 
a MŠ Bílovice byla ustanovena Školská 
komise. Osobně bych si přál, aby tato 
spolupráce přinesla kýžené ovoce, aby 
se naše škola v rámci statistik přiblížila 
k pozicím, na které byla zvyklá. Kon-
statuji, že Obec Bílovice poskytuje ma-
ximální pomoc a podporu. 

Početně i  profesně je silná komise 
pro územní plánování. Věřím, že její 
členové rázně vykročí a pokročí k cíli, 
kterým je nový územní plán naší obce.

Zcela jistě bych mohl pokračovat 
dále v konstatování a zamyšlení, neboť 
rozsah činnosti a úkolů starosty je na-
tolik široký, že témat by se našlo oprav-
du hodně. To bych však mohl vzít slo-
vo dalším, z té či oné oblasti. Proto dále 
budu pokračovat až příště.

Od srdce, byť smutněji jsem začal, 
proto veseleji a s nadějí bych své slovo 
zakončil. Jak jinak, než poděkováním. 
To patří Vám všem, kteří jste v  roce 
2022 v  Bílovicích pomohli. Pomoh-
li jste tam, kde bylo třeba, kdy jste 
měli pocit, že Vaše pomoc je potřeb-
ná, pomůže, bude ku prospěchu věci. 
I  v  tomto roce se našli občané, kteří 
Bílovice reprezentovali v rámci okresu, 
kraje, republiky, možná i za jejími hra-
nicemi. Je jedno, zda to bylo ve spor-
tu, kultuře, umění nebo v jiné oblasti. 
Někdy se ke mně taková informace 
dostane, někdy ne, ale to nic nemění 
na věci, že na všechny jsem hrdý, fan-

dím Vám a děkuji za tuto reprezenta-
ci. Poděkování věnuji Vám všem, kteří 
pracujete s dětmi a  s mládeží. Staráte 
se o smysluplné využití jejich volného 
času, o  formování jejich osobnosti, 
o jejich soužití s kolektivem. Zcela jistě 
prospěšnou činností přispíváte k  po-
kračování tradic spolků v  naší obci. 
Zmínil jsem hasiče. Těm věnuji speci-
ální poděkování a smekám před jejich 
aktivitou, ochotou pomoci druhým 
v  kteroukoliv denní či noční hodinu, 
vážím si jejich družnosti a  pracovi-
tosti. Nevzpomínám si, že by naši ha-
siči někdy moji prosbu o pomoc obci 
nebo konkrétnímu občanovi odmítli. 
Važme si jich všichni. Obdobně bych 
se vyjádřil při poděkování pracovní-
kům technické skupiny Obce Bílovice. 
Také si vážím jejich ochoty a  loajality 
k Bílovicím. S poděkováním však ne-
zapomínám ani na ostatní pracovníky 
obecního úřadu, neboť jejich práce si 
vyžaduje hodně trpělivosti, empatie 
a citlivého posouzení různých a často 
složitých situací.

Vážení občané, 
mé poslední řádky jsou spojeny 

s přáním a nadějí.
Přáním je, aby ve Vašich domovech 

o Vánocích panoval klid a pokoj. Aby 
byly požehnané. Odpočinkem vyplň-
te poslední dny letošního roku. Sport, 
rodina, přátelé, ale i dobré jídlo a pití 
k tomu patří. Všeho si užívejte, nic ne-
přehánějte. Zdraví a mír, to je to hlav-
ní, co bych Vám přál do nového roku 
2023. Ať se Vám daří doma, v  práci, 
v Bílovicích.

         Petr Fusek, starosta obce   

Členové ZO Bílovice přítomni na jednání:  Petr Fusek, Ing. 
Adam Skovajsa, Pavel Krystýn, Mgr. Ivana Strapinová, 
Ing. Barbora Kerbrová, Eliška Kozelková, Mgr. Vilma 
Zembolová, Marta Šimková, JUDr. Pavel Dostálek, 
Václav Brázdil, Ing. Roman Slunečko, PhDr. Robert 
Hájek, Bc.Veronika Pospíšilová, Marek Kaňovský, Bc. 
Eva Šáchová

1. ZO schválilo program jednání ZO.
2. ZO schválilo zastupitele pro práci v návrhové komisi.
3. ZO schválilo zastupitele pro ověření zápisu z jednání 

ZO 31.10.2022.

4. Starosta jmenoval do funkce zapisovatele pro vyho-
tovení zápisu z  jednání ZO 31.10.2022 paní Marcelu 
Dostálkovou.

5. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO za období 
od 26.8.2022 do 31.10.2022.

6. ZO schválilo jednací řád ZO na volební období 2022 
– 2026.

7. a) ZO schválilo zřízení fi nančního výboru ZO Bílo-
vice na volební období 2022 – 2026. Finanční výbor 
bude pracovat ve složení: Václav Brázdil – předseda, 
Ing. Roman Slunečko, Pavel Krystýn - členové
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 b) ZO schválilo zřízení kontrolního výboru ZO Bí-
lovice na volební období 2022 – 2026. Kontrolní vý-
bor bude pracovat ve složení: JUDr. Pavel Dostálek 
– předseda, PhDr. Robert Hájek, Marek Kaňovský – 
členové

 c) ZO schválilo zřízení komisí RO Bílovice na voleb-
ní období 2022 – 2026.

 Komise zemědělská a ŽP: Ing. Adam Skovajsa – před-
seda, Radek Polášek, Zdeněk Horák, Roman Kedruš,  
Michal Lysoněk – členové

 Kulturní komise: Bc Veronika Pospíšilová – předse-
da, Mgr. Vilma Zembolová, Mgr. Radka Majíčková, 
Bc. Lenka  Lysoňková, Mgr. Zuzana Marková, Mgr. 
Petra Volaříková – členové

 Školská komise: Ing. Adam Skovajsa – předseda, 
Mgr. Iveta Domincová, Bc. Tereza Brázdilová – členové

 Komise územního plánování: Marek Kaňovský – 
předseda, Ing. Roman Slunečko, Ing. Arch. Jiří Šo-
báň, Ing. Lukáš Uherek, Evžen Skovajsa, JUDr. Pavel 
Dostálek – členové

 Sociální komise: Eliška Kozelková – předseda, 
Mgr. Ivana Strapinová, Bc. Eva Šáchová, Ing. Barbora 
Kerbrová –členové

8. ZO zmocnilo RO Bílovice v souladu s § 102 odst. 2 
písmena a) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů k provádění jednotlivých opat-
ření v následujícím rozsahu: 

 a) Rozpočtové zapojení účelově přidělených fi nanč-
ních prostředků z jiných rozpočtů – dotace

 b) V  případě, kdy zapojení výdaje vyžaduje nut-
ný výdaj na zajištění chodu obce, v  případě havá-
rie, nebo stavu nouze, výdaje k odvrácení možných 
škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně pře-
kročit případná rizika z neoprávněné úhrady do výše 
100 000 Kč

 c) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených 
orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být realizován

 d) Jednotlivé případy do výše 100 000 Kč v příjmech 
i výdajích

 e) Rozpočtové opatření v období od 20.12. do 31.12. 
Na nejbližším zasedání zastupitelstva budou vždy 
tato rozpočtová opatření předložena k projednání!

9. ZO schválilo delegování zástupců zřizovatele pří-
spěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílovice ve Školské radě 
v období 2022 – 2025 (3 leté volební období). Zřizo-
vatele, Obec Bílovice, budou zastupovat: Mgr. Ivana 
Strapinová, Ing. Adam Skovajsa

10. ZO na základě ustanovení § 6 odst. 1 písmeno c) a odst. 
5 písmeno a) a f) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktu-
álním znění a ustanovení § 35 odst. 1 a § 84 odst. 2 
písmeno y) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) v aktuálním znění: stanovuje JUDr. Pavla Do-

stálka určeným zastupitelem pro územní plánování.
11. ZO schválilo zástupce do sdružení obcí Region Za 

Moravú a  MAS Dolní Poolšaví pro volební období 
2022 -2026. Obec Bílovice bude na jednáních zastu-
povat starosta Petr Fusek.

12. ZO schválilo zástupce pro jednání na valných hroma-
dách společnosti Slovácké vodárny a  kanalizace, a.s. 
Uh. Hradiště se sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uh. 
Hradiště ve volebním období 2022 – 2026. Obec Bílo-
vice – akcionáře společnosti bude na jednáních zastu-
povat starosta Petr Fusek. 

13. a) ZO stanovilo a schválilo neuvolněným členům ZO 
Bílovice ve volebním období 2022 – 2026 odměny, 
které budou vypláceny měsíčně u jednotlivých funkcí 
následovně:

 2 místostarostové :     celkem  27 000 Kč 
 člen RO:                                      5 700 Kč
 předseda výboru, komise, zvláštního orgánu obce:   
         3 050 Kč
 člen výboru, komise RO, zvláštního orgánu obce:   
         2 450 Kč
 člen ZO bez dalších funkcí:       1 400 Kč
 Odměna bude poskytována od 1.11.2022. 
 •   v případě nástupu náhradníka na uprázdněný man-

dát člena ZO bude odměna poskytována od dne slo-
žení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jed-
notlivých funkcí bude odměna poskytována od dne 
zvolení (včetně) do příslušné funkce

 •   v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolně-
ných členů ZO se stanovuje odměna jako souhrn od-
měn

 b) ZO schválilo tyto konkrétní souběhy funkcí a k nim 
náležité souhrny odměn:

 •   za výkon funkce člena RO a předsedy výboru nebo 
komise    8 200 Kč

•   za výkon funkce předsedy výboru nebo komise a čle 
na výboru nebo komise   4 970 Kč

 •  za výkon funkce člena RO a člena  komise nebo  vý-
 boru  7 270 Kč
 •  za výkon funkce člena komise nebo výboru ve dvou 

komisích nebo výborech  4 340 Kč
14. ZO schválilo Plán inventur Obce Bílovice IČ:00290793 

pro rok 2022 se stanovenými termíny: zahájení inven-
tarizace 1.11.2022, ukončení inventarizace 31.1.2023

 ZO schválilo složení inventarizačních komisí k pro-
vedení inventur na jednotlivých úsecích.

15. ZO schválilo na základě vyvěšeného záměru smlou-
vu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
OT-001030079486/002 MPEL mezi Obcí Bílovice 
(budoucí povinný) a EG.D, a.s. Lidická 1873/36 Černá 
Pole 602 00  Brno (budoucí oprávněný). Předmětem 
smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene za úče-
lem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN (délka 4 m) na obecním pozemku parc.č. 984 
v k.ú. Bílovice v rámci stavby: „Bílovice OFSITO, č.p. 
224, přípojka NN“. Věcné břemeno se vztahuje na zří-
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zení, provozování, opravu a  údržbu distribuční sou-
stavy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břeme-
ne činí 2 000 Kč v celkové výši. 

 ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě bu-
doucí.

T: do 10. 11. 2022
16. ZO nepřijalo veřejný návrh na odkoupení vlast-

ních akcií společnosti Slovácké vodovody a kanali-
zace, a.s. na jméno v listinné podobě, které nemají 
omezenou převoditelnost. Důvodem činění toho-
to veřejného návrhu je realizace rozhodnutí valné 
hromady navrhovatele – SVK, a.s. Uh. Hradiště. 
Předmětem návrhu jsou účastnické cenné papíry, 
na které se návrh vztahuje. Jedná se o 63 853 kusů 
akcií na jméno v listinné podobě vydaných navrho-
vatelem ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, 
které nemají omezenou převoditelnost. Navrhovaná 
kupní cena za jednu akcii nabízená navrhovatelem 
je 900 Kč.

17. ZO schválilo cenovou nabídku společnosti TVT 
EURO – OKNA s.r.o. Babice 254, 687 03 Babice, na 
výrobu vchodových dveří – bočního vstupu do objek-
tu obecního úřadu (vestibul zasedací místnosti). Spo-
lečnost TVT EURO – OKNA dveře vyrobí a namon-
tuje za částku 54 947,60 Kč bez DPH. 

 ZO ukládá starostovi objednat výrobu a montáž vcho-
dových dveří.

T: do 4. 11. 2022                   
18. ZO bere na vědomí žádost o odkoupení části obec-

ního pozemku parc.č. 30/11 v k.ú. Bílovice o výměře 
173 m² v rámci narovnání vlastnických práv k dlou-
hodobě oplocené a užívané části pozemku, vč. garáže 
situované na této části pozemku předchozími vlastní-
ky RD č.p. 258. Přílohou žádosti je vypracovaný geo-
metrický plán č. 1137-147/2022. ZO ukládá starosto-
vi jednat v souvislosti s žádostí o změnu vlastnického 
práva k  části pozemku parc.č. 30/11 v  k.ú. Bílovice 
o majetkoprávním vypořádání plochy 173 m² formou 
směny pozemků. 

T: do 30. 11. 2022
19. ZO bere na vědomí nabídku bankovního ústavu Mo-

neta Money Bank, a.s. Vyskočilova 1442/1b  140 28  
Praha 4 na umístění bankomatu v obci Bílovice. ZO 
ukládá místostarostce, paní Elišce Kozelkové, ko-
munikovat se zástupcem společnosti Moneta Money 
Bank, a.s. ve věci dalších podmínek umístění a provo-
zování bankomatu. 

 T: do 30. 11. 2022
20. a)  ZO schválilo podání žádosti o  dotaci projektu: 

„Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v ZŠ Bílovice“ 
v  rámci výzvy k  podání žádosti o  poskytnutí dotace 
v r. 2023 z programu MMR ČR Podpora obnovy a roz-
voje venkova pro dotační titul Podpora obnovy spor-
tovní infrastruktury. 

 b) ZO schválilo nabídku spolupráce do plánované 
výzvy MMR, předloženou ND Agenturou s.r.o., nám. 

T.G.Masaryka 1281  760 01  Zlín. Předmětem nabídky 
je zpracování žádosti o dotaci projektu: „Rekonstrukce 
malé a velké tělocvičny v ZŠ Bílovice“ za částku 19 999 Kč
bez DPH a  v  případě poskytnutí dotace odměna ve 
výši 99 999 Kč bez DPH. Dotace představuje 80 % 
uznatelných nákladů, maximálně však 5 000 000 Kč.

 c) ZO schválilo cenovou nabídku společnosti Spor-
tovní podlahy Zlín s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, je-
jímž předmětem je zpracování projektové dokumenta-
ce ve stupni DPS na realizaci projektu: „Rekonstrukce 
malé a velké tělocvičny ZŠ Bílovice“ (povrch, akustic-
ký obklad, osvětlení vč. studie osvětlení). Projektová 
dokumentace ve stupni DPS bude vypracována za 
50 000 Kč bez DPH. 

 d) ZO ukládá starostovi uzavřít s ND Agenturou Zlín 
smlouvu na základě nabídky spolupráce a  objednat 
u  společnosti Sportovní podlahy Zlín vypracování 
projektové dokumentace. 

 T: do 5. 11. 2022  
21. a) ZO schválilo záměr – rekonstrukce chodníku při 

silnici II/497 (pravá strana ve směru Bílovice – Uh. 
Hradiště) v úseku autobusová zastávka Bílovice – od-
bočka do Včelar. Schválení proběhlo na základě výzvy 
IROP s limitem způsobilých výdajů 3- 30 000 000 Kč 
s mírou dotace 85 %. 

 b) ZO schválilo cenovou nabídku ND Agentury s.r.o. 
Zlín na spolupráci, která spočívá ve zpracování žádos-
ti o dotaci za částku 9 999 Kč bez DPH.

 c) ZO ukládá starostovi uzavřít s ND Agenturou Zlín 
smlouvu na podání žádosti o dotaci na základě ceno-
vé nabídky spolupráce a zajistit cenovou nabídku na 
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
chodníku.

   T: uzavření smlouvy 10. 11. 2022
  T: zajištění cenové nabídky 30.11.2022

 22. ZO schválilo cenovou nabídku společnosti GasNet 
Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 
Brno na přeložku plynárenského zařízení v souvislos-
ti s přípravou a stavbou lávky přes Zlámanecký potok 
u č.p. 410 s přesným označením: „Lávka ev.č. L01 přes 
Zlámanecký potok v obci Bílovice – SO 501- přelož-
ka plynovodu – předpokládané stanovení nákladů 
přeložky. Předpokládané náklady činí 447 847 Kč bez 
DPH. ZO ukládá starostovi jednat se společností Gas-
Net Služby s.r.o. v  součinnosti s  projekční kanceláří 
MSS Vsetín o  uzavření smlouvy a  dalších záležitos-
tech souvisejících s přeložkou STL plynu.

T: do 30. 11. 2022
23. ZO schválilo nabídku k odkoupení pozemků 
 parc.č. 1198/1 o výměře 53 m² 
 parc.č. 1198/2 o výměře   9 m²
 parc.č. 1199/4 o výměře  28 m²
 parc.č. 1199/5 o výměře    9 m²
 vše v k.ú. Bílovice. ZO schválilo nabídkovou cenu za 

1 m² 500 Kč, celkem 49 500 Kč. Pozemky budou vyu-
žity pro realizaci nové místní komunikace od bytovek 



strana 8 Číslo 4/2022

BÍLOVICKÝZpravodajZpravodaj

č. 464 a 465 k hřišti TJ Bílovice. ZO ukládá starostovi 
zajistit přípravu kupní smlouvy a další administrativní 
úkony v souvislosti se změnou vlastnických práv k po-
zemkům.

 T: do 30. 11. 2022
24. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10 následovně:
 Příjmy celkem:   1 245 000 Kč
 Výdaje celkem:   1 542 000 Kč
 Financování celkem:     297 000 Kč
25. ZO bere na vědomí informaci starosty o  přípravě 

a průběhu investičních akcí v obci.
26. ZO schválilo dodatek ke smlouvě č. 4/2022 uzavřené 

se společností REÚSS ENERGETIKA a.s., Vinohrad-
ská 287, 686 05  Uh. Hradiště. Předmětem dodatku je:

 1. navýšení ceny zemního plynu v kalkulačním vzorci 
a s  tím související navýšení zálohových plateb na te-
pelnou energii

 2. změna výše zisku na 4 % z celkových nákladů
 3. zrušení měsíčního vyúčtování nákladů na kotelnu. 

Vyúčtování bude probíhat pouze ve čtvrtletních inter-
valech k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek č. 4/2022.
T: do 10. 11. 2022

27. ZO schválilo cenovou nabídku projektanta Rober-
ta Kováře na vypracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stav-
by nového veřejného osvětlení v rámci stavby míst-
ní komunikace od bytovek č.p. 464, 465 ke hřišti TJ. 
Projektant R. Kovář vypracuje projektovou dokumen-
taci a zajistí inženýrskou činnost za celkovou částku 
40 500 Kč. ZO ukládá starostovi objednat vypraco-
vání PD. 

  T: do 10. 11. 2022
28. ZO ukládá místostarostovi, Ing. A. Skovajsovi, zajistit 

vyhotovení analýzy soustavy veřejného osvětlení obce 
Bílovice, která bude sloužit jako podklad pro možné 
zapojení obce do dotačního programu NPO.  

T: trvalý

ŠKOLA V OBCI 
Na potřebě kvalitního vzdělání 

pro naše děti se všichni asi shod-
neme. Zajistit jej, ale vyžaduje ak-
tivní přístup všech stran. V  jednom 
z předvolebních letáků jste se dočetli, 
že je potřeba zlepšit komunikaci mezi 
školou a obcí. Mohu s jistotou říci, že 
komunikace ze strany vedení obce je 
velmi dobrá, v některých oblastech až 
nadstandardní. 

Vedení obce vnímá potřeby školy, 
přímo vstupuje do řešení problémů 
na půdě školy, pokud má v  kompe-
tenci je řešit a uvědomuje si i speci-
fi ka výchovně-vzdělávacího procesu, 
která se projevila v posledních letech. 
Shodně je tomu i u školské rady, je-
jíž členové velmi aktivně a  v  soula-
du s  ustanoveními školského záko-
na přistupují k  požadavkům vedení 
školy. Kromě toho je školská rada 
aktivní i  v  oblasti návrhů obsahu 
koncepce rozvoje školy a  svým ino-
vativním přístupem se snaží posuno-
vat školu k  trendům odpovídajícím 
21. století. V  oblasti materiálně-

-technické mě školská rada pověřila 
návrhem konkrétních investičních 
akcí, které přispějí ke zkvalitnění vý-
chovně-vzdělávacího procesu. Návrh 
vedení školy obdrželo a  je nyní na 
něm, jakým způsobem budou jed-
notlivé investiční akce ve spolupráci 
s vedením obce řešeny. 

Jako poradní orgán rady obce a pro 
zajištění větší součinnosti s  vedením 
školy byla vytvořena samostatná škol-
ská komise. Tento krok jsem se rozho-
dl učinit, i když jsem si byl vědom, že 
budu kritizován. Školská komise, do 
které jsem navrhl kolegyně za peda-
gogickou oblast, paní Mgr. Ivetu Do-
mincovou a  Bc. Terezu Brázdilovou, 
není vytvořena pro nic za nic. Jeli-
kož dlouhodobě pracuji s  nadanými 
žáky a studenty a mám v této oblasti 
bohatou erudici, dobře jsem předem 
promyslel pracovní náplň komise. 
V českém vzdělávacím systému se vě-
nuje velký prostor oblasti nadání a to 
nejenom publikací odborných článků, 
zřizováním institucí, či vyhlašováním 

různých grantů a  projektů. Považuji 
však za nutné činit i konkrétní prak-
tické kroky. Školská komise bude ve 
spolupráci s  vedením školy hodnotit 
a oceňovat nadané žáky. Do této akti-
vity hodlám zapojit i soukromý sektor, 
tak jak to dělám řadu let. Nezapomí-
náme ale ani na učitele. Kvalita jejich 
práce je totiž druhou a  stejně důle-
žitou stranou mince. Pokud se spojí 
kvalitní a odpovědný přístup žáků ke 
vzdělání s kvalitou práce učitele, bude 
mít naše škola v kraji výbornou image. 
Věřím a mohu tvrdit, že i vím, že kva-
litní učitelé v pedagogickém sboru na 
naší škole jsou. Je potřeba jejich práci 
ocenit a motivovat je. 

Školská komise bude nápomocna 
i při dalším rozvoji školy. Bude reago-
vat na podněty z řad široké veřejnosti 
a  stane se aktivním článkem samo-
správy obce. 

Přeji nejenom pracovníkům a žá-
kům školy, ale všem občanům úspěš-
ný rok 2023 a hlavně hodně zdraví. 

   Ing. Adam Skovajsa
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Nejstarší občané
Nejstarší občankou naší obce je 
paní Milada Johaníková, která 
v letošním květnu oslavila 96 let. 
Nejstarším občanem je pan Oldřich 
Králík, který v dubnu oslavil 91 let.
K 30.11.2022 je v Bílovicích 7 osob 
starších 90 let, z toho 5 žen a 2 muži.
Všem jubilantům upřímně bla-
hopřejeme.Do dalších let přejeme 
pevné zdraví, spoustu štěstí a  spo-
kojenosti.

K 30.11.2022 měla naše obec 1923 
obyvatel, z  toho 1532 občanů žije 
v Bílovicích a 391 ve Včelarech.
Věkový průměr obyvatelstva je 40,3 let.
Do obce se přistěhovalo 59 osob, 
odstěhovalo se 43 občanů a v místě 
se na novou adresu přestěhovalo 10 
občanů. 
Naše obec má 653 čísel popisných.

Matrika

Narození:
Linhart Adam
Huňka Tadeáš
Sedlář Matias
Hatem Tamara
Kaňovská Adriana
Vařáková Beáta
Zdráhalová Elen
Malina Oliver
Ševčík Viktor
Haluza Tobias                                               
Kaňovský Tobiáš
Mléčka Kristijan
Trčková Evelína

Uherek Matouš
Svobodová Michaela
Beran Matyáš
Kaňovský Jonáš
Kaňová Ema
Švancarová Natálie
Malý Kryštof

Úmrtí
 †   03.12.2021 Šiška  Karel 
 †   17.12.2021 Knap Milan
 †   19.12.2021 Lukešová Olga 
 †   30.12.2021 Šimková Marie
 †   20.01.2022 Bačík Jan
 †   07.03.2022 Lapčíková Ludmila 
 †   20.03.2022 Švehla Pavel

 †   20.05.2022 Vojkůvka Josef 
 †   14.09.2022 Hubáček Stanislav 
 †   15.09.2022 Mikulková Marie
 †   24.09.2022 Veselý Antonín  
 †    19.11.2022 Palánek Jiří
 †    22.11.2022 Volařík František 

Sňatek
V roce 2022 uzavřelo v naší obci manželství 6 párů.

UDÁLOSTI OD 1. 12. 2021 – 30.11.2022

Alžběta Hubáčková, matrikářka

I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech:  13.01.2023 od     14.00 hod. – 22.00 hod.
          14.01.2023 od       8.00 hod. – 14.00 hod.

Případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech: 27.01.2023 od     14.00 hod. – 22.00 hod.
         28.01.2023 od       8.00 hod. – 14.00 hod.
Místo konání voleb:
volební okrsek č. 1 Zasedací místnost Obecního úřadu Bílovice č.p. 70 (pro občany s trvalým pobytem v části obce Bílovice)
volební okrsek č. 2  Kulturní dům Včelary č.p. 370 (pro občany s trvalým pobytem v části obce Včelary)

Voličem je každý občan České republiky, kterému je alespoň druhý den volby prezidenta 18 let a nemá omezenou svobo-
du z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR
• platným občanským průkazem
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého 
místa trvalého pobytu, nebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 
S voličským průkazem může volič hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na zastupi-
telských úřadech ČR.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
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NAŠE KROJE ODOLAJÍ VĚTRU, DEŠTI
Kulturní akce, které proběhly

…důležité je odhodlání! A to nám 
nechybělo při přípravách na Slovácké 
slavností vína a  otevřených památek 
v Uherském Hradišti. 

Již 19. ročník se uskutečnil v sobo-
tu a v neděli 10. a 11. září 2022 a před-
cházela jim až skeptická deštivá před-
pověď počasí. Málokdo věřil, že kroje, 
pentle, kočárky a  hudební nástroje 
nezmoknou. Pláštěnky byly vykou-
peny v širokém okolí a na slunce svit 
a  teplé počasí by nikdo nevsadil ani 
jednu korunu. Pravda, našli se i  tací, 
které nevlídná předpověď odradila, 

ale „stálá“ družina těch, kteří se chtěli 
zapojit do sobotního průvodu, žhavila 
domluvami telefonní linky a sledovala 
radary s počasím, žehlilo se, škrobilo, 
leštily boty, čepovalo vínko, natřásaly 
vlňáky a řešily se technické stavy his-
torických dětských kočárků. 

K  překvapení všech nakonec 
v sobotu ráno vysvitlo sluníčko a šlo 
s  námi v  čele s  panem starostou, ce-
lým tříkilometrovým průvodem za 
veselých tónů našich lidových písni-
ček, mezi špalíry přihlížejících a hos-
tů, kterých prý přijelo na 30 tisíc.

Děkujeme sluníčku, které nad 
námi až do 14. hodiny drželo ochran-
né paprsky i všem, kteří znovu a ne-
únavně folklorem reprezentovali naši 
obec. Děkujeme také dobrým lidem, 
kteří nezištně pomáhali zdárnému 
průběhu celé akce. 

Zůstanou vzpomínky na neopa-
kovatelnou atmosféru, vínko a  slivo-
vičku a  už teď se těšíme na jubilejní 
20. ročník Slováckých slavností vína 
a  otevřených památek v  Uherském 
Hradišti v příštím roce. 

Alžběta Hubáčková

VČELARŠTÍ MOTORKÁŘI
Podzimní výjezd ČUP 

CAP 2022 nejtvrdšího šla-
pátkového motorkářského 
gangu „Včelarští  Smradi“ 
směřovál výjezdem z  našeho 
Václavského náměstí smě-
rem do restauračky Skleníky 
ve Spytihněvi. Po občerstve-
ní výborným gulášem sme 
absolvovali zpátky trasu nad 
dědinu na vrchol Čupů. Tady 
proběhlo púšťání, aj chytá-
ní draků, opékání špekáčků, 
koštování vlastnoručních 
tvarůžkových lahůdek a  ji-
ných smradlavých dobrot.

Vyhodnocéní celé akce 
a  předávání cen za jednotli-
vé sútěže sa ujál nový, čerstvě 
zvolený prezident Včelarských 
Smradů Lukáš Kuřinec z Kur-
níka. 

    Ivan Křemeček
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HODOVÁNÍ 2022
„…za rok zase na Kaču do kroja sa 

obleču“,  přesně tato slova jsme mohli 
slyšet od Dominika Šobáně, jakož-
to vedoucího letošních hodů. Obavy 
z  možných protiepidemiologických 
opatření vedla chasu       i vedení naší 
obce k rozhodnutí, že neponechá nic 
náhodě a raději si s hody trochu po-
spíší.  Rozhodnutí to nebylo snadné, 
ale raději 1. – 2. října, než  možná vů-
bec žádné! Všechno to těšení, přípra-
vy a domluvy byly tady. 

Nic tedy nebránilo tomu, aby se 
celá chasa, která měla letos 18 párů, 
v čele s Kateřinou Hlaváčkovou,  Do-
minikem Šobáněm a krojovanou dro-
botinou, vydala na požehnání hodové-
ho práva. Po tradičním sólu s  panem 

farářem se průvod vydal na obchůzku.  
Tanec, zpěv a vůně se linuly celou dě-
dinou, všem se šlo zvesela, za zpěvu 
krásných lidových písní. Slavnostní 
atmosféra prostoupila celým zámec-
kým parkem, kde už průvod netrpěli-
vě vyhlížel pan starosta. Dominikově 
prosbě o udělení práva letošních hodů 
rád vyhověl. Hraj muziko, pořád hraj!  
A tak se díky DH Topolanka roztančil 
celý taneční parket v zámeckém parku.

Dobrá nálada neskončila se soumra-
kem, naopak. K hodovému veselí se už 
připojili i nekrojovaní. Při tanečkách se 
sukně točily do rytmu CM Včelaran. Ale 
ani sobotní zábavou ještě hodování ne-
skončilo, v neděli nás čekala mše svatá. 
Ocenili jsme pochopení kněze Jaroslava 

Kníchala, který nad slovy „večer šohaj, 
ráno šohaj“ přivřel oko. Ale obchůzka 
po dědině, jak velí tradice, musela být. 
Snad se dá říci, že se nenašel krojovaný, 
který by odolal čerstvým řízečkům, vo-
ňavým koláčkům či domácí pálené.  

Děkuji všem nováčkům (a  že jich 
letos bylo), kteří oživili a posilnili po-
čet krojovaných a  samozřejmě všem 
pořadatelům, rodinám a  přátelům, 
kteří pomohli s přípravami k  zdárné-
mu průběhu těch našich hodů. 

Věřím, že se zase všichni ve zdraví 
uvidíme za rok, na těch našich Kate-
řinských.   

Hodům zdar!
Za hodovou chasu 

Barbora Hubáčková

DRAKIÁDA
V  sobotu 15. října se uskutečni-

la drakiáda u vodojemu v Bílovicích. 
Počasí bylo chladné, ale přesto se 
sešlo dost účastníků – převážně ro-
diny s  dětmi. V  čerstvém povětří lí-
tala spousta draků, které si držely na 
provázcích a  pouštěly nejen děti, ale 

i  mnozí dospělí. Větrné podzimní 
počasí jim přímo nahrávalo a  přálo 
úspěšnému letu. 

Pro všechny účastníky byl při-
chystaný špekáček, který si mohl kaž-
dý sám opéct, a pro děti také sladkos-
ti a  pití. Nechybělo samozřejmě ani 

vyhodnocení a předání diplomů nej-
lepším letcům. Díky patří i hasičům, 
bez kterých by se celá akce neobešla. 

Tak za rok zase naviděnou!                                                              
Eva Šáchová

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Je úterý 25.10., 18:00 hod. a z rozhlasu se ozývají pís-

ničky z pohádek. Je už šero, příjemné teplo a od základní 
školy vychází dlouhatánský průvod dětí a  jejich rodičů. 
Všichni jsou vybaveni nádhernými svítícími lampiony. 

Trasa vede kolem bytovek, přes fotbalové hřiště, kde nám 
cestu osvěcovaly kromě našich lampionů jen svíčky. Dále 
pokračujeme přes střed obce, ke stavebninám a  zpět do 
parku přes Pozitivní uličku. Nejen tady si všichni moh-
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li prohlédnout nádherně vyřezané dýně a  jinou výzdobu, 
která je rok od roku na celé trase povedenější.

V cíli naší cesty - v zámeckém parku, který se také na je-
den večer svým vzhledem proměnil v čarodějné doupě, na 
děti čekala sladká odměna a čaj. Kdo chtěl, mohl si opéct 
špekáček a  letos byl poprvé v nabídce i  svařák od našich 
hasičů. Ti se kromě svařáku starali také celou dobu o bez-
pečný průběh celého průvodu, za což jim patří velký dík.

Doufáme, že se všem zúčastněným průvod líbil a za rok 
se sejdeme znovu, minimálně ve stejném počtu jako letos!

Kulturní komise

VÁNOČNÍ JARMARK
V  sobotu 26.11. se zámecký park 

zaplnil stánky, kde si návštěvníci 
mohli nakoupit spoustu zajímavých 
výrobků od dětí z MŠ, ZŠ i místních 
řemeslníků. Nechyběly krásné vánoč-
ní dekorace, domácí cukroví a  jiné 
dobroty nebo třeba adventní kalen-
dáře.

O  příjemnou vánoční atmosféru 
se se svým vystoupením postaraly 
děti z MŠ a DFS Bílovjánek, zazpíval 

ženský pěvecký sbor Nedachlebjanky 
a nechyběl ani FS Včelaran. 

Nezapomněli jsme samozřejmě 
ani na bohaté občerstvení, které jako 
obvykle zajistili naši hasiči. K  dispo-
zici byl zdarma čaj a kdo chtěl přece 
jen něco víc na zahřátí, mohl si koupit 
výborný svařák. Hranolky, palačinky 
nebo uzeniny byly samozřejmostí.

Večer jsme za zpěvu koled v podání 
FS Včelaran slavnostně rozsvítili vá-

noční strom, a tak jsme mohli do ad-
ventního času vykročit pravou nohou.

Závěrem bychom chtěly poděko-
vat všem, kdo se podílel na úspěšném 
průběhu jarmarku a  přiložil ruku 
k  dílu. A  samozřejmě i  Vám všem, 
kteří jste jej navštívili a  podpořili 
všechny šikovné prodejce.

Přejeme Vám krásný adventní čas 
a jen to nejlepší do nového roku!

Členky kulturní komise

VÁNOČNÍ JARMARK OČIMA FS VČELARAN
Náš soubor již tradičně vystupuje na bílovickém Vánoč-

ním jarmarku v zámeckém parku. A tak tomu bylo i letos. 
Co bylo jiné? Obsazení tanečníků a dokonce i muziky! Po-
slední roky je naší stálicí pásmo bílovských sól, kdy si jed-
notliví sólisté postupně poroučí tu svou bílovskou píseň. 
S tímto pásmem jste nás například mohli vidět i v červenci 
v Hluku. Obměnou však byly taneční páry, které se téměř 
všechny prostřídaly a tak se nám obměnila i řada sólistů. 

Další pásmem byl Částkov. Toto pásmo jsme předvedli 
nejen v Hluku, ale i na Bludníku ve Strážnici. Pásmo jsme 
pouze upravili pro podmínky zimních krojů. 

Poslední pásmo, které jsme vám předvedli byl Hluk. 
Toto pásmo bylo vymyšleno před pár lety přímo pro sou-
borový seminář a tak kdy jindy jej “oprášit”, než teď. Hluk 
byl tedy první pásmo, ve kterém se vám seminář ofi ciálně 
představil. 

A jaké jsou novinky ze světa naší muziky? Máme dvě nové 
posily! Nově můžete za smyčci vidět Vaška s  Pavlem, kteří 
omladili naši cimbálovou muziku. 

Doufáme, že první společné vystoupení nové členy 

muziky i souboru nevystrašilo a už se těší na další. A pro ty 
z Vás, kteří by chtěli rozšířit naše řady máme vzkaz: Přijďte, 
rádi Vás vše naučíme. 
Za FS Včelaran - Martina Minaříková 
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ŽIVOT V BÍLOVICÍCH PŘED STO LETY
Slovo kronikáře

Nevěřím příliš na náhodu, ale v ne-
dávném čase se mně dostalo do rukou 
několik dokumentů a fotografi í, které 
doplnily a  oživily některé mé dřívěj-
ší poznámky z  bádání a  navedly mě 
k tomu, abych se mohl blíže rozepsat 
o  dvou zajímavých událostech, které 
se v Bílovicích udály před sto lety. Bylo 
to v  době, kdy vznikla samostatná 
Československá republika, jejíž první 
roky existence znamenaly pro obyva-
tele těžkou zkoušku. Pokračoval eko-
nomický propad zahájený první svě-
tovou válkou, pokračovalo zvyšování 
cen a jak se z bojišť světové války vra-
celi demobilizovaní vojáci, stoupala 
nezaměstnanost. Nedostatek surovin 
a zmenšený trh způsobený rozpadem 
Rakouska-Uherska a hospodářské po-
tíže největšího obchodního partnera 
Německa brzdil průmyslovou výro-
bu v nově vzniklém Československu. 
Oproti poměrům před válkou se na 
vesnici žilo mnohem hůře. První bílo-
vický kronikář Ferdinand Toman za-
znamenává v  bílovické kronice srov-
nání přepočtených cen zboží v  české 
koruně z  roku 1914 a  z  roku 1922. 
Z rozsáhlého seznamu uvádím pouze 
pár příkladů. Kilogram chleba v roce 
1914 stál 0,42 Kč a roku 1922 to bylo 
4,5 Kč, kilogram masa byl v roce 1914 
za 1,70 Kč a  roku 1922 již za 21 Kč, 
kilogram cukru se v roce 1914 koupil 
za 0,80 Kč a roku 1922 byl za 7 Kč, je-
den pár bot přišel před válkou na 15 
Kč a v roce 1922 se pořídil za 220 Kč, 
svrchní kabát zdražil z předválečných 
50 Kč na 800 Kč. 

Začátkem roku 1922 se v  Bílovi-
cích objevily tři malé děti (dva bra-
tři a  sestra), původem ze samarské 
gubernie v  Rusku, z  nichž nejstarší 
navštěvoval III.b třídu, mladší II.a tří-
du a nejmladší sestra I. třídu Obecné 
školy. Po bolševickém převratu, letech 
teroru, občanské války a zničení hos-
podářského systému v Rusku zůstalo 
podle údajů Velké sovětské ency-
klopedie v roce 1921 bez rodičů 4 až 
6 milionů dětí. V  této zoufalé situaci 

západní státy nabídly Moskvě, že mo-
hou přijmout sovětské děti do dočas-
né péče. Sovětská vláda rozhodla, že 
do zahraničí dovolí odjet dvěma ti-
sícům z nich – z toho počtu více než 
čtvrtina měla odjet do Českosloven-
ska. Odmítnutí většího počtu dětí vy-
světlilo sovětské vedení nedostatkem 
záruk řádné fi nanční podpory a hlav-
ně obavou před vykořisťováním a ná-
boženským vlivem nového prostředí. 
Dalším argumentem byla obava, že 
děti zapustí kořeny v  blahobytném 
buržoazním prostředí a  nebudou se 
chtít vrátit zpět do vlasti. V listopadu 
roku 1921 byla uzavřena mezivlád-
ní smlouva mezi Sovětským svazem 
a  Československou republikou, po-
dle níž mělo být do Československa 
dopraveno 600 dětí z  povolžských 
gubernií. Podle smlouvy šlo o děti vý-
hradně ruské národnosti, přednostně 
chlapce ve věku 6 až 12 let. Děti měly 
odjet na dobu minimálně jednoho 
roku, po jehož uplynutí českosloven-
ské úřady neměly činit překážky jejich 
návratu. Po organizačních zmatcích 
způsobených sovětskou stranou se 
před vánocemi 1921 objevil na hra-
nicích vlak s 439 dětmi, které převza-
la československá strana a  načas je 
i s doprovodem umístila do karantén-
ního tábora zřízeného ve vojenských 
kasárnách v Pardubicích. Odtud byly 
postupně rozděleny do českých a mo-
ravských rodin. Jak jsem již napsal, do 
Bílovic přišli tři sourozenci, kteří byli 
umístěni do tří rodin. Jak už tomu tak 
bývá, o  děti neprojevily zájem dobře 
situované rodiny, avšak přihlásily se 
pouze domkařské rodiny: obuvní-
ka Aloise Slováčka a  jeho manželky 
Františky, roz. Vlasatíkové z  chalupy 
čp. 63, dělníka Josefa Kozelky a  jeho 
manželky Amálie, roz. Slováčkové 
z  chalupy čp. 54 a  koláře Františka 
Luběny a jeho manželky Amálie, roz. 
Kozelkové z  chalupy čp. 187. Nechci 
čtenáře unavovat genealogickými gra-
fy, ale již opakující se dvě příjmení 
všech tří manželů ukazuje na jejich 

příbuzenství. Všechny tři děti byly 
velmi nadanými žáky a brzy si osvo-
jily český jazyk. Jejich pěstouni se 
o ně dobře starali, a když po půlroce 
odjížděly děti z Bílovic, velmi těžko se 
s vesnicí loučily.

Druhá událost sice trošku pozděj-
šího data se rovněž týká Ruska, avšak 
tentokrát jde o opačný případ – dob-
rovolné vystěhovaní do Sovětského 
svazu. V  úvodní části bylo stručně 
popsané, že po skončení Velké války 
nebyla situace v  nově vzniklé repub-
lice jednoduchá a  mezi obyčejnými 
lidmi panovala bída. Tehdy se mezi 
chudobnými lidmi v kraji začalo mlu-
vit, že ti co chtějí práci a mají odvahu, 
tak se s  celými rodinami stěhují do 
sovětského Ruska, kde je práce dost. 
Po celé republice se vypravují vlaky 
těchto odvážlivců, kteří chtěli začít 
nový život na východě. Mnozí vesni-
čané měli ještě v paměti své příbuzné, 
kteří před necelými padesáti lety pu-
tovali do tehdy carského Ruska, kde 
jim nabízeli zdarma úrodnou půdu 
k  hospodaření. Myšlenka na nový 
začátek života se ujala i ve Včelarech 

Manželé František a Amálie Luběnovi 
s dcerou Marií (1911 – 1920)
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v chalupách čp. 34 zedníka Bohumila 
Mikošky a  jeho manželky Františky, 
roz. Rozsypálkové a čp. 35, kde tehdy 
bydlel zedník Alois Malanta, který se 
roku 1897 narodil v Horní Moštěnici 
Aloisovi Malantovi a Anně Vašátové, 
kteří potom bydleli v  Bílovicích čp. 
228. Alois Malanta se roku 1921 ože-
nil s Marií Mikoškovou ze Včelar čp. 
35, kde se narodila roku 1902 dom-
kaři Filipovi Mikoškovi (bratrovi 
Bohumila Mikošky čp. 34) a  jeho 
manželce Františce Dostálkové ro-
dem z  Kněžpole. Brzy po svatbě se 
jim narodila jediná dcera Zdeňka 
Malantová, která se později provda-
la za Františka Čechmánka a pozdě-
ji bydleli v Bílovicích čp. 50. Druhý 
narozený syn Čestmír Malanta, kte-
rý se narodil roku 1923 - po dvou 
měsících zemřel. Spolu s  manžely 
Malantovými bydlela v malé chalu-
pě jejich maminka Františka Miko-
šková, jejíž manžel Filip Mikoška se 
navrátil z  války jako 90% invalida 
a  zemřel záhy po svatbě dcery Ma-
rie v  roce 1922 na chronický zánět 
ledvin,  dále potom švagři Josef, Ol-
dřich a František Mikoškovi. 

Hlavním hybatelem myšlenky od-
jezdu ze Včelar byla manželka Marie 
Malantová, která byla dobrodružnější 
povahy a  přemlouvala svého muže, 
aby se vypravili spolu s Mikoškovými 
do Ruska také. Rozvážný Alois Malan-
ta nakonec souhlasil, a  tak se v  roce 
1927 s  pár ranci oděvů ocitli v  ná-
kladních vagonech vlaku spolu s pří-
buznými Bohumilem a  Františkou 

Mikoškovými na cestě do Ruska za 
vidinou lepšího života v daleké zemi. 
Cesta trvala čtrnáct dnů a  na území 
Ruska se dvakrát denně zastavovalo 
na občerstvení, které spočívalo v tom, 
že na každém nádraží byl kohoutek 
s  vřící vodou na přípravu čaje. Jídlo 
měli vystěhovalci vlastní z  domo-
va. Část lidí z vlaku zůstala v Kyjevě 
a  ostatní pokračovali do Caricynu, 
(později Stalingradu, nyní Volgo-
gradu) a zbytek putoval dál za Ural, 
kde utvořili velkou skupinu nazýva-
nou Interhelpo. Malantovi s několika 
rodinami zůstali ve Stalingradu, kde 
jim byly přiděleny byty v  nově po-
staveném činžáku sovětského typu. 
V  jedné větší světnici a kuchyni by-
dleli společně manželé Alois a  Ma-
rie Malantovi s  malou Zdeničkou 
a  jejich příbuzní Bohumil a Františ-
ka Mikoškovi se čtyřmi dětmi Vlas-
tislavem, Bohumilem, Františkou 
a Drahomírem. Na místě však zjistili, 
že skutečnost je jiná, než slibovali or-
ganizátoři, ale nedalo se již nic dělat. 
Muži a dospělejší chlapci dostali prá-
ci při stavbách domů a továren, avšak 
život byl velmi odlišný od toho, co 
bylo doma. Město Cyricyn v té době 
byla obrovská ruská vesnice, kde pa-
noval veliký zmatek. Ve městě byla 
spousta invalidů z  předchozí Vel-
ké války a  následné občanské války. 
Lidé se k sobě chovali krutě, nedalo 
se to srovnat s poměry, na které byli 
zvyklí z  domova na Slovácku. Pro-
tože podmínky v  Caricynu nebyly 
dobré, rozhodly se obě rodiny poslat 

děti vlakem zpět domů do Včelar. Na 
staroměstském nádraží na ně čekala 
stařenka Mikošková, která se jich po-
tom ujala. Po nějakém čase se do Vče-
lar za dětmi vrátili také jejich rodiče, 
kteří poslechli naléhání stařenky Mi-
koškové. Ta jim do Ruska psala v do-
pisech, že se situace v  kraji zlepšuje, 
fi rma Baťa nabírala lidi do továren 
a je tu dost práce. Když se však man-
želé Malantovi a Mikoškovi vrátili ze 
Sovětského svazu domů, neměli to 
jednoduché, protože je nikdo nechtěl 
přijmout do práce. Nevěřili jim, báli 
se jich, že jsou načichlí komunismem 

Oslava diamantové svatby v roce 1981, zleva dcera Zdeňka 
prov. Čechmánková (1921 – 1999), manželé Alois Malanta 
(1897 – 1983) a Marie Malantová (1902 – 1987) a zeť Fran-
tišek Čechmánek (1919 – 1994)

Manželé Josef Kozelek (1857 – 1943) a  Amálie Kozelková 
(1860 – 1940) čp. 54

Poděkování České zemské péče o mlá-
dež na Moravě za péči o  ruského si-
rotka rodině Františka Luběny z  roku 
1923
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Pozdrav z farnosti Bílovice

VÁNOCE – VOŇAVÉ, BÍLÉ A TŘPYTIVÉ ...
Už je to téměř rok a  půl kdy se 

mým novým domovem stala fara 
v Bílovicích. Po jáhenském roce jsem 
se stal kaplanem a svou službu lidem 
vnímám jako Boží řízení. Už v  se-
mináři jsem snil o  farnosti a  práci, 
kterou budu vykonávat. Věkem už 
nejsem nejmladší a  nemám přehna-
né touhy a  nesplnitelné sny. Vím, že 
kněze potřebují všude a záleží jen na 
tom, jak to všechno člověk uchopí. 
Buď bere práci jako nařízenou nebo 
jako poslání. Já vnímám tu svoji, jako 
poslání a  věřím, že ke spokojenosti 
našich farníků. I když spokojenost lidí 
není jediným měřítkem toho, co dě-
láme. Faktorů, které nás ovlivňují, je 
mnohem víc. Někdy má prostě člověk 
lepší a jindy horší den. A jak vnímám 
naši farnost já? Jako velkou rodinu se 
svými radostmi i problémy, v dobrém 
i v tom těžkém. Je to směs lidí různých 
povah, nálad, názorů a obcí různých 
velikostí a  osobitých daností. Co je 
někde pozitivní, může jinde vyvolá-
vat těžkosti, co mají někde rádi, může 
jinde působit přesně opačně… A tak 
to má být, to je ta odlišnost v  celku, 
to je ta barevnost ve svých odstínech, 
o které mluví i papež František. A to 
je velký člověk, moudrý papež, který 
touží po církvi, kde mají lidé domov, 
touží po církvi, kde každý najde po-
chopení, své místo, otevřené dveře 
i  náruč. Papež nemluví o  církvi jako 
o organizaci, která je jen pro vyvolené 
a ostatní nemají nárok. Mluví o lásce 
a  milosrdenství, které hlásal už Pan 
Ježíš. Mluví o  přijetí, mluví o  po-

chopení, mluví o  potřebě naslouchat 
a  nejen poslouchat. Mluví o  radosti 
z eucharistie a ne o stresu, že se nám 
něco nepovede přesně podle předpisů. 
Takovou církev bych chtěl i já a dělám 
všechno pro to, aby takovou i  byla. 
A  církev není jen o  kněžích, ale je 
hlavně o lidech v ní. Za období mého 
pobytu v Bílovicích jsem toho zažil už 
mnoho. Hodně jsem se toho naučil 
a  hodně věcí přehodnotil, na někte-
ré i změnil názor. Změnit svůj názor, 
když je to potřebné, není ostuda, to je 
osobní zralost a dospělý člověk by to 
měl umět. Všechna liturgická slavení 
doplňují i jiné pěkné aktivity, nádher-
ná setkání a  rozhovory, to všechno 
vytváří mozaiku s  názvem ŽIVOT. 
A život je dobré žít naplno, žít ho pří-
tomností a  nemyslet příliš na minu-
lost a budoucnost. Nevím, jak dlouho 
zůstanu v téhle naší farnosti, ale vím, 
že bude mou první. A s první farností, 
s prvním místem, je to jako s první lás-
kou. Nikdy na ni nezapomenete a po-
řád k ní budete mít blízko. To už nikdo 
nezmění a nevezme zpět. Každé ráno 
se budíme a dostáváme od Boha dar. 
Dostáváme 1 440 minut, které může-
me použít, jak uznáme za vhodné, ale 
nemůžeme je přenášet do dalšího dne. 
Záleží jen na nás, jak s nimi naložíme 
a co uděláme. Můžeme se bát použít 
je a nedělat nic, ale hlavně je můžeme 
použít na konání dobra, na šíření lás-
ky a milosrdenství. Snažme se využít 
tohoto daru naplno, naplno ve pros-
pěch jiných a pak nalezneme i vlastní 
štěstí. Štěstí, které není v dnešní době 

samozřejmostí, štěstí, které se nedá 
koupit ani půjčit. Štěstí, které se musí 
žít. Před začátkem adventu jsme v na-
šich kostelích organizovali nádhernou 
akci „Vánoční balíček pro děti z Ukra-
jiny“. Překvapila mě štědrost lidí, kteří 
přispěli na nákup potřebných věcí pro 
děti a  připravili balíčky s  oblečením, 
obuví, hygienickými potřebami, škol-
ními pomůckami a malými drobnost-
mi, které potěší nejen oči, ale i srdíč-
ka dětí ve válkou zkoušené zemi. Jen 
těžko se hledají slova na poděkování. 
Slova, která by vyslovila můj obdiv 
a úctu ke všem, kteří přispěli. Mnozí 
dávají z nedostatku, o to je to krásněj-
ší. Všichni ale dávají s láskou a velkou 
úctou vůči lidem i Bohu. A nejen tato 
akce, ale i  další sbírky a  charitativní 
akce jsou znakem velkého srdce na-
šich farníků, za což jim všem i  touto 
cestou děkujeme. 

Blíží se Vánoce a konec kalendářní-
ho roku. Proto mi dovolte jedno krátké 
zamyšlení: „Vánoce jsou období, kdy je 
láska blízko našim srdcím a naše duše 
ví, že narození Spasitele je událost, kte-
rá mění i  ty největší mrzouty na milé 
lidi a  přináší úsměv a  štěstí nejen do 
očí dětí, ale i  nás dospěláků. A  proto 
nám všem přeji, ať jsou Vánoce obdo-
bím lásky, pokoje a štěstí. Ať v našich 
domovech zavládne mír, radost a po-
hoda. Ať se v  našich srdcích narodí 
nová naděje v lepší a hezčí svět. A rok 
2023 ať nám přinese pozitivní zprávy 
a tu pravou víru.“ 

    František Šary, 
kaplan farností Bílovice a Březolupy         

a mohli by ovlivňovat ostatní dělníky. 
Alois Malanta byl vyučený zedník, 
a tak dělal na stavbách a regulaci po-
toka Březnice. V  té době, kdy začali 
bílovičtí občané pracovat v  okolních 
továrnách v  Uherském Hradišti, Na-
pajedlích a především v Baťově Zlíně, 
se projevila potřeba jejich pravidelné 
dopravy do zaměstnání. Toho vyu-

žil Alois Malanta a koupil si na úvěr 
starší autobus, kterým začal od roku 
1930 vozit lidi do Zlína. V podnikání 
se dařilo a manželé Malantovi si poté 
postavili nový domek v  Bílovicích 
v  části Rybník, jenž dostal čp. 273. 
Jejich souputník Bohumil Mikoška 
se po návratu do Československa od-
stěhoval s  rodinou do rodné Topol-

né, kde se uvádí na čp. 163. Po oku-
paci republiky německým vojskem se 
zapojil do odboje, poskytoval pomoc 
osobám žijícím v  ilegalitě. Za tuto 
činnost byl 16. února 1943 zatčen 
v  Topolné a  vězněn ve Zlíně, Uher-
ském Hradišti a  nakonec v  Breslau 
(Vratislav), kde zahynul 3. října 1943.

          Pavel Krystýn
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Mateřská škola

Kouzelník v MŠ
Hned 13. 9. 2022 navštívil naši MŠ kouzelník a pobavil 

děti i dospělé svojí kouzelnou show veselého TOMA.
Dětem se to velmi líbilo, spolupracovaly a smály se tak, 

že některé nově příchozí děti hned zapomněly i na slzičky. 
Po celou dobu vystoupení se prostorem třídy nesl hlasitý 
potlesk a výbuchy upřímného dětského smíchu.

Štědrý podzim
Podzimní období nabízí spoustu krásných a zajímavých 

činností. Děti velmi rády sbírají přírodniny, třídí je a počíta-
jí, a rozvíjí tak jemnou motoriku, fantazii i tvořivost.

Všemožně využíváme také plody polí a  zahrad. Děti 
především moc bavilo pečení, vaření, krájení, strouhání, 
dlabání, ale úplně nejvíce ochutnávání.

Návštěva pekárny v Topolné
V pátek 7. 10. 2022 se vydaly předškolní děti na exkurzi 

do pekárny Topek v Topolné.
Seznámily se s prostory pekárny a se zájmem pozoro-

valy dění kolem sebe. Viděly, jak se skladuje mouka a se-
známily se i s druhy mouky. Poznávaly, z jakých surovin se 
peče chleba, rohlíky, koláče a navštívily dokonce i prostor 
studené kuchyně a cukrářskou výrobu.

Na závěr si vyzkoušely skládat a počítat pecny chleba do 
beden a ochutnaly i čerstvý rohlík, vytažený přímo z pece.

Na zpáteční cestu ve formě zdravé procházky do MŠ 
nám krásně svítilo sluníčko.

Poděkování patří panu Pařenicovi za zprostředkování 
zajímavé a poučné exkurze.

Návštěva knihovny Bedřicha Bene-
še Buchlovana v Uh. Hradišti

18. 10. 2022 se vydaly děti z předškolní třídy do knihov-
ny v Uherském Hradišti. Cílem bylo seznámit je s prostře-
dím a  pravidly knihovny, objevit kouzlo knih a  podnítit 
zájem o ně.

A jak vše probíhalo? Nejprve jsme se přepravili skleně-
ným výtahem do dětského oddělení. Paní knihovnice děti 
přivítala a názorně za spolupráce dětí ukázala, jak se s kni-
hami zachází. Děti se pohodlně usadily a vyslechly několik 
pohádek, o kterých si následně povídaly.

Postupně se dozvěděly spoustu nových informací. Na-
příklad: jak se kniha vyrábí, jaké může mít podoby a  jak 
se o  ni pečuje. Na závěr si pohrály v  příjemném prosto-
ru dětského oddělení, půjčovaly a prohlížely si knihy dle 
vlastního výběru.

Při zpáteční cestě k autobusu se děti ještě stihly podívat 
na zajímavosti v Uherském Hradišti.
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Výlet do Napajedel, exkurze v ho-
telu Na Chmelnici

V ponurém listopadovém čase jsme dětem zpestřili den 
výletem do Napajedel.

Nejprve děti navštívily kino a zhlédly pásmo vánočních 
pohádek. Atmosféra příjemného prostředí, které bylo při-
praveno jen pro nás, nám učarovala a hned jsme s paní ve-
doucí navázali další spolupráci.

Po ukončení projekce nastal čas na malou svačinu 
a krátkou procházku k hotelu Chmelnice. Exkurzí nás pro-
vedla paní Eliška Kozelková a paní Veronika Bílá, kterým 
patří velké poděkování.

Děti si prohlédly různé hotelové pokoje, vyzkoušely si 
zazpívat ve velkém sále, projely se výtahem a pokračovaly 
do wellness centra - pivních lázní. Dozvěděly se spoustu 
nových informací i vyzkoušely si nahřátí v infrasauně.

Všichni jsme obdivovali krásný design vnitřního inte-
riéru. Po celou dobu naše průvodkyně trpělivě odpovídaly 
na zvídavé otázky.

Vše jsme zakončili v  hotelové restauraci výborným 
obědem. Odjížděli jsme plni nových znalostí a  krásných 
zážitků z podnětného dne.

Také svátek svatého Martina si děti 
v MŠ velmi užily

Seznámily se s  legendou o  sv. Martinovi, zahrály si 
spoustu her, vyrobily koníky několika výtvarnými techni-

kami, podkovy a meče. Děti zdolávaly náročnou překáž-
kovou cestu, velmi se jim líbila  „jízda na koni“ (židličce). 
Naučily se také tradiční i nové písně a básně o Martinovi, 
které potom zazpívaly kamarádům z  ostatních tříd. Vše 
bylo zakončeno sladkou tečkou. Upekli jsme si svatomar-
tinské rohlíčky, které všem moc chutnaly.

Ale při tom jsme už pilně nacvičovali na Vánoční jar-
mark, kde vystoupily děti ze 3. třídy (Sluníčka) a   před-
školní děti (Květinky). Všichni se moc snažili.

Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat všem rodi-
čům, kteří se jakkoliv zapojili do vánočního jarmarku.

Přestože sv. Martin sníh ještě nepřinesl, zima je už tady. 
Občas tasí drápky a kalendářní rok pomalu končí.  5. 12. 
nás ještě čeká návštěva Mikuláše a jeho družiny a pak už 
si budeme užívat adventní a vánoční náladu. Nezapomeň-
me, že největší vánoční dar je pohoda a láska v rodině.

Hodně zdraví, lásky a spokojenosti ve vánočním čase, 
ale i v novém roce 2023 přejí všem děti a zaměstnanci MŠ.

     Vedoucí uč. Ilona Malinová

Základní škola
BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL 

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se 
v prostorách naší školní jídelny konala 
Burza středních škol. Akce se zúčastni-
li zástupci téměř dvaceti středních škol 
z celého Zlínského kraje,  kteří žákům 
devátých tříd i jejich rodičům předsta-

vili studijní obory, které budou oteví-
rat ve školním roce 2023/2024. Všichni 
zástupci ochotně zodpovídali dotazy 
všech žáků i rodičů. Celou akci hodno-
tíme vzhledem k  vysoké návštěvnosti 
i zpětné vazbě velmi kladně. 

Věříme, že se nám ji podaří zopa-
kovat i v příštím roce a budeme se tak 
moci opět těšit na setkání se zástupci 
středních škol, žáky i jejich rodiči.

                 Mgr. Eva Karlíková
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Vybraní žáci z devátých ročníků naší školy se 24.11. zú-
častnili exkurze do Uherskohradišťské nemocnice.

Šlo zejména o ty žáky, kteří mají zájem o studium obo-
ru Zdravotní sestra či později (po maturitě na gymnáziu) 
o studium medicíny.

Žáci se nejprve dozvěděli něco o hygieně, nejen na od-
děleních nemocnice, ale i o tom, jak by měli hygienu pro-
vádět doma.

Po krátké přednášce se poté rozdělili do skupin a pro-
cházeli nemocnicí.

V rámci exkurze navštívili dětské oddělení, kde se se-
známili s provozem, milými sestřičkami a prošli i pokoje, 
kde mohou děti trávit hospitalizaci se svými rodiči nebo 
hernu, kde se právě vyráběly vánoční dárky pro rodiče.

Potom jsme se přesunuli na oddělení hematologie, kde 
jsme mohli pozorovat kapky krve pod mikroskopem, od-
hadovat krevní skupiny, viděli jsme dobrovolníky, kteří 
právě darovali krev a sledovali jsme proces získávání krev-
ní plazmy z krve.

NÁVŠTĚVA NEMOCNICE V UHERSKÉM HRADIŠTI
Nejvíc naše žáky zaujal propracovaný systém potrubní 

pošty v nemocnici a dokonce mohli poslat i zprávu vybra-
nému oddělení. Děti si vybraly dětské oddělení, kam po-
trubní poštou poslaly tuto zprávu: DĚKUJEME VÁM ZA 
VAŠI KRÁSNOU A ZÁSLUŽNOU PRÁCI.

 Mgr. Eva Karlíková

Akci Vánoční balíček pořádá Ar-
cidiecézní charita Olomouc. Smysl 
spočívá v obdarování konkrétního dí-
těte, kterému dárce zakoupí praktické 
dárky, většinou oblečení, obuv, školní 
a  hygienické potřeby. A  samozřejmě 
také něco pro radost a pro zábavu.

Dárky budou předány dětem na 
Ukrajině v lednu 2023. Zvláště pro ro-
diny, které si nemohly dovolit opustit 
rodnou zem, představuje dárek vý-
raznou materiální pomoc, pro ty děti, 
které nežijí se svými rodiči, je pak ba-

VÁNOČNÍ BALÍČEK
líček symbolickým gestem, že v  jiné 
části světa existuje někdo, kdo na ně 
myslí.

Letos se do této charitativní akce 
zapojila také ZŠ a  MŠ Bílovice. Vá-
noční balíček s dárky, které zakoupi-
li učitelé, dostane Tereza Jurynec. Za 
přáníčko pro Terezku s vyobrazením 
naší školy děkujeme Vendulce Kře-
mečkové, text napsala Kateryna Zha-
balenko, kresbu holčičky připravila 
Anička Luběnová.

Mgr. Věra Polášková

Místní složky

JSDH BÍLOVICE
MLADÍ HASIČI

Dne 8.října 2022 se naši mladí hasiči zúčastnili pohárové 
soutěže v „Závodu požárnické všestrannosti“, který se konal 
v Šumicích nedaleko Uherského Brodu. Družstvo bylo slože-
no z 5členné hlídky, které absolvovalo závod s celkem šesti sta-
novišti. Na trati dlouhé přibližně 2 kilometry, plnily děti různé 
hasičské dovednosti a znalosti, které se v průběhu roku naučily. 
Střelba ze vzduchovky je pro ně nejatraktivnější, není ale vše 
jen o střelbě. V samotném závodu děti musí umět poskytnout 
první pomoc a to uvázáním zlomené ruky a zraněného kole-
ne a následného transportu. V závodu je zahrnuta i orienta-

ce v  mapě pomocí buzoly, poznávání topografi ckých značek 
a vázání uzlů, kterému se věnujeme neustále v rámci příprav na 
uzlovací soutěže.                                         Veronika Pospíšilová
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DRUŽSTVO ŽEN SDH BÍLOVICE
V neděli 18.září 2022 pod záštitou hejtmana ZLK Ing. 

Radima Holiše proběhl 21. ročník soutěže „O zlatý pohár 
hejtmana Zlínského kraje“. Soutěž se konala na hřišti TJ 
Police u Valašského Meziříčí. Byl velice chladný a deštivý 
den a tak byly naše závodní podmínky omezeny. I přes to 
všechno se nám až neuvěřitelně povedlo zaběhnout náš 
nejlepší výsledek sezóny s  časem 16:62 vteřin. Pěknější 
zakončení sezóny jsme si snad ani nemohly přát. Pohár 
hejtmana bude po celý rok vystaven v hasičském muzeu na 
Obecním úřadě v Bílovicích. 

Veronika Pospíšilová

FOTBAL JE V POLOVINĚ SEZÓNY

Každý rok na jaro a na podzim pořádáme s hasiči sběr železa a elektro odpadu. Letos na podzim jsme poprvé zapojili 
do akce i naše mladé hasiče. Ukázali jsme si, jak se správně odpad třídí a jak se řádně zapisuje. V rámci podzimní brigády 
jsme roztřídili odpad i na hasičském hřišti a uložili ho do sběrných kontejnerů. 

                                                                                                   Veronika Pospíšilová

RECYKLUJTE S HASIČI

V  roce 2022 se klub po letech 
dostal k  organizaci a  k  řízení čtyř 
týmů. Start sezóny byl sice trochu 
hektický, ale nakonec se drobné 
kolize vyladily a  nějak si to sedlo. 
Pokusme se tedy udělat jednodu-
chý souhrn: jednotlivé týmy jsou 
přiměřeně stabilizované a v polovi-

ně sezóny se pohybují na předních 
místech svých tabulek!

A  to potěší – hráče, fanoušky 
a  třeba i  nezaujaté občany obce. 
Snad to není jen sportovní štěstí, 
kterého je pochopitelně taky zapo-
třebí, ale výsledek svědomité a  sys-
tematické práce celého klubu - tre-

nérů, hráčů a  všech, co pomáhali. 
Základem je jistě dlouholetá práce 
s mládeží.  Letos převzali trenérskou 
štafetu u  těch nejmenších Víťa On-
drůšek a u přípravky Petr Zemánek 
a  Tonda Dostálek. Pevně doufáme, 
že je to začátek nové generace na-
šich nadějí... 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BÍLOVICE, Z.S.
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Věřme, že v  novém roce dokáží 
naše týmy navázat na úspěchy pod-
zimní části.

Na závěr bych rád poděkoval. Za 
podporu, trpělivost a  pochopení: 
všem manželkám, přítelkyním i  ma-
minkám - že s  námi snesou FOT-
BAL!                                                                                                                                          

      Za TjB -  Sliž

PŘÍPRAVKA
Pro tým přípravky (děti 6 - 10 let) 

byla letošní podzimní sezóna neob-
vyklá. Především se stávající trenéři, 
Marek Kaňovský a Martin Grygar, po 
mnoha letech vynikající práce s  nej-
menšími fotbalisty, přesunuli k  týmu 
žáků. Jako noví trenéři jsme tedy v létě 
Přípravku převzali a  nadále tak v  Bí-
lovicích fungují všechny kategorie 
fotbalové mládeže. Také se výrazně 
obměnilo mužstvo. Téměř polovina 
hráčů postoupila do žáků a do Příprav-
ky jsme s  sebou přivedli většinu dětí 
z  minipřípravky. Ta se mimochodem 
ihned obnovila, zásluhou Víta Ondrůš-
ka a rozrostla se o další generaci dětí.

Podzimní část byla tedy pro všech-
ny v  mnohém nová. Děti si musely 
zvyknout na nás a na nové spoluhrá-
če. My jsme museli poznat nové děti 
a naučit se, jak reagují, jak udržet jejich 
pozornost. Zvládli jsme agendu, která 
souvisí s fotbalovým svazem a organi-
zací zápasů. A  ve výsledku jsme ode-
hráli všech deset zápasů, což byl ten 

nejmenší, ale základní cíl – udržet Pří-
pravku v soutěži. Sestavy hráčů jsme se 
učili skládat a střídat teprve postupně, 
ale vždy tak, aby hráli všichni, malí 
i velcí. Pro představu, v  této kategorii 
se zápas hraje v pěti, plus brankář a na 
zápas se nám těší patnáct dětí z  naší 
Přípravky. Přestože téměř polovina 
kluků a holek ještě nikdy žádný zápas 
nehrála, dokázali jsme čtyřikrát zvítě-
zit, jednou remizovat.

Samozřejmě by to všechno bylo 
velmi obtížné bez organizační podpo-
ry Petra Sliže, který udržuje celý klub 
v chodu a především bez pomoci ostat-
ních rodičů. Ti se zapojují do tréninků 
a pomáhají nám i při utkáních. Podle 
jejich časových možností máme k dis-
pozici „asistenty“ a  můžeme tak tuto 
dobrovolnou činnost pokrýt. Za to jim 
moc děkujeme. Někdy totiž není snad-
né utišit třeba šestnáct rozjitřených 
sportovců, ale hlavně vhodně zorga-
nizovat cvičení tak, aby mělo pro děti 
smysl i při tak hojné účasti na tréninku. 

Zvlášť, když jsou mezi dětmi rozdíly, 
jak věkové, tak v technice s míčem a je 
třeba je rozdělit do více skupin. Proto 
je tato pomoc rodičů neocenitelná.

Nyní, během zimní přestávky, 
máme trénink jednou týdně v  tělo-
cvičně základní školy. To je pro rozvoj 
fotbalových dovedností relativně málo, 
nicméně o  to víc se všichni budeme 
těšit na zelenou trávu. Doufáme, že 
se nám trenérům bude dařit zlepšovat 
organizaci tréninků a volbu vhodných 
cvičení. Protože naučit se zkombinovat 
fotbalový dril se zábavou, kterou pro 
děti fotbal v  tomto věku musí být, je 
pro nás velká výzva. Spousta rad se dá 
přečíst, vyslechnout od zkušenějších, 
ale nakonec si je musíme prožít sami.

Našim malým svěřencům přeje-
me, ať jim fotbal přináší radost a Vám 
všem klidné prožití vánočních svátků 
a mnoho štěstí v novém roce.

Petr Zemánek a Antonín Dostálek, 
trenéři týmu přípravky
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TJ ŽÁCI
Mužstvo žáků vstupovalo do nového soutěžního roč-

níku 2022-23 jako obhájce prvenství z  minulé sezóny, 
v níž pod vedením Romana Strapiny a Milana Mareckého 
vybojovalo titul vítěze Okresní soutěže. V  letní přestáv-
ce však došlo právě na trenérské pozici k  nejvýraznější 
změně. Mužstva se ujali nový trenéři - Marek Kaňovský 
a  Martin Grygar, kteří ukončili dlouhodobé působení 
u přípravky a  ,,povýšili‘‘ do starší kategorie žáků. Něko-
lik změn proběhlo i v hráčském kádru. Do dorostu odešli 
největší opory Ondřej Janků a  brankář Martin Grygar. 
Mužstvo bylo naopak doplněno několika hráči z příprav-
ky. Dva z nich - Martin Polášek a Štěpán Hrubý už za žáky 
občas nastupovali v loňské sezóně a k nim se letos přidali 
i úplní nováčci - Daniela Dostálková, Tomáš Prajka, Jakub 
Dominik a Kryštof Kozák. Po roční pauze se navíc vrátil 
i Petr Ondrůšek. V současné době tak máme v týmu zhru-
ba 20 hráčů. Ten počet je opravdu velký a v systému, kdy 
se zápasy hrají se sedmi hráči v  poli plus brankář, není 
vždy snadné začlenit všechny do hry. Věříme, že to chá-
pou jak hráči, tak i jejich rodiče. Ať už ale někdo hraje víc 
nebo míň minut, jsme jako trenéři přesvědčeni, že všichni 
jsme jeden tým a táhneme za jeden provaz. Nejlepším dů-
kazem toho jsou naše výkony, které jsme doteď předvedli. 
Odehráli jsme deset mistrovských zápasů. Devětkrát jsme 
odcházeli jako vítězný tým. Jedinou prohru jsme museli 
přijmout v Jalubí, které je spolu s námi a Topolnou nej-

většími kandidáty na vítězství v celé soutěži. Všichni totiž 
máme na kontě 27 bodů. Druhá polovina tak bude hodně 
napínavá a tímto Vás zveme na naše jarní zápasy. Na ně 
se již nyní připravujeme. Protože počasí zrovna neláká 
k trénování venku, využíváme jednou týdně možnost tré-
ninku v tělocvičně ZŠ, kde máme k dispozici i posilovnu. 
Na závěr se ještě zaslouží poděkovat rodičům hráčů, za 
jejich podporu, ať už fanděním nebo dopravou dětí na 
zápasy. To je pro nás velká pomoc. I díky Vám všechno 
funguje a tvoříme úspěšný tým!!! 

Hezké Vánoce a  všem hlavně zdraví v  novém roce 
přejí tréňové Marek a Martin

TJ DOROST
Družstvo dorostu, stálý účastník 

krajské soutěže, prošel v  letošní se-
zóně zásadními změnami. V  loňské 
sezóně hráli naši hráči ve sdruženém 
startu pod hlavičkou Jarošova, kde se 
taky odehrála převážná část utkání. 
Jen dva zápasy se hrály v  Bílovicích 
a jeden pak v Mistřicích.

V  letošní sezóně se družstvo pře-
jmenovalo na Bílovice a udělalo nový 
sdružený start s Mistřicemi, které na-
hradily Jarošov. Zápasy se nyní hrají 
na našem hřišti, a  to v  sobotu. Dvě 
závěrečná utkání se hrála v  Mistři-
cích. Kde se sehrají zbylá jarní utkání, 
je zatím nejisté, protože naše hřiště 
nesplňuje v některých kritériích para-
metry krajské soutěže. Nedostatky se 
budeme snažit odstranit během zimní 
přestávky. 

Osa týmu je tvořena převážně 
z  hráčů Bílovic a  Mistřic. Dále jsou 
tam zastoupeni hráči z dalších 5 ves-
nic z  blízkého okolí. To samo sebou 

přineslo komplikace na startu sezóny, 
kdy kádr čítal 35 hráčů. Tuto skuteč-
nost někteří hráči nebo rodiče těžce 
nesli i  když jim bylo nabídnuto hos-
tování v sousedních Březolupech.  Ty 
hrají nižší soutěž, což by bylo ideální 
na rozehrání nově příchozích hráčů 
z žákovské soutěže, protože ne všichni 
mají výkonnost na krajskou soutěž. 

Někteří hráči bohužel činnost 
ukončili, někteří nakonec přijali na-
bídku z  Březolup. Kádr se nakonec 
ustálil na počtu 27 hráčů, z  toho 
jsou 4 brankáři, kdy jedničkou je 
Jan Dostálek, který po sezóně přejde 
do družstva mužů a s ním i dalších 7 
hráčů. K týmu přišlo letos hodně no-
vých hráčů. Největšími posilami jsou 
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AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY ŽÁKŮ A KRAJSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ 
Začátkem října začaly opět naplno soutěže stolních tenistů. V žákovské soutěži je naše družstvo po šestém kole na pěk-

ném 3. místě. 
Naše nejlepší družstvo mužů si vede skvěle v první třídě kraje a po 10. kole je na výborném 2. místě a bojuje o historický 

postup do divize. 

STOLNÍ TENIS BÍLOVICE

FOTBALOVÝ PODZIM MUŽŮ
Na začátku sezóny jsme přivítali 

dvě nové posily a to Lukáše Kamočaie 
a Robina Hromečka. Oba se ukázali, 
jako posily velmi platné, když znač-
nou měrou přispěli k úspěchu týmu. 
U každého bych vyzdvihl dva zápasy. 
U  Kamočaie zápas s  Nezdenicemi, 
kde jsme se dlouho nemohli prosa-
dit. On hned po svém vstupu na hři-
šti asi po 3 minutách dával kontaktní 
gól na 2:1 a nastartoval tak mužstvo 
k  obratu, ze kterého byl nakonec 
jenom bod, ale samozřejmě důleži-
tý. Druhý zápas, který mně nejvíce 
utkvěl v paměti, byl ten poslední, kdy 
ve Strání srovnával na 1:1 a celý zá-
pas odváděl velmi dobrou práci.

Hromeček mi nejvíce utkvěl v pa-
měti svým výkonem v domácím zá-

pase proti lídrovi tabulky z  Traplic, 
kde sice daroval hostům gól, ale na 
oplátku chytil alespoň 6 jasných gólů 
a dovedl tým k remíze. Druhý zápas, 
kde exceloval, se odehrál také ve Strá-
ní, kde v prvních třiceti minutách la-
pil 3 brankové příležitosti soupeře, 
což bylo pro zisk bodu v posledním 
zápase klíčové.

Nejlepšími hráči podzimu byli 
kanonýr Honza Sedlář (9 branek), 
který také umí výborně vyburcovat 
tým a v klíčových momentech vzít si-
tuaci na sebe a David Mikšaník, který 
dlouhodobě podává stabilní výkony. 
Neuvěřitelně pracuje pro tým a  je 
příkladem morálky, jak na trénin-
ku, tak v zápase. Dále bych chtěl vy-
zdvihnout veterány týmu Gajdošíka 

se Zlámalem, kteří když nastoupí, 
jsou stále velkým přínosem na hřišti, 
je na ně stoprocentní spoleh. Předá-
vají týmu klid a  zkušenosti, kterých 
mají oba na rozdávání.

Podzim jsme tedy zakončili na 
krásném 5. místě s 20 body, se ztrátou 
6 bodů na první Nezdenice. Všechny 
zápasy byly vyrovnané, rozhodovalo 
kolikrát více štěstí, než vůle. Závě-
rem bych chtěl poděkovat všem z re-
alizačního týmu, kteří v  tomto roce 
přispěli k  chodu celého TJ Bílovice. 
Jeho novým členem se stal Dalibor 
Hanák jako vedoucí týmu mužů.

Do dalšího roku přeji mnoho 
pevných sil, zdraví a  pohody jak na 
hřišti, tak mimo něj.

         Za TjB - Gajdošík

Nábor mladých stolních tenistů a tenistek
Klub ST Bílovice pořádá začátkem roku 2023 nábor mladých stolních tenistů.
Dívky a chlapci, kteří, mají zájem o stolní tenis, se mohou dostavit v lednu každou středu v 17:30 hod. do tělocvičny 
Základní školy v Bílovicích nebo si domluvit schůzku přímo s trenérem Jirkou Poláškem, tel. 739 672 822.

                                                                                     za  Stolní tenis Bílovice Marek Pospíšil 

Pozvánka na krajskou soutěž:
Dne 19.2.2023 zveme všechny diváky na 18.kolo této soutěže, kdy bude hrát náš nejlepší tým regionální „derby“ 

s týmem z Otrokovic. 

Kryštof Dvouletý ze Slovácka, Ondřej 
Janků a Viktor Strapina, kteří se vrátili 
z Otrokovic a jsou zároveň nejlepšími 
střelci týmu. Ty doplňuje ještě Michal 
Bilavčík z Mistřic. Kapitánem je Lukáš 
Markus z Kněžpole. Tým se i přes těž-
ký los soutěže postupně zvedal a nako-

nec přezimoval na 3. místě za Starým 
Městem a Hlukem. 

Vedoucí týmu je Jiří Saitz, trené-
rem je Roman Strapina, který muž-
stvo před sezónou převzal. V zimě nás 
čeká turnaj na umělé trávě v  Otro-
kovicích a taky příprava v hale, která 

rozhodne o tom, jestli se udržíme na 
špici tabulky ve velmi silné a vyrovna-
né skupině. 

 Roman Strapina, 
trenér dorostu TJ Bílovice
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Termíny svozu SKO Bílovice rok 2023

Svoz 1x za 14 dnů po celý rok
7.1. 21.1. 4.2. 18.2. 4.3. 18.3. 1.4. 15.4. 29.4. 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7.  
22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 28.10. 11.11. 25.11. 9.12. 23.12.   

6.1. 20.1. 3.2. 17.2. 3.3. 17.3. 31.3. 15.4. 28.4. 12.5.
26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9.
13.10. 27.10. 10.11. 24.11. 8.12. 22.12. 

Svoz 1x
za 14 dnů  
po celý
rok

Oznámení - svoz komunálního odpadu

Pozvánky
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