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Nejen o lišce
Bystroušce

aneb jaká zvířata najdeme v Bílovicích

Redakční
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Milí Bílovčáci, sousedé, téma tohoto čísla mi
leželo v hlavě už pěkných pár let. A připomínalo
se pokaždé, když jsem si od kamarádů v Brně
musel vyslechnout, že „tomu přece musím
rozumět, protože su z lontu“. Vždycky jsem
si říkal, jakápak jsme to vesnice… Když jsem
pak loni potkal v lese rodinku prasat s mláďaty
v pruhovaných pyžamech, byl jsem z toho hodně
nadšený (jak v dobrém, tak v nedobrém slova
smyslu). A znovu jsem si musel připomenout,
jestli je to nadšení na místě. Vždyť jako „kluk
z vesnice“ bych takové věci měl přece znát!
Nebo ne? Vždyť kolik z nás vidělo v posledních
pěti letech v Bílovicích krávu, koně s potahem,
kozu… A tak se zrodil nápad věnovat číslo zvířatům žijícím v Bílovicích a okolí. Záměrně jsme
si v redakci řekli, že vynecháme psy a kočky. Na
druhou stranu jsme se těšili i na exotická zvířata
jako třeba pštros, krokodýl… sami jsme nevěděli,
co se na zahradách našich sousedů podaří najít.
No napínat vás nebudu. Ono to totiž s tím naším
vesničanstvím nebude tak horké. Co se týká
exotických zvířat, o těch asi nejexotičtějších jsme
psali ve zpravodaji 2/2016 na straně 10. Největší
překvapení tak možná zažijete při čtení článku
o původu lišky Bystroušky.
Přeci bychom se ale jako lidé žijící na předměstí, tak říkajíc na úpatí Drahanské vrchoviny,
v samotném srdci lesa… (vhodné romantické
výrazy neobsahující slovo „vesnice“ si doplní
každý sám) mohli alespoň lehce orientovat
v „terminologii pro pokročilé“. No, a jelikož humoru také není nikdy dost, nechám na čtenářích,
aby se pochválili za své znalosti, nebo aby si sami
dostudovali významy výrazů (či jejich rozdíly):
býk/vůl, husa, osel, kozel, zmije, ropucha, svině/
čuně, nebo třeba i fešák. Mladší generaci, doufám, nemusíme připomínat oblíbenou lamu nebo
pako. Co by je však mohlo zaujmout, je poněkud
exotická ochechule. Tak co, orientujete se ve
vesnické i nevesnické zvířecí mluvě? ;-)
Za celou redakci vám přeji, aby vás toto číslo
bavilo a hodně zdaru v celém tomto krásném
roce!
Jan Horáček, šéfredaktor
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
posledních pár zim bez sněhu v nás
všech tak trochu vyvolalo pocit, že v zimě
nesněží a nemrzne. Letos se nám však
ukázala zima v plné síle. Děti si užily sněhu
a po dlouhé době se dalo i bruslit na Svitavě. Tolik radosti ze sněhu už neměli naši
pracovníci z údržby, když zápolili s odklízením sněhové nadílky. Myslím si, že vždy
byly místní komunikace sjízdné a chodníky
schůdné. Byť během pár dnů opravdové
kalamity a ledovky to bylo s maximální
opatrností. Tuto zimu jsme dostali i několik
pozitivních ohlasů na údržbu obce a případné lokální nedostatky se řešily obratem.
Pracovníci údržby dělají maximum, mají
stanoveny prioritní úseky, které musí být
sjízdné. Na prvním místě to jsou hlavní přístupové cesty do sídlišť, chodníky a schody
do školy a na vlak, lávka přes řeku. Teprve
poté pokračují s úklidem dalších cest, dle
plánu zimní údržby. Může se tak stát, že
zrovna na vaši ulici či chodník se dostane
údržba později. Prosím, buďte v těchto
případech shovívaví.
Na začátku nového roku, přesně 7. 1.
2017, se opět rozzářil nad Bílovicemi novoroční ohňostroj, hudebně ve spolupráci
s rádiem Krokodýl. Rád bych touto cestou
ještě jednou poděkoval za spolupráci panu
Petru Pošmurnému, starostovi TJ Sokol
Bílovice, a zejména panu Miroslavu Zímovi,
který je autorem ohňostroje. Je určitě
těžké pro každý rok připravit něco nového,
neokoukaného, čím by se ohňostroj za naše
omezené finanční prostředky dal ještě
vylepšit. Letošní finále ohňostroje bylo tou
„třešničkou na dortu“.
Na jaře jsme pro Vás opět připravili farmářské trhy, které se budou konat každý
první čtvrtek v měsíci. Jedná se o akci
oblíbenou a i nadále se organizátoři budou
snažit pozvat takové prodejce či zajistit
sortiment, který je Vámi vyhledávaný.
Chtěli bychom, aby nabízené zboží odráželo aktuální sezonu ovoce či zeleniny.
Na sobotu před Velikonočním pondělím
plánujeme každoroční jarní úklid obce. Rok
co rok se do této akce zapojuje víc a víc
spoluobčanů. Spolu s MC Žirafa rodiče
uklízí dětská hřiště, natírají lavičky. Spolek

Živá tradice uklízí ostrůvek, další občané
husí park, nebo „jen“ okolí svého domu či
trávu u cesty na vlak. Jsme rádi, že nejste
lhostejní ke svému okolí a spolu s námi se
snažíte v Bílovicích nejen bydlet, ale i žít.
Polevily mrazy a rozběhly se práce na
výstavbě ekodvora u nádraží. Věříme, že
se i přes zimní odstávku vše stihne. Na
konci dubna bychom měli konečně mít plně
funkční ekodvůr, kam budeme moci odkládat veškerý odpad. Zvažujeme současně
rozšíření otvírací doby, resp. její stanovení
tak, aby co možná nejvíce vyhovovala potřebám občanů. Snad se nám podaří ještě
víc třídit odpad, aby co nejmenší množství
skončilo v popelnicích bez dalšího třídění
a recyklace.
Zprovozněny byly záznamové kamery
okolo obecního úřadu (Těsnohlídkovo
náměstí, prostor před obecní hospodou
a částečně i Komenského ulice před restaurací U Ševčíků a DPS). Obecní policie
tak může aktuálně, ale i zpětně dohledat
případného pachatele a poskytnout informace PČR. Rozšíření kamer i do jiných
částí obce brání omezené možnosti přenosu záznamu obrazu na služebnu policie,
ale nějaké možnosti nám odborná firma
nabídla, tak uvidíme, zda jsou, či nejsou
reálné.

Na červen připravujeme letos již pátý ročník multižánrového open festivalu „Bílovická
křižovatka“, který se koná 3. 6. 2017 od
14:00 hod., tradičně na hřišti za sokolovnou.
Kdo tento rok vystoupí a jak bude festival
probíhat, se dočtete uvnitř zpravodaje nebo

na webových stránkách obce, či stránkách
festivalu – www.bilovickakrizovatka.cz.
Věřím, že se s Vámi na některých akcích
v obci potkáme. Přeji Vám krásně strávené
jaro a veselé Velikonoce.
Miroslav Boháček, starosta
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Rada obce schválila
kupní smlouvu a smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. 13/2016 KS, VB
o prodeji pozemku p.č. 331/1 o celkové
výměře 80m2, na ulici S.K. Neumanna
nájemní smlouvu č. 31/2016 o pronájmu pozemků p.č. 1220/19,
1174/12, 1226/5, k.ú. Bílovice nad
Svitavou pro umístění 4ks odpočívadel a informačních tabulí
plán zimní údržby obce Bílovice nad
Svitavou
záměr stavby: „Půdní vestavba
rodinného domu, p.č. 180, na ulici
Husova 199, Bílovice nad Svitavou
předloženou projektovou dokumentaci akce „Rodinné domy Mezi
cestami II – SO 09 Protihluková
stěna“ na pozemcích p.č. 480/173,
480/172, 480/161
poskytnutí finančního daru Dětskému domovu Dagmar ve výši
5.000 Kč
Rada obce vzala na vědomí
výroční zprávu Základní školy Bílovice nad Svitavou

JEDNÁNÍ | 04. 01. 2017

Rada obce schválila
• ukončení nájemní sml. č. 1/2015-NP
• zveřejnění záměru na pronájem
pozemku p.č. 1332, ostatní plocha,
o celkové výměře 325 m2, na ulici
Poděbradova

•
•

•

•

•

Rada obce schválila
nového nájemce malometrážního bytu
č. 308 o velikosti 1 + kk v DPS
souhlas s připojením se k akci „Vlajka
pro Tibet 2017“, a to vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. března 2017
zveřejnění záměru na směnu pozemku
p.č. 1181/249 o celkové výměře 12m2
za pozemek p.č. 1181/279 o celkové
výměře 11m2 a prodej zbylé části 1m2
za cenu obvyklou v místě 1.000 Kč/m2
nájemní smlouvu 1/2017 NP o pronájmu pozemku o výměře 37 m2, na ulici
Poděbradova
Rada obce nesouhlasí
s pronájmem ani části pozemku p.č.
1181/7, ostatní plocha, na ulici Polanka.
Obec zadala vypracování projektové
dokumentace na opravu, rozšíření
a zbudování dalších parkovacích míst na
dotčeném pozemku. Po jejím schválení
a provedených stavebních pracích předpokládá prodej stávajících předzahrádek
vlastníkům přilehlých domů.
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Rada obce schválila
• dohodu o zániku nájmu bytu č. 314,
Komenského 733 ke dni 28. 2. 2017
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• souhlas se záměrem stavby „Novostavba RD p.č. 450/42 – přípojka
dešťové kanalizace“, za podmínky, že
přepad do dešťové kanalizace bude
přes zavsakovací jímku v navrhovaném objemu 5,5 m3 tak, aby většina
dešťové vody byla zavsakována na
pozemku žadatele a pouze v případě
přívalových srážek byla přes přepad
svedena do dešťové kanalizace
• vydání turistického razítka obec Bílovice nad Svitavou, které bude umístěno v trafice na nádraží, v knihovně
a na podatelně OÚ
• v souladu se schváleným rozpočtem
obce na rok 2017:
• dotaci z rozpočtu obce pro Spolek
zdravotně postižených Brněnska.,
IČ: 01896172, se sídlem Sportovní
469/13, 664 12 Oslavany, pobočný
spolek Babice a Bílovice nad Svitavou, ve výši 2.000 Kč
• dotaciz rozpočtu obce pro Český
svaz včelařů z.s. základní organizace
Bílovice nad Svitavou, IČ: 66597331,
se sídlem Nejedlého 383/11, 638 00
Brno, ve výši 5.000 Kč
• dotaci z rozpočtu obce pro SK Radiosport z.s. IČ: 65265998, se sídlem
Obřanská č.p. 593, 664 01 Bílovice
nad Svitavou, ve výši 40.000 Kč
• dotaci z rozpočtu obce pro Kynologický klub Bílovice nad Svitavou, IČ:
49461770, se sídlem Lesní č.p. 771,
664 01 Bílovice nad Svitavou, ve výši
10.000 Kč
• dotaci z rozpočtu obce pro Kynologický klub Svitava – Bílovice, IČ:
02772019, se sídlem Jiráskova č.p.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

420, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ve
výši 10.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro „Živá tradice
pro Bílovice„ IČ: 22714910, se sídlem
Komenského č.p. 281, 664 01 Bílovice
nad Svitavou, ve výši 20.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro KODOKAI
BRNO z.s., IČ: 04763394, se sídlem
Spálená 480/3, 602 00 Brno, ve výši
10.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro Bystrouška dětský folklorní soubor z.s., IČ:
26601052, se sídlem Taranzova č.p.
348, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ve
výši 30.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro Sportovní
klub Sígrs z.s., IČ: 22745645, se sídlem
Polanka č.p. 646, 664 01 Bílovice nad
Svitavou, ve výši 15.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro Junák – český skaut, středisko Axinit Brno, z.s., IČ:
60557125, se sídlem Kroftova 14, 616
00 Brno, ve výši 35.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro Lesní Bílovice – Lesní školka, IČ: 22749926, se
sídlem Šebelova č.p. 670, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ve výši 30.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro Liga lesní moudrosti – kmen Stopaři, IČ:
22902074, se sídlem Provazníkova 47,
613 00 Brno, ve výši 30.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s.
Základní organizace Brno – venkov,
p.s., IČ: 75082951, se sídlem Babická
139, 664 84 Zastávka u Brna, ve výši
5.000 Kč
dotaci z rozpočtu obce pro Šikulkové,
z.s., IČ: 01730703, se sídlem S.K. Neu-

VÝPISY USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva Obce
Bílovice nad Svitavou
KONANÉHO DNE 15. 12. 2016 | ZÁPIS Č. 11/2014-2018
Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentu, pro dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
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ZO schválilo program, zvolilo členy návrhové komise, volební komise,
ověřovatele a určilo zapisovatelku,
místostarosta přečetl zprávu o činnosti
rady obce.

manna č.p. 635, 664 01 Bílovice nad
Svitavou, ve výši 5.000 Kč
• dotaci z rozpočtu obce pro MUSICA
Bílovice z.s., IČ: 03921760, se sídlem
Šebelova č.p. 695, 664 01 Bílovice
nad Svitavou, ve výši 11.000 Kč

JEDNÁNÍ | 15. 02. 2017

Rada obce schválila
• zveřejnění záměru na pronájem části
51 m2 z pozemku p.č. 1208/8
• nájemní smlouvu 2/2017 - NP o pronájmu pozemku p.č. 1332 – ostatní
plocha – o celkové výměře 325 m2,
k soukromým účelům, na ulici Poděbradova
• nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti k pozemku p.č. 1217/4 pro
vybudování „Lávky pro pěší a cyklisty
přes Svitavu“
• vypovězení Smlouvy č. č. 400/111/13
o nájmu hrobového místa č. 01500151 na Ústředním hřbitově v Brně.
Pamětní deska umístěná na hrobu
p. Nikolského bude přemístěna
z ústředního hřbitova na místní hřbitov v Bílovicích nad Svitavou.
Rada obce nesouhlasí
• s umístěním stánku na pozemku p.č.
1220/22 k.ú. Bílovice nad Svitavou
dle žádosti č.j. 56/2017
• s vybudováním garáží na pozemku
obce p.č. 280/2, k.ú. Bílovice nad
Svitavou
Martin Vozka,
místostarosta

ZO vzalo na vědomí zprávu finančního
a kontrolního výboru za období roku 2016.
ZO schválilo prodej pozemku p. č. st.
1348 o celkové výměře 172 m², na ulici
Polanka , ve vlastnictví Obce Bílovice nad
Svitavou, za cenu 2.200 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 990/16/2014, celková
kupní cena 378.400 Kč, a k tomu kupní
smlouvu.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.
10/2016.
ZO schválilo rozpočet na rok 2017
a rozpočtový výhled na období 2017 - 2021,
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb.

ZO vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2016 o nočním klidu.
ZO schválilo bezúplatný převod infrastruktury – komunikace a inženýrských sítí
do majetku obce v lokalitě BR16. Předmět
převodu byl vybudován Převodcem na předmětných pozemcích v katastrálním území
Bílovice nad Svitavou. Převodce Předmět
převodu vybudoval vlastním nákladem
a nyní žádá Nabyvatele, aby jej bezúplatně
převzal do svého vlastnictví.
Předmět převodu:
• SO -1IO 02 Vodovod, vodovodní řad „A“
o celkové délce 221,10 m; materiál PE
100 RC 90×5,4
• IO 04 Kanalizace splašková
• stoka „SK I“ o celkové délce 229,04 m;
materiál PP DN 300 (šachty ŠS0-ŠS8)
• stoka „SK II“ o celkové délce 16,14 m;
materiál PP DN 300 (šachty ŠS3-ŠS9)
• SO 02 Dešťová kanalizace
• stoka „DK-I“ o celkové délce 237,80 m;
materiál PP DN 300 (šachty ŠD0-ŠD8)
včetně odlučovače ENVIA TNC 30 s,
akumulační nádrže a vsakovacích vrtů
VV 1hl. 16,00 m a VV 2hl. 18,00 m
• stoka „DK II“ celková délka 12,95 m,
materiál PP DN 300 (šachty ŠD3-ŠD9)
• SO 08 prodloužení veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 480/161,

480/162, 1210, vše v k.ú Bílovice nad
Svitavou,
• SO 05 komunikace a parkoviště, prodloužená komunikace v obytné zóně ul.
Soběšická včetně parkovacích stání a obratiště a zpomalovacích retarderů a dopravního značení na části pozemků parc.
č. 480/104, 480/105, 480/107, 480/161;
1210, vše v k.ú Bílovice nad Svitavou.
ZO rozhodlo o pojmenování nové ulice na
pozemku p. č. 480/161 v k.ú. Bílovice nad
Svitavou (lokalita BR16) názvem Bezová.
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na pozemky p.č. 948/20 a p.č.
1206/5 zapsané v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno
– venkov na LV č. 1016 a LV č. 699, k.ú .
Bílovice nad Svitavou, předmětem převodu
bude část Pozemku, která bude stavbou
trvale dotčena, přičemž tato bude specifikována na základě zaměření skutečného
provedení stavby realizované na Pozemku
v rámci Projektu „Bezpečnostní opatření
pro chodce“, oba za cenu 350 Kč za 1m2.
ZO stanovilo roční ceny za dlouhodobý
pronájem pozemků v majetku obce ve výši:
a) 14 Kč/m2 za pozemky pro nekomerční
užití, převážně sloužící jako zahrádka,
oddychová plocha, rekreace apod.

b) 25 Kč/m2 za pozemky sloužící ke komerčnímu využití, podnikatelské činnosti
nájemce apod.
ZO schválilo vyplacení fondu oprav podle
Pravidel pro prodej vybraných bytů, nebytových jednotek, parkovacích stání a vedlejších
pozemků ve vlastnictví Obce Bílovice nad
Svitavou na Polance, schválených Zastupitelstvem obce 9/2014-2018 konaným dne
16. 6. 2016 pod číslem usnesení č. 17 vlastníkům bytů s tím, že se nevyžaduje podmínka
pro výplatu spočívající v uzavření kupních
smluv ke všem jednotkám v domě zatíženým
právem budoucího převodu. Výplata bude
provedena do 31. 12. 2016. Částka fondu
oprav připadající na byt č. 725/210 v bytovém
domě č. 725 nechť je takto vyplacena jako
mimořádný příspěvek do fondu oprav Společenství vlastníků domu Lesní 725, Bílovice
nad Svitavou, při následném převodu bytu již
nebude obec podíl na fondu oprav nabyvateli
vyplácet. Částka fondu oprav připadající na
byt č. 724/123 a nebytovou jednotku-garáž
č. 724/102 v bytovém domě č. 724 nechť je
takto vyplacena jako mimořádný příspěvek do
fondu oprav Společenství vlastníků domu Lesní 724, Bílovice nad Svitavou, při následném
převodu bytu a nebytové jednotky již nebude
obec podíl na fondu oprav nabyvateli vyplácet.
Vendula Bartáková

nové občánky do života a popřáli jim i rodičům hodně štěstí, zdraví a radosti.
V letošním roce proběhne první slavnostní uvítání dětí v sobotu 27. května. Přihlášku
si můžete vyzvednout osobně na obecním

úřadě (matrika) nebo stáhnou z webových
stránek obce. Přihlášku, prosím, doručte na
matriční úřad nejpozději do 18. dubna 2017.

VÍTÁNÍ

BÍLOVICKÝCH

OBČÁNKŮ

V sobotu 1. října 2016 jsme poprvé
v naší nové obřadní síni přivítali do řad
občanů obce Bílovice nad Svitavu naše
nové, malé občánky. Slavnosti se zúčastnilo 26 narozených dětí se svými rodiči
a příbuznými. Další slavnostní obřad proběhl již 3. prosince 2016, kdy bylo uvítáno
18 nových občánků.
Bílovický Dětský folklórní soubor Bystrouška, pod vedením paní Bohuslavy Hamákové, zpestřil slavnostní akce pásmem
básniček a písní.
Starosta obce pan Miroslav Boháček
a místostarosta pan Martin Vozka přivítali

Daniela Binarová, matrika
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CO V ZÁPISE NEBYLO
Střípky ze zasedání ZO
dne 15. 12. 2016

Při projednávání návrhu rozpočtu pro
rok 2017 se místostarosta na základě
dotazu od občanky rozhovořil o komplikované situaci, která zatím brání vybudování
kanalizace na ulici Havlíčkova. Protože se
debata k tomuto tématu začala protahovat,
navrhl starosta přerušit ji a pokračovat
v ní v rámci bodu Různé, anebo aby občané přišli věc projednat na obecní úřad,
aby se neúměrně neprodlužovalo veřejné
zasedání zastupitelstva.
Vyhláška o rušení nočního klidu obsahuje
mimo jiné seznam ohlášených akcí na rok
2017. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b) této
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna
obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. Pořadatel akce
uvedené v odst. 1 písm. b) oznámí obecnímu
úřadu nejméně 15 dní před pořádáním akce
konkrétní termín akce.

Co se
bude dít?

Pondělí 20. 3. zasedání zastupitelstva obce
Pátek 24. 3. od 10:30 Vítání jara,
palouk "U Luže"
Pátek 24. 3. od 18:30 poslechový
pořad Bod Dylan – R. Lank – v obřadní místnosti OÚ
Úterý 28. 3. 15:00–18:00 velikonoční
dětské dílničky – sál Obecní hospody
Pátek 31. 3. od 19:00 koncert OctOpus – Postní program – P. Lukazewski
a A. Tucapsky – v bílovickém kostele
Pátek 31. 3. Co je psáno, to je dáno
– v obecní knihovně (beseda)
Sobota 1. 4. od 9:00 Jarní běh –
SOKOL – Za Sokolovnou
Čtvrtek 6. 4. 14:00–18:00 Farmářské trhy – na náměstí
Pátek 7.–9. 4. Výtvarný workshop
– v Lišce
Neděle 9. 4. od 15:00 Velikonoční
jarmark – v kulturním sále OÚ
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Obec bezúplatně přebírá do svého vlastnictví vybudované inženýrské sítě v lokalitě
Mezi cestami, kde se připravuje nová výstavba. Tato nová budoucí ulice bude mít
název Bezová.
Místostarosta promítl plány úprav, které
budou provedeny podél hlavního silničního tahu, tj. autobusové zálivy a přechody
u zastávek Cihelna a Obřanská, chodník od
benzinky, osvětlené místo pro přecházení
u benzinky, obnovení bývalého chodníku
na ulici Havlíčkova naproti parketárny.
Akce proběhne s využitím dotace k projektu „Bezpečnostní opatření pro chodce
v Bílovicích nad Svitavou“.
V bodě Různé se starosta mimo jiné ještě
vyjádřil k projektu kanalizace ulice Havlíčkova, který obec nechala zpracovat za téměř
půl milionu korun. Ukázalo se, že stavební
podmínky jsou složité a stavba je velmi finančně nákladná. Momentálně jsou špatné
možnosti získat dostatečné dotace, ale obec
se nezříká hledání nějakého schůdného řeše-

Pátek 21. 4. od 18:30 poslechový pořad Pavel Bobek – R. Lank – v obřadní
místnosti OÚ
Neděle 23. 4. od 18:00 Velikonoční
koncert – BACH´s – v bílovickém
kostele
Čtvrtek 27. 4. MSKA – přednáška
o P. Toufarovi – Farnost – Gorazdův
sál na faře
Pátek 28. 4. Co je psáno, to je dáno
– v obecní knihovně (beseda)
Sobota 29. 4. – 1. 5. Farní pouť –
Polsko (Wadovice, Lagiewniky, Krakov)
Neděle 30. 4. – Pálení čarodějnic –
prostranství v dolní části Trávníků
Květen – X-tet – Rychnov nad Kněžnou – koncert – v bílovickém kostele
(termín bude upřesněn)
Čtvrtek 4. 5. 14:00–18:00 Farmářské
trhy – na náměstí
Sobota 13. 5. od 9:00 rodinný výlet
do centra EDEN v Bystřici pod Pernštejnem – odjezd od Obecního úřadu
– pořádá komise pro rodinu (účast jen
po závazném přihlášení)
Pátek 26. 5. Co je psáno, to je dáno
– v obecní knihovně (beseda)

ní. Občané už další dotazy k této záležitosti
v bodě Různé nevznesli.
Dále starosta i místostarosta v bodě Různé
odpovídali na dotazy ke kapacitě čističky.
Vysvětlovali, že se v ní počítá s řadou už
dávno stojících domů, které dnes napojené
na kanalizaci nejsou, ale v budoucnu se jejich připojení může podařit. Současně se na
základě schváleného územního plánu také
v kapacitě čističky počítá s domy, které se
teprve budou stavět na územích určených
k zástavbě. Kapacitu čističky v budoucnu
může nově relativně zvýšit, pokud se podaří
oddělit dešťovou kanalizaci od splaškové, a  do
čističky se bude dostávat jen ta splašková.
Na základě stížností občanů starosta slíbil
vyvolat jednání s obcí Řicmanice ohledně
nevhodného používání některých místních
komunikací pro cesty občanů z a do Řicmanic. Jde o úseky, které byly budovány jen pro
přístup k domům Bílovic, a které zvýšenou
zátěží trpí a větší frekvence vozidel na nich
působí problém.
Podle záznamů ze zasedání umístěných na
internetové stránky obce zpracovala
J. Skládanková.

Sobota 27. 5. Den dětí (Liška) – za
Sokolovnou
Neděle 28. 5. Koncert BACHSu
v Moravské Třebové – festival Arkády
Červen – Mladé hody (termín bude
upřesněn) – na náměstí
Červen – premiéra divadelní hry
„S tvojí dcerou ne“ – divadlo BOTA
(termín bude upřesněn)
Červen – pohádka pro školu
a školku – divadlo BOTA (termín bude
upřesněn)
Čtvrtek 1. 6. 14:00–18:00 Farmářské trhy – na náměstí
Sobota 3. 6. Bílovická křižovatka
– festival – za Sokolovnou
Pátek 9. 6. Noc kostelů
Sobota 10. 6. od 10:00 – Bílovické
vzpomínání na Rudolfa Těsnohlídka
Sobota 17. 6. Den otců – v Trávníkách – pořádá komise pro rodinu
Pondělí 19. 6. zasedání zastupitelstva obce
Pátek 30. 6. Co je psáno, to je dáno
– v obecní knihovně (beseda)
red.

HISTORIE ŠKOLY
Stavební úpravy
základní školy 1. část
V loňském školním roce, respektive
1. 11. 2016, oslavila naše základní škola
125 let od zahájení činnosti. K tomuto
významnému jubileu jsem se rozhodl napsat něco málo o historii stavebních úprav
budovy naší ZŠ.
Naše cesta začíná rokem 1880, kdy byla
v obci postavena železniční zastávka. Do
této doby vlak Bílovicemi pouze projížděl.
Od tohoto roku se začaly Bílovice rychle
rozšiřovat, počet domů a obyvatel rychle
rostl. S tím souvisí i větší počet dětí školou povinných.
Obec Bílovice v letech následujících usoudila, že stávající budova školy, která byla na
tzv. Staré poště (Tyršova 78), je naprosto
nedostačující. K tomuto rozhodnutí jistě
přispělo také doporučení okresní školní rady,
která výstavbu nové budovy doporučovala.
Na jaře roku 1891 obec zakoupila vhodné
pozemky a ihned se začaly plánovat jarní
stavební práce. Peníze na stavbu si obec
vypůjčila na nízký úrok od knížete Jana
z Lichtensteina.

Stavba započala 4. května 1891 slavnostním poklepáním na základní kámen.
Nechyběly proslovy a na závěr všichni
zazpívali rakouskou hymnu. Ačkoliv bylo
tehdejší léto velmi deštivé, stavba byla
ukončena na konci září téhož roku. Kolaudace a vysvěcení bylo naplánováno na
25. října tak, aby od 1. listopadu 1891 mohl
být zahájen provoz v nově postavené budově. To se také povedlo uskutečnit.
Na den kolaudace byla uspořádána velká
oslava. Domy v Bílovicích byly vyzdobeny
a byly vystavěny dvě slavobrány. Těchto oslav se zúčastnilo přes 2 000 lidí.
Nutno podotknout, že tolik obyvatel v té
době v Bílovicích nežilo (bylo zde ani ne
1 000 obyvatel), takže význam této stavby
přesahoval naši obec. Toto vše se odehrálo za pana ředitele Josefa Tepery, podle
kterého je pojmenovaná ulice v naší obci.
Pan ředitel Tepera působil na škole jako
nadučitel – ředitel - bezmála 30 let. Jeho
vliv na dění v obci byl mimořádný. Mimo
jiné inicioval výstavbu kostela a hřbitova.

Původní budova školy na tzv. Staré
poště, Tyršova 78, kolem roku 1890

Bohužel, fotografie nebo pohlednice školy
z doby před rokem 1921 se nedochovaly.
Na začátku 20. století nadále pokračoval růst počtu žáků. Trend vývoje počtu
žáků a počtu tříd si můžete prohlédnout
v tabulce.
rok

počet
žáků

počet
tříd

průměr
na třídu

1892

191

3

64

1893

187

3

62

1894

203

3

68

1897

183

3

61

1900

159

3

53

1903

183

3

61

1904

194

3

65

1905

199

3

66

1906

202

3

67

1908

239

4

60

1909

258

4

65

1910

271

4

68

1911

250

4

63

1912

269

5

54

1913

278

5

56

1914

307

5

61

1916

334

5

67

V roce 1919 bylo ve škole 366 žáků
v 6 třídách (průměr 61 žáků na třídu).
Učeben ovšem bylo pouze pět. Učilo se na
směny, tzn. starší ročníky chodily do školy
až na odpoledne. Budova z roku 1891 byla
po výstavbě dvoupodlažní. Teprve v roce
1921, za éry dalšího významného ředitele
Josefa Kozlíka, bylo přistavěno další patro
a budova získala téměř současnou podobu.
Školní rok v tomto roce začal z důvodu
opožděných prací na stavbě až v říjnu.
Během tří měsíců byla škola rozšířena
o tři třídy a zrekonstruována musela být
také střecha.
Další významné úpravy budovy proběhly
až roku 1961, ale o tom až příště.
Prosba ZŠ: Pokud někdo z občanů
doma vlastní fotku ZŠ před rokem
1921, tj. pouze jednopatrovou budovu, prosíme o její zapůjčení.
Mgr. Libor Žanda

7

Bílovická základní
škola má svého

PSYCHOLOGA
Že si lidé často představují psychologa
jako čerstvého padesátníka sedícího na
houpajícím se křesle? Nebo jako tajemnou
silou opředenou osobu, kterou potřebuje
pouze ten, kterému momentálně „šplouchá
na maják“?
Věřím, že taková doba (úvah) už je
dávno pryč, a díky tomu, že psychologie
postupem času proniká do většiny oborů
lidského života, na ni nahlížíme odlišně
– s rozumem. Psychology dnes najdeme
v nemocnicích, ve firmách, ve sportovních
oddílech a posledních několik let jsou také
čím dál častěji součástí škol, resp. školního
poradenského pracoviště. Tam společně s výchovným poradcem, metodikem
prevence a případně také speciálním či
sociálním pedagogem tvoří tým s širokou
porcí kompetencí.
Na pozici školního psychologa jsem do
bílovické základní školy nastoupila v polovině října minulého roku. (Předchozí školní
rok jsem působila na jedné ze základních
škol v Pardubicích.) Jedná se o pozici,
která je zde zřízena první školní rok. Žáci
postupně přicházejí na to, že vyhledání pomoci psychologa rozhodně není projevem
slabosti, ale především uvědomění si svého
stavu či situace a následného odhodlání

vše dále řešit. Ať už se jedná o hádku
s nejlepší kamarádkou, nebo hrozící čtyřku
z angličtiny.
Sama za sebe vnímám jako velkou výhodu možnost pracovat na zdejší ZŠ na plný
úvazek, tzn. být ve škole přítomna každý
všední den, jelikož mohu většinu záležitostí
a občas nelehkých situací řešit (skoro)
okamžitě, bez zbytečného odkladu. Každý
den se setkávám se žáky, jejich rodiči a také
učiteli či jejich asistenty, se kterými např.
společně identifikujeme žáky s výukovými
či výchovnými obtížemi. Spolupracuji s třídními učiteli na zlepšení třídního klimatu,
zlepšujeme spolupráci mezi rodiči a učiteli,
pečujeme o žáky integrované, jsme v kontaktu s ostatními školskými poradenskými
či zdravotnickými zařízeními. Práce je to
velmi zajímavá, inspirativní, ne jednoduchá,
ale každý den naprosto odlišná, postrádá
jakýkoli stereotyp.
Mezi nejčastěji řešené oblasti, za dobu
mého působení ve zdejší škole, řadím např.
neshody mezi spolužáky, obtíže ve znovunavázání kamarádství, rodinné problémy,
práci se sebevědomím a sebejistotou, úzkosti. Následuje efektivní učení či kariérové
poradenství, o které nemají zájem pouze
žáci 9. ročníků, ale také osmých či (pře-

ZA POZNÁNÍM

BÍLOVICKÉHO REGIONU

aneb jubilejní 5. ročník Zimního
táboření s liškou Bystrouškou
Je tomu již 5 let, kdy jsme se tehdy
v rámci činnosti komise rozhodli uspořádat první ročník zimního táboření
v okolí naší obce. Cílem byla propagace
obce samé a její okolní přírody. Abychom na organizaci této akce nebyli
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sami, spojili jsme se s vedením lyžařské
sekce Klubu českých turistů a hned
první ročník byl uveřejněn a propagován
v celorepublikovém kalendáři KČT. Tímto
dostala akce zdarma perfektní informační
zázemí. Akce je spolupořádána s pomocí

kvapivě) sedmých, což je velmi příjemné
zjištění. Často se ale také stane, že se žáci
zastaví pro radu, hledají podporu, potřebují
vyslechnout, nahlédnout na situaci z jiného
úhlu pohledu, tzn., ne vždy musíme nutně
řešit na první pohled „závažný problém“.
Konzultace jsou samozřejmě důvěrné, já
sama jsem vázána mlčenlivostí a Etickým
kodexem práce školních psychologů.
A co myslíte, že dělá takový psycholog,
kterého dřív čeká oslava třicetin než
padesátin a houpe se tak maximálně na
křesle své prababičky? Hádáte správně,
stejně jako ostatní smrtelníci, tak i já chodím ráda ven nebo čtu knihy. Stejně tak si
zahraji stolní tenis, deskovou hru, vykreslím
obrázek v antistresových omalovánkách
nebo podniknu menší výlet do zahraničí.
Ale na houpací křeslo mám, myslím, ještě
času dost.
Monika Kolářová

vedení ŠLP Křtiny a bílovického polesí,
kterým tímto za příkladnou spolupráci
děkujeme.
Jedno z nejkrásnějších míst nad obcí
Bílovice je lesní arboretum, patřící ŠLP
Křtiny. Zde se těchto 5 ročníků i uskutečnilo. Akce je pořádána 2. týden v lednu.
Sjíždí se na ni zimní turisté a táborníci
z celé republiky, nejvzdálenějšími byli
účastníci z Chebu a Domažlic. Na tento
ročník se sjelo 22 účastníků, kteří nocovali
v arboretu ve 13 stanech. Počasí nám přálo, konečně byl sníh a noční teplota dosáhla
rekordu těchto táboření, bylo -17 stupňů.
Zároveň se do arboreta přišlo podívat cca

ŽIRAFA PRO DOSPĚLÉ
Když se řekne rodinné centrum Žirafa,
většině z nás nejspíš vytanou na mysli
akce pro děti nebo pro rodiče s dětmi. A je
pravda, že takových aktivit organizujeme
v Žirafě opravdu hodně.
Ohlédnu-li se ale zpět – k začátkům Žirafa vlastně nevznikla tak úplně kvůli
dětem, ale spíše kvůli maminkám, které
na mateřské a rodičovské dovolené kromě
starosti o děti cítily také potřebu dalšího
vyžití, společného sdružování a sdílení
svých schopností a dovedností s ostatními
dospělými. Již od počátku hrála tedy v Žirafě orientace na dospělého návštěvníka
výraznou roli. Přestože se postupem let
programová nabídka centra nejrůzněji
rozrůstala a proměňovala, aktivity určené
výhradně pro dospělé v ní vždy měly a stále
mají své pevné místo.
Z pravidelných kurzů je dospělákům určena každoročně přibližně třetina. Jedná se
často o pohybové aktivity, jako jsou Power
yoga, Fitness yoga, cvičení Body balance,
Čhci-kung či třeba Cvičení s kočárky.
Velký zájem mezi dospělými je pravidelně
i o jazykové kurzy. Momentálně máme
v nabídce tři večerní kurzy angličtiny
s různou úrovní pokročilosti. Velmi vyhledávaný je i kurz Anglické konverzace s rodilými mluvčími, v němž se skupině cca
15 účastníků věnují 3 lektoři. Z výtvarných
kurzů můžeme dospělým nabídnout páteční
odpolední Kurz kresby. Většina kurzů pro
dospělé je vedená externě profesionálními

lektory. Pokud je to možné, snažíme se
spolupracovat s místními lektory z Bílovic
a okolí. Výuku angličtiny proto vede úspěšně
již několik let Šárka Štyksová, a stejně tak
kurz Anglické konverzace vznikl díky Melisse Sýkorové a jejím zahraničním přátelům.
Pod vedením bílovčáků probíhá i Cvičení
s kočárky (vede Barbora Borůvková) nebo
Čhci-kung (vede Jana Skládanková).
Kromě profesionálních lektorů dříve často
vedli kurzy v Žirafě i místní dobrovolníci.
A to na výborné úrovni, a přitom mnohdy
bez nároku na odměnu. Za všechny uvedu
alespoň jeden příklad. Před několika lety
nás oslovila nadšená sportovkyně Soňa
Smržová s tím, že je v Bílovicích nová,
ráda by se začlenila do místní komunity
a je ochotná vést v Žirafě kurz Power yogy.
Prostor pro cvičení jsme Soni rádi poskytli,
protože navazování nových společenských
vazeb a přátelství je jedním z hlavních cílů
našeho centra. Kurz, který byl původně určen pro 10-12 zájemců, se postupně rozrostl
natolik, že jsme jej museli přesunout do
větších prostor v Lišce (navštěvovalo jej až
50 účastníků). V současné době vede kurz
společně se Soňou Smržovou ještě Jana
Ježová a příležitostně i Lenka Kristková.
Vzhledem k tomu, že všechny tři předcvičují bez nároku na odměnu, slouží vstupné
z power yogy k zajištění chodu Žirafy, za
což našim cvičitelkám velmi děkujeme.
V poslední době však takto vedených kurzů
bohužel ubývá.

30 lidí, které zajímal zimní pobyt v přírodě.
Celková účast tak přesáhla 50 lidí.
Ač je tato akce organizačně dost náročná a začíná nabírat sklon k „masovosti“,
rozhodli jsme se v ní pokračovat. Bylo
dosaženo cíle, který jsme si dali, a tím je
propagace obce a jejího okolí. Na další
ročníky zveme bílovické občany, které
zajímá zimní pobyt v přírodě a arboretum samé, které není běžně veřejnosti
přístupné.
Další letošní akce připravované Komisí
pro regionální rozvoj:
• organizace stanového městečka v rámci
akce „Bílovická křižovatka“

• umístění jednoho turistického odpočívadla na vrcholu polní cesty od Soběšické
ulice směrem na Panskou líchu, doplněné infopanelem
• obnovení lavičky na Hradisku na skále
nad Sokolovnou, kde je vyhlídka na obec
udržovaná firmou E.ON
• obnovení dvou laviček a instalace infopanelu po levé straně Červené cesty
mezi Myslivnou lišky Bystroušky a studánkou Leoše Janáčka
• dokončení infotabulí instalovaných
v roce 2016 a jejich umístění na stojany
Josef Zavadil

Při zajišťování nových kurzů je pro nás
samozřejmě důležité zejména to, které aktivity jsou mezi návštěvníky centra žádané.
Díky velké poptávce se nyní například snažíme rozběhnout v pátek v podvečer další
skupinu kurzu Fitness yogy pod vedením
skvělé mladé cvičitelky Dorky Vašíčkové.
Kromě pravidelných kurzů máme v Žirafě
pro dospěláky i velmi pestrou nabídku jednorázových akcí. Nejvýraznější místo mezi
nimi zaujímají vzdělávací akce (přednášky,
besedy a semináře) týkající se vyhledávaných témat jako výchova dětí, mezilidské

autor: Šárka Kučerová

řádková inzerce

Suché palivové dřevo,
tel: 608 065 337
Hledám dům k nastěhování Brno
venkov. Dobré parkování, zahrada.
Cena vyšší není problém (cca do
8 mil.) Pokud by byl dům k rek. cena
ať odpovídá stavu. T: 722 012 297
Sháním byt na Brněnsku – okolní
obce. Spěchá ! T: 774 340 338
Přivýdělek nová šance
www.pracevevolnu.cz
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vztahy, zdravá výživa atp. Aby byla zajištěna
kvalita těchto akcí, snažíme se oslovovat
pro jejich lektorování erudované odborníky.
V letošním roce bychom rodičům rádi představili např. přehled alternativního školství
(Montessori pedagogika, Waldorfská škola,
lesní školky, škola Ježek bez klece) či možnosti skloubení rodinného a pracovního
života (zájemci budou moci též využít
kariérové poradenství). Velmi vyhledávané
jsou i workshopy s tematikou zdravá výživa.
Z těch nejbližších bych vás ráda pozvala
na Kurz pečení domácího kváskového
chleba, který se bude konat pod vedením
Pavly Fialové a ve spolupráci s restaurací
VEGI style 2. března v Brně-Obřanech.
Z výtvarných kurzů určitě stojí za zmínku
Sítotisková dílna vedená výtvarnicí Olgou
Fryčovou Hořavovou (31. 3.). Z větších akcí
nesmím zapomenout na bazárky dětského
oblečení, vybavení a hraček, které pod lehkou taktovkou Žirafy organizují v podstatě
rodiče pro rodiče (do organizace bazárku
se obvykle zapojí více než 20 dobrovolníků).
Jarní bazárek letos proběhne v prostorách
místní ZŠ v sobotu 4. března.
Jak jsem již zmínila, naší snahou je
maximálně podpořit veškeré aktivity, u kterých máme pocit, že budou v Bílovicích
přínosem. Tak se od loňského roku v Žirafě rozběhly například tematické herny,
ve kterých jedenkrát za měsíc seznamuje
Zuzka Čížková ostatní maminky se svými
poznatky souvisejícími s rodičovstvím (jako
je nošení dětí v šátku, bezplenková komunikační metoda atd.). Obdobně začaly v rámci
herny fungovat přibližně 1× za 14 dní kurzy
háčkování pod vedením nadšené háčkařky
Ivety Říčkové. Své profesní znalosti předala
nedávno zájemcům na semináři na téma
Životopis další obyvatelka Bílovic Jana
Bartoňová… A pokračovat bych mohla dále.
Šikovných lidí, kteří mají ostatním co nabídnout, je v Bílovicích opravdu hodně. Možná
jste to právě vy. A možná se chcete o svou
dovednost s ostatními podělit (máte chuť
připravit přednášku, sportovní akci, divadlo,
chcete vést kurz…). Pokud je to v našich
silách, rádi pomůžeme uvést do života jakékoliv smysluplné nápady, se kterými za námi
přijdete. V Žirafě si totiž dospěláci mohou
užívat nejen jako návštěvníci programů, ale
i jako jejich organizátoři. Žirafa má totiž
dospěláky ráda!
Šárka Kučerová
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SKALNÍ DUCHOVÉ
jeskyňářský klub
Skalní duchové začali jako český pokus
o jeskyňářský kroužek, jaké jsou známé
hlavně ve Slovinsku. Vlivem lektorů i dětí
se postupně transformujeme z výcviku
budoucích jeskyňářů spíše do klubu vzájemného průvodcování krajinou. Vedení
klubu se věnuji již skoro pět let a ráda
bych vám svoji zkušenost zprostředkovala. Klub nyní funguje v rámci SVČ
Lužánky – pracoviště Liška.

KDO JSOU SKALNÍ DUCHOVÉ
První tábor s tématikou jeskyní a krasu
jsem uspořádala pod vlivem mé pracovní
stáže ve Slovinsku. Ovlivnila mě jak
organizace, ve které jsem pracovala,
tak místní jeskyňářská kultura. Zvláště
pak důraz na zkušenost s různorodou
krajinou, kterou má CŠOD přímo ve
svém mottu.
Slovinské jeskyňářské kroužky stojí
většinou na osobnostech jednotlivých
členů. Žádný není stejný. V jednom se
více zaměřují na archeologii nebo geologii, ve druhém na lanové techniky nebo
mapování, přitom všechny vedou děti
k tomu, aby z nich byli nadšení jeskyňáři.
V Čechách mi byl inspirací Karel Absolon a jeho neutuchající touha překonat
ono „tajemné ignoramus“ a pohlcení
jeskynní krajinou. Na druhé straně tu byli
jeho „Skalní duši“, bezejmenní dělníci,
kteří mu k objevům pomáhali, avšak dosažení většího či hlubšího místa pro ně nebyl
hlavní motiv. Byli však stejně jako on
pohlcení prostorem a atmosférou místa.
Během let se ke klubu postupně
přidávali a pomáhali nám s ním další
kolegové jeskyňáři a jeskyňářky, kteří
se do podoby klubu výrazně obtiskli
a zanechali v dětech nadšení pro jejich
pohled na jeskyňaření.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1. Pravidlo dvou světel – vždy mít
alespoň dva nezávislé zdroje světla,
resp. v případě dětí, vždy se držet
minimálně ve dvojici.
2. Jeskyně není králík – neuteče, jeskyně
tu je a bude, pokud aktuální podmínky

nevyhovují návštěvě, není potřeba
pokoušet štěstí.
3. Můžu? Můžeš! – pokud se pohybuji na
laně nebo kdekoliv, kde mě někdo jistí,
vždy se ujistím, že o mně ví a dává
na mě pozor, že nelezu bez svolení.
4. Pravidlo prvního a posledního – na
začátku jeskyně je vždy určen ten,
kdo jde první a kdo poslední.
5. Pravidlo housenky – vždy kontroluji
člověka, který jde za mnou, tím se
předejde roztrhnutí skupiny. Pokud se
já zastavím a čekám, udělá to stejné
člověk přede mnou atd.

CO JE NUTNÉ PŘI
POHYBU S DĚTMI
V JESKYNI DODRŽOVAT
Na malé množství dětí je potřeba velké
množství dospělých, aby byla dodržena bezpečnost. Zároveň se s počtem
dospělých i snižuje počet dětí, které
můžete do jeskyně vzít. Pohyb po jeskyni je pro skupinu nad 12 lidí již velmi
omezující. Neustálé čekání ve vlhkém
a studeném prostředí rychle vysiluje
a vyčerpává. Na našich akcích tak většinou bývají na 10 dětí 3 vedoucí. S tím, jak
děti rostou a získávají sílu a zkušenosti,
se poměr proměňuje.
Dbáme na to, abychom v jeskyni v dětech potlačili tendence k soutěživosti
a jednání na úkor skupiny, a naopak podporujeme a upozorňujeme na to, že jde
o prostředí, kde je nutné dobře promyslet
každý krok. Děti si už uvědomují, že
v projevení slabosti je síla. Je mnohem
odpovědnější o svých problémech říct
ostatním, než uvést zbytek skupiny v případné nebezpečí. V jeskyni také musíte
přemýšlet i o cestě nazpátek – zvládnu
ještě tento krok, nebude to už moc úzké,
nebezpečné, budu mít dostatek sil na
návrat? Je to podobné jako v horách,
jen v jeskyni pro vás nepřiletí vrtulník
a záchrana může trvat i několik dnů.
Myslím si, že jde o způsob přemýšlení,
který je dobrý i pro život.
Za Skalní duchy
Barbora Appelová

TÉMA:

NEJEN O LIŠCE
BYSTROUŠCE

ANEB JAKÁ ZVÍŘATA NAJDEME V BÍLOVICÍCH

PRAVDA O BYSTROUŠCE
Každý už asi slyšel o lišce Bystroušce. Liška, která proslavila Bílovice nad
Svitavou. Liška, která možná ještě někde
okolo nás pobíhá a potají sleduje naše
životy. Ale známe ji vůbec? Známe její
pravé jméno? Její minulost? Či dokonce
autora? Ne vždy byl sepsán její příběh na
papírech krytých pevnými deskami knihy.
Kde je tedy její původ? Patří mezi starousedlíky, nebo je spíš náplava? Novinář
a spisovatel Rudolf Těsnohlídek sepsal její
život, ale dozvíme se z jeho knihy o této
lišce vše? A jedna velká otázka zní: Patří
Bystrouška vůbec do Bílovic nad Svitavou? No, považte sami.
Na začátku bychom se asi měli dozvědět, že Bystrouška se původně neměla
jmenovat tak, jak se jmenuje dnes. Jméno
Bystrouška vzniklo díky chybě u první
publikace. Bez této chyby by jí zůstalo
původní jméno: Bystronožka. Její původ
můžeme umístit do okolí hájenky ve Svinově patřícím pod Pavlov na Šumpersku,
tedy přibližně osmdesát kilometrů severně
od Bílovic. Jako sirotka se jí někdy na
konci devatenáctého století ujal místní
revírník Ferdinand Mayer a vychoval ji
mezi svými dětmi a domácími zvířaty. Ten
o svých zážitcích s chytrým liščetem vy-

kládal svému kolegovi Augustinu Kořínkovi
z blízkého Veselí. A právě k němu nastoupil
v roce 1889 na lesnickou praxi budoucí
akademický malíř Stanislav Lolek. Životní
osudy ho nakonec zavály nejenom na míle
daleko od původně vysněného povolání
lesníka, ale i z rodného Palonína až do
matičky Prahy, kde ho navštívil Jaromír
John, jeden z redaktorů Lidových novin,
s prosbou o karikatury či kreslené vtipy.
Spolupráci odmítl s tím, že bude dál kreslit
krajinky. Jaromír John si však mezi jeho
zapadlými věcmi všiml černobílých náčrtků
z roku 1895, které skrývaly hledaný vtipný příběh. A tak se oklikou dostala Liška
Bystrouška z Šumperska po třiceti letech
cestování přes celou naši republiku až
do Bílovic nad Svitavou, kam její životní
příběh zasadil právě Rudolf Tesnohlídek.
Tomu byly svěřeny krátké příběhy ke
karikaturám Lišky Bystroušky a na jejich
podkladě vytvořil improvizovaný novinový
román Liška Bystrouška, který v Lidových
Novinách vycházel pravidelně od 7. dubna
do 23. června 1920.
Příběh byl i zvukově zpracovaný. Pro
Československý rozhlas jej namluvil Karel Höger, herec v pražském Národním
divadle.

A nesmíme zapomenout ani na Leoše
Janáčka. Tento hudební skladatel je v Bílovicích vcelku známý. Možná je to díky
studánce, která se u Bílovic nachází, nebo
díky jeho dílu Příhody lišky Bystroušky.
Tato opera určitě stojí za to, abyste se na
ni šli podívat. Myslím si, že bychom měli
být Janáčkovi vděční za zpracování knihy
Rudolfa Těsnohlídka.
Ale nejen Bílovice se mohou pyšnit liškou
Bystrouškou. Hukvaldy, které jsou i rodištěm Leoše Janáčka, zase zdobí její socha.
Proč jsou tedy Bílovice brány jako
domov lišky Bystroušky? Tato otázka mi
vrtala hlavou nějakou dobu. Možná to bude
textem od Jaroslava Navrátila Píseň lesů
vod a strání, kterou nazpíval Petr Rezek.
V textu se zmiňuje údolí řeky Svitavy jako
„kraj moudrých lišek“. Je toto důvod, proč
jsou Bílovice považovány za domov této
lišky, nebo je důvodem Těsnohlídkova obliba Bílovic nad Svitavou? Může být mnoho
důvodů, proč tomu tak je.
Na Bystroušku by měli být všichni občané Bílovic nad Svitavou hrdí. Je sice považována za postavu z dětského příběhu,
ale oblibu si určitě najde u každého z nás.
Celý příběh této lišky je neskutečně
zajímavý, a rozhodně není tak jednoduchý,
jak si spousta lidí myslí. Pokud jste nečetli
knihu, běžte to rychle napravit.
Ester Tomanová
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POSLEDNÍ MOHYKÁN
V Bílovicích nad Svitavou, tam kde na
konci ulice Husové začíná plaňkový plot
s porcelánovými, malovanými hrnečky
a dál už je jen louka a les, tak přesně tam
bydlí „Poslední Mohykán“. Vážně.
Na mírném kopečku tam stojí rodinný
dům Tůmových a kolem něj se jako kdysi
za starých časů na vesnicích, prohání psi,
kačeny a jiná drůbež. Velmi často celou
tuto romantickou scenerii doplňuje na
louce se pasoucí kůň. Ne, to není pohádka,
to je pravda.

kobylka Monika,
autor Karla Hrabalová

Pan Tůma tu se svými dnes už dospělými dětmi odjakživa chová veškerou zvířecí
havěť a taky zmiňované koně. Dnes už
je poslední z chovatelů koní v zastavěné
části Bílovic proto jsem si dovolila nazvat
jej posledním Mohykánem - snad mi to
odpustí.
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Přišla jsem blíž k domu a přivítala mě
paní Eva i její táta pan Tůma. Zavedli mě
do dvora, kde se v dobrém slova smyslu
zastavil čas v minulém století. Ze stáje na
mě koukla nádherná tažná kobylka nebo
spíše kobyla Monika. Svou mohutností by
se mohla rovnat s hřebci svého druhu tedy
„plemene“ Českomoravského Belgičáka.
Je obrovská. Připomněla mi okamžitě tu
reklamu na pivo nejmenované značky, kde
se formanství dědilo z otce na syna a tito
tažní koně, nebo jim podobní, tahali těžké
vozy se sudy a rozváželi je. Dnes už to je
jen nostalgie a naživo se to moc nevidí…, ale
přesto, kobylka Monika stála přede mnou ve
vší své kráse, nádherná - reálná a mohla by
z fleku natočit zmiňovanou reklamu.
Paní Eva mi vysvětlila, že dvanáctiletou
Moniku mají teprve půl roku a pořídili si ji
odněkud za Rosicemi. Její bratr Zdeněk si
totiž odvedl s sebou koně Matese, kterého
tu měli dříve ustájeného a kterého nyní
potřebuje na práci v lese ve Křtinách. Aby
stáj nezůstala prázdná a pan Tůma měl
nějakou náplň po smrti manželky, koupě
nového koně byla nasnadě. Pan Tůma
má lesnickou školu, jako jeho syn, a celý
život až donedávna, stahoval s pomocí
koní dřevo z lesů. Má tedy s koňmi bohaté
zkušenosti. K lásce ke koním a potažmo
všem zvířatům vede pan Tůma i své děti
a nyní i vnoučata. Na každém kroku je tu
vidět, že tím žijí.
Stáli jsme před stájí a s nadšením si
povídali o všem, co život s koňmi obnáší.
V obláčku cigaretového kouře obcházel
pan Tůma koně málem ze všech stran
a kontroloval, jestli je všechno jak má
být - a mezi tím vykydal hnůj, prostě pořád
jakoby něco dělal. Mezi tím jej jeho dcera
s láskou v hlase peskovala, aby Monču
tolik nekrmil, že za chvíli neprojde vraty…
Smáli jsme se.
„Dnes už koně nikdo chovat nechce,
protože je kolem toho hodně práce“ říkal
pan Tůma a přidával k tomu různá gesta
rukama, zatímco ukládal vidle zpátky na
místo.
Vzpomínáme také na staré časy, kdy
tu v obci měl koně snad každý a jak je to
všechno pomíjivé. Dříve žili běžně lidé

takto v souladu s přírodou a zvířaty. V okolí
už bohužel nejsou žádná pole a zahrádky,
které se dřív obdělávaly, a tak koně není
třeba ani na orání. Tím spíše je tento
ostrůvek vzpomínek na staré časy krásný
a nostalgický.
Eva mi potvrdila, že pan Tůma je, jak se
říká, „ze staré školy“ protože krmí jen tím,
co je už osvědčené, stele slámou a vůbec
upřednostňuje staré nicméně osvědčené
věci. Tak třeba chomout a uzdečka, kterou
Monice koupil je vyloženě v retro stylu
a pan Tůma si ani nedokáže představit, že
by to bylo jinak. „Pasuje to k ní a navíc je
to kvalita“. A má pravdu.
Podle jeho slov nejsou dnes už koňáci to,
co kdysi. Pan Tůma už taky neseče kdejakou louku a krmivo i stelivo si ve velké míře
kupuje, ale jde ke koni každý den několikrát
a tráví s ním spoustu času. Dnešní koňáci
si prý koně pořídí, zajdou se na něm projet
jednu za týden, zatímco se jim o ně stará
někdo cizí - a to prý není ono. Láska ke
koním pak není stejná, jakou má například
on. Asi na tom něco bude.
Pan Tůma mi společně s dcerou ukázal také vozík, který za Moniku zapřahá,
a vyprávěl mi, kam s ním všude v okolí
jezdí a jak je důležité, aby kůň chodil ven
a pásl se třeba v ohradě. Dcera Eva dojíždí
domů do Bílovic z Adamova, aby společně
se sestrou Danou střídavě byla ku pomoci
u všeho, co je zapotřebí. Za dobu, co koně
mají, tak ani nepočítají, kolik je péče o ně
stála a stojí. Mají je pro radost. Občas když
je potřeba veterinář, tak se domlouvají
v Brně, a kováře ze Šlapanic už berou téměř jako rodinného přítele. Kobyla Monika
během rozhovoru vykoukla několikrát ze
stáje a loudila další mrkev. Eva si pochvalovala hlavně to, že je kobylka moc hodná
i k dětem, vnoučatům pana Tůmy. Tady na
koně posazují děti ještě v plínkách.
Dřív by si prý staršího koně nevzali, aby
si jej moli sami vychovat, protože jsou
přesvědčeni, že zvíře kopíruje povahu
člověka, ale u kobylky Moniky udělali výjimku a měli štěstí. Její původní majitel ji
vychoval dobře.
Tak ať se Vám daří a ať Vám koně jdou…
Karla Hrabalová

BÍLOVICKÝ
HOSPODÁŘ LESA

Rozhovor s bílovickým hajným
Ing. Pavlem Podlipným

J

aké vzdělání je potřeba k tomu,
aby se člověk stal hajným?
Lesnické školství má v České republice
dlouholetou tradici. V současné době u nás
působí šest středních lesnických škol, kde
mohou studenti získat lesnické vzdělání
zakončené maturitou. Nejstarší střední lesnická škola je v Hranicích v Olomouckém
kraji, tato škola byla založena v roce 1852.
Po dokončení středoškolského vzdělání
mohou studenti středních lesnických, ale
i jiných středních škol zakončených maturitou, pokračovat ve studiu na Lesnické
a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity
v Brně, nebo Fakultě lesního inženýrství
České zemědělské univerzity v Praze. Na
těchto vysokých školách mohou posluchači
po tříletém bakalářském studiu získat titul
bakalář (Bc.), po pětiletém magisterském
studiu inženýr (Ing.), případně po dalším
tříletém doktorském studiu titul doktor
(Ph.D.). Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny je organizační součástí Mendelovy
univerzity v Brně a slouží k praktické výuce především v rámcistudijních programů
Lesnické a dřevařské fakulty, ale i dalších
fakult univerzity.

B

ílovice Vám byly přiděleny,
nebo jste si mohl vybírat? jak
funguje rozdělování hájoven?
Po dokončení studia na brněnské lesnické fakultě a absolvování základní vojenské
služby jsem hledal zaměstnání v oboru
lesnictví. Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny mě oslovil svojí polohou v blízkosti
Brna, ale především lesními porosty, které
jsou svou dřevinnou skladbou a pestrostí
unikátní. V době mého nástupu nebylo
volné pracovní místo ve venkovním lesnickém provozu, proto jsem v říjnu 1996
nastoupil do funkce mistra dřevařské
výroby na pile Olomučany. Do lesnického
provozu jsem nastoupil až později. Hájenky

v majetku ŠLP Křtiny jsou určeny přímo
pro konkrétní pracovní pozici. Zájmem je,
aby vedoucí polesí, jejich zástupci a lesníci
bydleli v lese na přístupových cestách do
lesních porostů.

Svitava, pravá strana řeky po proudu je ve
správě polesí Vranov u Brna, levá naopak
polesí Bílovice nad Svitavou. Severní hranici
s třetím polesím podniku (Habrůvka) tvoří
Křtinské a Josefské údolí. Součástí polesí
je i Bažantnice Rajhrad a Obora Sokolnice.

S

polupracuje nějak polesí s obcí
Bílovice?
Nejprestižnější společnou akcí Školního
lesního podniku Masarykův les Křtiny
a Obce Bílovice nad Svitavou je každoroční
výběr a předání Těsnohlídkova vánočního
stromu republiky pro náměstí Svobody
v Brně. Tento akt má dlouholetou tradici
a vystačil by na samostatný článek. Po-

Stádečko srn zachycené
fotopastí při krmení.

J

ak dlouho už v našem polesí
pracujete?
Na polesí Bílovice nad Svitavou jsem
nastoupil 1. 1. 2000 do funkce zástupce
vedoucího polesí a 31. 12. 2006, po odchodu Ing. Petra Krakoviče do důchodu,
pak na pozici vedoucího polesí.

J

ak se rozděluje polesí Vranov
a polesí Bílovice – kde je hranice?
Polesí Bílovice nad Svitavou se rozprostírá na jihovýchod od Bílovic n. Svit.
směrem k Velké Klajdovce, Ochozu u Brna,
Březině a Křtinám, polesí Vranov u Brna
naopak na severozápad od Bílovic n. Svit.
směrem k Lesné, Soběšicím a Vranovu
u Brna. Hranici mezi polesími tvoří řeka

lesí Bílovice nad Svitavou spolupracuje
s mnoha občanskými sdruženími, ale také
základní školou při pořádání sportovních
i vzdělávacích akcí. Příkladem může být
Pohádkový les, Svatomartinský lampionový
průvod, Vánoční běh apod. V loňském roce
byly iniciativou obce zbudovány na majetku
ŠLP Křtiny tři odpočívadla a informační
tabule pro návštěvníky lesa, jejichž obsah
se právě tvoří.

J

aký je rozdíl mezi hajným a myslivcem? Spolupracujete?
Hajný, v dnešní terminologii lesník, je
člověk, který se profesně zabývá hospodařením v lese. Pro vykonávání své
profese musí mít odborné vzdělání, jak
již bylo zmíněno. Hospodařením v lese se
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Hájenka lišky Bystroušky

rozumí obnova a výchova lesních porostů
v souladu s právními normami České
republiky.Cílem je dosažení kvalitních,
zdravých a stabilních lesních porostů,
které plní funkci nejen produkční, ale také
rekreační, zdravotní, vodohospodářskou,
půdoochrannou apod. Myslivec je člověk,
který se zabývá chovem a lovem zvěře,
tato činnost je také řízena právními normami a podléhá kontrole státní správy.
Lesní hospodaření a myslivost jsou spolu
úzce spjaty, les je domovem divoce žijící zvěře, se kterou je třeba hospodařit.
Vzhledem k tomu, že v naší přírodě nežijí
velké šelmy, jako například medvěd a vlk,
je člověk jakýmsi náhradníkem pro udržení
přírodní rovnováhy. Stavy divoce žijící
zvěře je třeba udržovat na takové úrovni,

aby neúměrně neškodila na lesních a zemědělských porostech. Lesníci mohou, ale
nemusí být myslivci, při svojí práci však
s myslivci spolupracují. Na Školním lesním
podniku Masarykův les Křtiny vykonávají
myslivost jak zaměstnanci, tak také držitelé
povolenek k lovu zvěře z řad občanů, pro
které je myslivost koníčkem.

J

aké druhy zvěře můžeme v bílovických lesích potkat - co je
vzácné a co naopak hojné? Máme
nějaký endemický druh?
Na polesí Bílovice nad Svitavou se
můžete nejčastěji setkat se zvěří srnčí
a černou (prase divoké). V severní části
polesí v okolí Babic nad Svitavou a Křtin
se vyskytuje také zvěř mufloní a někdy

jelení. Ze šelem je nejčastější liška obecná
a kuna skalní. Na území polesí se lze setkat
i se zajícem a bažantem. Z ostatních volně
žijících zvířat se zde vyskytují i chráněné
druhy, jako například výr velký, čáp černý,
holub doupňák. Z hmyzu bude asi nejzajímavější roháč obecný. Přímo endemický
druh se na území polesí nevyskytuje, ale
máme zde několik chráněných území,
z nichž jedním z nejzajímavějších je Národní přírodní rezervace Hádecká planinka
na samém okraji města Brna. Jedná se
o území s teplomilnou vegetací, kde lze
nalézt například dub cer, dub pýřitý, klokoč
zpeřený, dřín jarní nebo růži bedrníkolistou.Z bylin pak například chráněný kosatec
pestrý nebo kriticky ohrožený hadinec
nachový.Vyskytují se zde také chráněné
druhy hmyzu, včetně motýlů a můr.

P

lánuje se něco většího v polesí
Bílovice? (Nové cesty? Značení? Naučné stezky...?)
V nejbližších letech se na území polesí
Bílovice nad Svitavou neplánuje výstavba
lesních cest či naučných stezek. Děti, mládež i další veřejnost chceme informovat
na akcích tzv. lesní pedagogiky, která se
v posledním období velmi rozšiřuje. Ještě
více chceme využívat v tomto směru naše
webové stránky a Facebook. Velkým počinem bylo v roce 2016 vydání publikace
Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku,
která pojednává o ekosystémových službách univerzitních lesů. Kniha je k dispozici v obecní knihovně.
Otázky pokládala
Vendula Bartáková

Asistenční a vodicí psi

POMÁHAJÍ LIDEM
Víte, jaký je rozdíl mezi asistenčním a vodicím psem? Jaká plemena to mohou dělat
a co všechno ti psi musí zvládat? Odpovědi
jsem dostal při rozhovoru s Olgou Lošťákovou, na kterou jsem dostal tip od MVDr.
Petra Drábka. Já znám Olgu osobně, ale
nevěděl jsem o cvičení psů. Pozval jsem
ji tedy na rozhovor.
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J

ak ses dostala k této práci nebo
co k ní vedlo?
Kynologii jsem se začala věnovat od
svých 15 let. Nejdříve pod Svazarmem,
dělala jsem i pár psů pro vojáky, a speciální
výcviky. Výcvik se tehdy vedl poměrně
tvrdě, po vojensku. Vypracovala jsem se až
na proškoleného výcvikáře psů a figuranta.

Olga Lošťáková

Potom jsem po letech potkala kamaráda
Milana Dvořáka, se kterým jsem zakládala
v roce 1984 kynologické cvičiště v Adamově. On začal cvičit vodicí psy v Praze
a potom přešel do Brna, kde jsem pro něj
pracovala jako cvičitelka.

J

aby jej do budoucna nic nepřekvapilo. Do
roku života se s ním pracuje jako s běžně
připravovaným psem, jen značně šetrně,
aby neměl špatné zkušenosti nebo zlozvyky. V roce života psa se před samotným
zahájením náročného výcviku provedou
zdravotní a povahové testy. Stane se,
že pes přísnými testy neprojde. My psy
nevyřazujeme! Takového psa nabízíme
jako Rodinného psa a docvičuje se pro
konkrétní rodinu bez handicapu.
Musíme vždy najít vhodného psa ke
konkrétnímu klientovi. Pes musí ochotně
aportovat, brát cokoliv do tlamy. To je
ostatně jeho nejdůležitější činnost, pokud
se bavíme o asistenčním psovi. Musí to být

ak je velký královský pudl?
Je vysoký nebo i vyšší než německý
ovčák. Je to takový elegán. Jejich výhoda je
v tom, že nelínají a mnohdy ani ti kříženci
nelínají. Proto je využívají alergici. Oni jsou
trochu tajtrdlíci, rádi aportují, takže je pudl
lákavá volba.

O

bčas psa i seřveš?
Když už by mně to ujelo, radši v tu
chvíli výcviku nechám a věnuji se něčemu
jinému. Nemá smysl vybuchnout, protože
by se akorát více pokazilo, než udělalo. Je
to jako s malým dítětem.

vyrovnané zvíře, ochotné ke spolupráci.
Samotný výcvik asistenčního psa trvá asi
10 měsíců v závislosti na požadavcích
klienta a schopnostech psa. Pes musí
odpovídat aktivitě a schopnostem klienta,
aby byli spokojení oba.

C

do jednoho roku. Dále peníze, které stojí
hodiny výcviku a péče do zhruba dvou let
psa. Cena se vyšplhá na dvě stě padesát
tisíc korun. U vodícího psa pojišťovna
hradí až 90 %. Sehnat pak sponzory na
tolik peněz u asistenčních psů je fakt
náročné.

oužívají se konkrétní rasy?
Je fakt, že asistenční pes může
být i menší plemeno, ale často to bývá
nějaký retrívr, nejčastěji labradorský. Dále
zlatý retriever, flat coated retriever, které
mám zrovna doma, miláčky. Pak se občas
používají němečtí ovčáci, borderkolie, ale
ti jsou pro tuto práci moc energičtí. Musí
to být konkrétní jedinec, který má klidnou,
vyrovnanou povahu. Začali se před časem
využívat pudlové – královský pudl a kříženci pudla se zlatým retrieverem, zvaní
goldendoodle.

J

ak dlouho se věnuješ speciálnímu výcviku psů?
K výcviku psů pro zdravotně postižené
jsem se poprvé dostala zhruba v roce
2000, kdy jsem se začala věnovat výcviku
vodicích psů. Vodicí psi pomáhají lidem
s různým zrakovým postižením. Nedokážu
ani vyčíslit, kolik mi za ty roky prošlo rukama
psů. Naučila jsem se pracovat se zrakově
postiženými klienty. Tato práce mě konečně
naplňovala. Spolupráce trvala do konce
roku 2015, kdy jsem se s kolegyní Jiřinou
Hynkovou rozhodla, že zkusíme něco jiného,
a to výcvik asistenčních psů. Rozjezd firmy
je administrativně náročný, ale práce se psy
nádherná. Zatím pracujeme každá na svou
živnost, ale zakládáme v. o. s.

K

olik tak stojí výcvik jednoho
psa?
Těžko říct, jestli je tohle úplně rozumné
zveřejňovat, protože lidi se toho čísla
zaleknou. Ale když se nad tím zamyslím
v klidu, tak pořizovací cena běžného
štěněte je dvacet tisíc, pak veterinární
péče a výživa, péče a základní výcvik

A

myslíš, že cvičitele může dělat
každý?
Každý ne. Cvičitel především musí mít
znalosti o smečkovém chování psů a měl
by být osobnost, přirozená autorita a samozřejmě musí mít znalosti o potřebách
klientů s handicapem. Hlavně musí mít
strašnou trpělivost. To je někdy hodně
těžké.

o taková práce cvičitele obnáší?
Cvičitel má psa doma a věnuje se mu
v podstatě celý den. Je důležitá celková
výchova, aby uměl pes žít jako člen rodiny.
Pak se postupně zařazují speciální cviky.

V

ýběr a výcvik psa se dělá pro
klienta, nebo univerzálně?
Výcvik psího pomocníka začíná již od
štěněte. Klade se důraz na socializaci, učí
se základy poslušnosti, vodí se do různých
prostor, vozí se dopravními prostředky,

P

A

jak se hradí výcvik asistenčního psa?
Asistenční psi, na rozdíl od vodicích psů,
nejsou hrazeni žádným sociálním odborem. I přesto, že je výcvik asistenčního psa
stejně nákladný. Peníze na vycvičeného
psa je třeba shánět za pomoci sponzorřádková inzerce

www.podnikejzdomova.cz/urbankova1
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ských darů fyzických i právnických osob
a z prostředků veřejné sbírky.

S

ponzoři se hledají přes nějaký
portál?
Lidé v naší společnosti všeobecně chtějí
pomáhat. Kolikrát i ti, co mají málo sami
pro sebe, ještě pošlou nějakou stovku, aby
někomu pomohli. Sponzoři se hledají těžko.
Lidé přispívají více, ale často upřednostňují pomoc konkrétním lidem.
Máme klientku, která je po těžké autonehodě upoutaná k vozíku. Má dvě malé
děti, vážně nemocnou maminku a stará
se sama o domácnost, platí si asistenta.
Asistenční pes jí má usnadnit život. Připravujeme její příběh a současně příběh psa,
kterého připravujeme. Kdyby mi Zpravodaj
mohl v tomto pomoci, s hledáním dárce
– sponzora pro konkrétního klienta, byla
bych moc ráda.

P

řeji vám oběma, ať se podaří
najít sponzora.
Děkuji.

N

a začátku rozhovoru jsi řekla,
že začínáš na „soukromo“. Jak
si hledáš klienty?
To je trochu náročnější, ale protože už
jsem známá mezi nevidomými, tak oni
se zmiňují dál. Mají se mnou zkušenosti
a povykládají to dál. Jsem potěšena, že
předávají dobré reference.

K

dyž jsme u asistenčních psů,
pověz, s čím vším mohou
umět pomáhat?
Pes by měl umět podat předmět (např.
klíče), když klientovi spadne na zem. Dále
podat ze stolu nebo z poličky telefon či
ovladač. Pokud je sluchově postižený klient, tak upozorní na zvonící mobil a přinese
jej. Umí rozsvítit nebo zhasnout světla
v místnosti, otevřít dveře, vyndat prádlo
z pračky nebo dát do pračky.
Samozřejmě je pes společníkem a doprovází klienta na cestě s dětmi do školy
nebo na nákup. Dále se od něj očekávají
prvky canisterapie, to znamená polohování
psa u klienta. A mnoho dalších úkonů.
Pes ještě mimo jiné může vysvlékat.
Začíná se ponožkami, a můžu říct, že
teďka už neexistuje, abych si v klidu obula
ponožky.
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K

dyž je ukončený výcvik psa,
tak se pes nějak testuje, nebo
jde rovnou ke klientovi?
Na konci bývá zkouška, kterou musí někdo druhý posoudit. Musí to posoudit jiný
cvičitel, aby bylo potvrzené, že pes pracuje,
a potom se musí začít pracovat s klientem.
Předávání psa trvá určitou dobu. Musí
se sžít spolu, naučit se jednotlivé cviky
provádět.
Ještě mne napadlo, mnoho lidí řekne:
„Ten pes má krutej život, pořád je v práci“.
Na druhou stranu, když je člověk zdravý, jde
do práce a nechá doma psa 10 hodin zavřeného. Není tohle krutý život? Lidi to hodnotí,
že je nutím k činnosti 24 hodin denně, ale
oni jsou šťastní za kontakt s člověkem.
Nebývají zavíraní a bývají pořád v kontaktu
s tím svým nejmilovanějším člověkem.

S

polupracuje cvičitel s klientem před i po předání psa? Jak
může být dlouhá doba zvykání?
Pes je docvičen na základě konkrétních požadavků a potřeb klienta. Znají
se již před ukončením výcviku, aby
předávání proběhlo co nejlépe. Klient je
proškolen cvičitelem, jaké povely a cviky
pes zvládá a jak se ke konkrétnímu psu
chovat. Cvičitel psa předává v místě
bydliště klienta zhruba týden. Pak jsou
nadále ve spojení.

M

imochodem, mohu se tě Olgo
zeptat, odkud pocházíš?
Jsem původem z domu, kde nyní bydlím. Můj praděda byl místní švec Antonín
Dudek.
Martin Šerák

ODCHYT
TOULAVÝCH
ZVÍŘAT
v Bílovicích
nad Svitavou

V Bílovicích se této činnosti věnuje
Lenka Prudíková, které jsem se zeptala,
jaké má s odchytem zkušenosti, co ji
trápí a kde by viděla možnosti zlepšení
spolupráce s obcí, obecní policií i volajícími občany.

L

enko, jak ses k této činnosti
dostala a jak dlouho ji již vykonáváš?
Od malička mám velice pozitivní
vztah ke zvířatům a v poslední době
spolupracuji i s různými útulky, abych
mohla pomáhat tam, kde je to nejvíce
potřeba. Vypomáhám jak materiálně,
tak i přímou péčí. Vzhledem k tomu, že
obec problematiku odchytu toulavých
zvířat neměla dořešenou, nabídla jsem
se jako nová členka zastupitelstva před
dvěma lety, že bych se odchytu zvířat,
vzhledem ke svým zkušenostem hlavně
se psy, mohla věnovat. Vzala jsem to
vážně a ihned jsem nastoupila na kurz
Odchytu toulavých zvířat na Veterinární
klinice v Brně, která poskytuje certifikaci
potřebnou k vykonávání této činnosti
oficiálně.

J

ak odchyt toulavých zvířat
v Bílovicích funguje?
Na obec, policii nebo přímo mně někdo
zavolá, že se tam a tam vyskytuje pes
bez majitele. Já na místo dojedu, a pokud
tam už pes není, zahájím dohledávání.
Často volající u psa zůstává a čeká na
můj příjezd.

C

Podání klíčů handikepovanému

o odchyt sám o sobě obnáší?
Musím psa uklidnit, nalákat ho
na pamlsky a vzbudit důvěru. Většinou
jsou vyděšení z cizího prostředí apod.
Pomůcky nemám, takže odchyt bývá

občas i komplikovaný. Pokud se pes už
nebrání, dám mu vodítko a beru jej k sobě
domů. U mě zůstává do doby, než vypátrám majitele. Pokud se majitel nepřihlásí
nebo nenajde, tak po uplynutí karantény
hledám nového majitele.

T

o by mě zajímalo, jak při zaměstnání v třísměnném provozu se třemi malými dětmi a dalšími různými povinnostmi, na to
bereš čas a jak třeba dohledáváš
majitele zvířat?
Pokud psa sama neidentifikuji, tak oslovím nejbližší útulky (např. Brno Komín), Psí
detektiv aj. a poptám se, zdali někdo nehlásil ztrátu anebo nehledá psa tohoto popisu.
Zkusím, jestli má pes čip nebo tetování,
které by pomohlo majitele dohledat. Dále
dám fotky a popis zvířete na sociální sítě,
obecní bílovický web, Facebook aj., také
využiji třeba Bílovickou TV a nechám to
vyhlásit obecním rozhlasem. V neposlední
řadě rozvěsím všude letáčky, i po okolních
obcích. Zároveň kontaktuji zastupitele
obecních úřadů okolních obcí a informace
jim předám. Je to časově velice náročné,
a kdybych neměla podporu a pomoc rodiny
a nejbližších známých, nemohla bych to
dělat. Za toto jim patří veliké díky.

odchytu naočkovat, odčervit, koupit vodítko, obojek a jiné pomůcky, a při zdravotních problémech psa se domlouvat s místním veterinářem panem MVDr. Drábkem,
co a jak dál. Moc mi se psy pomáhá a za
toto mu velmi děkuji.
Za dobu dvou let, co to dělám, se s obcí
snažíme dořešit financování výše uvedených výdajů, nicméně vše zatím hradím
já. Obec se mi nyní nabídla, že mi proplatí
koupi čipovačky, přenosného dočasného
kotce a část krmení.
To se mi ani nechce věřit, že to děláš
zadarmo, tolik riskuješ, že Tebe nebo děti
některý pes pokouše, a ještě do toho vrážíš
vlastní peníze. Měla bys dostat nejen zaplaceno, ale ještě k tomu metál za odvahu
a ochotu pomáhat.

na oficiálních stránkách obecního webu.
Existují výjimky, takzvané osvobození
od poplatku. Osvobozen od poplatku
je majitel vlastnící štěně do 3 měsíců
života, majitel strážních psů, majitel psů
nad 80 let a majitel psa z útulku, do dvou
let od adopce. Osvobození od poplatku
z důvodu adopce bude platit i pro psa
odchyceného v obci, který nenajde
původního majitele, ale najde nového
majitele v obci Bílovice n/S.

M

áš nějaký kuriózní případ
odchytu zvířete?
V podstatě každý odchyt je s příměsí
adrenalinu. Vzpomínám třeba na nejdéle
trvající odchyt, kdy jsem v dešti a sama
v lese odchytávala bojácnou fenku

M

ísto, kde zatím psy máš, je nevyhovující. Kde časem budou
odchycení psi přebývat?
Jak jsem uvedla, všechny psy mám u mě
v bytě, kde je postupně zvykám, socializuji, krmím a částečně i cvičím. Nicméně
protože mám doma malé děti, vlastní psy
a kočky, je tato situace plně nevyhovující.
Stále jednáme s obcí o zajištění vhodnějšího místa. Moc riskuji, když odchytávám
cizího psa, u kterého nevím, zdali není zraněný, nakažený nějakou infekční chorobou
nebo není agresivní. Riskuji, že mě nebo
rodinu napadne. Odchycený pes by měl být
v samostatném kotci. Takové vhodné místo
pro umístění 3 až 4 kotců stále v katastru
obce hledáme. Průměrně totiž máme jeden
i více odchytů týdně.

p o lup r a c uj e š n ě j a k t ř e b a
s obecní policií?
Snažím se, ale spolupráce je v současné
době minimální.

J

K

ak je to s krmením? Finance na
granule, popřípadě jiné nutné
výdaje Ti hradí obec?
Výdaje jsou opravdu velké. Není to jen
o granulích. Je potřeba psa do týdnu po

S

olik je vlastně v obci oficiálně
vedených psů, za které se platí
poplatky?
V Bílovicích nad Svitavou je evidováno
370 psů a výši ročního poplatku najdete

přes dvě hodiny. Promrzlá jsem byla
já i fenka. Nakonec mi přišel manžel
pomoci a podařilo se nám ji společnými
silami odchytit a posléze časem i najít
pána. Také jsem řešila případ čerstvě
narozených koťat, které někdo vyhodil
k popelnici a nechal je tam napospas
osudu. Kojili jsme je po dvou hodinách,
našli jsme i cizí kojící kočku, ale i přes
tuto veškerou snahu nakonec nepřežily.
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apadá mě, že kdyby byly
v obci nějaké oplocené
prostory, hřiště pro psy, kde by
je mohli majitelé pustit na volno,
že by Ti možná ubylo práce…
To je dobrý nápad, já to zkusím obci
navrhnout, a uvidíme. Pomohlo by, kdyby
psi měli čip, na obojku štítek s telefonním
číslem apod. To by mi práci hodně usnadnilo. Někteří majitelé ale bohužel nechtějí,
aby se k nim zvíře vrátilo… Bohužel i takové případy vyhozených nebo týraných
psů jsou tady téměř na denním pořádku.

C

A co na
to vedení
obce?

měřené na prohloubení odpovědného
chování člověka k zvířatům, zejména
k zvířatům v lidské péči,
b. finanční nebo jiné zvýhodnění osob,
které se ujaly péče o toulavé nebo
opuštěné zvíře, zejména psa nebo
kočku,
c. odchyt toulavých a opuštěných zvířat
osobou odborně způsobilou k výkonu
této odborné veterinární činnosti
podle veterinárního zákona1f),
d. podporu činnosti k uskutečnění
regulace populace omezováním
nekontrolovaných zdrojů potravy
a neplánovaného rozmnožování
psů a koček podporováním jejich
sterilizace.
2. Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit chovatelům povinnost nechat
trvale označit psy, kteří dosud označeni
nejsou, osobou odborně způsobilou
k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f), a to
prostředky, které způsobují při aplikaci
jen mírnou nebo přechodnou bolest,
zejména tetováním nebo identifikací
čipem. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit povinnost přihlásit
psy do evidence a upravit náležitosti
a způsob vedení evidence označených
psů a jejich chovatelů.
3. Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této
odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f) toulavé a opuštěné
psy v obci, kteří dosud označeni nejsou,
a to prostředky, které způsobují při
aplikaci jen mírnou nebo přechodnou

N

Jako starosta obce jsem oslovil starosty okolních obcí, aby se na připravované realizaci útulku podíleli, jednak
finančně a třeba i možností poskytnutí
prostoru na umístění kotců.
Jednání jsou zdlouhavější, protože
projednat tyto možnosti musí i zastupitelé okolních obcí. Jedná se o finanční
prostředky z rozpočtu obcí.
Obec Bílovice n/Sv. zpracuje novou
Obecně závaznou vyhlášku o pohybu
psů, která bude předložena Zastupitelstvu k projednání a vydání. Dále je
připravována veřejnoprávní smlouva
k předložení zastupitelstvům okolních
obcí ohledně spolupráce v této záležitosti.
Následně dojde k vybudování zázemí
pro útulek, který v zákoně č. 246/1992
Sb., České národní rady na ochranu
zvířat proti týrání v ustanovení § 13b)
stanoví „možnosti obce“, nikoliv však
povinnost.

TOULAVÁ
A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA
1. Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést
a. informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity za-
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htěla bys něco vzkázat čtenářům zpravodaje?
Děkuji všem, kterým není osud ztracených
zvířat lhostejný, a děkuji i za každou pomoc.
Chtěla bych tímto požádat občany o malou výpomoc ve formě starých dek, granulí, hraček,
obojků atd. Vše s radostí přivítám pro naše
čtyřnohé kamarády. Moc nám to pomůže.

K

am Ti mohou občané volat
v případě, že najdou toulavé
zvíře, nebo pro Tebe budou mít
věci k darování?

Kontaktovat mě mohou prakticky
24 hodin denně na telefonu 608 177 221.
Plánujeme, že na webové stránky obce
přibydou informace k odchytům, podmínky odchytů a vydání psa, a pokuty.
Bude nutná i spolupráce obecní policie.
Přeji Ti, aby se všechno dařilo a práce
se zvířaty Tě i nadále bavila.
Karla Hrabalová

bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů
hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa
nebo zjistí-li jej obec, je povinen obci
jí vynaložené náklady na označení
toulavého psa nahradit.
Odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zejména psů a koček, je upraven
rovněž v zákoně č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to v § 42. Provádí jej osoba odborně
způsobilá a vykonávající tzv. veterinární
asanaci, a to na žádost obce, Policie ČR
nebo obecní (městské) policie.
Odchyt může provádět fyzická osoba,
která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto
činnost organizovanou vysokou školou
s veterinárním studijním programem,
složila závěrečnou zkoušku a získala tak
osvědčení o způsobilosti k této činnosti.
Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata
v útulcích pro zvířata mohou pouze
osoby, které mají uvedené osvědčení.
Paní Lenka Prudíková absolvovala
proškolení, které jsme hradili, a úspěšné
složení zkoušky bylo předpokladem, aby
mohl být útulek realizován.
Jsme rádi, že tato zastupitelka si
zvolila toto nelehké předsevzetí pomoci
v naší obci. Jsem potěšen její aktivitou
a konkrétní pomocí. Věřím, že úsilí,
které bylo vloženo do této aktivity, bude
mít letos stanoveno konkrétní pravidla
i zázemí.
Miroslav Boháček, starosta

ZVĚROLÉKAŘ
V JEDNOM KOLE
Od knížky Jamese Herriota, až po
reálný život místního veterináře
MVDr. Petra Drábka.

K

olik máte v evidenci zvířat,
o která se staráte?
Máme v evidenci kolem 400 až 500
pacientů, převážně domácích mazlíčků,
tedy koček, psů, ale i králíky, křečky, morčata a jiné drobné hlodavce. Neošetřuji
např. exotická zvířata, hady, ptactvo nebo
hospodářská zvířata jako třeba koně. Tato
zvířata vyžadují speciální péči i diagnostiku, a proto v případech, kdy se na mě
obrátí chovatel s takovým zvířetem, tak jim
doporučuji specialisty z oboru - většinou
v nedalekém Brně.

J

aké služby tedy nabízíte?
Nabízíme základní veterinární péči,
poradenství, kde se zaměřujeme hlavně
na prevenci, děláme vakcinace, drobné
chirurgické zákroky, např. odstraňování
novotvarů, kastrace, odběry krve, odstranění zubního kamene ultrazvukem,
čipování, vystavení euro pasu a další.
V případech, kdy se na mě obrátí někdo
se složitějším případem, který vyžaduje
například rentgen, endoskopickou diagnostiku, anebo je nutná složitá operace,
kterou rutinně neprovádíme, tak opět
doporučuji kolegy z oboru, kteří se na
danou věc specializují.
MVDr. Petr Drábek v ordinace

Jdu si takhle jednou z vlaku a slyším
rozhovor dvou studentů o prostoru a čase.
Říkám si, uvědomělí to studenti, taková
filozofická debata mě u nich v první chvíli
překvapila. Pak jsem ale zjistila, že se asi
nejedná o žádné budoucí držitele Nobelovy
ceny. Bavili se o hlodavcích. Měli doma dva
křečky… Prostor a Čas.
Každý z nás má doma nějaké to zvířátko, akvarijní rybičky, papouška, psa, nebo
kočku… a protože máme téma zpravodaje
zaměřené na zvířátka, nemůže nám tu
chybět rozhovor s veterinářem, člověkem
a odborníkem přes zvířátka na slovo vzatým, panem MVDr. Petrem Drábkem.

J

ak jste se k tomuto povolání
dostal?
Studoval jsem Veterinární a farmaceutickou universitu v Brně, stejně jako moje
budoucí žena. Měli jsme oba kladný vztah

ke zvířatům, a tak nějak jsme k tomuto
povolání inklinovali už od mládí.

T

o mě přivádí k otázce, jak
dlouho máte v Bílovicích svou
veterinární ordinaci?
Naše ordinace na ul. Husové funguje od
roku 1997. Zastavěním prostoru uličky vznikla čekárna, pak je tu jedna místnost sloužící
jako sklad a místnost, ve které je vlastní
ordinace. Kdyby bylo potřeba, je tu ještě
možnost rozšíření provozu o další místnost.
Ordinaci jsem původně zařizoval pro
svou ženu, protože já se převážně věnoval
veterinární farmacii, ať už jako asistent na
VFU, nebo v distribuci veterinárních léčiv.
Postupem času má žena začala pracovat
ve firmě vyrábějící probiotika, a v ordinaci
jsem teď převážnou většinu času já, i když
stále pracuji i v distribuci veterinárních
farmaceutik.

J

aké máte ordinační hodiny
a je možné ošetření i mimo
tyto ordinační hodiny, pokud je
to akutní?
Ordinační hodiny máme v úterý a ve
čtvrtek 18–20 hodin, nicméně je možné
se domluvit telefonicky, takzvaně na objednávku, a přijít podle dohody, tedy i mimo
ordinační hodiny. (+420 605 504 792),
web:www.veterinarbilovice.webnode.cz
Pokud nemohou chovatelé se zvířecím
pacientem z nějakého důvodu přijet ke
mně, tak za nimi přijedu. Jezdím za pacienty z Bílovic a nejbližšího okolí, např.
Březiny, Ochozu, Kanic, Řícmanic.

J

aký máte názor na péči o zvířata v dnešní době?
Úroveň veterinární péče se posunula velmi dopředu. Majitelé jsou většinou ke svým
domácím miláčkům pozorní a zdravotní
péči včetně té preventivní jim poskytují.
Úroveň provakcinovanosti psů i koček
a prevence některých nemocí je v současné době velmi dobrá.
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M

áte nějaká doporučení pro
chovatele? Jak udržet jejich
miláčky zdravé?
Doporučil bych nezanedbávat prevenci
a krmit kvalitním krmivem bohatým na
živiny a vitamíny.

M

áte nějaký zážitek se zvířaty,
o který byste se rád podělil?
Ano, vyskytují se případy, kdy majitelé,
hlavně u koťat, špatně rozpoznají pohlaví,
např. kocourek tak snadno může dostat
holčičí jméno a majitelé se dozví až v ordinaci, že je to jinak. Občas se také stává,
že z těžce nemocné, naříkající kočky se
vyklube kočka mrouskající. Tyto případy se
opakují každý rok v období ledna až března.

C

htěl byste při této příležitosti
něco vzkázat čtenářům zpravodaje?
Ano, rád bych se omluvil sousedům za
případné komplikace způsobené provozem
veterinární ordinace, zejména zhoršením
již tak dost složité dopravní situace na ulici
Husova a problémy s parkováním návštěvníků ordinace. Chtěl bych tímto poprosit
návštěvníky ordinace, aby neparkovali před
vjezdy rodinných domů. Také velmi děkuji
paní Kutilové za dlouhodobou spolupráci
při odvozu vzorků do laboratoře v Brně.

Noví zvířecí
OBYVATELÉ LIŠKY
Na Lišce se od nového roku zabydlují noví nájemníci. Jedna nájemnice si
našla vyhřívané akvárko, druzí dávají
přednost společnému bydlení. Pojďte
se s nimi seznámit.

AGAMA AGÁTKA
Nejnovější přírůstek a velikostně i největší. Bydlí v Lišce v Ateliéru a má ráda
hodně tepla, stejně jako je v její rodné
Austrálii, říká se jí taky australský drak.
Ta naše lišková se jmenuje Agátka a je
to ještě pětiměsíční mládě. Až vyroste,
může mít až 60 cm a dožít se může
i dvanácti let. Nejraději má cvrčky, ale

Děkuji Vám za rozhovor.
Karla Hrabalová

RYBY
Kroužek rybářů si obstaral pod vedením svého vedoucího akvárium. Budou
v něm plavat ryby, které znají ze Svitavy
a dalších našich řek. Například ježdík
žlutý, hrouzek obecný nebo okoun říční.
Když jim nebude akvárium moc těsné,

Agama Agátka, foto Eva Dvořáková

nepohrdne ani salátem nebo rukolou. Ví,
že vyvážená strava je důležitá.
Naše agama je vousatá, resp. její přesné jméno je Agama vousatá a vousy se
myslí malé bodlinky na krku, ty jí právě
dodávají dračí vzhled. Může se tak někomu zdát děsivá, ale mírnějšího plaza
byste jen těžko hledali. Sama je velmi
plachá a je dobré ji nevylekat, protože by
mohla v šoku pustit ocas a umřít.

TROPICKÉ ŽABKY
Agáta bude mít v ateliéru kamarádky,
dvě tropické žabky. Jména zatím nemají,
a tak budeme rádi, když nám nějaká
poradíte. Pište na Barbora.appelova@
luzanky.cz a třeba právě vaše jméno
zvítězí. Ostatně svoje druhové jméno
mají moc pěkné. Jsou to Pralesničky
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dvoubarvé a mají krásné žluto zelené
zbarvení. Jsou to docela náročné dámy,
protože potřebují v akváriu vodopád,
nebo alespoň tůňku a květiny, nejlépe
orchideje nebo bromélie. Nejsou to
žádné lenošky a po květinách neustále
šplhají nebo se schovávají.

tak se k nim přidá i menší karásek. Ryby
se u nás moc dlouho neohřejí, kluci
z rybářů je budou obměňovat. Až se
o nich dost naučí, vrátí je zpět do řeky.

STRAŠILKY
Stálice našeho ateliéru. Nenápadná
zvířátka, která jsou mistry v maskování.
Na první pohled se může zdát, že máme
akvárium plné jen suchých větviček, když
se ale podíváte blíž, zjistíte, že jde o roztomilé tvorečky různých velikostí. Kdyby
vás tato zvířátka nadchla, není problém si
pár vajíček strašilek odnést ve skleničce
domů. Je to nenáročné domácí zvíře,
kterému stačí trocha vody a zelené listí.
Za Lišku i za naše nové obyvatele vám
i nám přeji brzké a krásné jaro.
Bára Appelová

ABY BYL PES NEJLEPŠÍM

PŘÍTELEM ČLOVĚKA,
potřebuje lásku a hlavně výcvik!
Jestli máte doma psa nebo ještě malé
štěně, tak jistě víte, že to nejsou jen radosti
a mazlení, ale samozřejmě i starosti. Musí
se venčit, krmit, opečovávat. Psí hrátky
končí často tím, že Vám rozkousají Vaši oblíbenou pantofli, nebo jiné pro Vás užitečné
věcí, které oni považují za své hračky.
Aby to tak nebylo, tak každý pes, stejně
jako my lidé, potřebuje nějaké to vychování.
U asistenčních psů existují dokonce i speciální školy, ale u Vašeho psa bude jistě stačit
forma důsledného dodržování povelů, tedy
výcviku. Měli bychom psa naučit alespoň
základní povely, kterými jsou zpravidla:
sedni, lehni, zůstaň, aport apod. Proto se
vyplatí chodit na „cvičák“. Tam Vám doporučí a ukáží triky, jak psa správně vést
a naučit ho věci, které budete pro poklidné
soužití s ním a s okolím potřebovat. Všichni

chovatelé a majitelé psů by měli mít na vycházce psa navodítku, a pokud je na volno,
musí mít náhubek (košík).
Každý obyvatel Bílovic jistě ocení, když
bude pes majitelem správně veden a nebude se strachovat projít kolem Vás.
Samozřejmostí by měl být i úklid psích
exkrementů po psích miláčcích. Obec vybavila střed Bílovic potřebnými sáčky a koši.
Bohužel jen v nově upravené zóně, a tady
by bylo asi dobré trochu apelovat na obec,
aby vyhověla dalším požadavkům pejskařů,
kterých v obci není zrovna málo, a umístila
tyto koše a sáčky na exkrementy na vícero
místech po Bílovicích. Bylo by moc fajn,
kdyby na „pejskaře“ zastupitelé mysleli
a dali to výhledově do plánu, protože všichni
přeci chceme čisté chodníky a trávníky, kde
si mohou děti pak bez obav hrát.

Portos, foto Karla Hrabalová

Smutný kočičí příběh
Jednoho loňského srpnového dne
mi zvonil mobil a volala mi, mně tehdy
ještě neznámá, Lenka. Sháněla kočku,
která ještě krmí svá koťata mateřským
mlékem. Já jsem sice panička kocourka
v poměrně úctyhodném věku 9 let, ale
svůj telefon jsem nabídla sousedům do
uvedení v inzerátu, jímž nabízeli k daro-

vání své poslední kotě, jelikož odjížděli na
dovolenou.
Byla jsem šokovaná tím, co mi moje
nová přítelkyně, sdělila. V igelitové tašce
u popelnic na Polance našla tři čerstvě
narozená koťátka! Jedno už bylo velmi slabé, samozřejmě bez mámy a z toho igelitu
brzy uhynulo. A druhé též. Přesto, že je

Protože mám také psa, začala jsem s ním
navštěvovat místní „cvičák“, konkrétně
Kynologický klub Bílovice nad Svitavou.
Tento klub je dobrovolným, otevřeným
sportovním a zájmovým sdružením, které
mohu vřele doporučit. Psi, chovatelé i cvičitelé tu mají perfektní zázemí a zkušenosti,
takže začátečníkům mají co nabídnout.
Cílem klubu je zajištění všestranného
vyžití zájemců o výcvik psů z řad dospělých
i mládeže. V současné době má klubová
základna 24 aktivních členů. Jejich činnost
je zaměřena na sportovní kynologii a s tím
spojenou zkouškovou činnost, dle NZŘ
a MZŘ. Začínajícím psovodům pomáhají
individuálně krok za krokem. Se svým psem
tedy bez obav můžete přijít, je-li řádně
očkován, odčerven. Nejdříve však od jeho
4–5 měsíců. Na počátkuvýcviku jde spíše
o to, aby se štěně socializovalo na jiné psy
a prostředí, což je velmi důležité. Výcvik
pak probíhá ve ST od 17 hod. a v SO 8:30
hod. letní čas, zimní čas 9:30 hod. Bližší
informace obdržíte na tel. 721 573 420
paní Kubáčová, nebo www.kkbilovicenadsvitavou.webnode.cz/
Každoročně klub také pořádá letní výcvikový tábor, kde je hlavním programem
cvičení se psy. Ráno se trénuje stopa, dopoledne poslušnost a odpoledne je obrana
a poslušnost. Pobyt v táboře je zakončen
klubovým přeborem. Tradicí kynologického
klubu se staly i společné vycházky se psy
po okolí Bílovic, které si oblíbili jak psi, tak
i jejich majitelé.
Je jen na vás, zda svého miláčka budete
drilovat povely doma, nebo ho vezmete
mezi ostatní psy a něco ho tu naučíte. Já už
mám ale jasno… získala jsem tu nové přátele
a jedu se svým psem a ostatními psovody
na letní tábor, a těším se už jak malá holka.
Karla Hrabalová

Lenka již několik dní ve dne v noci krmila
speciálním mlékem a zahřívala lahvemi
s teplou vodou.
Slovo dalo slovo a sousedi dali na
dálku souhlas k zapůjčení své kočičky
k nalezenci. Tolik proklamovaný silný
mateřský pud koček se dostavil poměrně brzy, kočka Cecilka koťátko přijala,
olizovala a čistila, ale ono, zvyklé už na
mámu Lenku se savičkou, si s adoptivní
kočičí mámou nevědělo zprvu vůbec
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rady. Kočka byla také nejprve ve stresu
z cizího prostředí. Její kotě se na několik
dnů muselo obejít bez mámy, která ho
venku vše učila. Na chvíli se zdálo vše
v pořádku, kotě sálo, ale přes veškerou
snahu a péči rovněž uhynulo. Mnoho dětí
i dospělých tuto záchranu sledovalo se
zájmem a fandilo. Bohužel, všechny snahy, aktivity a všechna péče byly marné.
Občas ve večerních zprávách slýcháme o kojencích pohozených do popelnice, přestože za rohem je baby-box. Co
je proti tomu několik koťat, že... Dřívější
drsný život na vesnicích byl drsný i pro
zvířata: psi uvázaní na řetězu u boudy,
pouštění maximálně na noc, o běžném
topení koťat nebo jiném usmrcování ani
nemluvě. Žijeme v jiné době, zvířata si
zaslouží naši úctu a respekt. Rčení, že
se někdo „chová jako zvíře“, je velkou

urážkou zástupců zvířecí říše. Jistě, není
možné odchovávat dva vrhy koťat za rok.
Nechtěných koček a psů jsou plné útulky.
Jako jediné rozumné řešení se nabízí kastrace koček i kocourů. Stojí sice nějakou
korunu, ale macek se pak drží více doma,
netoulá se, není konkurentem pro kočičí
rváče a nedělá nechtěná koťata. Z vlastní
zkušenosti vím, že jeho jedinou zálibou pak
zůstávají myši. Pověra, že kastrovaná kočka
myši neloví, je stejně lichá, jako to, že kočky
jsou falešné. Znám několik kočkopsů, co
chodí na zavolání, rozumí, a svým páníčkům
projevují velkou náklonnost a věrnost.
Kočky uctívali staří Egypťané nejvíc ze
všech zvířat – vždyť jim ochraňovaly ročně
tuny obilí v sýpkách. Vznikl-li v domě požár,
Egypťan se nestaral o hašení, dokud kočka
nebyla v bezpečí. Pošla-li kočka, obyvatelé
domu si na znamení smutku ostříhali vla-

Nová aplikace přiblíží návštěvníkům
brněnské zoo zajímavosti ze života zvířat.

CHCETE NÁS MÍT PŘEČTENÉ?
VYZKOUŠEJTE ZOOAPLIKACI!
Bezplatná aplikace, která funguje od
ledna 2017, popisuje zvířata v Zoo Brno
netradičním a zajímavým způsobem.
Návštěvníci si jednoduše načtou QR kód
u expozic se zvířaty a přečtou si pak
vtipné a napínavé příběhy o zvířatech.
Zároveň upozorňuje na aktuální události
a komentovaná krmení. V současné době
aplikace nabízí informace o všech zvířatech kolem hlavní procházkové trasy, tedy
o 73 druzích zvířat.
Aplikace vznikla ve spolupráci Zoo
Brno a Masarykovy univerzity (MU). Na
projektu se podíleli pracovníci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU a studenti oboru Český jazyk se specializací
počítačová lingvistika z MU pod vedením
Mgr. Dany Hlaváčkové, Ph.D. „Studenti
dostali za úkol především tvorbu textů
o zvířatech. A to hned ve dvou variantách:
ve verzi pro děti a pro dospělé. Snažili se
psát texty zajímavým, kreativním způsobem. Museli si zjistit potřebné informace,
které konzultovali s chovateli a kurátory
ze Zoo Brno,“ popisuje záměr Hlaváčková.
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Aplikace nabízí velmi specifické informace o obyvateli konkrétní expozice
– například jeho jméno, oblíbené jídlo.
„V tuto chvíli máme u zvířat cedulku se
základními informacemi, aplikace má ale
poskytnout něco navíc. Do budoucna v ní
chceme nabídnout i bonusy. U některých
zvířat si například bude možné pustit zvuk

sy. Kdo zabil kočku, propadl neúprosně
smrti. Kočky byly balzamovány a jejich
mumie se dochovaly po tisíce let.
Smutný kočičí příběh se odehrál
u nás, v Bílovicích. Je více než zřejmé,
že máme mezi sebou spoluobčany,
kteří jsou něčeho podobného schopní.
Vzpomínám: První kotě přinesl z mateřské školy domů s babičkou bráška,
a to rovnou od paní ředitelky. A od té
doby provázejí kočky život celé naší rodiny, přinášejí nám radost a rozptýlení.
Maminky a tátové chtějí pro své děti to
nejlepší. Zahrnují je nákladnými dárky.
Darovat jakékoli živé zvířátko, které
vyžaduje pozornost, učí děti trpělivosti
a zodpovědnosti, se často zapovídá. Má
ale tak hebký kožíšek a hřeje…
Martina Schoříková

a nebude chybět ani kvíz nebo lingvistické
zajímavosti,“ doplňuje tisková mluvčí Zoo
Brno Gabriela Tomíčková.
Vývoj aplikace trval více než rok. Finančně ji podpořila MU, která na ni přispěla
prostřednictvím Centra pro transfer
technologií a financí na humanitní projekty Proof of Concept. Na její tvorbě se
výrazně podílel Mgr. Marek Grác, Ph.D.,
designér Kevin Scherrer a samozřejmě
studenti oboru Český jazyk se specializací
počítačová lingvistika.
Aplikace je ke stažení v Google Play
a iTunes.
Gabriela Tomíčková

Mláďata ježka východního několik dní stará, přežilo
jen jedno. Úspěšný odchov zatím nejmenšího ježka.

VÁNOČNÍ STROM
REPUBLIKY V NOVÉM FILMU
a film v Bílovicích?
V podvečer 19. prosince minulého roku
konalo se v Dietrichsteinském paláci
Moravského zemského muzea příjemné
setkání: první, slavnostní, veřejná projekce
nového dokumentárního filmu Vánoční
strom republiky. Místo nebylo zvoleno
náhodně: v této instituci je uložena pozůstalost Rudolfa Těsnohlídka, iniciátora akce.
Scénárista a režisér snímku Pavel Jirásek
s dramaturgem Ivem Cicvárkem důkladně
využili dobový materiál jak z MZM, tak
z brněnských archivů. Sledujeme prvorepublikové záběry brněnských ulic nebo
vánočního stromu na Staroměstském
náměstí v Praze (z Národního filmového
archivu), v úryvku ze staršího dokumentu
režiséra Karla Fuksy hovoří malíř František Koudelka. Interiéry hraných pasáží se
natáčely v zámečku Lesní Hluboké (kde
vznikal i seriál Četníci z Luhačovic). Nový
film přináší současný, originální pohled na
tuto tradici, podává svědectví o její nynější
podobě a její výklad pro dnešního diváka.
Projekce se zúčastnil spisovatelův vnuk
František Navrátil s chotí a též mnozí Bílovičtí, zástupci Dětského domova Dagmar,

studenti i senioři… Chvojí ve váze před promítacím plátnem ozdobila červená srdce
(tak jako první brněnské stromy) a debata
tvůrců s diváky – při čaji, kávě a cukroví
– pokračovala ještě dlouho po setmění.
Premiéru pak uvedla Česká televize na
Štědrý den před půlnocí.
A proč otazník v úvodu? Jednáme
o tom, aby zmíněný film byl součástí prvního připravovaného pořadu obnoveného
„Bílovického vzpomínání na Rudolfa Těsnohlídka“ (započatého před několika lety
iniciativou jednoho ze strážců místních
tradic, Pavla Kováče). Sobota 10. 6. přinese dva programové bloky. Komornější
dopolední část (10:00–12:00) představí
novinky Bílovického salonu zdejší knihovny a v Obecním domě se pak zájemci
o literaturu přelomu 19. a 20. století
setkají s výsledky současných výzkumů
(slovem i obrazem) osobnosti R. Těsnohlídka. Odpoledne (14:00-15:00) patří
nejmladším: na Těsnohlídkově náměstí
žáci zdejší základní školy uvedou pořad
z Těsnohlídkova díla.
-hk-

NAŠE KNIHOVNA

Vážení čtenáři, rok 2016 jsem uzavřela už v nové knihovně. Pokud některé
údaje srovnám s rokem 2015, samozřejmě vyhrává rok 2016.
Počet čtenářů v roce 2016 vzrostl
z 364 na 523, z toho uživatelů do 15 let
ze 160 na 235. Počet výpůjček narostl
téměř o 1 000. Pouze počet návštěvníků
akcí pořádaných knihovnou se zmenšil.
Přibyly i nové knihy. Z těch nejzajímavějších mohu doporučit knihu
Tomáše Sedláčka Jak budeme žít
za 20 let? Dvacet předních osobností
se v unikátním souboru textů zamýšlí
nad budoucností svých oborů, např.
informační technologie, bydlení, dopravy nebo sportu. (A sport, to je přece
Petr Čech!)

I nová kniha Miroslava Bárty Povaha
změny je od kolektivu autorů (např. Václav
Cílek, Petr Pokorný, Dana Drábová aj.).
Jsou to pohledy odborníků na vybrané
problémy dneška, jako jsou klimatické
změny, bezpečnostní situace ve světě nebo
mezikontinentální migrace.
Další nové knihy, a určitě zajímavé: Elena Ferrante – Geniální přítelkyně, Mary
Loise Kelly – Kulka, Katie Marshová
– Moje všechno, rafinovaná kuchařka
Padesát odstínů kuřete, detektivky Polednice a Promlčení od Jiřího Březiny
a zajímavá kniha z našeho okolí Lesy
Mendelovy univerzity – lesy člověku.
Příjemné jaro s knihou přeje
Marie Nedopilová

TURISTICKÉ

RAZÍTKO

BÍLOVIC
To musíte
mít ve své
sbírce!

Bílovice nad Svitavou mají nové
turistické razítko. Je umístěno na
podatelně obecního úřadu, v trafice
na nádraží, v knihovně a v Obecní
hospodě. Získat otisk razítka bude
také možné na akcích organizovaných
v naší obci, pokud o takovou nabídku
budou mít organizátoři akce zájem
a dohodnou si jeho zapůjčení.
Historie používání různých razítek
a sbírání jejich otisků je bohatá a letitá.
Mnohá z razítek jsou krásně výtvarně řešená, skoro všechna vydařeně
symbolizují místo, kterého se týkají,
a některá jsou i vtipná. Svá turistická
razítka mají nejen památkové objekty
- hrady, zámky, muzea, ale i městská
infocentra, rozhledny, horské boudy,
někde i hospody a kempy. Turistická
razítka mají různé velikosti, tvary
i barvy otisku.
Pakliže nepatříte mezi sběratele, turisty či výletníky obeznámené s tímto
fenoménem, můžete si o něm něco
přečíst na internetu, třeba na této
webové stránce.
http://razitka.wz.cz/
red.
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VZPOMÍNKA
na významnou postavu

v historii bílovické farnosti
Dne 30. 3. 2017 uplyne 100 let od
narození P. Vojtěcha Hebelky, bývalého
bílovického faráře. Je významnou postavou v historii bílovické farnosti a Bílovic
vůbec.
Když jsem byla požádána o několik
vzpomínek na něho, obrátila jsem se na
osobu nejpovolanější, pana děkana P. Jana
Rybáře (bílovického rodáka, známého
a váženého kněze), jestli by také sdělil
svoje vzpomínky na P. Hebelku. Rád mé
prosbě vyhověl.

sám dobrý zpěvák, sloužící z lásky k církvi
a hudbě „gratis“.

DOVOLÍM SI PŘIPOJIT
NĚKOLIK SVÝCH VZPOMÍNEK.
P. Hebelka ve svých 28 letech dostal do
péče nejen bílovické farníky, ale také válkou
zničený vybombardovaný kostel. Byl velmi
mladý i nezkušený, ale velmi rychle si získal přízeň farníků, mnoho dobrých přátel
a u občanů velkou oblibu. Za pomoci všech
se podařilo poměrně brzy (do podzimu

1947) kostel opravit a zrenovovat tak, aby
mohl opět sloužit svému účelu.
P. Hebelka se ihned zapojil do práce
v místní organizaci Orel, kde působil jako
duchovní vzdělavatel a stal se přítelem
všech členů jednoty.
Poválečná léta byla sice pro něho naplněna nesmírným množstvím starostí
a prací, ale domnívám se, že pro něho to
byla léta radostná a nejšťastnější v jeho
životě. Škoda, že toto období trvalo krátce,
pouze do února 1948. Všichni víme, že
léta, která následovala, byla dobou temna
pro všechny věřící, zvláště pro kněze.
Vést farnost a pečovat o ni nebylo snadné,
často i tragické. P. Hebelka se i s těmito
perzekucemi musel vyrovnat. Myslím, že
únikovou cestou pro něho byla hudba.
O jeho obrovském hudebním nadání se
již zmínil P. Rybář. Na vánoční sbory, jím

JAN RYBÁŘ: VZPOMÍNKA
NA P. VOJTĚCHA HEBELKU
Když v září 1945 zemřel bílovický pan
farář František Pospíchal, byl již v Bílovicích jeho nástupce P. Hebelka. Předtím
sloužil jako kaplan ve Šlapanicích. Takřka
novokněz, člověk mladý a temperamentní. Syn velmi chudých rodičů z Bořitova
na Blanensku. Jeho studia gymnaziální
i teologická financoval zasloužilý kněz
Mons. Mazal. (Doufám, že jsem toto
jméno nepopletl.) Byla to dobrá tradice;
s podporou kněží vystudoval např. i Řehoř
Mendel, Pavel Křížkovský, Leoš Janáček,
Tomáš Garrigue Masaryk. I náš Vojtěch
patřil právě ke Křížkovskému a Janáčkovi.
Kdyby studoval hudbu, jistě by se proslavil. Hrál výborně na varhany, na klavír,
též na trumpetu i na housle. Když se po
válce začalo organizovat vydání nového
jednotného kancionálu, byla mu svěřena
harmonizace písní. Dokázal to na jedničku:
dokonalá harmonizace, a přesto velmi lehká pro venkovské varhaníky. P. Vojtěch měl
s hudebníky a zpěváky velmi úzké vztahy.
Za totality zde účinkovali při půlnočních
sólisté brněnské opery, např. Vladimír
Jedenáctík nebo Eduard Hrubeš, dirigoval
prof. Josef Veselka, tehdy šéf slavného
mužského tělesa „Moravan“. Na bílovickou
faru zajížděly i jiné osobnosti, často třeba
prof. Novák, zakladatel brněnské úrazové
nemocnice. S P. Hebelkou spolupracoval
zdatný místní varhaník Norbert Kapitán,
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P. Vojtěch Hebelka při loužení mše svaté.

P. Vojtěch Hebelka na pohřbu zesnulého
Arnošta Sedláka v červnu 1969

řízené, vzpomínáme dodnes. Nezapomínal
ani na nás děti a nacvičoval s námi zpěvy
na různé slavnosti.
Přes nepřátelství a problémy, které doba
církvi připravila, se za jeho působení ve
farnosti podařilo mnohé zbudovat, např.
obnovit interiér i exteriér válkou zničeného kostela, pořídit nové zvony, nahradit

válkou zničené varhany, nově upravit okolí
kostela, doplnit elektrické pohony věžních
hodin a zvonů, přemístit ohrožený kříž na
návsi ke kostelu a mnoho dalších drobných
úprav, které doba dovolila.
Navzdory těžkostem, které musel ve
svém životě překonat, nepamatujeme ho
skleslého, ba naopak „Pana Velebného“

Milí přátelé a příznivci

SBOROVÉHO ZPĚVU!
V minulém roce BACHS (Bílovický
amatérský chrámový sbor), který je dle
svého názvu předurčen především zpěvu
v sakrálních prostorech, absolvoval v lednu tradiční vánoční koncert v bílovickém
a babickém kostele. V březnu nás opustila
dlouholetá členka paní Jana Stloukalová.
Sbor zpíval při velikonočních obřadech,
v květnu doprovodil na poslední cestě Věru
Mazancovou a koncem května se zúčastnil
již tradičně festivalu sborů v Moravské
Třebové. Na podzim se klasický BACHS
rozšířil o místní scholu. Tím se posílil
a je schopen větších projektů. Na Vánoce
sbor předvedl dvakrát Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Kromě doprovodu
významných svátků a duchovních akcí se
sbor opět chystá do Moravské Třebové, tentokrát s netradičními sborovými a orchestrálními úpravami duchovního repertoáru.
Tímto bychom Vás chtěli pozvat nejen mezi

nás, tedy všechny hlasové typy, ale i na
povelikonoční koncert, s výše uvedeným
typem skladeb na 23. 4. 2017 do našeho
bílovického kostela navečer. Současně
bychom chtěli vzpomenout i na 2. výročí
úmrtí dlouholetého dirigenta Bronislava
Tomáše. Sbor se samozřejmě účastnil
i otevírání nového náměstí R. Těsnohlídka,
a to přednesem tří nezvedeneckých písní

(tak jsme ho my děti tehdy oslovovaly)
pamatujeme vždy usměvavého, milého,
ochotného každého vyslechnout, poradit
a přátelsky popovídat i s chlapy v hospodě.
Měl krásný vztah k lidem. Vzpomínám na
jednu drobnou událost, která dokresluje
jeho vztah k mládí. Když jsme se (bílovická
omladina) rozhodli nacvičit polonézu na
plesovou sezónu, nastal problém, protože
jsme neměli k nácviku potřebnou reprodukovanou hudbu. P. Hebelka se nabídl,
že nám zahraje doprovod na klavír a že
můžeme nacvičovat na faře. Tak se také
stalo. Protože jsme neměli noty, melodii
jsme mu neuměle zabroukali a pan farář
hrál. Výsledek na plesech byl výborný.
Při těchto vzpomínkách si plně uvědomuji, jak doba, ve které prožil většinu svého
života, byla krutá, jak mu ublížila a kolik
mohl tento ambiciózní člověk dokázat,
kdyby žil ve svobodné zemi. Svobody se
nedožil, zemřel v roce 1981 a je pohřben
na bílovickém hřbitově. Pamětníci na něho
stále vzpomínají jako na svého Vojtíška vždyť Bílovicím sloužil 36 roků.
Nezapomínejme!
Jitka Cívková

v úpravě L. Janáčka a státní hymny. Díky
kvalitnímu nástrojovému obsazení si sbor
může dovolit nejen acapellové úpravy, ale
i větší orchestrální díla, která již brzy zazní
nejen v místním kostele.
Osobně děkuji všem zpěvákům i hráčům
za jejich nadšení a nasazení. Není lehké
se scházet každý týden v neděli večer od
18:00 v kostele na dvouhodinovou zkoušku,
ale společné dílo je povznášející a naplňující. Rádi Vás, kteří umíte zpívat, či hrát na
nějaký hudební nástroj, uvidíme mezi námi.
Za sbor BACHS
Jiří Řezníček, sbormistr
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Komise pro děti a rodinu vás zve na

ZAJÍMAVÉ AKCE

s kytarou. Připravíme ohniště pro opečení
různých pochutin, zajistíme pivečko pro
dospělé, nealko pro děti. Budou-li mít
tatínci chuť, mohou si se svými dětmi
zasoutěžit.
Více informací o našich plánovaných
akcích naleznete včas na plakátcích na
bílovických nástěnkách nebo na facebooku
na stránce Komise pro děti a rodinu - přidejte se k nám a pomozte byť jen nápadem
zkvalitnit život v našich Bílovicích. :-)
Za Komisi pro děti a rodinu
Klára Mrkosová
a Petra Kuhejdová Halířová

SENIORSKÝ FIT PARK
TAKÉ V BÍLOVICÍCH

V úterý 28. 3. 2017 v sále Obecní
hospody proběhnou od 15 do 18 hodin velikonoční dětské dílničky. Děti si mohou
vyrobit za symbolickou desetikorunu figurky s velikonočním motivem, zaskákat na
nafukovacím hradu, či si zakoupit nějakou
drobnost na domácí tvoření. Hlavním organizátorem akce je společnost REMAX Pro.
Svojí účastí ovšem podpoříte především
brněnskou chráněnou dílnu BD-TOVA.
Na sobotu 13. 5. 2017 plánujeme celodenní rodinný výlet na místo, kde si
všichni přijdou na své. Cílem výletu bude
Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Děti budou nadšeny ze zvířecí
minizoo a přírodního bludiště, nejen tatínci a dědečkové ocení návštěvu tamního
minipivovaru spojenou s ochutnávkou,
maminky a babičky zaujmou jistě ukázky
tradičních lidových řemesel, které si mohou také s dětmi vyzkoušet. Díky podpoře
obce máte možnost jet zdarma autobusem – odjezd bude v 9 hod. od Obecního
úřadu, návrat je plánovaný kolem 18 hod.
Vstupné je 100 Kč na osobu (děti do 4
let zadarmo), nebo lze využít možnosti
rodinného vstupného (2+3 osoby) za 400
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Kč. Více informací naleznete na www.
centrumeden.cz. Počet míst je omezený.
Přihlášky jsou závazné a zasílejte je na
e-mail: komiseprorodinu@gmail.com
Tak jako je druhá květnová neděle svátkem maminek, třetí červnová patří zase
tatínkům. Den otců bychom chtěli oslavit
v sobotu 17. 6. 2017 v Trávníkách. Zveme nejen tatínky a dědečky, ale i všechny
ostatní, kteří se rádi setkávají a “klábosí”
se svými známými. Těšíme se na společné
chvíle u táboráku, voňavý špekáček, zpívání

Rádi bychom vás také informovali
o záměru instalovat v obci několik
cvičebních prvků, které jsou běžně
označovány za seniorské cvičební
prvky, venkovní posilovnu anebo také
fitness park. Jedná se o posilovací
stroje určené pro jednotlivce, na
některých mohou lidé cvičit i v páru.
Kolik strojů a kam se umístí, to zatím
není definitivní, uvažujeme mimo jiné
o parčíku u nádraží (který je však vázán přísnými dotačními podmínkami)
či kolem cesty směrem od tenisových
kurtů k rybníčku u Lidušky (to však
záleží na názoru a konkrétních podmínkách bílovického polesí a ŠLP
Křtiny). Budou-li mít stroje úspěch,
budeme se snažit jejich počet v následujících letech rozšířit. Máte-li tip
na jejich umístění, pište na e-mail: komiseprorodinu@gmail.com, děkujeme.

SKŘIVÁNČÍ

DRAMA
Krajské kolo
pěvecké soutěže

Už podruhé se 16. února Barča Lošťáková zúčastnila pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“ (vloni se dostala až do
celostátního kola). V propozicích stálo:
dvě písně, z nich jedna lidová nebo zlidovělá. Hodinu před vystoupením vzkaz
vedení: první skladbu vyměnit, jinak
diskvalifikace. Ve své kategorii nejmenší,
navíc musela zpívat první. Spatra a bez
doprovodu vystřihla narychlo vybranou
lidovku, pak připravenou „Já písnička“
s kytarou. Po vyhlášení výsledků propukli bílovčáci v jásot: v nabité kategorii
naše Baruška obsadila 1. místo! Takže
20.–22. března reprezentuje jihomoraváky ve Varech!
David Čumpelík

Na co letos nezapomenout
POPLATKY A DOKUMENTY

VÝZVA

A spousta dalších poplatků, které se
však neváží na obec, případně se platí
na jiné období než na kalendářní rok,
takže na ně zřejmě nezapomeneme.
Pro úplnost připojujeme seznam těch,
na které si redakce vzpomněla: daň
z nemovitosti, televizní a rozhlasový poplatek, povinné ručení na auto, dálniční
známka (majitele červených aut sice
letos nepotěšíme, ale ti z nás, co mají
auto zelené, budou sladění!), členský
poplatek v klubech, spolcích atp.
No, a když už máme to první číslo
v roce, zkontrolujme si všichni platnost:
občanského průkazu, pasu, zbrojního
průkazu, STK na autě, motorce, případně na vozíku, platnost profesních
registrací, platnost zdravotních kontrol
apod. Ať to pak zběsile nedoháníme až
po propadnutí…
Jan Horáček

Další číslo Bílovického zpravodaje
bude mít jako hlavní téma Zdravé Bílovice. V čísle bychom se chtěli věnovat
zdravotnickým zařízením v Bílovicích,
lékařům, lékárně, zdravému životnímu
stylu, nebo třeba i tomu, jestli jsou
Bílovice stále „vzdušné lázně“, kam
na víkendy a prázdniny jezdí brněnská
honorace za čistým vzduchem, lesy
a zdravým pohybem. Máte k tomuto
tématu co říct? Nějakou vzpomínku
na lékaře, který v Bílovicích působil,
nebo na nějakého „lufťáka“, který
u vás přespávával před padesáti lety?
Všechny informace se k redakční
radě určitě nedostanou, pomozte nám
tedy, a napište nám na redakční mail
zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.
cz, nebo dejte vědět osobně někomu
z redakční rady.
red

Protože se jedná o první číslo v roce,
připojujeme na žádost jednoho ze čtenářů
Zpravodaje malý soupis poplatků, na které
bychom neměli v tomto (ale ani v příštím)
roce zapomenout:
„POPELNICE“ (místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů). Platí se na OÚ,
nebo bezhotovostně do 30. 4.
„ZA PSA“ (místní poplatek ze psů).
Platí se na OÚ do 30. 4., nebo do třiceti
dnů od nabytí psa či ode dne dovršení tří
měsíců věku psa.
„ZA PARKOVACÍ MÍSTO“ (místní
poplatek za užívání veřejného prostranství
– trvale vyhrazená parkovací místa pro
osobní automobily). Týká se samozřejmě
jen těch, kdo takové místo mají od OÚ
pronajaté. Platí se do 30. 4. na OÚ, nebo
bezhotovostně.
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Vánoční turnaj ve
STOLNÍM TENISE

Loňské vánoční svátky nebyly výjimkou
a opět se konal Vánoční turnaj ve stolním
tenise, který pořádá místní sokolský oddíl
stolního tenisu. Vánoční turnaj má v Bílovicích mnohaletou historii, ať už ho v minulosti pořádal oddíl stolního tenisu, nebo
jiné složky TJ Sokol Bílovice nad Svitavou.
Poslední Vánoční turnaj se konal tradičně
na svátek sv. Štěpána, tedy 26. prosince
2016 v bílovické sokolovně. Turnaj je
otevřený všem obyvatelům mikroregionu
Časnýř, kam patří Bílovice nad Sv., Řícmanice, Kanice, Babice nad Svitavou a Ochoz
u Brna, s tím, že pozvánku posíláme
i spřáteleným stolním tenistům do Březiny.
Letos se přihlásili i „vzdálenější“ hráči,
kteří shodou okolností sledovali facebookový profil obce, kde jsme pozvánku také
vystavili, anebo si při projíždění Bílovicemi
všimli vyvěšeného plakátu. Byli mezi nimi
tři hráči z Brna, jeden z druhého konce
Brna – venkova. Domácích hráčů ve chvíli
jejich registrace nebylo ještě příliš mnoho,
tak jsem jejich přihlášky přijal.
V samotný den turnaje nedorazilo několik hromadně přihlášených bílovčáků,
takže jsem byl tak trochu rád za „hostující“ hráče mimo náš mikroregion. Turnaje
se zúčastnilo celkem dvacet čtyři hráčů
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a jedna hráčka, z toho patnáct jich bylo
z Bílovic. Naši členové jsou registrovaní
a hrají městskou soutěž v Brně. Mezi
přihlášenými byli hráči, kteří také hrají
některou městskou soutěž nebo soutěž
Brněnského rekreačního stolního tenisu.
Jako hrací systém jsme zvolili kombinaci
hry ve skupinách s finálovým pavoukem
pro šestnáct nejlepších. Hráči byli rozlosování do třech skupin po šesti hráčích
a jedné skupiny se sedmi hráči, přičemž
ti papírově nejlepší byli nasazeni do všech
skupin. Hrálo se na čtyřech stolech, takže
odehrané zápasy ve skupinách přibývaly
poměrně rychle. Hráči věděli, že do fi-

nálového pavouka postoupí čtyři nejlepší
z každé skupiny, takže bojovali naplno.
Mezi těmi, co nepostoupili do pavouka,
byli především domácí hráči z Bílovic,
až na jednu vyjímku. Skupinu A vyhrál
Petr Horák před postupujícími Tomášem
Meluzínem, Alešem Mrvou a Janem
Moserem, skupinu B vyhrál domácí Jan
Kozák před Radkem Fojtlem, Robertem
Šumberou a Tomášem Kejlou, skupinu C
vyhrál Michal Matysík, před Mojmírem
Spurným, Jiřím Oplatkem a Jiřím Halusem a skupinu D vyhrál Josef Kolínek
před Alešem Vystrčilem, Pavlem Hezinou
a Petrem Brožkem.
V pavouku už probíhaly více vyrovnanější zápasy, než ve skupinách, kde
poražený hráč obvykle neuhrál ani jeden
set. Pavouka hráči začínali hrát zhruba
v době oběda. Mezi nejlepší čtyři hráče,
tedy do semifinále, se neprobojoval žádný občan Bílovic a mikroregion Časnýř
tam reprezentovali Radek Fojtl a Josef
Kolínek z Kanic. Do čtyř hráčů je doplnili
Petr Horák a Mojmír Spurný. Absolutním
vítězem se stal (snad poprvé v historii)
Josef Kolínek, druhý skončil Mojmír Spurný z Brna, třetí Petr Horák také z Brna
a čtvrtý Radek Fojtl.
Pro nejlepší čtyři hráče jsme měli připravené věcné ceny od sponzorů a částečně
ceny koupené za vybrané startovné. Děkujeme všem sponzorům, mezi které patří:
Obec Bílovice nad Svitavou, společnost
CZ.NIC, z. s. p. o., potraviny Lefner, firma
T-shock, spol. s r. o. Pro hráče jsme měli
po celou dobu konání turnaje k dispozici
čepované pivo a várnici čerstvě uvařeného
čaje, aby všichni mohli průběžně doplňovat
tekutiny.
Martin Šerák

Nejlepší hráči (zleva): 4. Radek Fojtl,
2. Mojmír Spurný, 1. Josef Kolínek a 3. Petr Horák

SK RADIOSPORT
ORIENTAČNÍ SPRINT ANEB
BÍLOVICEMI PODLE MAPY
V neděli 19. 2. 2017 proběhl v Bílovicích
již pátý ročník závodu v orientačním běhu
Bílovický koláč pořádaný našim oddílem
SK Radiosport.
Stavitel trati Petr Matula si letos pro závodníky hlavních kategorií připravil specialitu
s následujícími pravidly: Vítězí závodník,
který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Při
shodném počtu bodů rozhoduje čas v cíli.
Body se získávají oražením kontrol vyznačených v mapě. Počet bodů závisí na čase,
kdy je kontrola oražena Tedy není cílem orazit
všechny kontroly. Při opakovaném oražení
kontroly platí vždy čas prvního ražení. Za
překročení časového limitu se body strhávají.

ných sportovců, mezi nimiž bylo i velké
množství místních.
Pokud se mezi čtenáři najde někdo,
koho tento druh sportu zaujal a rád by
si podobnou zábavu užil častěji, rádi jej
přivítáme v našich řadách. Informace
o trénincích a dalších akcích našeho
oddílu najdete na stránkách http://www.
skradiosport.cz.

SPORTOVEC
OKRESU BRNO-VENKOV
V úterý 14. 2. 2017 se v Ivančickém
kině Réna uskutečnil galavečer spojený se
slavnostním vyhlášením ankety Sportovec
roku 2016 okresu Brno-venkov.

Kateřina Bžatková přebírá ocenění jako nejlepší
„Sportovní talent“ okresu Brno-venkov.

Ti, kteří s orientačním během nemají ještě moc zkušeností, si mohli zvolit kategorii
HDD určenou pro děti a rodiče s dětmi,
nebo kategorii K pro začátečníky, žactvo
a starší veterány. Zde již byla pravidla jednodušší a šlo pouze o to, najít co největší
počet kontrol.
Centrum závodu bylo umístěno v sokolovně a samotné kontroly v přilehlém okolí.
Vítěze jednotlivých kategorií čekaly ceny
v podobě, jak už název soutěže napovídá,
koláče. O tom, že závodníky neodradil terén
ani počasí vypovídá asi stovka přihláše-

Oddíl SK Radiosport Bílovice nad Svitavou zde měl své zástupkyně. Kateřina
Bžatková byla za svůj úspěch na Mistrovství světa v Bulharsku v podobě zlaté medaile a další vynikající výsledky v průběhu
celé sezóny oceněna jako nejlepší „Sportovní talent“. Pavle Hažmukové dopomohl
k titulu Sportovec okresu Brno-venkov
roku 2016 nejen dvojnásobný mistrovský
titul z Mistrovství světa v Bulharsku, ale
i skvělé výsledky z dalších závodů a aktivní
trenérská a organizační činnost.
Jiří Mareček

Jak se
z hamru
u Svitavy
vytratil
věčný
plamínek
KOVÁŘSKÁ POHÁDKA
Jednou, a to už je věru velmi
dávno, žil na řece Svitavě u Bílovic
na hamru hamerník Bohouš a jeho
dcerka Adélka. Adélka byla veselá
holčička. Oči měla jako pomněnky,
co rostly kolem vody, a vlásky jako
zralý ječmen. Jen její táta byl od
té doby, co mu zemřela žena, tak
trochu mrzout. Utápěl se v práci
a kovářskou zástěru sundával, jen
když šel spát. Protože byla na hamru spousta práce, musela Adélka,
i když byla ještě malé děvče, zastat
všechnu domácí práci sama.
Ptáte se, co je to vlastně ten hamr,
že? Hamr, to je vlastně kovárna, kde
kladivem nebuší do kovadliny kovář,
ale pomáhá mu v práci vodní kolo,
které se otáčí pomocí vody z řeky,
jako u mlýnského kola. Jenže tohle
kolo nepomáhá mlít mouku, ale pokaždé nadzvedne kladivo, které pak
vlastní vahou spadne na kovadlinu.
Kovář - u hamru vlastně hamerník pokládá žhavé železo na kovadlinu,
neboli po kovářsky taky na kobylu,
a kuje… a kuje, a tak to jde pořád
dokola. Dokud se vodní kolo točí,
pracuje i kladivo. Zpracovává se tak
surové železo na kovářský polotovar
a je to práce nesmírně náročná.
Jednou přišla tak krutá zima,
že zamrzla všechna voda v řece
a i hamr celou zimu stál. Hlad a bída
chodily kolem. Dny byly dlouhé
a noci ještě delší. Pro kováře bylo
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jako za trest, když nemohl pracovat,
a tak byl starý Bohouš ještě mrzutější
než obvykle. Když pak přišla s jarem
obleva, donesla řeka tak velkou vodu, že
klády plující po řece vodní kolo rozbily.
Hamerník propadl beznaději, a ve
vzteku hamr proklel.
Zelený vodník Mlhovítek, který žil
léta naproti u vrbiček, jeho hněv viděl.
Zaslechl i jeho kletbu, a aby hamerníka potrestal - sfouknul mu věčný
plamínek. Na hamru od toho dne nešel
rozdělat oheň. Nešlo zatopit v peci,
navařit, upéct chleba. Nešlo se ani
ohřát u kamen.
Hamerník se trápil a láteřil, ale před
Adélkou dělal jakoby nic. Adélka však
nehodlala sedět s rukama v klíně a vydala se potají pro pomoc. Napadlo ji, že
když vezme uhlík z kamen, podaří se jí
určitě najít někoho, kdo ji ho pomůže
rozfoukat.
Třeba zrovna lesní víly, o kterých ji
kdysi říkala maminka.
„A čípak ty seš, děvenko“ ptala se jí
první pocestná. “A copak to schováváš
v zástěře?“
„Dobrý den babičko, já jsem Adélka
z hamru a nesu tento černý uhlík. Jdu
poprosit lesní víly o plamínek, protože
nám nejde rozdělat oheň.“
„Tak to musíš k Srnčí studánce, tam
se víly občas zjevují,“ poradila jí ta
pocestná.
A tak Adélka poděkovala a pokračovala v cestě blátem a deštěm, až došla
konečně k Srnčí studánce. Čekala
dlouho, ale víly se jí ani po několika
dnech nezjevily. Měla hlad, ale nechtěla
se vzdát. Byla rozhodnutá čekat, dokud to půjde. Přeci se musí víly někdy
objevit.
Místo nich se ale objevil zelený vodník a povídá.
„Pokud jdeš, Adélko, poprosit víly
o věčný plamínek tak tu čekáš marně.“
„Odkud znáš mé jméno? A jak víš,
proč jsem tady?“ ptala se Adélka.
„Ale vždyť tě znám od malička, děvče
zlatý. Bydlím u vrbiček, naproti vašemu
hamru a nemohl jsem se už dívat na
to, jak se tu trápíš. Ty za to přeci nemůžeš. To tvůj táta by tu měl zpytovat
svědomí. Moc se ale trápí. Teď si myslí,
že ztratil i tebe.“
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„A pomůžeš mi?“ zeptala se Adélka.
„To bych moc rád,“ odpověděl vodník,
„Ale když já nemůžu. Dokážu plamínek
jenom uhasit, ale nedokážu jej znovu
zakřesnout. To by snad mohl jedině
ohnivý skřítek Tobiáš, ale s ním je věru
těžká řeč.“
„Proč myslíš?“ podivila se Adélka.
„Ále, odjakživa jsou přeci voda a oheň
každý raději sám, tak proto si moc nerozumíme.“
„A můžeš mi ho přivolat?“
„Přivolat ho nemůžu, ale pomohu ti.
Zajdi do vsi do kovárny a popros bílovického kováře, aby ti ukoval podkovu velkou
jako koňská hlava. Tu pak pověs na vrata
bílovické kovárny a počkej na půlnoc.“
Po těch slovech vodník zmizel ve vodě
studánky a kolem zůstala jen troška mlhy,
kterou měl předtím omotanou kolem krku
jako šálu.
Adélka se tedy podle jeho rady vydala
do blízkých Bílovic. Kovář dobře znal jejího otce a Adélce slíbil, že jí rád pomůže.
Vykoval podkovu tak velkou, že by s ní
opravdu žádného koně neokoval.
„A co s ní budeš dělat?“ ptal se.
„To vám nemůžu říct,“ odpověděla Adélka a únavou usnula pod tou podkovou ve
vratech kovárny.
Ve vsi zazněly půlnoční zvony, a to
Adélku probudilo. Ve stejnou chvíli se
zjevil před vraty černý kůň. Kolem jeho
těla to jiskřilo, jako mnoho žhavých uhlíků.
Oči mu žhnuly a z nozder mu šel kouř.
Namísto hřívy a ocasu mu plápolaly plameny. Za jeho uchem seděl malý skřítek.
Jiskřil stejně jako kůň, jen byl oproti koni
tak maličký, že jej nebylo skoro ani vidět.
Kůň sklonil hlavu směrem k Adélce. Takže
jí skřítek byl mnohem blíž.
„Čekáš tady na mě?“ zeptal se skřítek.
„Ano, jsi-li skřítek Tobiáš,“ odpověděla
Adélka
„No, to jsem. A co mi vlastně chceš?
Vodník mi vzkazoval, že je to otázka života
a smrti, že tu musím jistojistě o dnešní
půlnoci být. Jsem zvědav, jestli nepřeháněl. Tak povídej, co tě trápí?“
A tak mu Adélka vylíčila, co se stalo na
hamru a jak šla s uhlíkem pro plamínek
za vílami a jak jí vodník nakonec poradil
nechat vykovat tu velkou podkovu.
Skřítek se svezl z koňského ucha až na
zem a stanul vedle Adélky. I proti ní byl

celkem maličký. Podíval se jí do očí, pak
na podkovu na vratech. Bylo vidět, že
přemýšlí. Pak pravil:
„Vodník ti poradil moc dobře. Můj
kůň zrovna takovou podkovu potřebuje,
protože tu svou nedávno ztratil.
Vrať se klidně domů, Adélko, a tento
uhlík, který ti teď očaruju výměnou za
tuto podkovu, dobře opatruj.“
Skřítek natáhl ruku k Adélce a nad
jejím uhlíkem, který držela v dlaních,
něco zamumlal, tak tiše, že mu nerozuměla. Pak Adélka uviděla přeskočit
malou jiskřičku ze skřítkovy dlaně,
která se rychle schovala do Adélčina
uhlíku.
„Až přijdeš domů, vlož jej do pece
a třikrát na něj foukni. Jiskra uvnitř
se probudí a zapálí oheň,“ poradil jí
skřítek.
Adélka poděkovala skřítkovi, pečlivě
schovala svůj očarovaný uhlík do zástěry a ještě chvíli koukala na skřítka
a jeho jiskřivého koně, jak se rýsují
oproti černočerné obloze… Kůň přistoupil blíže k vratům kovárny a sklonil
hlavu až k zemi. Skřítek mu naskočil
zpátky za ucho. Podkova na vratech se
zachvěla a pak se sama ke kopytu koně
přikovala. Kůň ještě několikrát kopytem
klepl o zem, až se zajiskřilo, a šťastně
pohodil hlavou. Najednou se setmělo
a na obloze zbyly jen hvězdy. Kůň
i skřítek byli pryč.
Ráno Adélka poděkovala bílovickému kováři za jeho pomoc a vydala se
domů.
Hamerník měl slzy v očích, když svou
dcerku uviděl živou a zdravou. A kolik
bylo veselí, když opět v peci zaplápolal
plamínek, to vám ani nebudu vyprávět.
Hamerník pak dělal nadále své řemeslo
a všude po okolí byl vyhlášený svou
dokonalou prací. Stal se z něj opět
veselý člověk.
Od té doby se věší podkovy na vrata
pro štěstí.
A jak to všechno vím?
Nosím šálu z mlhy kolem krku a bydlím naproti u vrbiček… BREKEKEKE 

Karla Hrabalová

Za rozšíření povědomí o lišce Bystroušce může snaha Lidových novin o zvýšení prodeje. Inspirována periodiky z USA, rozhodla se redakční rada Lidovek na počátku
dvacátých let minulého století každý den do novin přidávat jeden kreslený vtip. Jednou z postaviček byla i „naše“ liška. Toto rozhodnutí nejenom že zvýšilo náklad novin,
ale především dostalo lišku Bystroušku doslova do každé domácnosti, do každého srdce malého ale i velkého čtenáře. A tak došla liška Bystrouška své slávy a věhlasu.
Ne, že bychom pochybovali o oblíbenosti a čtenosti Bílovického zpravodaje, náklad to také nezvýší, ale přece! Třeba nám tento nově namalovaný příběh alespoň trochu
zvýší popularitu, nebo alespoň vám čtenářům vykouzlí úsměv na tváři… Autorkou komiksu je žačka Bílovické ZŠ Klára Topolovská.

Byla jednou jedna liščí rodinka
Klára Topolovská.

Byla jednou jedna liščí rodinka, která si
spokojeně žila v Bílovicích nad Svitavou
a měli se moc rádi...

...a ztratilo se!

Nakonec se se svojí ztracenou
rodinou shledala...

Jednou se jedno z liščat jménem
Bystrouška rozběhlo lovit movýla...

Bystrouška bezradně běhala po okolních
lesích několik dní a měla veliký strach.

...a společně zas šťastně žili
v kraji lišky Bystroušky.

