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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, úvodem bych rád 

poděkoval všem, kteří se podíleli na Vá-
nočním jarmarku, který se opět vydařil.

Na začátku nového roku, přesně 7. 1. 
2018, se opět rozzářil nad Bílovicemi 
Novoroční ohňostroj, který byl hudebně 
ve spolupráci s rádiem Krokodýl. Rád 
bych touto cestou ještě jednou poděkoval 
za spolupráci panu Petru Pošmůrnému, 
starostovi TJ Sokol Bílovice, členům JSDH 
Bílovice nad Svitavou a JSDH Maloměři-
ce-Obřany a zejména pak panu Miroslavu 
Zimovi, který je autorem ohňostroje.

Začátkem ledna se podařilo podat zkom-
pletovanou žádost na SFDI - bezpečnostní 
opatření pro chodce v Bílovicích nad 
Svitavou, a nyní čekáme na vyhodnocení 
žádosti. Doufám, že budeme úspěšnými 
žadateli a budeme mít tak možnost vy-
budovat nové zastávky Cihelna, záliv na 
Obřanské a chodník na Havlíčkové.

Zakoupili jsme nové auto jednotce sboru 
dobrovolných hasičů, a to Dacii Duster 
včetně zvukového a světelného signalizač-
ního zařízení. Využili jsme nabídky městské 
policie Tanvald na prodej ojetého vozu pro 
naši obecní policii. Jedná se o auto, které 
je již vybaveno pro tuto činnost.

Dále pokračují jednání ohledně vybudování 
cyklostezky podél vlakové tratě od lávky do 
Anenského údolí. Nyní zjišťujeme, jaké jsou 
možnosti a za jakých podmínek by SŽDC 
a Povodí Moravy souhlasilo se stavbou.

Koncem března se započne rekonstruk-
ce přechodu pro chodce pod kostelem, 
která zahrnuje přivedení el. energie 
k přechodu, včetně vybudování osvětlení. 
Na vozovce vzniknou vodorovná varovná 
dopravní značení.

Na jaře jsme pro vás opět připravili far-
mářské trhy, které se budou konat každý 
druhý čtvrtek v měsíci. Jedná se o velmi 
oblíbenou akci, a i nadále se organizátoři 
budou snažit pozvat takové prodejce, či za-
jistit sortiment, který je vámi vyhledávaný.

Po úspěšném podzimním promítání filmů 
v sále Obecní hospody jsme se rozhodli, 
že od března 2018 budeme dále pokra-
čovat v této aktivitě, a to jednou za 14 dní. 
Veškeré informace najdete na plakátech 
a facebookových stránkách obce.

V únoru proběhla vernisáž výstavy stu-
dentů Fakulty architektury, VUT Brno s vizí 
veřejného prostoru Mlýnského ostrova. 
Každý, kdo se přišel na výstavu podívat, 
určitě ocenil zajímavé projekty a také měl 
možnost napsat svoje návrhy a postřehy, 
které by v areálu favorizoval.

Na červen připravujeme letos již šestý 
ročník multižánrového open festivalu 
„Bílovická křižovatka“, který se koná 9. 6. 
2018 od 13:00 hod., tradičně na hřišti za 
Sokolovnou. Tento rok se můžete těšit, 
mimo jiné, na kapelu Hradišťan a zpěvačku 
Anetu Langerovou.

Konečně nám byla schválena zadávací 
dokumentace pro projekt elektronizace 
veřejné správy. Nyní můžeme začít sou-
těžit dodavatele informačních systémů, 
portál občana, včetně mobilní aplikace 
pro občany. Na jaře budeme také soutěžit 
nové webové stránky, z důvodů Nařízení 
EU v souladu s GDPR, které by se měly 
spustit začátkem září.

Vážení spoluobčané, chtěli bychom sly-
šet vaše názory, postřehy a zajímavosti. 
Proto každé druhé pondělí v měsíci se 
koná setkání se starostou, místostaros-
tou, vždy od 16:00 do 18:00 hod. Přijďte, 
čekáme tu na Vás.

Věřím, že vás zaujme mnoho dalších 
zajímavých akcí a článků, které najdete 
v tomto jarním Bílovickém zpravodaji.

Přeji vám krásně strávené jaro a veselé 
Velikonoce.

Miroslav Boháček, starosta 

Milí Bílovčáci, sousedé! Nejdřív jsem chtěl 
začít větou, jestli už je vážně zase leden a s ním 
další první číslo roku. Pak mi došlo, že už ani to 
není pravda… :D Taky vám to tak utíká? A také 
jste si všimli, jak je letošní rok přelomový? Vždyť 
už jenom jeho začátek nám volbou prezidenta 
mohl napovědět, že to nebude jenom další rok 
v řadě (jakkoli výsledek volby zase tak revoluční 
nebyl)... Na podzim nás ještě čekají volby komu-
nální (těm věnujeme zářijové číslo), výročí sta 
let od založení Československa, a ono se určitě 
ještě něco zásadního najde…  Pro Bílovice jde 
o zásadní rok zcela určitě. Říkáte si proč? No 
právě kvůli koupi mlýna. Mohlo by se zdát, že 
o nic tak zásadního nejde, ale uvažujte se mnou. 
Bílovický mlýn na místě, kde jej známe dnes, 
byl postaven v roce 1612 a svému účelu sloužil 
bez čtyř let celé čtyři století!!! I těch posledních 
deset let stále šlo sice o nefungující, ale o mlýn. 
A tak až koupí mlýna obcí a záměrem udělat z něj 
něco jiného (ať už půjde o pivovar, kanceláře, 
rekreační oblast…) dochází pro Bílovice k dost 
zásadní změně. No nebere vás nostalgie? Ve 
mně to probouzí až existenciální otázky. To už 
nepotřebujeme mouku? Opravdu víc jak chleba 
potřebujeme kanceláře? Vyhnáno do extrému 
až vtipné otázky typu „kam ten svět spěje“? 
No, pokrok asi nezastavíme a nezbývá nám než 
doufat, že se vše ubírá k lepšímu…  Alespoň 
tedy tímto číslem vzpomeňme na něco, co po-
kud nebylo spojeno se samotnými prvopočátky 
osídlení Bílovic, tedy alespoň s nezanedbatelnou 
částí jejich historie.

A o čem bude příští číslo? Já osobně se na 
něj velice těším. V příštím čísle se zaměříme na 
„Bílovčáky ve světě a světáky v Bílovicích“. Že váš 
soused je „náplava“, protože se přistěhoval z Říc-
manic? Nebo… to snad ne… dokonce z Ochozi?  
A soused z druhé strany ulice se odstěhoval za 
prací do... chvíle napětí… Prahy? Inu, Bílovice jsou 
možná kosmopolitnější, než byste čekali…

Přání na závěr nemůže být jiné, než ať je 
nejenom bílovický, ale i váš osobní rok 2018 plný 
revolučních změn k lepšímu!

Jan Horáček, šéfredaktor
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Redakce: Jan Horáček, Vendula Bartáková, 
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Sazba: David Winter, Ilustrace na titulce: dwgd
E-mail: zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Uzávěrka příštího čísla je 19. 5. 2018
Toto číslo 1/2018 vyšlo 20. 3. 2018
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 06. 12. 2017

Rada obce schválila
• dle informace o výši ročního nákladu 

obce na sběr a svoz komunálních 
odpadů na 1 poplatníka, která je uve-
dena v návrhu novely č. 1/2017, výši 
místního poplatku za sběr a svoz 
komunálních odpadů na kalendářní 
rok 2018 doporučuje zastupitelstvu 
obce ponechat poplatek na stávají-
cích 650 Kč/poplatníka/rok.

• návrh stavby „Bílovice nad Svitavou, 
p.č. 1220/6 – odpad z vodojemu 
VDJ + Hradisko“ dle přiloženého 
zákresu vedení odpadního potrubí za 
podmínek: výkop bude prováděn na 
kraji přístupové cesty tak, aby nebyl 
omezen přístup k nemovitostem. Po 
položení bude cesta uvedena do pů-
vodního stavu, tj. srovnána štěrkem.

• zveřejnění záměru prodeje majetku 
obce: pozemek p.č. 143/3 o výměře 
62 m2 vzniklého oddělením z p.č. 
143/1.

• vítězného uchazeče Ing. arch. To-
máše Pága, se sídlem Husova 13, 
Brno, IČ: 87967642 na zakázku 
„Projektová dokumentace sociální 
bydlení Bílovice nad Svitavou“.

JEDNÁNÍ | 20. 12. 2017
Rada obce schválila

• v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona 128/2000 S., o obcích 
a v souladu s §28 odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů 
rozpočet na rok 2018 a střednědobý 
výhled rozpočtu na rok 2019-2020 
pro ZŠ a MŠ Bílovice nad Svitavou.

• dlouhodobý pronájem jednoho 
volného parkovacího místa vedle 
parkovacího místa č.8 u č.p.700, 
prodej parkovacích míst bude řešen 

až současně s prodejem bytového domu 
Vodárenská 700.

• vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ 
Bílovice nad Svitavou o stanovení ter-
mínu zápisu k povinné školní docházce 
na úterý 10. 4. 2018 od 13 do 18 hodin.

JEDNÁNÍ | 10. 01. 2018
Rada obce schválila

• nemá námitky proti dodatečnému po-
volení stavby zahradního skladu u ro-
dinného domu na pozemku p.č. 718/6.

• ukončení pojištění nemovitosti BD Še-
belova 679 z důvodu převodu do OV 
ke dni 15. 1. 2018. Rada obce schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě 7721039861.

• uzavření Příkazní smlouvy č. V 00284, 
příkazník: Steska, Kavřík, advokátní kan-
celář, s.r.o., IČO: 03045315 příkazce: 
Obec Bílovice nad Svitavou. Předmět 
smlouvy: úkony zadávacího řízení 
v rámci zakázky s názvem „V 00284 
– Odborné učebny ZŠ Bílovice nad 
Svitavou – stavební práce“.

• znalecký posudek č. 1185-78/2017, 
vyhotovený Ing. Bc. Doležalovou, který 
stanoví cenu obvyklou pozemku p.č. 
460/64, ve výši 3.500 Kč/m2. Rada 
obce ukládá starostovi projednat prodej 
části pozemku p.č. 460/64 dle žádosti 
č.j.138/2017/BNS.

• odkup pozemku p.č. 239/20, ostatní 
plocha, pod ul. Jiráskovou o výměře 
182 m2 za cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 
63.700 Kč. Na nejbližším Zastupitelstvu 
obce bude předložena kupní smlouva 
a Rada obce doporučuje zastupitelstvu 
ji schválit.

• nesouhlas s předloženou projektovou 
dokumentací na stavbu „Novostavba 
rodinného domu, Bílovice nad Svitavou 
– Borešová“ na pozemku p.č. 414/1, k.ú. 
Bílovice nad Svitavou. Stavba nesplňuje 
požadavky pro danou lokalitu.
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VÝZVA

• v souladu s § 102 odst. 2) zákona 
č. 128/2000 S., o obcích, v platném 
znění, souhlas s rekonstrukcí kan-
celářských prostor v 2. NP budovy 
F, Fügnerovo nábř. 27, ve vlastnictví 
společnosti Mlýnský ostrov s.r.o., dle 
předložené projektové dokumentace.

JEDNÁNÍ | 24. 01. 2018
Rada obce schválila

• navýšení nájemného o meziroční 
míru inflace 2,5 % na rok 2018 u pro-
najatých prostor sloužících podni-
kání.

• poskytnutí dotace Galerii Alfa, Žiž-
kova 600, Bílovice nad Svitavou, 
IČ: 71785949, p. Kamila Dohnalová, 
ve výši 16.000 Kč na podporu SPS 
Bronislav Bílovice.

• dle návrhu ředitelky Mateřské školy 
termín a místo zápisu k předškolní-
mu vzdělávání na školní rok 2018-
2019, zápis proběhne 2. 5. – 3. 5. 
2018 v budově Mateřské školy, 
S.K. Neumanna 611, Bílovice nad 
Svitavou.

• připojení obce se k akci „Vlajka pro 
Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky 
dne 10. března 2018.

• projednala stížnost č.j. 105/2018/
BNS a vzala ji na vědomí bez usne-

sení. Starosta bude informovat stěžo-
vatelku.

• nájemné za pronájem hrobových míst ve 
výši 6 Kč/m2/rok a cenu služeb spoje-
ných s nájmem hrobového místa ve výši 
50 Kč/m2/rok od 1. 2. 2018.

JEDNÁNÍ | 14. 01. 2018
Rada obce schválila

• záměr stavby „Novostavba RD – Bí-
lovice nad Svitavou, p.č. 480/67“ za 
podmínky: výška hřebene bude max. 
7,8 m a bude dodržena vzdálenost uliční 
čáry, tj. posunout garáž o 1 m.

• záměr stavby „Rodinný dům s garáží“ 
v Bílovicích nad Svitavou, p.č. 913/2 
dle předložené studie.

• záměr stavby „Novostavba RD na p.č. 
460/61, a požaduje předložit nový situ-
ační výkres, kde bude respektováno 6,5 
m veřejného prostoru pro komunikaci 
na pozemku p.č. 460/75 dle původního 
situačního výkresu z 01/2015.

• kupní smlouvu č. 1/2018 na odprodej 
vyřazeného hmotného movitého ma-
jetku – vozidlo AVIA 31K, rok výr. 1970, 
nákladní automobil speciální, upravený 
pro potřeby JSDH, za cenu 31.000 Kč, 
panu Jaroslavu Fráňovi.

• v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
konkurs na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Mateřské 
školy Bílovice nad Svitavou, s před-
pokládaným nástupem od 1. 8. 2018.

• zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa na místní komunikaci Obřanská 
p.č. 283/9 před bytovým domem č.p. 
585 pro držitelku ZTP.

• poskytnutí daru z rozpočtu obce ve 
výši 5.000 Kč a schvaluje Darovací 
smlouvu, obdarovaný: BabyBox pro 
odložené děti.

• přijetí účelově určeného finančního 
daru od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. v rámci projektu 
obědy pro děti pro úhradu měsíčních 
záloh na obědové služby v období 
od 15. 2. 2018 do 29. 6. 2018 ve 
prospěch 1 nezletilého dítěte.

• koupi osobního automobilu tovární 
značky ŠKODA OCTAVIA COMBI 
1.6, rok výroby 2010, RZ 3L8 5272 
a zvukového a světelného zařízení 
Tesla za cenu 70.000 Kč, prodávající: 
Město Tanvald.
Martin Vozka, místostarosta 

Nad tématem dalšího čísla zpravo-
daje jsme v redakci přemýšleli dlouho. 
Opravdu hodně dlouho… Od prvního 
návrhu nám totiž přišlo stejně zajímavé, 
jako provokativní, problematické, rozebí-
rající téma, kterému by možná bylo lepší 
se vyhnout. Nakonec jsme si ale řekli, 
že tomu dáme šanci.

Snad všechna čísla, co si pamatuji, se 
věnovala bílovickým místům, pověstem, 
stromům, budovám, pověrám, slavným 
rodákům… tak jsme si řekli, že bychom to 
pro jednou mohli uchopit z úplně opačného 
konce. Co tak napsat číslo o lidech, kteří 
svůj původ v Bílovicích nemají? Pracovní 
název dalšího čísla jsme proto vymysleli 
jako „Naši slavní NErodáci“. Uf, a je to 
venku… zvládneme to? Bude to tak zají-
mavé číslo, jak by mohlo být, nebo to bude 
úplný propadák? Máte nějaký nápad, o čem 
bychom mohli psát? My jich máme hodně, 
ale třeba nám něco uniklo…

Jestli vás tedy napadá, o čem byste 
si rádi přečetli, nebo máte sami článek, 
kterým byste chtěli přispět, pomozte nám 
a napište na redakční mail zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo dejte vědět 
osobně někomu z redakční rady.

redakce 

VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ
Zase je nás 
o trochu víc

Obec Bílovice nad Svitavou Vás sr-
dečně zve na vítání občánků, které se 
uskuteční v sobotu 12. května 2018 
od 9:00 hodin v obřadní síni, ulice 
Tyršova 46.

Přihlášku si můžete vyzvednout 
osobně na matrice obecního úřadu 
nebo vytisknout ze stránek obce, www.
bilovice-nad-svitavou.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.
Daniela Binarová

matrikářka 
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MALBY 14 kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/
kus, radiátorů, oken, fasád, aj., TAPETO-
VÁNÍ, ZEDNICKÉ práce. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz,  
platba hotově= SLEVA 250 Kč ! BÍLO-
VICE a okolí.

řádková inzerce



VÝPIS USNESENÍ

Zveřejněna je zkrácená a upravená ver-
ze dokumentu pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy ná-
vrhové komise, ověřovatele a určilo zapiso-
vatelku, vzalo na vědomí zprávu finančního 
a kontrolního výboru, místostarosta přečetl 
zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
8/2017.

ZO schválilo rozpočet obce Bílovice 
nad Svitavou pro rok 2018 jako vyrovnaný.

ZO vydalo obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství a obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Z důvodu naléhavého obecného 
zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti 
dnem 1. 1. 2018. Dále vydalo také obecně 
závaznou vyhlášku o nočním klidu.

ZO schválilo převod nově zřízených 
či opravených vodovodních trubek, šacht 
a kanalizačních trubek do vlastnictví 
dobrovolného svazku obcí „Vodovody 
a kanalizace Bílovicko“. Soupis převá-
děného nemovitého majetku je přílohou 
zápisu č. 11.

ZO schválilo, že členovi zastupitelstva 
obce náleží v souvislosti s výkonem jeho 
funkce cestovní náhrady ve výši a za podmí-
nek stanovených právními předpisy platný-
mi pro zaměstnance v pracovním poměru, 
tj. dle vnitřní směrnice č. 3/2017 v souladu 
s právní úpravou v zákoníku práce.

ZO schválilo podání žádosti o dotaci 
na výstavbu 6 sociálních bytů, v rámci 
Integrované strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti (ITI), výzva 27. sociální 
bydlení II.

ZO uložilo starostovi obce projednat 
možnosti veřejné dopravy na Polanku 
s dotčenými úřady a připravit na další 
jednání zastupitelstva možné řešení situ-
ace a předběžný rozpočet, který zohlední 
náklady obce na financování dopravní 
obslužnosti lokality Polanka.

V bodě Různé starosta pozval přítomné 
na tradiční Silvestrovský běh do schodů, 
konaný 31. 12. 2017 a dále na Novoroč-
ní ohňostroj, dne 7. 1. 2018 v 18 hodin 
u Sokolovny, za mediální podpory rádia 
Krokodýl. Starosta poděkoval všem, kteří 
se aktivně podílí na bezproblémovém prů-
běhu této akce. 6. 1.–7. 1. 2018 proběhne 
Tříkrálová sbírka. Starosta také infor-
moval občany o volebních místnostech. 
Volba prezidenta se bude konat 12.–13. 1. 
2018, volební místnosti jsou obřadní síň 
a sál kulturního domu. V základní škole 
již volební místnosti nejsou.

zpracovala  
Vendula Bartáková 

z jednání Zastupitelstva Obce 
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 18. 12. 2017 | ZÁPIS Č. 15/2014-2018

 Čtvrtek 22. 3. Zdobení 3D perní-
kových vajíček – od 16:00 do 18:30 
v Ateliéru SVČ Liška

 Neděle 25. 3. Sportovní pohádka 
– divadelní představení – od 15:00 
v sále Obecní hospody

 Úterý 27. 3. Brněnské podzemí 
– přednáška autora knih Brněnské 
podzemí Ing. Aleše Svobody – od 
17:00 v učebně ZŠ

 Neděle 8. 4. Karel Fleischlin-
ger – koncert kytaristy a hráče 
na historické nástroje – od 18:00 
v Obecním sále

 Čtvrtek 12. 4. Farmářské trhy – od 
14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově nám.

 Středa 18. 4. Den Země – od 
16:00 na hřišti za Sokolovnou

 Čtvrtek 19. 4. Jana Boušková – 
koncert přední české harfistky – od 
19:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje

 Pátek 20. 4. Beatles – psychedelic-
ké období – Poslechovka – od 18:00 
v Obřadní síni

 Neděle 22. 4. Trpasličí pohádka 
– divadelní představení – od 15:00 
(začátek může být posunut) v sále 
Obecní hospody

 Neděle 22. 4. Bílovický Hovnivál 
– velkolepé zahájení bitvy proti kazivo-
dům, s překvapením

 Pondělí 30. 4. Čarodějnická ote-
vřená herna – od 8:00 do 15:30 v Sále 
SVČ Liška

 Čtvrtek 10. 5. Farmářské trhy – od 
14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově nám.

 Sobota 12. 5. Vítání občánků – od 
9:00 v Obřadní síni

 Středa 16. 5. Pozór, jedu – od 16:00 
na hřišti za Sokolovnou

 Neděle 20. 5. Zoo na Sv. Kopečku 
u Olomouce – výlet autobusem – od 

9:00 do večera – pořádá Komise pro 
děti a rodinu, bližší informace uvnitř 
tohoto zpravodaje

 Sobota 26. 5. Bílovický blešák – od 
8:00 do 12:00 na Těsnohlídkově nám.

 Sobota 2. 6. Den dětí – od 15:00 
na hřišti za Sokolovnou

 Sobota 2. 6. 3D = Dětský Dračí 
Den, RC Žirafa a SVČ Liška, za So-
kolovnou

 Sobota 9. 6. Bílovická křižovatka, 
od 12:00 za Sokolovnou

 Neděle 10. 6. krajský slet Sokola 
– v Brně

 Čtvrtek 14. 6. Farmářské trhy – od 
14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově nám.

 Pátek 15. 6. Beatles – Sgt. 
Pepper – Poslechovka – od 18.00 
v Obřadní síni

 Pondělí 18. 6. Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce
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CO V ZÁPISE NEBYLO

Zasedání probíhalo v kulturním sále 
u Obecní hospody. Pro přítomné nebylo 
jednoduché sledovat dění, protože téměř po 
celou dobu jednání se z vedlejší části sálu, 
rozděleného jen shrnovací stěnou, ozýval 
křik dětí a jiný hluk. Nevím, co se to tam dělo, 
ale chvílemi projevy dětí přehlušovaly slova 
jednajících, i přesto, že používali mikrofon. 
Bylo to poměrně nepříjemné.

Po obvyklých úvodních formalitách a po 
přednesení zprávy o činnosti rady obce ná-
sledovaly zprávy z finančního a kontrolního 
výboru a také návrh rozpočtu na rok 2018.

Byla projednána vyhláška o placení za 
svoz odpadu, částka bude stejná jako 
v roce 2017.

Na dotaz zastupitelky MUDr. Bartákové, 
jak se vyvíjí uvažovaná možnost doplně-
ní „pytlového“ způsobu třídění odpadů, 
odpověděl starosta, že si od KTS vyžádá 
kalkulaci, jaký by to mělo v naší obci prav-
děpodobný dopad na náklady za likvidaci 
odpadu. V jiných obcích spadajících pod 
KTS, kde se tento systém zavedl, jsou vý-
sledky nejednotné. Někde se tím významně 
ušetřilo, někde se to prakticky neprojevilo, 
někde to přineslo zvýšení nákladů. I když 
by to bylo zavedeno jako určitá doplňková 
služba občanům, nepřiměřené navýšení 
nákladů není žádoucí.

Starosta přednesl také návrh vyhlášky 
o dnech, kdy může být narušen noční klid 

v důsledku konání různých společenských 
akcí. Protože ve vyhlášce jsou dny konání 
akcí uvedeny jen rámcově (aby se vyhláš-
ka nemusela každý rok znovu měnit kvůli 
konkrétním datům), je současně nutné, aby 
pořadatelé akcí nejméně 15 dnů předem 
nahlašovali obecnímu úřadu skutečná data 
konání akcí, aby úřad zvládl zajistit přede-
psané vyvěšení na úřední desce.

Zajímavým bodem bylo projednání 
žádosti o dotaci na vybudování sociál-
ního bydlení v naší obci. Místostarosta 
promítl projektové návrhy a podal k nim 
vysvětlení. Cílovou skupinou jsou podle 
záměru vedení obce například rozvedené 
matky s dětmi, které nemají vlastní byd-
lení. Pokud dojde k realizaci projektu, pak 
také jeden jednopokojový byt chce obec 
vždy na 2 roky nabídnout mladým lidem 
opouštějícím dětský domov Dagmar, jako 
určité „startovací bydlení“. (Nebudou to 
tedy v žádném případě nějaké „holobyty“, 
nemělo by to do Bílovic přivést problémové 
skupiny obyvatelstva, jak jsem se obávala 
po vyslechnutí názvu tohoto bodu jednání 
zastupitelstva.)

O tom, zda dotaci obdržíme, se rozhodne 
v červnu až červenci 2018 a pokud se 
projekt bude realizovat, měl by být hotový 
koncem roku 2019. Nové byty by vznikly na 
začátku ulice Husova, na místě, které by 
se uvolnilo zbouráním dnešního klubu pro 

mladé hasiče (bývalého klubu důchodců). 
Šlo by o 6 bytů, dva jednopokojové, dva 
třípokojové a dva dvoupokojové s velkými 
terasami.

O umístění osob do bytů by plně rozho-
dovala Obec Bílovice nad Svitavou a byty 
by byly ve vlastnictví obce. Udržitelnost 
projektu je 5 let, tedy po uplynutí této doby 
může obec s byty nakládat dle vlastního 
uvážení.

Dalším zajímavým a poměrně rozsáh-
lým bodem bylo projednání petice občanů 
Polanky, ve které je obec žádána o za-
jištění nějaké formy veřejné dopravy na 
Polanku. Starosta okomentoval možnosti 
řešení podobné místní dopravy, které zná 
z okolních obcí, například seniortaxi ve 
Šlapanicích, a snažil se zjistit od dvou 
přítomných členů petičního výboru, zda 
mají nějakou přesnější představu, jak by 
to dopravní zajištění mělo být podle jejich 
názoru organizováno, jakou měrou by na 
něj měli přispívat ti, kteří ho využijí apod. 
Dotazy podobného typu pokládal v ná-
vazné diskusi i místostarosta a někteří 
další zastupitelé. Členové petičního výboru 
uvedli některé své představy, ale nakonec 
z diskuse vyplynulo, že žádné konkrétní 
použitelné řešení promyšlené nemají, že 
to podle nich ani není věcí předkladatelů 
petice, ale že hlavně chtějí způsobit to, aby 
se uvedenou záležitostí obec zabývala, aby 
nějaké konkrétní návrhy řešení nabídla 
obec. Starosta slíbil, že se do příštího 
jednání zastupitelstva obce bude snažit 
konzultovat s odborníky a navrhnout ně-
jaká řešení, možnosti, včetně předběžných 
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Postřehy ze zasedání obecního 
zastupitelstva dne 18. 12. 2017

Od školního roku 2018/19 budeme 
v naší škole otevírat přípravnou třídu 
pro předškoláky, tzv. nultý ročník.

Přípravná třída je určena pouze pro 
předškoláky, kterým byl doporučen 
odklad povinné školní docházky. Cílem 

vzniku třídy je vybavit děti odpovídajícími 
dovednostmi a návyky. Rozvíjeny budou 
řečové dovednosti, sociální a komunikač-
ní dovednosti, hrubá i jemná motorika, 
koncentrace pozornosti. Do třídy bude 
docházet 10–15 dětí, takže výuka bude 

více individuální než ve třídách mateř-
ské školy nebo v běžné třídě základní 
školy. Děti si zvykají na prostředí školy, 
jídelny a tělocvičny, takže jejich budoucí 
přechod do první třídy bude mnohem 
jednodušší.

Přípravná třída je dalším krokem ke 
zlepšení výukového prostředí pro žáky 
naší školy po zavedení pracovních pozic 
školní psycholožky, speciální pedagožky 
a sociálního pedagoga.

Libor Žanda 

v základní škole
NULTÝ ROČNÍK 



rozpočtů. S tím členové petičního výboru 
i zastupitelé souhlasili.

V bodu Různé starosta zrekapituloval, co 
se obci podařilo zajistit v roce 2017 a po-
zval občany na akce spojené už tradičně se 
závěrem roku (běh do schodů a novoroční 
ohňostroj).

Konstatoval také, že se při posledních 
volbách ukázalo, že hodně občanů hledalo 
volební místnosti ve škole či školce, kde 
bývaly dřív, ale že samozřejmě nově jsou 
obě volební místnosti na Těsnohlídkově 
náměstí, jedna v kulturním sále Obecní 
hospody a jedna v obřadní místnosti obec-
ního úřadu.

V bodu Diskuse se přítomný občan ptal, 
zda je naděje na dobudování ulice Kozlíkova, 
na což odpověděl místostarosta, že ano, že 
je už schválený příslušný stavební záměr, 
který se aktuálně zpomalil kvůli pracem 
EON, ale příští rok by se měl realizovat.

Padlo také upozornění, že na ulici Lesní 
není veřejné osvětlení. Starosta odpověděl, 
že příští rok by se to také mělo vyřešit. 
Není mu jasné, proč se tam osvětlení už 
dávno nezřídilo, ale určitě má obec zájem 
to napravit.

Člen bílovických hasičů poděkoval obci 
za vstřícné kroky k jejich potřebám a vy-
jádřil naději, že vzájemná spolupráce bude 
i nadále dobrá. Starosta obratem poděko-
val hasičům za to, že vycházejí obci vstříc, 
kdykoliv jsou požádáni o spolupráci.

Starosta také poděkoval občanům pracu-
jícím v komisích obce, zejména za přípravu 
řady akcí.

V závěru diskuse ještě padlo několik 
konkrétních dotazů a připomínek. Jeden 
z občanů se ptal, zda když si občan sám 
zřídí asfaltovou cestu ke svému domu, 
může pak požádat obec o nějaký příspěvek. 
Místostarosta jednoznačně odpověděl, že 

ne, že se naopak někteří občané podílejí 
na financování obecních cest vedoucích 
okolo jejich domů, anebo dokonce cesty 
vybudované na vlastní náklady bezúplatně 
převádějí do majetku obce.

Jiný občan upozornil, že schodiště do 
Trávníků je už několik dnů bez osvětlení 
a že se mu nepodařilo zastihnout p. Drlíka, 
který má v Bílovicích na starosti veřejné 
osvětlení, aby mu to oznámil. Starosta re-
agoval slibem, že se také sám bude snažit 
p. Drlíka kontaktovat a opravu urychlit, 
děkuje za informaci.

Člen hasičů ještě upozornil na čerstvě 
poškozenou studnu na křižovatce Husova/
Kollárova, kde je prasklá skruž a je třeba 
urychleně zajistit opravu.

Příští zasedání zastupitelstva se bude 
konat 19. 3. 2018.

J. Skládanková 

Jako každý rok i letos naše škola 
uspořádala lyžařský a snowboardový 
kurz pro žáky sedmých tříd. Již druhým 
rokem jsme zavítali do lyžařského areá-
lu v Kunčicích s ubytováním ve vesničce 
na kraji světa, Nová Seninka.

Letošní týden na přelomu února a břez-
na s sebou přinesl velký mráz, teploty 
klesaly hluboko pod nulu. Po celou dobu 
kurzu bylo polojasno a ve čtvrtek byla 
od rána obloha plná sluníčka. Celý týden 
panovaly ideální lyžařské podmínky.

Z celkového počtu 42 účastníků byli 
letos lyžaři oproti snowboarďákům po 
několika letech v přesile. Většina účast-
níků ovládala svá prkna či prkýnka velmi 
dobře. I úplní začátečníci po dvou dnech 
jezdili na vleku či lanovce a sjezdovku 
sjížděli velmi zdatně.

Aktivní jsme ale nebyli pouze na sjez-
dovce. Po odpoledním odpočinku jsme 
vyráželi v trekové obuvi opět ven. V oko-
lí chaty, kde bylo plno sněhu, jsme se 
koulovali, váleli sudy či metali kotrmelce. 

Jiné odpoledne jednotlivé týmy plnily úkoly 
v terénu, každé družstvo si chystalo podle 
vlastní mapy poklad pro ostatní.

Ve středu odpoledne jsme vyrazili na 
výlet na horskou chatu Paprsek, odkud byl 
krásný výhled na okolní zasněžené kopce. 
Cestou dolů jeli někteří po kraji sjezdovky 
na lopatách.

Ani během večerů jsme se nenudili. 
První večer se účastníci rozdělili do týmů 
podle barev olympijských kruhů. V týmech 

Lyžařský a snowboardový 
výcvikový kurz 

plnili různé úkoly, sehrávali scénky, 
skládali puzzle či vyráběli bezpečnostní 
kombinézy pro „skokany na lyžích“, což 
byla obyčejná vajíčka.

Nechyběla ani přednáška člena Hor-
ské služby o chování na horách a závě-
rečný večer byla diskotéka.

Společný týden utekl příliš rychle, 
domů se nám nechtělo. Nejen kvůli 
lyžařským zážitkům, ale především 
díky pohodě, která nás po celou dobu 
provázela, a správné partě, kterou tvořili 
všichni účastníci kurzu.

Dík za celkový průběh celého kurzu patří 
všem dětem, instruktorům (P. Sojáková, 
J. Krešlová, P. Glosová), zdravotníkovi 
Radimu Kubíkovi, který byl svou pomocí 
k dispozici během celého dne.

Petra Sojáková 

25. 2. – 2. 3. 2018
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Vážená redakce Bílovického zpravodaje, vaše 
pozornost mé osobě mě potěšila a ráda se 
s vámi podělím o několik svých vzpomínek.

Už odmala jsem si nejraději hrávala na 
školu. Na základní škole v Blansku můj zá-
jem podpořil zejména pan učitel, který nás 
učil matematiku a chemii, oba předměty 
jsem v jeho výkladu milovala a chtěla je 
také učit. Naše třídní učitelka na gymnáziu 
(taktéž v Blansku) se tomu hodně divila 
a naznačovala mým rodičům, co vlastně 
dělám na tomto ústavu. Ale vydržela jsem 
až do maturity a složila přijímačky na Pe-
dagogickou fakultu v Brně. Jen tu aprobaci 
matematika s chemií zrovna neotevírali 
a kombinace s fyzikou nebo tělocvikem 
nebyl můj šálek čaje. Tak jsem se rozhodla 
přidat si zeměpis. A nelitovala jsem. Na 
katedře zeměpisu jsem se znovu potkala 
s panem učitelem, který nás učil zeměpis 
na základní škole. Já pod jeho vedením 
psala svoji diplomovou práci na vysoké 
škole PF UJEP v Brně, kde od roku 1972 
začal vyučovat ekonomickou geografii.

Díky matematice jsem poznala v osm-
desátých letech minulého století i osoby 
a osobnosti jako byl třeba prof. Petr Piťha 
(v letech 1992-1994 ministr školství) 
a další, kteří se zabývali třeba etikou v ma-
tematice. V zeměpise i matematice to byly 
proudy, kterým šlo skutečně o dané obory, 
nenahrazující je politikou a budováním 
kariéry jen ideologií a propagandou.

Byla to pro mě velmi dobrá průprava do 
dalšího pedagogického života.

Na mé promoci už byl i náš dvouletý 
syn Kamil.

Já sama nepocházím z kantorské ro-
diny, a protože jsem poznala tuto profesi 
i z druhé strany, nikdy jsem nechtěla, aby 
moje tři děti šly v mých stopách. A výsle-
dek? Všechny jsou sice vystudované v růz-
ných profesích (zemědělství, ekonomika, 
film), ale stejně jsou v současnosti zapojeni 
do pedagogiky, od přednášek a seminářů 
o trávnících, přes vedení střední ekono-
mické školy či zájmových mimoškolních 

aktivit i spravování kabinetu katedry mul-
timediální.

Období mého ředitelování v Bílovicích 
nad Svitavou asi nejlépe vystihuje pár 
stránek v knize o Bílovicích, která vyšla 
před pár lety. Napsal je kolega Pavel Kováč, 
myslím, že je není potřeby zde opakovat, 
věřím, že každý „pravověrný Bílovčák“ má 
tuto knihu doma. 

Já jsem začala na škole ředitelovat 
v době, kdy došlo k obrovskému nárůstu 
počtu dětí a rozvoji obce. Dá se říci, že 
jsem byla u rozjezdu všech evropských 
projektů tento rozvoj umožňujících. Vyža-
dovalo to spoustu času i energie, hromadu 
„papírování“, a to i po realizaci, kdy to byla 
kontrola za kontrolou, ale mě ta manažer-
ská práce opravdu bavila. Zvláště, když 
jsem cítila podporu vedení obce, ještě jed-
nou, díky za to. Těší mě, že se neustrnulo 
a rozvoj v obci dál pokračuje, a tím pádem 
mě ani nemrzí, že už teď u toho nejsem. 
Ale dění v Bílovicích i ve škole přes osobní 
vazby i internet stále sleduji.

Co se na stránkách zmiňované knihy ne-
dočtete, byla moje aktivita při přípravě výletů 
„do neznáma“ pro všechny pracovníky školy, 
konaných koncem října. Výletů bylo snad 
sedm – osm do různých koutů naší vlasti 
a vždy s nějakým poznávacím překvapením, 
holt, ten zeměpis se ve mně nezapřel.

Ptáte se na recept, jak být úspěšným 
pedagogem. Na to vám neodpovím, ale 
přesto mohu předat mým kolegům a ná-
stupcům jedno mé poznání, kterého jsem 
se vždy držela, a to je DŮSLEDNOST! 
Jedině tak lze být úspěšným při řešení 
všech problémů, týkajících se vzdělávání 
i školy jako takové.

A závěrem?
Nejsem milovnicí bonmotů ani různě 

zkomolených citátů klasiků, jak se to komu 
v tu chvíli hodí. Ale přesto se mi při sepi-
sování těchto postřehů vybavilo, že mne 
tři - čtyři citáty provázely mým životem 
i povoláním. 

Na maturitních stužkách to bylo latinské 
Ubi voluntas, ibi etiem via, v českém pře-
kladu Kde je vůle, tam je i cesta, přeloženo 
do normální češtiny tedy Když se chce, tak 
to jde. A proč si to pamatuju? Nemám ani 
fenomenální ani fotogenickou paměť. Ale 
můj muž Zdeněk, se kterým jsme spolu 
už 42 let, si to pamatuje, protože nám ty 
stužky tenkrát tiskl.

Nebo další: Kdo chce zapalovat, musí 
sám hořet. Zase přeloženo do srozumitel-
na: Když tě práce baví, jde vše snadněji.

A na závěr naše rodinné – Změna je 
náš život! Díky tomu jsme poznali spoustu 
krajů i sousedů a nikdy jsme těch změn 
nelitovali.

Na otázky položené  
Ester Tomanovou odpovídala 

Dagmar Pečenková 

Dagmar Pečenková
SRDCEM PEDAGOŽKA

Dagmar Pečenková  
při návštěvě Prahy



Úspěšný divadelní spolek Bota má v Bí-
lovicích dlouhou tradici, není tedy divu, 
že i malí obyvatelé Bílovic mají zájem 
o divadlo a dramatické umění. Je to už tři 
roky, co vznikl při ZŠ Bílovice kroužek dra-
matické výchovy Divadýlko, pod vedením 
Mgr. Tamary Spoustové.

Divadýlko už od svého vzniku spolu 
s folklorním souborem Bystrouška připra-
vuje vánoční představení pro školní děti 
i bílovickou veřejnost, či kratší vystoupení 
s pohádkami pro malé i větší žáky ZŠ Bílo-
vice. O Vánocích si malí herci užili mnoha 
repríz, hráli nejen na vánočních trzích 
a v divadelním sále, ale i v adamovském 
a bílovickém kostele. Vystoupili se dvěma 
krátkými představeními, jedním na lidové 
motivy, druhé pro nás napsal a hudbu složil 
PaeDr. Pavel Kováč.

Vzhledem k narůstajícímu počtu zájem-
ců o dramatický kroužek jsme v letošním 
školním roce rozšířili řady členů a z pů-
vodního Divadýlka se rázem staly kroužky 
dva. Jak jinak nazvat dramatické kroužky, 
které si kladou za cíl vychovat nadějné 

BOTIČKA A BOTKA

talentované herce pro amatérský spolek 
Bota, než Botička a Botka. Zatímco Botička 
učí naše nejmladší žáky prvním divadelním 
krůčkům, Botka je určena starším žákům, 

Herecký dorost v Bílovicích

kteří už mají nějaké divadelní zkušenosti. 
Někteří talentovaní členové Botky dokonce 
pravidelně vystupují s Botou, a my pevně 
doufáme, že se z Botičky a Botky stane 
líheň budoucích šikovných herců.

Naše mateřská škola se na podzim 
2017 zapojila do projektu CELÉ ČES-
KO ČTE DĚTEM. Zaujal nás a vedl 
k motivaci, jak v dětech probouzet po-
mocí různých činností zájem o knihy.

Učíme kluky a holčičky již od 3 let, jak 
například správně listovat v knihách, jak 
naslouchat čtenému textu, jak ukládat 
knihy na určené místo v dětském koutku 
apod. Paní učitelky ve všech třídách 
každý den před odpoledním odpočinkem 
předčítají dětem pohádky, zajímavé 

příběhy o zvířátkách, lidech. Společně 
si prohlíží barevné ilustrace v knihách. 
Svoje zážitky a představy často výtvarně 
ztvárňují.

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře 
je spolehlivý a účinný způsob, jak se může 
čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či do-
konce přitažlivější než televize a počítačové 
hry. Televize dítě neobejme, nevysvětlí mu 
to, čemu nerozumí, a nebude je držet za 
ruku, když se bude bát. Předčítání nahlas je 
nejlepší způsob, jak naučit lásce ke knihám.

Děti si při tom trénují i svoji před-
stavivost, soustředěnost, fantazii, po-
rozumění ději. Učí se rozlišovat dobro 
a zlo, naslouchat, rozvíjet komunikaci 
a slovní zásobu, utřídit si názor na svět 
a své okolí.

Kluci a holčičky s námi rádi navště-
vují i místní knihovnu v Bílovicích nad 
Svitavou, kde si paní knihovnice při-
praví podle určeného tématu poutavé 
čtení a vyprávění. Na závěr návštěvy si 
všichni prohlížíme literaturu, která nás 
zaujala. Těší nás, když nám děti potom 
vypráví, že do knihovny zašly i se svou 
rodinou.

Snažíme se navázat větší spolupráci 
s rodiči a prarodiči, jejichž děti na-
vštěvují mateřskou školu. Nabídneme 
jim, aby v určitém období, na kterém 
se společně dohodneme, přišli do tříd 
předčítat pohádky. Zapojíme je nenásil-
nou formou do života v mateřské škole.

Co nového jsme  
pro děti připravili
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
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Mladí herci souboru Botka

V příštím školním roce rádi přivítáme 
nové zájemce od 3. třídy.
Tamara Spoustová, lektorka Botičky

Eva Horčicová, lektorka Botky 



KOMISE 
PRO DĚTI 
A RODINU 
vás zve na 
zajímavou 
akci
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

V úterý 13. 3. 2018 v Kulturním 
sále Obecní hospody proběhly již druhé 
velikonoční dílničky. Děti si mohly vyro-
bit za symbolickou desetikorunu figurky 
s velikonočním motivem, zaskákat si 
na nafukovacím hradu nebo si zakoupit 
nějakou drobnost na domácí tvoření. 
Hlavním organizátorem akce byla spo-
lečnost REMAX Pro a vlastní akce také 
podpořila brněnskou chráněnou dílnu 
BD-TOVA.

VÝLET NA SV. KOPEČEK 
U OLOMOUCE

Na neděli 20. 5. 2017 plánujeme 
celodenní rodinný výlet na Sv. Kopeček 
u Olomouce. Cílem výletu bude Zoolo-
gická zahrada a pokud čas dovolí, podí-
váme se i na olomoucké náměstí. Díky 
podpoře obce máte možnost jet zdarma 
autobusem. Odjezd bude v 9 hod. od 
Obecního úřadu, návrat je plánovaný 
kolem 18 hod. Vstupné je 110 Kč za do-
spělého, děti 70 Kč (do 3 let zadarmo). 
Více informací naleznete na https://
www.zoo-olomouc.cz. Počet míst je 
omezený. Přihlášky jsou závazné a za-
sílejte je na e-mail: komiseprorodinu@
gmail.com.

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, jak zkvalitnit život 
v našich Bílovicích.

Za Komisi pro děti a rodinu
Klára Mrkosová  

a Petra Kuhejdová Halířová 

Dále jsme školku zaregistrovali do 
vzdělávacího programu společnosti 
AGRO CS a. s. MALÝ ZAHRADNÍK. 
Cílem projektu je vzbudit a rozví-
jet u dětí předškolního věku zájem 
o přírodu, o procesy a zákonitosti, 
které v přírodě probíhají, budovat 
v dětech zodpovědnost, samostatnost 
a respekt k lidské práci. Společně 
chceme s dětmi vytvářet, zkoumat 
a objevovat zahradu plnou podnětů.

PŘIPRAVUJEME ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA 
ŠKOLNÍ ROK 2018–2019

V úterý a ve středu 17. 4. a 18. 4. 
2018 (od 7.30 do 15.30 hod.) si rodiče 
pouze vyzvednou potřebné formuláře 
(žádost a evidenční list) a zapíší se 
prosím do časového rozpisu na zápis. 
Tyto dny vyhlašujeme jako Dny otevře-
ných dveří, kdy si mohou prohlédnout 
naše prostory.

Další konkrétní informace naleznete 
na našich webových stránkách msbi-
lovice.eu, popřípadě vývěsce mateřské 
školy a obecního úřadu.

O výsledcích zápisu Vás budeme opět 
informovat. I o tom, v kolika třídách 
bude probíhat nový školní rok 2018–

2019. Pokud v průběhu roku některé 
dítě bude odhlášeno z docházky, ihned 
nabízíme toto místo dalšímu zájemci.

CO NÁM POMŮŽE  
ZVLÁDNOUT ADAPTACI:
• vysvětlit dítěti, co ho čeká v novém 

prostředí tak, aby to pochopilo
• umožnit mu ptát se
• být co nejvíc konkrétní (ukázat mu 

budovu, děti na zahradě)

• nestrašit dítě a nelhat mu
• eliminovat ranní stres promyšlenou 

přípravou (nachystat si oblečení 
večer, ráno připravit snídani, aby pak 
mohl být rodič víc s probouzejícím se 
dítětem, a ne „honit“ nedůležité věci)

• využít možnosti školky nechávat zde 
dítě na postupně se prodlužující dobu

• nezapomínat na pochvalu i za snahu, 
pozitivní motivaci – jsou mnohem 
účinnější než podceňování nebo 
nevhodné tresty

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy 
se těší na Vaše dítě a spolupráci s Vámi.

Jiřina Šubrtová
ředitelka 
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Chci vám říct, že letošní zima byla opravdu 
super. Sněhu moc nenapadlo, za to mě toho 
napadlo spoustu! Třeba vánoční elektrodíl-
nička, zdobit perníkové věnce, přespat ve 
světě Bajek Barda Bedleeho a s Alenkou 
v Říši divů, nebo vám dát k dispozici prostor, 
abyste si mohli pohrát. Jo, to mě moc bavilo. 
A nejvíc ze všeho mě bavila moje oblíbená 
akce Liška nikdy nespí. Tam se totiž ukáže, 
že jsem Liška nejen podšitá a chytrá, ale také 
hodně hravá a že znám spoustu šikovných 
a talentovaných dětí. Děkuji za příjemné od-
poledne v Obecním sále všem dětem a jejich 
rodičům, známým a kamarádům.

Jo, a víte už, že teď můžete všechno 
tohle a mnohem víc akcí z Liščí nory 
sledovat nejen na webu, FB, Zoneramě 
a YouTubu, ale i Instagramu? #liskaluzanky

A CO NA JAŘE? 
Díky projektu Nadaní podporovaného 

MŠMT máme finance na uskutečnění 
několika setkání s žáky ve věku 13–19 let 

nad různými technicky zaměřenými úkoly 
pod společným názvem Úhly pohledu – 
záznamy z pozorování světa. A protože 
v Bílovicích jsou šikovné děti, kterým ještě 
13 let nebylo, ale už je leccos zajímá, tak 
jsme je také přibrali do party. Mohou si 
s námi vyrobit meteostanici, budku pro 
ptáky s webkamerou, mechanické brouky, 
úly pro včely samotářky, létat s dronem 
anebo animovat vlastní krátký film.

Pokračují také přespávací akce. V březnu 
nás čeká nejen noc, ale i celý následující 
den v knize Zombie – příručka pro přežití. 
V dubnu se podíváme, jak to v noci vypadá 
v alchymistické dílně. A kde budeme spát 
v květnu? Čekám na tipy od svých kamará-
dů, mají leckdy mnohem lepší nápady než 
já. Snad už bude tepleji, co takhle přespat 
někde venku?

Ve dnech ředitelského volna pro vás ote-
vřu naši hernu, abyste si mohli přijít pohrát, 
tentokrát bude téma čarodějnické a spor-
tovní. Také otevřu dveře těm nejmenším, 

JARO A LÉTO
na Lišce

na jaře obnovím Macešku na jeden den 
v týdnu. Chci, aby děti měly prostor setkat 
se s novými kamarády a vyzkoušet si, jak to 
jednou bude vypadat ve školce. Už se tě-
ším, že tu bude dopoledne zase pěkně živo.

Romča si pro vás opět připravila krásné 
dílničky v kroužku Šperkování. Každých 
14 dní si můžete v pondělí podvečer přijít 
vyrobit náhrdelník a náušnice nebo jiný 
šperčík. Hned v té první březnové si mů-
žete udělat šperky ze starých triček.

Slyšela jsem, že Hovnivál má zase 
s příchodem jara velké starosti. Minulý rok 
byli díky všem statečným velkým i malým 
bojovníkům odpadkopiráti a lahvolotři 
poraženi. Ale Petkoun Nerecyklovaný z po-
sledních sil povolal další lotry. Hovniválovi 
zvědi přišli na stopu zlým kazivodům, kteří 
formují své jednotky a první útok chystají 
na 22. 4. Hovnivál už teď chystá obranu 
a svolává bojovníky. Zahájení bitvy bude 
velkolepé! Pozorně sledujte dění v Bílo-
vicích, ať vám neunikne žádná informace, 
odposlech nebo záznam nekalé činnosti, 
které se budou v boji hodit.

Po rozloučení se všemi dětmi na krouž-
cích, třeba kulinářskou soutěží, tanečním 
vystoupením nebo na výletě, se chvíli 
neuvidíme. Ale lenošit nebudu! Ještě na 
začátku června pomůžu Žirafě s Dětským 



Mnozí z návštěvníků rodinného centra 
si asi již všimli, že ve skříňce u vchodo-
vých dveří do Žirafy se objevuje spousta 
zajímavých dětských knížek. Starší 
i nové tituly v poličce různě přibývají 
a mizí, a to proto, že se jedná o knihy, 
které do Žirafy nosí zdarma sami ná-
vštěvníci a jsou určeny ostatním volně 
k rozebrání. S tímto zajímavým nápadem 
nás oslovila paní Jana Skládanková, 
která chtěla věnovat knížky po svých 
odrostlých dětech dalším rodinám, které 
by je ještě mohly využít. Proto jsme v Ži-
rafě vyčlenili vhodný prostor, do kterého 
může kdokoli z vás přinést dětské knížky 
a kdokoli, komu se tyto knihy líbí, si je 
naopak může zdarma odnést. Věříme, 

Takřka před dvěma lety jsme vyhlásily 
první sbírku novorozeneckého oblečení 
pro mimobrněnské porodnice. Impul-
sem byla naše osobní zkušenost z ne-
dostatku pěkného oblečení pro čerstvě 
narozená miminka. Sbírka měla velký 
úspěch a stále se nám stává, že nám 
maminky průběžně předají osobně pár 
kousků s tím, ať to předáme porodnici, 
která o to bude mít zájem. Tuto potřebu 
projevily také brněnské porodnice na 
Obilním trhu i v Bohunicích.

Pokud tedy další přírůstek do rodiny 
již neplánujete, popř. můžete nějaký ten 
kousek na miminko postrádat či je vám 
líto ho vyhodit, budeme rády, pokud se 
zúčastníte naší druhé sbírky.

V porodnicích stále mají nedostatek 
dupaček, overalů, polodupaček, bodiček, 
kabátků – vše ve velikostech newborn 
(50) až 62. Stejně tak budou rádi i za 
rychlozavinovačky, látkové a jednorá-
zové plenky.

Sbírka bude probíhat od 12. března 
do 30. dubna 2018. Seznam sběrných 
míst: Rodinné centrum Žirafa (2. patro 
obchodního domu), Obecní knihovna 
a lékárna vedle školy.

Předem děkujeme za Vaši ochotu.
S velkými díky 

Klára Mrkosová 
a Petra Kuhejdová Halířová 

dnem a pak už budu mít plné tlapky práce 
s chystáním všech dobrodružství, záhad, 
her, výletů, dílniček a dalších aktivit na letní 
přívesnické tábory. Letos je z čeho vybírat 
a už teď se tábory plní. Dělá mi velikou 
radost, že se se svými kamarády uvidím 
i o prázdninách. Co třeba animovat, hrát, 
zpívat, tvořit nebo vařit? Vydat se na výlety 
za poznáním nebo fantastickými zvířaty, 
letět do vesmíru nebo se ponořit do moř-
ských hlubin? Vyberte si léto plné zážitků!
Těším se, že se zase společně nasmějeme.

Liška a celý liščí tým
Markéta Šafaříková 

že se díky tomuto skvělému nápadu, 
za který Janě moc děkujeme, dostane 
(a již dostala) spousta krásné a zajímavé 
literatury k dětem toho správného věku, 
které ji ocení. Takže pokud máte i vy 
doma odložené knihy po dětech, které 
již nemá kdo číst a leží smutně ladem, 
můžete je přenechat dalším zájemcům 
v Žirafě (uložte je prosím do označené 
skříňky u vchodu). A budeme samo-
zřejmě rádi, pokud vás některý z nabí-
zených titulů také zaujme, přestěhuje 
se z Žirafy k vám domů a udělá radost 
právě vašim dětem. Přejeme příjemné 
čtení! A budeme se těšit i na vaše další 
podnětné nápady.

Šárka Kučerová 

V ŽIRAFĚ
Dětské knížky

NÁM HEZKY 
OBLÉCT MIMINKA 
V PORODNICÍCH

12

POMOZTE
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Když v měsíci říjnu 2017 přišla nečekaná 
zpráva o našem stávajícím velitelském 
vozidle JEEP CHEROKEE 4.0 z roku 1994, 
že náklady na opravu by převyšovaly cenu 
vozidla, bylo velitelem požádáno na obec 
o řešení nastalé situace.

Před koncem roku nám vedení obce 
vyšlo vstříc a bylo zakoupeno nové vozidlo 
Dacia DUSTER 1.6 16V 77kW 4×4 Arctica 
v bílé barvě, jelikož šlo o skladový vůz, 
který byl ihned k dodání. Vozidlo dodala 
firma Auto Pokorný Brno za cenu 369.000 
korun českých.

Nyní bylo potřeba vozidlo nechat předě-
lat, aby vyhovovalo parametrům IZS jak ba-
revně, tak i vybavením pro potřeby hasičů. 
Vozidlo bylo polepeno speciální autofólií do 
červené barvy hasičů a dislokací jednotky 
s označením velitelského vozidla na obou 
bocích. Celkové náklady na polep vyšly na 
33.000 korun českých.

Dále bylo vozidlo přistaveno k montáži 
výstražného zařízení na vozidle a k vy-
souvací vestavbě do kufru, které provedla 
odborná firma, dle požadavků velitele 
jednotky. Na výsuvném držáku je vozidlo 
vybaveno 2 kusy dýchací techniky Drae-

ger, 2 kusy přenosného hasícího přístroje, 
1 kusem přenosné řetězové pily Stihl 362, 
pákovými kleštěmi, sekerou, batohem 
k poskytnutí první pomoci, světelnými ty-
čemi k řízení dopravy a v neposlední řadě 
ručními radiostanicemi Motorola a ručními 
svítilnami do výbušného prostředí.

Hledám akutně dům ke koupi. Opra-
vy nevadí! T: 739 412 722

Sháním byt. T: 732 244 460

Hledáme chatu či chalupu, nabídněte.  
T: 739 826 409

řádková inzerce

Dacia Duster 4×4
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA Z BÍLOVIC NAD SVITAVOU MÁ 
OD 6. ÚNORA 2018 NOVÝ VELITELSKÝ AUTOMOBIL

v kopcovitém terénu, a proto bylo vybráno 
vozidlo s pohonem 4×4.

Touto cestou bych chtěl poděkovat ve-
dení obce Bílovice nad Svitavou, že situaci 
vyřešilo v nejkratším možném termínu, 
jelikož naše jednotka disponuje CAS 30 T 
815/7 s krátkou kabinou, pro osádku 1+3, 
bylo nezbytné k zásahové cisterně mít 
ještě vozidlo pro dopravu více zasahujících 
hasičů.

Dalším důvodem je, že většina hasičů 
má řidičské oprávnění skupiny B, a mohou 
tedy vyjet i řidiči, kteří nemají řidičský prů-
kaz skupiny C, hlavně v dopoledních hodi-
nách, když je většina z nás v zaměstnání.

Jan Kala, velitel JSDH  
Bílovice nad Svitavou 

Celkové náklady na pořízení nového 
vozidla se vyšplhaly na 544.744 korun 
českých, které investovala obec ze svého 
rozpočtu. Od února je vozidlo přihlášeno 
do IZS a je připraveno na výjezd k mi-
mořádným událostem. Naše obec leží 

Vybavení nového vozu pro potřeby hasičů
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NOVÉ MOŽNOSTI I PRO 
PŘÍŠTÍ GENERACE

TÉMA:

MLÝNSKÝ
OSTROV

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle 
Zpravodaje, Obec odkoupila místní mlýn. 
V tomto článku bychom vás jako chtěli blíže 
seznámit s tím, co tomu přecházelo a co bude 
následovat.

PROČ OBEC  
ODKOUPILA MLÝN?

Několik let řeší Obec nedostatek vhod-
ných ploch pro volný čas, víceúčelové hři-
ště, oddych atd. Vhodných ploch v majetku 
Obce je nedostatek, a pokud v Obci nějaké 
takové plochy jsou, tak jsou většinou ve 
svahu. V roce 2016 Obec oslovila majitele 
mlýna, zda by byli ochotni nám odprodat 
přední zahradu vedle lávky a cca 2 m širo-
ký pruh kolem silnice na Adamov, pro její 
rozšíření. Obec vycházela z toho, že bude 
tak jako tak pár metrů potřebovat pro plá-
novanou nově vyprojektovanou lávku, která 
je širší než ta původní, a plochu zahrady 
chtěla Obec využít jako budoucí staveniště.

Jednání byla složitá a vlekla se. Násled-
ně byl Obci tehdejšími vlastníky předložen 
návrh plánované výstavby ve mlýně, jehož 
schválení a s tím spojená změna územního 
plánu, byly podmínkou odprodeje přední 
zahrady, byť za zajímavou cenu. Jejich 
záměry byly vedeny směrem maximálního 

využití plochy ostrova pro firmy, ale hlavně 
pro bydlení. Jen letmým spočtením kapa-
city nových obytných prostor jsme došli 
na přírůstek asi 250 obyvatel obce. Tento 
návrh byl pro nás proto neakceptovatelný. 
Hlavně z důvodu nedostatečné kapacity 
školky, atd. Na závěr jednání zazněla výzva 
k nám: tak si ten mlýn kupte.

Původně absurdní nápad se nám rozležel 
v hlavě a stal se pro nás výzvou. Areál 
mlýna, byť je v zátopové oblasti 100leté 
vody, je prakticky poslední rovnou plochou 
na dosah centra obce. Možnosti otevření 

prostoru přední zahrady pro veřejnost, 
umístění např. víceúčelového hřiště pro 
mládež, která si chce jen tak zahrát fot-
bal, florbal či basket pro nás bylo velmi 
lákavé. Navíc plánovaná přestavba bývalé 
knihovny na komunitní centrum, do něhož 
se přesune mateřské centrum Žirafa, mladí 
hasiči, spolkové místnosti… by vhodně 
doplnila právě plocha pro trávení volného 
času dětí třeba na břehu řeky. Zastupitelé 
souhlasili. Dohodli jsme podmínky koupě 
a hlavně cenu. Měli jsme možnost si celý 
areál se zastupiteli projít. Nechali jsme si 

Vlevo budova skladů, vpravo budova  
s byty a za ní mlýnice, foto Jan Horáček
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udělat posudek statika, v jakém stavu jsou 
budovy a zda na nás nevypadne pověstný 
„kostlivec ze skříně“. Splav byl kolaudován 
před 3 lety. Náhon vybagrovaný, vtoková 
česla jsou nová s automatickým čističem 
naplavenin. Technologie výroby elektřiny 
je nová. Kaplanova turbína sice původní 
od firmy Storek z r. 1933, ale v roce 2014 
repasovaná a znovu plně funkční. Nové 
vyšší stavidlo náhonu pochází z jara 2017. 
Veškerý provoz elektrárny a její chod je 
automatizovaný a dálkově ovládatelný 
včetně náklonu klapek splavu. Nechali jsme 
si udělat posudky na hodnotu nemovitostí 
a cenu technologie výroby elektřiny, které 
součtem přesáhly 38 mil. Během téměř 
ročního jednání o smlouvě a ceně jsme 
spolu s naší auditorskou firmou a právníky 
měli možnost nahlédnout do účetnictví 
a udělat si reálný obrázek o zisku. Areál, 
tak jak je dnes obsazen nájemníky, z ná-
jmů a z prodeje vyráběné elektřiny, resp. 
jejího prodeje E.ON vydělává 2 mil. korun 
ročně před zdaněním. Dohodnutá cena 
38 mil. se tak všem zdála jako výhodná, 
zvláště s ohledem na obrovský přínos 
obci ve formě volných pozemků. Budovy 
mlýna samy o sobě mají výrazný komerční 
potenciál: budova mlýnice je vyklizená 
a volná, budova bývalých sociálek je kromě 
jednoho skladu taky volná, ze šesti garáží 
jsou pronajaty dvě. Dílna, bývalá balírna 
a byty jsou pronajaty.

Loni v září proběhlo na zastupitelstvu 
finální hlasování a k 1. 11. 2017 se obec 
stala 100% vlastníkem společnosti Brněn-
ská mlynárenská s.r.o., která má v majet-
ku areál, tj. pozemky, budovy, ale třeba 
i opravený splav. Z celkové kupní ceny 38 
milionů jich 8 zaplatila obec ze svého a na 
zbylých 30 milionů si vzala úvěr na 15 let 
při splátkách 2 mil. ročně na úrok 1,09%. 
Laicky se dá říct, že pokud bychom nechali 
areál tak jak je, tak za 19 let zaplatí sám 
sebe. Spolu s koupí s.r.o. jsme změnili její 
název na Mlýnský ostrov s.r.o. Vlastníkem 
je Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupená 
jednateli: starostou a místostarostou.

CO BUDE S BUDOVAMI  
MLÝNA V BUDOUCNU?

Naším komerčním cílem je pronajmout, 
pokud možno, všechny prostory resp. 
budovy. Aktuálně tak jednáme s majiteli 
jednoho minipivovaru o možnosti dlou-

hodobého pronájmu spodních dvou pater 
mlýnice. Prohlédli si celý areál, následně 
se dostavil jejich projektant na zaměření 
a zastupitelé se na oplátku byli podívat 
v jejich provozu v Medlánkách. Momen-
tálně probíhají na jejich straně propočty 
investic do technologie. Pokud jim všechna 
čísla vyjdou, tak jsme připraveni k jednání 
o pronájmu. Minulý týden proběhlo první 
jednání se zájemcem, který by si chtěl 
pronajmout dvě patra mlýnice právě nad 
možným pivovarem pro zřízení posilovny 
vč. sauny. Nicméně i přesto nadále v mlý-
nici zbývají další prostory, které by obec 
ráda poskytla zájemcům, jejichž činnost by 
byla pro Bílovice něčím zajímavou nebo by 
rozšířila služby v Bílovicích. Pustili jsme se 
do rekonstrukce budovy bývalých sociálek 
(původní majitelé nám předali stavební 
projekt včetně stavebního povolení – díky 
za něj) a jejich přestavbu na šest kanceláří 
se společným sociálním zázemím v 1. NP. 
Kolaudovat bychom měli v květnu t. r. 
a přestože jsme nijak výrazně možnost 
pronájmu neinzerovali, tak již dnes máme 
prostory pronajaty (zarezervovány). Ženy 
v obci snad potěšíme, že zde bude kos-
metika a kadeřnictví. Přestavba stojí 900 
tis., ale jen na pronájmech je výnos 95 
tis. ročně, takže za 9 let je investice zpět. 
Stejně tak se nám podařilo pronajmout 
všechny volné garáže. Pan Dvorský, který 
má ve mlýně pronajatou truhlářskou dílnu, 
s námi jedná o možnosti výstavby větší díl-
ny na místě dnešní haly za bývalým domem 
Hejlů. I on si však musí sám spočítat, co 

by ho to stálo a jaké podmínky by chtěl po 
nás. S rozvojem areálu a jeho správou, ale 
hlavně pravidelnou péčí o plynulý provoz 
turbíny, jsme na zkrácený úvazek přijali 
správce areálu. Rádi bychom zde vedle 
budovy garáží postavili novou hasičskou 
zbrojnici... Rozvíjet prostě máme co.

Ze zisků areálu musíme investovat zpět. 
Zásadním problémem pro další rozvoj are-
álu je totiž napojení na kanalizaci. Dnes jde 
odpad do jímek a pravidelně je vyvážíme, 
což třeba v případě dohody s minipivova-
rem už nelze.

V mlýnici je např. potřeba zřídit výtah, 
ale i nové elektrické rozvody atd.

JAK BUDOU VYPADAT 
VENKOVNÍ PROSTORY 
MLÝNA?

Pro potřeby široké veřejnosti jsou ve 
mlýně zásadní dvě rovné plochy - zahrady. 
Jedna blíže k obci mezi lávkou přes řeku 
a budovami mlýna, druhá za komerční částí 
směrem ke splavu. Uvědomujeme si, že 
se zahrady nacházejí v záplavové oblasti. 
To nás samozřejmě omezuje. Například 
jakákoli výstavba (myšleno budova) je 
omezená, ne-li nemožná. Jedinou reálnou 
plochou „nad vodou“ pro možnou výstavbu 
jsou pozemky mezi náhonem a silnicí na 
Adamov. Tento pozemek chceme částeč-
ně věnovat na rozšíření silnice a chodník 
(Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje už projektuje).

Blízkost řeky nás tak logicky omezuje, 
ale současně nabízí obrovské možnosti 

Pohled od splavu na dvůr 
komerčních prostor, foto Jan Horáček
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na využití řeky při projekci zahrad. Na 
výstavě prací studentů Fakulty architek-
tury VUT (viz jiný článek) bylo možno 
vidět pláže, víceúčelové hřiště, chodníky 
kolem řeky, mola - polehávací plochy, 
bazén, říční lázně u splavu, altány, lavičky, 
park, pískoviště atd. Musíme mít však vždy 
na mysli blízkost řeky. Jakékoli terénní 
úpravy či stavby musí se zaplavením 
počítat. Tak jako to dělali naši předko-
vé: pokud se voda do budovy mlýna už 
dostala, tak vždy měla kudy odtéci a po 
zaplavení stačilo otevřít nejníže položené 
dveře nad náhonem, vzít hadici s vodou 
a za dva dny se mouka mlela dál. Co na 
budoucích veřejných plochách vznikne, 
je otázka projekce v blízké budoucnosti 
a bude předložena veřejnosti k diskuzi. 
Za inspiraci pro nás patří dík studentům 
FA VUT a jejich pedagogům. Velký dík 
patří i vám občanům za vaše připomínky, 
návrhy a komentáře na výstavě.

Zahrady by měly sloužit široké veřejnos-
ti. Naopak komerční prostory by měly být 
zdrojem peněz pro další rozvoj areálu, ale 
i obec. Mlýn s sebou nese i jistá úskalí, kte-
rá si vyžádají naši plnou pozornost. Např. 
problematiku spojenou s výrobou elektřiny.

Dnes se v maximální možné míře sna-
žíme veškeré investice v obci spolufinan-
covat z jiných zdrojů než jen z rozpočtu 
obce. Za posledních 5 let se nám do obce 
podařilo na investicích dostat 61 mil. korun, 
jak z dotací EU, tak z národních dotací. 
Letos podáváme žádosti o dalších 21 mil. 
Dotace nám tím pádem hodně pomáhají 
řešit spoustu věcí, ale musíme myslet na 
budoucnost a uvědomit si, že stávající pro-
gramovací období EU končí r. 2021 a jak to 
bude s dotacemi po tomto roce se neví. Co 
už víme jistě, je fakt, že dotací z EU bude 
výrazně méně. Proto investice do majetku, 
který se dokáže sám zaplatit a generovat 
peníze v budoucnu, je pro obec přínosem.

Od našich předchůdců na radnici jsme 
dostali do vínku vykoupené domy ve středu 
obce, které jsme před třemi roky zbourali 
a na jejich základech postavili nový střed 
obce s náměstím a knihovnou. Pro další 
rozvoj obce tak i my předáváme prostor, 
kde se obec může rozvíjet a z kterého 
může mít i nezanedbatelný zisk.

Na otázky Karly Hrabalové
odpovídal Martin Vozka 

Ve dnech 16. 2. 2018 až 23. 2. 2018 
probíhala v prostorách obřadní síně 
v Bílovicích nad Svitavou výstava ar-
chitektonických prací studentů Fakulty 
architektury VUT Brno. Šlo o soubor 
studentských návrhů pro využití veřej-
ného prostoru v Bílovicích – konkrétně 
Mlýnského ostrova.

Zakoupením mlýna i jeho bezprostřed-
ního okolního prostranství nastala Obci 
otázka, jakým způsobem tento prostor co 

nejlépe využít a zpřístupnit ho veřejnosti. 
Mohlo by tady vzniknout hřiště, písková 
pláž, brouzdaliště, odpočinková zóna apod.

Obec se tedy rozhodla oslovit studenty 
architektury s žádostí o vypracování vizí 
týkajících se především úprav venkovního 
prostoru. Vybrané prvky ze studentských 
návrhů, které se budou občanům líbit, by se 
následně mohly stát podkladem pro zadání 
architektovi ke zpracování již konkrétního 
reálného projektu.

POHLEDEM 
ARCHITEKTŮ

Budoucnost  
mlýnského ostrova

O modely mlýnského ostrova v podání 
studentů FA VUT Brno byl velký zájem



19

Celá tato speciální výstava vznikla 
vlastně díky spolupráci zástupců Obce, 
kteří před několika měsíci oslovili pro-
střednictvím proděkana FA VUT pana 
docenta Palackého studenty FA VUT Brno 
a požádali je o jejich možné vize. Tyto vize 
studenti zpracovali, v rámci svého ateliéru 
navrhování, a předložili je občanům Bílovic 
k nahlédnutí na uvedené výstavě. K vidění 
byly projekty, ale i fyzické architektonické 
modely.

Je nutné říci, že Obec studenty nijak 
neomezovala v jejich pohledu na věc 
a ideově v jejich rozletu. Jde tedy i o vize, 
které mohu být v tuto chvíli řekněme i ne-
reálné, nebo reálné jen částečně, zvláště 
z pohledu financí.

Dne 23. 2. 2018 proběhla beseda o his-
torii a budoucnosti mlýna. Beseda byla po 
úvodu místostarosty pana Vozky rozdělena 
na 3 části. Část historickou, část k budouc-
nosti mlýna (představení vizí) a diskusi. 
K historii mlýna promluvil pan B. Ne-
jezchleb, kronikář obce Bílovice, společně 
s panem Mrkosem. K budoucnosti mlýna 
a popisu jednotlivých vizí studentů se pak 
odborně vyjádřil pan doc. Ing. arch. Jiří 
Palacký, Ph.D, proděkan FA VUT, hlavní 
garant a vedoucí prací. V diskusi potom 
pan Vozka odpovídal občanům na otázky 
vztahující se k dané problematice.

Historie mlýna sama o sobě je na ro-
mány. Pan Nejezchleb tedy v první části 
přednášky, na kterou se mimochodem 
přišlo podívat téměř padesát našich ob-
čanů, shrnul v několika milnících základní 
údaje o mlýně, jeho důležitosti v obci, pro 
rozvoj obce, její celkový rozkvět, pracovní 
příležitosti apod. Pan Mrkos pak na ma-
pách a historických fotografiích ukázal, 
jakým rozvojem mlýn prošel od doby, ze 
které máme dochované doklady, až do 
současné podoby.

Všichni se moc těšili na část k bu-
doucnosti mlýna, takže bylo předáno 
slovo panu Palackému, který představil 
svou kolegyni paní architektku Barboru 
Jenčkovou a společně s ní promítl desítky 
fotografií současného stavu okolí mlýna, 
popsal jednotlivé části, zdůraznil výhody 
i omezení (železnicí, silnicí, řekou, hlukem 
apod.) a představil jednotlivé studentské 
návrhy a vize.

Pro ty, kteří se nemohli besedy zúčastnit, 
jsem panu docentovi položila pár otázek:

Jak osobně hodnotíte práce 
studentů?

Práce studentů jsou různorodé, každý 
ze studentů pojal řešení svým způsobem 
odlišně.

Kolik studentů bylo do prací na 
vizích zapojeno, odkud jsou 

a jak se jim práce na tomto pro-
jektu líbila?

V ateliéru na fakultě jsme měli 24 stu-
dentů, kteří se téměř půl roku věnovali 
tématu Mlýnského ostrova, nebo jeho dílčí 
části. Asi deset z nich bylo zahraničních, 
z Číny, Španělska (Valencie a Alcalá), 
z Francie (Bretaň) i ze Slovenska.

Studenti si mohli areál projít 
a vize pak stavět přímo na 

míru, myslíte, že se dotkli reality? 
Je možné některé jejich prvky po-
užít u skutečného zadání?

Některé návrhy jsou určitě reálné a ně-
které jsou spíše ideové, hledající možné 
limity budoucího využití. Studenty navštívil 
pan starosta i místostarosta a zadání jim 
přiblížili, diskutovali s nimi.

Můžete nám popsat některé 
vize Mlýnského ostrova, 

dotknout se jejich předností, po-
případě popsat jakým způsobem 
může dojít k propojení ostrova se 
středem obce apod.?

Přístup k řešení tohoto území se drží 
určitých zásad, které jsme v průběhu práce 
postupně na základě studia konkrétních 
problémů a předností místa společně se 

studenty a se zahradní architektkou sta-
novili. Například členění liniového prostoru 
ve směru J–S na části pietní, propojovací, 
sportovní, komerční, klidovou a rekreační. 
Dále se už jednotlivé návrhy různí a při-
nášejí nová řešení, např. ve způsobu pro-
pojení jednotlivých ploch v rámci ostrova, 
a dále v propojení se svým okolím. Každý 
z návrhů potom přináší nějakou hlavní 
myšlenku, kterou se navzájem odlišují. 
Některé návrhy citlivě pracují s proměnli-
vou výškou hladiny řeky, jiný návrh se více 
zaměřuje na komunitní zahrady, nebo na 
řešení sportovních a volnočasových ploch, 
jiný návrh pojímá prostor jako květinovou 
zahradu. Rozdílný přístup je také v zapojení 
stávající budovy mlýna a sousedních budov 
do celkového řešení. Jeden přístup dotváří 
kompozici budov do podoby menšího ná-
městí, jiný preferuje plynulý průchod kolem 
budov, nebo dostavuje budovu mlýna v pů-
dorysné stopě stávajících budov novými 
halovými prostory pro venkovní sporty.

Je těžké „předělat“ takový prů-
myslový areál na volnočasový?

Předně, jedná se o zemědělský areál, 
tudíž zde odpadá kontaminace obvyklá 
u bývalých průmyslových areálů. Ost-
rov má také příznivý přírodní charakter 
a vzrostlá zeleň dobře zvukově izoluje od 
hluku ze železnice. Tento autentický rys, 
doplněný historickou budovou mlýna tvoří 
zajímavý celek, který je pro nové využití 
velmi vhodný.

Jaké krajinářské prvky, možnos-
ti skýtají vize studentů?

Krajinářské řešení ve velké míře využívá 
stávající zeleně a šetrným způsobem tuto 
kompozici doplňuje. Řešení tedy spočívá 
ve vytvoření zpevněných a v některých 
případech visutých, nebo zvýšených cest 
a chodníků, schodků zasazených ve sva-
hu, ve vyřešení přístupu k vodě, posezení 
u vody, nebo průchodu po říčním dně. 
Celou tuto kompozici doplňují záhony, 
travnaté plochy, zákoutí s lavičkami, lehké 
spojovací lávky, nebo přírodní amfiteátr.

Můžete popsat některá reálná 
omezení, která skýtá zápla-

vová oblast Mlýnského ostrova, 
popřípadě ochranná pásma želez-
nice apod.?

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, 
Ph.D, proděkan FA VUT
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Omezení v podobě ochranných pásem 
a hranice záplavové zóny jsou velmi 
reálná a omezující téměř jakoukoliv no-
vou výstavbu na dosud nezastavěných 
plochách.

Pane docente, jste občan Bílovic, 
jak se Vám tady žije?

Mám Bílovice a jejich přírodní prostředí 
rád a jsem vděčný, že zde mohou vyrůstat 
moje děti.

Proč jste si vybral právě Bílo-
vice?

Je zde vše, co mladá rodina potřebuje 
k životu a co děti potřebují ke zdravému 
rozvoji. Oproti velkému městu je zde větší 

klid a sousedské vztahy. Nápad zapojit 
studenty naší školy do řešení Mlýnského 
ostrova se zrodil po zkušenostech s jiným 
školním projektem, který jsme před rokem 
zpracovávali ve spolupráci s městem 
Hranice na Moravě. Řada menších měst 
na Moravě hledá cesty, jak obnovit území, 
která byla částečně devastovaná, nebo 
u nich nebyla dokončena realizace velkých 
urbanistických vizí, a potýká se s téměř 
neřešitelným množstvím problémů, které 
jsou však ideálním místem pro výuku mla-
dých architektů a urbanistů.

Jaký máte k Bílovicím vztah?
Mám zájem na rozvoji obce, který 

podpoří její centrální a přírodní charakter. 

Také proto jsem obci nabídl svoji spolu-
práci.

Co jste vystudoval, kde jste pra-
coval a pracujete a jaká máte 

ve svém oboru ocenění?
Vystudoval jsem brněnskou techniku, 

kde na Fakultě architektury působím ve 
vedení i jako pedagog. Studoval jsem také 
polytechniku v britském Brightonu. Díky 
spolupráci s architekty Grymem a Škra-
balem jsem jako spoluautor obdržel ceny 
Grand Prix OA za dvě brněnské realizace 
– dům s lávkou na Kolišti a dům Kapitol na 
Rašínové ulici.

Jak se Vám líbí zpracování no-
vého středu obce?

Jsem rád, že má obec svůj důstojný 
střed a těžiště, ve kterém kromě radnice 
sídlí také skvěle provozovaná knihovna 
a nedaleko je i velmi příjemná cukrárna 
s kavárnou.

Děkuji Vám za rozhovor.

V poslední části přednášky proběhla dis-
kuse. Občané se ptali pana místostarosty 
Mgr. Vozky např. na to, čím a kdy se začne, 
tedy na nějaký na časový výhled atd. Vize 
studentů nejsou skutečným zadáním. Nic-
méně z důvodu neutěšeného stavu staré 
lávky je již vyprojektována nová lávka, která 
bude nahrazovat současnou (na stejném 
místě) a s její realizací se počítá již v roce 
2019. Další informace z besedy můžete 
v dohledné době zhlédnout v bílovické 
televizi.

Karla Hrabalová 

O posledních letech fungování bílovického 
mlýnu jsem si promluvil s naším spoluobča-
nem Ing. Radomírem Endrychem, který do 
Bílovic přišel díky práci ve mlýně. Někteří 
z vás, hlavně ti, co ve mlýně pracovali, ho 
znají jako bývalého vedoucího provozu bílo-
vického mlýna.

Jak jste se dostal do Bílovic?
V rámci státního podniku Mlýnský 

průmysl Kyjov mi byla po Sametové revo-
luci nabídnuta pozice Výrobně technický 
zástupce ředitele závodu v bílovickém 
mlýně, který tehdy vedl Jaroslav Baštař, 
bydlící v Rosicích. Nabídku jsem přijal 
a začal pracovat v bílovickém mlýně od 

1. ledna 1990. V židenickém mlýně jsem 
měl k dispozici garsonku na bydlení, odkud 
jsem denně dojížděl do Bílovic. Já jsem 
v pozici technicky výrobního zástupce 
měl na starosti hlavně provozní záležitosti, 
včetně ekonomiky provozu.

Komu mlýn tehdy patřil – kým 
byl provozován?

Mlýn byl součástí státního podniku 
Mlýnský průmysl Kyjov, jehož ředitelem byl 
Ing. Rostislav Horčička. Ředitelem Závodu 

Jedna z vizualizací Mlýnského ostrova, 
autorka Magdaléna Buzová

POSLEDNÍ ROKY MLETÍ
ROZHOVOR S BÝVALÝM VEDOUCÍM 
PROVOZU BÍLOVICKÉHO MLÝNA
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Bílovice nad Svitavou byl Jaroslav Baštař. 
Pod něj spadal také mlýn v Brně-Žideni-
cích a ještě několik okolních malých mlýnů.

Jaký byl další vývoj ve mlýně po 
roce 1990?

Koncem roku 1990 začal platit zákon 
403/1990 Sb. o zmírnění následků někte-
rých majetkových křivd. Mezi mnoho resti-
tučních řízení patřilo nárokování rodiny 
Koudelkovy na vrácení Bílovického mlýnu. 
Mlýn fungoval v době restitučního procesu 
(blokace) v režimu pronájmu Mlýnskému 
průmyslu Kyjov, respektive řediteli mlýna 
Jaroslavu Baštařovi.

Sourozenci Koudelkovi, kteří si Bílovický 
mlýn nárokovali jako potomci původního 
vlastníka, byli tři, z nichž jeden v té době už 
žil v zahraničí. Mlýn byl v restituci vrácen 
Koudelkům 1. 9. 1992, ale bylo prokázáno 
a vyhodnoceno, že současný areál byl vý-
razně modernizován a rozšířen, takže byl 
po nich požadován doplatek do odhadní 
ceny. Pan Koudelka, který restituční nárok 
uplatnil, si tedy musel vzít mnohamilióno-
vou půjčku na získání mlýna. Půjčka byla 
splácena z obchodního zisku mlýna. Tehdy 
se změnil název mlýna-společnosti na 
Mlýn Koudelka, s. r. o.

Jaká byla vaše naplň práce od 
nástupu v roce 1990, pane En-

drychu?
Jak jsem již říkal, tak na začátku jsem byl 

oficiálně výrobně technický zástupce pana 
Baštaře až do ledna 1993. Po restituci mlýna 
jsem se stal vedoucím provozu od února 1993, 
kterého jsem dělal až do roku 2008, kdy mlýn 
ukončil provoz dražbou celého areálu.

Vzpomínáte si na nějaké kul-
turní zájezdy či jiné akce pro 

zaměstnance?
Já jsem se žádných nezúčastnil a po-

kud vím, tak přímo vedením mlýna nic 
organizováno nebylo. Pamatuji si ovšem, 
že některé skupiny zaměstnanců organi-
zovaly pro sebe a své kolegy občas výjezd 
do vinného sklípku, možná i do divadla. 
Také se zaměstnanci občas zúčastňovali 
fotbalových turnajů.

Jak řešil mlýn globalizaci ekono-
miky se vznikem supermarketů 

a provázaných firem?

Bílovickému mlýnu jakožto relativně ma-
lému producentovi mouky, oproti například 
dvakrát až třikrát většímu mlýnu v Kyjově, 
se nedařilo zapojit do řetězců velkých 
výrobců typu firmy PENAM (nyní součást 
skupiny Agrofert). Malou výjimkou byly 
TESCO pekárny, pro které jsme vykrývali 
Jižní Moravu i část Severní Moravy.

Mohu se Vás zeptat na hlavní 
příčiny ukončení provozu 

bílovického mlýna?
Mezi lidmi, nejen bývalými zaměstnanci, 

se můžete dozvědět různé důvody počína-
jící špatným vedením, ale většina bývalých 
zaměstnanců bohužel nezná a neznala 
ekonomické ukazatele, které tomu před-
cházely. Jim se mohlo zdát, že se stále 
mele obilí, stále se balí mouka či odváží 
nebalená, ale pravděpodobně nevnímali 
klesající objemy obilí a následně mouky.

Jednou z hlavních příčin byla sklizeň 
obilí v roce 2003. Úroda ten rok byla 
znatelně nižší než obvykle, což mělo za 
následek nedostatek obilí ke mletí nejen 
v našem mlýně. Díky tomu se výrazněji 

snížilo dostupné množství peněz pro nákup 
obilí v roce 2003 i v následujících letech. 
Zkrátka, nebylo za co nakupovat obilí pro 
výrobu mouky, čímž se rozjela spirála 
nesplácení dluhů.

Dalším důvodem také byly kapacitní 
i kvalitativní možnosti mlýna, i když ně-
které části technologie mletí byly moder-
nizovány.

Bylo tedy důvodem vyhlášení 
konkurzu hlavně nesplácení 

dluhů dodavatelům?
Ano, postupně se z různých stran začaly 

objevovat snahy věřitelů na vyhlášení kon-
kurzu kvůli neplacení. Z dluhového koloto-
če už bohužel nešlo ven, mimo jiné proto, 
že část modernizovaných technologií byla 
pořízena na leasing. Museli jsme část lidí 
propustit a ponechat jen tolik, kolik bylo 
potřeba pro udržení provozu. Provoz začal 
řídit správce konkurzní podstaty.

Měnili se během provozu mlý-
na vlastníci?

Ano, měnili se například společníci spo-
lečnosti s ručením omezeným. Jednu dobu 
koupili podíly ve mlýně lidé kolem známé 
firmy Znojmia, kteří je ale za poměrně 
krátkou dobu zase prodali. Posledním 
vlastníkem byla Brněnská mlynárenská, 
s. r. o., která pak ovšem byla prodána jiným 
vlastníkům.

A jak to bylo s dražbou či draž-
bami mlynářského vybavení?

Dražba byla vyhlášena kvůli splacení co 
nejvíce dluhů mnoha věřitelům. Důvodem 
bylo také snižování výdělečnosti s prodlu-
žováním vedení mlýna konkurzním správ-
cem. První dražba byla neúspěšná, protože 
se k ní nepřihlásila žádná firma ani fyzická 
osoba. Technologie byly rozprodány až po 
druhé dražbě, které jsem se už nezúčastnil.

Zůstal jste v oboru, když bílo-
vický mlýn skončil s výrobou 

mouky?
Jen krátce, nyní už pracuji v oblasti 

ekonomiky ve strojírenské firmě.

Děkuji vám, pane Endrychu, za rozhovor 
a za méně známá fakta z posledních let 
fungování bílovického mlýna.

Martin Šerák 

ING. RADOMÍR ENDRYCH 
• Narozen v Uherském Hradišti
• Absolvoval Potravinářskou fakultu 

VŠCHT v Praze, obor Chemie a techno-
logie potravin v roce 1987.

• Státní podnik Mlýnský průmysl Kyjov se 
zajímal o dobré studenty VŠCHT. Vybrali 
si ho a poskytli mu podnikové stipen-
dium. Díky tomu absolvoval po povinné 
vojenské službě rozšiřující studium 
vedení výroby ve mlýně, včetně praxe na 
různých pracovištích.

• Po dokončení studia pracoval krátce 
v Kyjově (Mlýnský průmysl Kyjov, s. p.) – 
do konce roku 1989.
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Že byl někdy v Bílovicích více než jeden 
mlýn? Ano byl! V zářijovém čísle bílovické-
ho zpravodaje z roku 1998 o něm psal pan 
doktor Vladimír Ondruš ve článku „…před 
mnohými lety mlejn byl“. Článek to je podle 
našeho názoru natolik povedený, že vám 
překládáme jeho redakčně zkrácenou a jen 
lehce upravenou verzi.

Dne 31. října 1998 uplynulo rovných 500 
let od doby, kdy vladyka Jan z Vrbětína 
a Bílovic roku 1498 prodal svůj dvorec 

s mlýnem a třemi podsedky v Bílovicích 
Janovi z Radiče. Listina dochovaná 
v lichtenštejnském archivu ve Vaduzu je 
nejstarším majetkoprávním dokumentem 
o naší obci a bylo by vhodné připome-
nout si, kde se onen mlýn nacházel. Až 
donedávna byla otázka jeho lokalizace 
samozřejmá - stál v místě mlýna ny-
nějšího. Tento názor podporoval také 
letopočet 1465, umístěný údajně na štítě 
mlýnské sýpky, která byla v roce 1945 
zbořena. Nové prostudování archivních 
pramenů však tyto domněnky vyvrátilo. 

V hospodářských záznamech obřanské 
fary z r. 1643 jsou sepsáni dlužníci 
z přifařených obcí, kteří neplatí farní 
desátky. Neplatil je téměř nikdo, protože 
v té době vrcholilo období třicetileté války 
a celá země byla nevýslovným způsobem 
zpustošena. A mezi neplatiči jsou uve-
deny rovněž dva mlýny v Bílovicích! Je 
nepravděpodobné, že by zde mohly být 
dva mlýny současně v provozu. Víme, 
že v roce 1612 byl v Bílovicích postaven 
nový mlýn na nynějším místě, a můžeme 
proto předpokládat, že starý mlýn již svoji 
funkci přestal plnit. Ale zůstaly při něm 
pozemky, z nichž se samozřejmě dále 
odváděly poplatky jak vrchnosti, tak také 
obřanské faře, která je i nadále označovala 
jako desátky z mlýna. V každém případě to 
však naznačuje, že se starý mlýn nacházel 
na jiném místě než nový. Ale kde? Archiv 
pozořického panství, ke kterému Bílovice 
patřily až do r. 1848, obsahuje statisíce 

KDE STÁL 
PŮVODNÍ MLÝN?
…a který z těch dvou?

Když půjdete či pojede z Bílovic do Obřan po 
cyklostezce, tak po asi 2 km uvidíte staré tech-
nické stavení, které je posledních několik let 
opravováno a rozšiřováno. Na štítu má velký 
nápis Hamerský mlýn. Tento vodní mlýn má 
bohatou historii a stojí za povšimnutí, že i když 
to byl hamr nebo také koželužna, byl to i mlýn.

Malý vodní mlýn, správněji však vodní 
dílo s kolem na spodní dopad, sice kar-
tograficky leží v katastrálním území obce 
Kanice, ale územně se nachází na cestě 
z Obřan do Bílovic, blíže k Obřanům. První 
zmínka o budově v této lokalitě je z roku 
1820, kdy tam byla kovářská dílna. Dílna 
měla rozměr zhruba pět krát dvanáct me-
trů a pultovou střechu se sklonem k řece.

Kolem roku 1900 se stal majitelem stroj-
ník Julius Kovář. Malou budovu předělal 
na továrnu na výrobu pilníků a ozubených 
kol. Majitel k pohonu strojů využíval vodní 
síly. Strojník a zámečník Julius Kovář byl 
vynikající odborník na vodní stroje, což 

prokázal zkonstruováním zvláštního typu 
vodního kola se zalomenými lopatkami, 
aby vodní ráz neubíral kolu na energii. 
Kolo nepotřebovalo zvláštní náhon, bylo jen 
umístěno v betonové „lednici“ (jak ten pro-
stor mlynáři nazývali), kterou vybudoval, 
a nebralo tak vodu dalším uživatelům. Kolo 
pohánělo také dynamo k výrobě elektřiny, 

které stačilo vyrobit dostatek elektřiny pro 
strojírnu i pro osvětlení obytných prostor. 
Dynamo dokázalo vyrobit elektřinu o napětí 
až 60 V.

Ze zmíněné doby pochází historka, která 
se nápadně podobá dnešním potížím živ-
nostníků s úřady. Toto nemohl spolknout 
brněnský magistrát: „Někdo si na Svitavě 
bez povolení úřadu a vlastně zákonně 
postaví stroj na výrobu elektrické energie 
(i pro svícení) a magistrát nemůže vybírat 
peníze!“ Byl to stroj - kolo bez použití 
náhonu, a tak milého pana Kováře bombar-
doval magistrát řadu let žádostmi o placení 
vodného a o zboření stroje. Bezúspěšně. 
Neměl právní podklad. Strojírna vybavená 
i dynamem na šedesát voltů svítila samo-
statně. :-)

Konstrukce tohoto vodního kola je po-
važována za technický unikát, protože se 
obešlo bez náhonu a voda kolo poháněla 
nikoli shora, ale spodem. Na další zařízení 
se otáčky přenášely pomocí zvláštního 
článkového řetězu, který se používá pro 
speciální převody. Jednalo se o tzv. 
Ewartův řetěz. Konstrukce kola odpovídá 
tzv. Zubbingerovu kolu, který po Francou-
zi Ponceletovi a Sagebienovi zdokonalil 
nátok lopat. Ale pan Kovář zvolil vlastní 
jednodušší konstrukci a také uspěl. Princip 

HAMERSKÝ MLÝN
Jeho historie a současnost

Vybavení současné  
kovárny, foto Martin Šerák
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činnosti tohoto zařízení spočívá v tom, že 
na lopatky kola lépe natéká voda a snižují 
se tak ztráty vznikající třením vody. V 60. 
letech podal PhDr. Jiří Jaroš (občan Bí-
lovic) návrh památkářům na ochranu uni-
kátního kola. Bez výsledku. Památkáři měli 
jiné starosti. Přesto však (rezavějící) kolo 
zůstává stále němým svědkem českého 
technického umu, jako jediné zachované 
vodní kolo na řece Svitavě.

Vraťme se zpátky do historie vodního 
mlýna/strojírny. Ve dvacátých letech 
dvacátého století začal majitel dílny s vý-
robou rašplí, což je pravděpodobně důvod 
označování objektu „pilníkárna“. Ve výrobě 
pokračoval Václav Kovář, od jehož jména 
bylo později pravděpodobně odvozeno 
místní pojmenování Kovářovo údolí. Václav 
Kovář měl dvě dcery a žádného syna, který 
by po něm mohl „mužské“ řemeslo převzít. 
Jedna z dcer žila v Bílovicích a měla něco 
společného s pohostinskou činností. V té 
souvislosti se PhDr. Jiří Jaroš zmiňuje 
ve starém článku o turbínách a vodních 
kolech o zesnulé dceři Václava Kováře 
(jen tam mylně uvádí Julius Kovář) paní 
Kvapilové, která žila v Bílovicích.

V roce 1938 byla ve Svitavě stoletá voda, 
která pravděpodobně zničila velkou část 
vybavení. Dodnes je v dílně na kamenné 

zdi patrné, do jaké výše tehdy voda do-
sáhla. Následky povodně byly asi důvo-
dem k prodeji strojnické dílny s hamrem. 
Dílnu koupili manželé Anna a Emil Pohlovi 
a přebudovali ji na koželužnu (byla nazý-
vána také rasovna), kvůli čemuž se museli 
zadlužit a dluh (stavební úvěr či hypotéku) 
splácet z prodeje kůží. Živnost byla napsá-

na na Annu Pohlovou, pravděpodobně kvůli 
nižším daním a manželově invaliditě. Dílnu 
rozšířili na zhruba dvacet tři metrů a také 
zvětšili obytné stavení, které k dílně patřilo, 
vzdálené jen pár desítek metrů od dílny. 
Přistavěli především prostory pro sušení 
kůží kolem stávajícího domku. Vodní kolo 
s dynamem používali víceméně pro výro-

dokladů nejrůznějšího charakteru a najít 
ten správný vyžaduje kromě trpělivosti 
i pořádný kus štěstí. Přesto se podařilo 
najít listinu se záznamy z let 1650-1666, 
ve které je uvedeno: „Jáchym Krejčí vzal 
ten grunt s podsedkem roli a jednou 
loukou s dovolením vrchnosti, poněvadž 
před mnohými lety mlejn byl a již dlouhý 
čas pustý stojí, takže ani pamětníka se 
nenachází, v jakej sumě byl a komu by 
spravedlnost na ním patřila“. Dále se 
uvádí, že jeho budovy jsou zborcené a že 
se musí nově postavit. To však Jáchym 
Krejčí nezvládl a z gruntu odešel. Na 
zpustošeném gruntě se neudrželi ani 
jeho následovníci - Říha Zwilling v r. 1659 
a MatějSova v r. 1663. Trvale se na býva-
lém mlýně a nyní podsedku usadil teprve 
v roce 1666 Václav Okrouhlický. Zde sice 
záznam končí, ale Václava Okrouhlického 
na tomto gruntě máme doloženého na 
soupise poddaných (tzv. lánový rejstřík) 

z roku1675. A zde je dokonce uvedeno, 
že posledním majitelem gruntu ještě před 
jeho zpustošením byl Ondra Mühler. Láno-
vé rejstříky jsou psány německy a snadno 
si proto domyslíme, že Mühler (=mlynář) 
není příjmení, ale označení profese a že 
tedy původním majitelem byl mlynář 
Ondra. Další postup byl již jen záležitost 
rutinní práce s archivními materiály. Po 
Václavu Okrouhlickém připadl statek jeho 
dceři Heleně a od ní se (snad sňatkem?) 
dostal do držení rodiny Trnků, které patřil 
ještě v roce 1853 - jeho další osudy jsem 
nesledoval. Důležité je, že v roce 1771, kdy 
jej držela vdova Dorota Trnková, obdržel 
dům popisné číslo 56, které má doposud. 
Stojí v ulici Komenského vedle hasičské 
zbrojnice - její pozemek také původně pa-
třil k tomuto gruntu. Starý bílovický mlýn 
tedy stál na pravém břehu Svitavy na již-
ním konci obce. Na plánu Bílovic z r. 1826 
také jeho pozemek dosahuje jako jediný 

až k řece (železniční trať ještě neexisto-
vala). V tomto roce jej držel Matěj Trnka, 
kterému také patřily všechny pozemky 
mezi dnešní ulicí Komenského a Svitavou 
až k prostoru nynějšího nádraží - byly to 
převážně louky, které máme doloženy již 
v r. 1498 („louka pode vsí“) jako majetek 
Jana z Vrbětína. Lokalizace starého bílo-
vického mlýna je tedy určena bezpečně, 
zůstává však ještě problém záhadného 
letopočtu 1465 na zbořené mlýnské sýpce. 
Pokud skutečně existoval, tak se nemo-
hl vztahovat ke mlýnu, ale k nějakému 
objektu dvorce. Byl by to ovšem objekt 
postavený z hlediska nebezpečí záplav 
na nejnevhodnějším místě. Pravděpodob-
nějším vysvětlením je chybné čtení leto-
počtu - šlo asi o letopočet 1765. V tomto 
období se sedmička psala s horní linkou 
silně prohnutou, takže připomínala dnešní 
ledabyle napsanou čtyřku.

PhDr. Vladimír Ondruš 

Romantický pohled na Hamerský  
mlýn od řeky, foto Olga Štorková
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bu elektřiny. Do dílny jim chodil pomáhat 
pomocník z Brna. Pracovali a vydělávali 
kůže po celou dobu druhé světové války.

Emil Pohl byl válečným invalidou z první 
světové války a spolupracoval za druhé 
světové války s odbojem/odbojáři. Využíval 
ke spolupráci s odbojem umístění objektu 
mimo „civilizaci“ (město). Bohužel kousek 
od koželužny spadla během války německá 
stíhačka, (asi nejen) kvůli níž ho pak Němci 
vyslýchali i mučili. Následkem výslechů 
bylo zhoršení jeho už dříve špatného 
zdravotního stavu. Aby toho nebylo málo, 
tak vojáci postupující ruské armády chtěli 
znásilnit jeho ženu Annu. Pan Emil, aby 
tomu zabránil, jim nabídl vydělané kůže, 
díky čemuž ke znásilnění nedošlo.

Přišel rok 1948 a manželům Pohlovým 
byla zakázána výrobně výdělečná činnost, 
i když neměli žádné zaměstnance. Tehdy 
byli ještě stroje ponechány v dílně, jenže 
pak přišli pionýři, stroje zabavili a odvezli 
je do sběrny kovů. Zůstalo pouze kovové 
vodní kolo s dynamem na výrobu elektřiny, 
které bylo poháněno Erwartovým řetězem 
(byl popsán dříve). Pan Pohl umřel kolem 
roku 1962 a zůstaly tam jeho žena s dce-
rou. Nechtěli tam ale být sami, protože jim 
lidé úmyslně škodili – např. přestříhali elek-

trické kabely vedoucí vzduchem z dílny do 
obytného domu. V roce 1963 prodali blízký 
obytný dům manželům Řepovým a dílnu 
si nechali. Řepovi v domě bydleli od jeho 
koupě. Dílnu Pohlovi prodali či převedli na 
notáře i proto, že si Řepovi mylně mysleli, 
že jim patří i dílna. Dílnu později koupil pan 
Eben, od kterého ji koupil umělecký kovář 
Daniel Hlobil v roce 2007.

Koupí mlýna si pan Daniel Hlobil na sebe 
vzal téměř nadlidský úkol. Předsevzal si, 
že ruinu opraví a místu vrátí jeho původní 
tvář. Už několik let budovu mění v něco 
neuvěřitelného, staronového. Zasloužil se 
o založení obecně prospěšné společnosti 
Kovářovo údolí. Jejím cílem je provedení 
rekonstrukce staré dílny s hamrem a vy-
budování kovárny a dílen pro provozování 
a propagaci starých řemesel. Ještě před 
několika lety na tom místě stálo jen pár 
rozvalených kamenných zdí. Rezavé vodní 
kolo odolávalo náporu vodního proudu jen 
silou vůle. Zdálo se, že už nic nemůže za-
stavit dílo zkázy. A přece. Kdo v posledních 
letech prošel, proběhl nebo projel (na kole, 
na kolečkových bruslích) kolem té stavby 
po jedné nebo druhé straně řeky, určitě 
zaznamenal obrovskou změnu, vývoj dílny.

Na levém břehu Svitavy roste od roku 
2011 „Hamerský mlýn“, respektive ko-
várna s dílnami (např. práce se dřevem). 
Nejde o stavbu, která by narušovala ráz 
krajiny. Daniel Hlobil se snaží používat 
původní materiály i postupy, jako jsou ka-
menné zdi, zděné stropy s valenou klen-
bou, celodřevěná vrata i dveře atd. Kovář 
Daniel zvedl část budovy o patro a nad 
celou budovu postavil sedlovou střechu 

s využitelným podkrovím. Na polovinu 
střechy musí ještě položit střešní tašky, 
které má v zahrádce, což je jeho plán pro 
tento rok. Dále by chtěl dobudovat kanál 
– tu tzv. lednici pro vodní kolo, a když vše 
stihne včas, tak se pustí do rekonstrukce 
dochovaného vodního kola.

Umělecký kovář Daniel Hlobil se rozhodl 
společně se svými přáteli v mlýně každo-
ročně pořádat akce pro veřejnost. Před 
několika lety vyhlásili v údolí řeky Svitavy 
„Svobodná území IFAISTA a stát umělců 
všech řemesel“. Každoročně se zde setkávají 
kováři na akci s názvem Obřanský obr (ob-
vykle předposlední červencový víkend kolem 
23. července) a předvádějí veřejnosti kus 
svého kovářského umění. Akce je zajímavá 
pro děti a také pro ty, kteří se chtějí dozvědět 
něco o tom, jak se pracuje s rozžhaveným 
železem. Akci v minulosti navštívila i vnučka 
Julia Kováře, který zde před mnoha lety by-
dlel a vyráběl ozubená kola, než před válkou 
mlýn prodal a odstěhoval se na Slovácko, 
paní Dagmar Kartousová. Ta se při té příle-
žitosti zmínila také o své babičce, která tam 
provozovala hospodu.

Více informací o Kovářově údolí je na 
www.kovarovoudoli.cz.

Martin Šerák 

Zdroje: 
Daniel Hlobil, osobně
Jiří Jaroš, Vodní díla v povodí Svitavy. Technicko-
-muzejní dokumentace vodní energetiky a energe-
tická vodní díla v povodí Svitavy. Brno, Technické 
muzeum 1984.
Michaela Chalupová, Víte že: na území Maloměřic 
a Obřan najdeme nejméně tři mlýny? Zpravodaj 
Maloměřic a Obřan 5/2015

Pohled na Hamerský mlýn  
od cyklostezky, foto Martin Šerák

Kovářský mistr Daniel Hlobil,  
foto Martin Šerák



Sokol je jedna z neodmyslitelných 
organizací spojená se vznikem českého 
státu. Než se však začneme zabývat 
samotným vznikem našeho státu, je 
potřeba se vrátit na začátek 19. století 
k Františku Palackému (otci národa) 
nebo spíše k roku 1869 a povinné školní 
docházce. Tady někde se začínají psát 
dějiny našeho státu. Se vzrůstající 
gramotností a ruku v ruce s technickou 
revolucí.

Pokud se vrátíme k Sokolu, tak právě 
na vznik českého Sokola měli od samé-
ho počátku značný vliv zastánci českého 
národního uvědomění a radikální mimo-
parlamentní politici.

Tyrš považoval za jeden z hlavních 
cílů vytvoření takové tělovýchovné 
organizace, která by se mohla stát zá-
kladem armády. Za výchovou dorostu 
stál předpoklad, že každý český muž 
do třiceti let bude branně připraveným 
sokolem. V tehdejších intencích Ra-

kouska-Uherska nemohl sice ideu bran-
nosti prezentovat okázale, ale o to více 
ji vyslovoval v souvislosti se sokolskými 
úkoly. Zrovna tak využíval celé řady sym-
bolů, kterými prodchl nejen veřejná cvi-
čení. V době prusko-rakouské války podal 
Miroslav Tyrš na valné hromadě 9. května 
1866 návrh k zavedení branného výcviku 
a nabídl vládě vojenskou podporu, která se 
měla týkat ochranných hlídek bez účasti na 
bojích. Na začátku roku 1867 Sokol zřídil 
branný výbor a Tyrš rozpracoval výcvik do 
dvou etap: v zimním období (říjen–duben) 
probíhala teoretická výuka v pořadovém 
cvičení, v nauce o zbraních, v polním boji, 
ve stanování, v hlídkování a bezpečnostní 
službě, v letním období (květen–září) došlo 
na praktický výcvik ve střelbě, stanování, 
pochodování, pořadová cvičení a zacháze-
ní s bajonetem. V roce 1867 požádal Tyrš 
na místodržitelství hraběte Lažanského 
o zřízení vojenských jednotek k obraně 
státní hranice. Císařská vláda nezpochyb-

nila loajalitu českého spolku Sokola, ale 
na zřízení sokolského vojska nereagova-
la. Zdůraznila, že si váží nabídky bránit 
monarchii se zbraní v ruce a poděkovala 
za vzornou službu sokolských hlídek, 
zejména za uchránění Clam-Gallasova 
paláce před rabováním rozlíceného lidu. 
Ministerstvo zeměbrany vydalo na pod-
poru střeleckého výcviku v roce 1909 
„výnos o podpoře dobrovolné střelby”. 
Na to zareagovala ČOS v lednu 1912 
žádostí u velitelství zeměbrany v Praze 
o propůjčení střelnice, střeliva a zbraní 
pro výcvik sokolstva, což bylo povoleno 
jak ČOS, tak i pražské jednotě. Branný 
výcvik probíhal až do vypuknutí války. 
Není tedy divu, že se branná zdatnost 
sokolů v bojích za první světové války 
prokázala. Tyršovo vojenské názvosloví 
převzala po roce 1918 Československá 
armáda.

A tady, roku 1918, po konci první svě-
tové války dochází k propojení Sokola 
a samostatné České republiky.

Dne 28. října 1918 rozhodlo vedení 
České obce sokolské, že zformuje pod 
vrchním velením náčelníka br. Jindřicha 
Vaníčka takzvané Národní stráže. Jejich 
veliteli v regionech a místech se stali 
většinou starostové a náčelníci sokol-
ských žup a jednot.

Národní stráže se podílely na od-
zbrojení vojenských jednotek složených 
z rakouských, maďarských a rumun-
ských vojáků, které se nacházely 
v říjnu 1918 v Čechách a na Moravě. 
Dále zajistily a střežily sklady potravin, 
zboží a surovin, zbrojnice, průmyslové 
objekty, nádraží, železnice, komunika-
ce, hlídaly kláštery, zámky, obrazárny, 
knihovny a archivy, aby nedošlo ke 
ztrátám na kulturním dědictví a vývozu 
vzácných uměleckých předmětů ze 
země. Pořádek zajišťovaly do počátku 
prosince, kdy jejich úkoly postupně 
přebíraly vojenské a policejní jednotky.

Sokolové vstoupili do dějin rodícího 
se státu mimo jiné i převzetím čestné 
úlohy stráže Pražského hradu a položili 
tak základ dnešní Hradní stráži. Pražský 
hrad střežili spolu se členy České obce 
střelecké a dobrovolníky z řad studentů.

Sokolská stráž sestávala z 34 mužů 
Sokola Hradčany, kteří se střídali ve 
čtyřiadvacetihodinových službách. 
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SOKOL
a vznik českého státu

Bílovičtí Sokoli roku 1909, z archivu obce



V listopadu se sokolové rovněž ujali 
pořadatelské služby v nově ustave-
ném Národním shromáždění a dohlí-
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želi jak na průběh volby prvního česko-
slovenského prezidenta, tak na skládání 
prezidentského slibu a bezpečný průjezd 

Prahou po příjezdu T. G. Masaryka 
do vlasti.

Bílovická Sokolská jednota byla za-
ložena v roce 1895 a již od samého 
počátku měla nezanedbatelný vliv na 
bílovickou omladinu a její národní uvě-
domělost.

Vznik našeho státu si Sokol připome-
ne Krajským sletem 10. června 2018 
v Brně a Všesokolským sletem kona-
ným v Praze ve dnech 1. – 7. července 
2018. Srdečně Vás všechny zvu.

Petr Pošmůrný
Starosta Sokola  

Bílovice nad Svitavou
člen Sokolské stráže 

Cvičení bílovického Sokola  
koncem 50. let, z archivu obce

Skautský oddíl v Bílovicích působí již 
osmým rokem. Za tu dobu oddílem pro-
šlo více než 100 dětí a o každých letních 
prázdninách většina z nich vyrazila i na 
naše letní tábory. Loni se našich táborů 
účastnilo na 60 dětí.

Oddílová činnost se zaměřuje na 
výchovu dětí a vedení dětí k dobrému 
soužití s ostatními lidmi i s přírodou. 
Každý týden se scházíme na schůzkách, 
jednou za měsíc na výpravě. Naše dru-
žiny jsou velmi úspěšné ve skautských 
soutěžích, v loňském roce se dívčí dru-
žina Makrel probojovala na celostátní 
kolo Svojsíkova závodu, kde skončila na 
11. místě. Družina Tuňáků vyhrála závod 
vlčat a světlušek v roce 2016.

Oddíl každý rok roste, a tak je nutné 
zajistit i dostatečné materiální zázemí. 
Během pár let jsme zkultivovali nově 
zakoupenou louku nedaleko České 
Třebové a v předminulém roce jsme na 
ní vybudovali základnu, která umožňuje 
nejen hladký průběh letních táborů, ale 
také zázemí pro víkendové akce, které 
zde často pořádáme. V květnu 2017 
proběhlo slavnostní svěcení základny, 
jehož se ujal bílovický pan farář o. Pa-
vel Lazárek. Nakoupili jsme i stany 

a základní vybavení, díky čemuž jsme zde 
mohli uspořádat první tábor.

Původní bílovický skautský oddíl byl 
v září 2017 rozdělen na dva oddíly – dívčí 
a chlapecký. Pro děti a rodiče to není velká 
změna, ovšem oddíly nyní mohou praco-
vat efektivněji. Dívčí oddíl založil novou 
družinu. Tvoří jej tedy 3 družiny a celkem 

1. SKAUTSKÝ ODDÍL
Bílovice nad Svitavou má více než třicet členek. Chlapecký 

oddíl přesáhl hranici čtyřiceti členů, 
při čtyřech družinách. Oba oddíly mají 
naplněné kapacity z důvodu nedostatku 
vedoucích družin, proto pokud znáte ně-
koho, kdo by měl zájem o práci s dětmi 
a v mladém přátelském kolektivu, nechť 
nás neváhá kontaktovat.

Martin Novák
vedoucí chlapeckého oddílu 

Svěcení srubu v květnu 2017,  
ze skautského archivu
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Nejsme sice první „plátek“, který píše 
o dnešním hrdinovi rubriky „žijí mezi 
námi“, přesto doufám, že vám, našim čte-
nářům, představím někoho, o kom zatím 
ještě nevíte, ale za pět, deset let budete 
moci tvrdit „jó, toho znám, tomu jsem 
fandil jako jeden z prvních, když ho ještě 
nikdo neznal…“ No, nikdo… to už taky není 
pravda. Ale s několika páry přivřených očí 
by to snad šlo…

Řeč je o Lukáši Endlovi, donedávna ješ-
tě žákovi místní základní školy. Narodil se 
v roce 2003 a je mu tedy 14 let. Do Bílovic 
se s maminkou a mladším bratrem Míšou 
přistěhoval ve svých třech letech do 
domu k babičce a dědečkovi. Od té doby 
tady chodil do školky a od první do osmé 
třídy i na základní školu. Do deváté třídy 
přestoupil na ZŠ Měšťanská v Tuřanech, 
kvůli speciální třídě s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. 
No a jelikož je už březen, zaslouží se říci, 
že na střední školu míří na Obchodní aka-
demii ELDO, buď na ekonomické lyceum 
obor Management sportu, nebo na spor-
tovní směr pedagogického lycea tamtéž. 
Držíme palce u přijímaček!

Nadání pro fotbal sice měl po kom 
zdědit, to ale neznamená, že by to „měl 
zadarmo“. Balón ho prý nadchnul už 
v době, kdy ještě neuměl chodit. „Na 
vážno“ se začal fotbalu věnovat jen 
chvíli poté. V necelých třech letech! To 
začal hrát za mladší přípravku oddílu 
kopané TJ Sokol Bílovice nad Svitavou. 
Za Bílovice hrál do svých šesti let, kdy 
přestoupil do Židenic (ČAFC2011), kde 
hostoval dva roky. Od osmi do desíti let 
se vrátil zpátky do Bílovic, aby následně 
přestoupil do oddílu FC Svratka. Možná 
tam se mu zalíbil pruhovaný dres, i když 
s barvami (černo-žlutá) to zřejmě tak 
říkajíc „nebylo ono“. Proto je do roka, ve 
svých čtrnácti letech, vyměnil za zbrojo-
váckou červeno bílou kombinaci. Spolu 

se změnou barev dresu přišly i dvě další 
změny. Pozici středního záložníka vymě-
nil za stopera. Tato pozice mu vyhovuje 
hned ze dvou důvodů. Kvůli jeho výšce 

jeho tým získal třetí místo. Ve čtrnácti 
pak reprezentace České republiky star-
ších žáků v Argentině, kde měl možnost 
hrát proti výběru Uruguaye, Paraguaye, 
Kolumbie, Chile a Argentiny. V loňském 
roce byl dokonce zvolený nejlepším 
zbrojováckým hráčem roku 2017 ve své 
kategorii U-14.

Mezi jeho koníčky patří… to byste 
netipli… fotbal. Kromě českého ligového 
a reprezentačního fotbalu ho zajímá 
anglická a španělská liga. Nezbývá nám 
tedy než mu držet palce. Nejsem sice 
sportovně založený, ale kvůli Lukášovi 
bych si snad koupil i šálu a začal fandit. 
A třeba i Barceloně!

Jan Horáček 

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Lukáš Endl S BALÓNEM Z BÍLOVIC AŽ  

NA DRUHÝ KONEC SVĚTA

(stopeři a gólmani bývají zpravidla ti vyš-
ší hráči z týmu) a kvůli jeho fotbalovému 
vzoru Gérardu Picqué, španělskému st-
operovi hrajícímu za FC Barcelona právě 
na pozici stopera. A to jsme se dostali 
ke druhé důležité změně. Na dres totiž 
s nástupem do FC Zbrojovka Brno dostal 
právě Picquého číslo 3.

Taky vám doma v pokojíčku stojí nějaký 
ten pohár (třeba ze školního kola biolo-
gické olympiády) a visí dvě tři medaile 
(řekněme dvě místa v něčem na táborové 
olympiádě)? No... Lukáš to má trochu ji-
nak… sice jsem je nepočítal, ale řekněme, 
že medailí má hodně. Opravdu hodně… 
zabírají mu celou přibližně třímetrovou 
stěnu, takže na fotku se jich vešla jenom 

část. Mezi ty větší úspěchy pak patří 
výběr Jihomoravského kraje v jedenácti, 
dvanácti a třinácti letech. Ve čtrnácti 
výběr na olympiádě dětí a mládeže, kde 

Lukáš Endl u některých svých 
trofejí, foto Jan Horáček



Loni na podzim proběhl cyklus vy-
právění Ing. Aleše Svobody, autora knih 
Brněnské podzemí, o prostoru pod Špil-
berkem a pod Jakubským náměstím. 
Protože se účastníkům tato akce líbila, 

pokračují zajímavé besedy o brněnském 
podzemí i letos. Výklad p. Svobody je za-
měřen na kostnici na Jakubském náměstí, 
její objevení a zpřístupnění veřejnosti. Další 
část se týká podzemí pod Zelným trhem 
a Kapucínským náměstím. Přednášky se 
věnují zajímavostem a legendám z pod-
zemí, problematice podzemních staveb 
a dozvíte se i historky z objevování tajem-
ného historického podzemí Brna. Poutavé 
vyprávění pana Svobody je doprovázeno 
bohatou fotodokumentací. Setkání pro-
bíhá v učebně základní školy 6. března 
a 27. března 2018 vždy v 17 hodin.

Každé úterní dopoledne patří knihovna 
dětem. Nejspokojenější jsou malé děti 
z mateřské školky a lesní školky. Číst sice 
ještě neumí, ale rádi poslouchají pohádky, 

povídání o zvířátkách, bádají nad há-
dankami a zapojují se do různých dra-
matizací. Některá odpoledne v knihovně 
tráví i školní družina.

Rodinné centrum Žirafa mívá v pod-
večer v knihovně společné čtení pro 
děti s rodiči zakončené malou dílničkou 
a občerstvením.

Knihy jsou neodmyslitelnou součástí 
našich životů a vítaným společníkem. 
Najdeme v nich nejen zábavu, ale i po-
učení. Vzpomenete si, která byla vaše 
první knížka? A která je vaše nejoblíbe-
nější? Třeba ji najdete právě v bílovické 
knihovně. Mám radost, že přibývá čtená-
řů, dětí i dospělých. Nové knihy pro vás 
vybírám každý měsíc.

„Stěžujeme si, jak máme málo času, 
ale jednáme tak, jako bychom ho měli 
nekonečně mnoho“. (Seneca)

Marie Nedopilová 

Jana Boušková je vynikající česká har-
fistka a žádaná sólistka světových pódií. 
Kromě vlastního koncertování je sólistkou 
České filharmonie a věnuje se pedagogické 
činnosti. Je docentkou na Hudební fakultě 
Akademie múzických umění a vyučuje na 
Královské konzervatoři v Bruselu.

Je pravidelně zvána k účinkování na 
světových harfových kongresech a stejně 
tak i jako pedagožka k vedení řady mistrov-
ských kurzů po celém světě. Nahrála přes 
dvě desítky CD pro domácí i zahraniční 
firmy, natáčí pro rozhlasové a televizní 
společnosti.

Narodila se v hudební rodině, její otec 
je významný flétnista Jiří Boušek a matka 
Libuše Váchalová přední česká harfistka, 
u které také studovala. Ve studiu posléze 
pokračovala na Indiana University u profe-
sorky Susan McDonald. Jana Boušková je 
zatím jedinou harfistkou České republiky, 
která vyhrála světově nejvýznamnější 
a nejuznávanější harfovou soutěž. Toto 

vítězství si přivezla v roce 1992 z USA a ve 
stejném roce získala i druhou cenu v Iz-
raeli na jiné renomované světové soutěži 
s největší historickou tradicí, kde společně 
s nejvyšším oceněním drží též i prvenství 
jediné české harfistky, která byla do této 
významné soutěže pozvána. Mezi další 
četná ocenění patří i vítězství v Concours 
International de Musique de Chambre 
v Paříži a v Torneo Internazionale di Mu-
sica v Itálii. Za mimořádné koncertní úspě-
chy a přínos v rozvoji hry na harfu získala 
ocenění ve Švýcarsku, a také se stala 
laureátkou festivalu Juventus ve Francii. 
V Čechách získala cenu Talent roku 96´, 
jako jedna z deseti nejvýznamnějších 
žen České republiky, a první interpretka 
klasické hudby vůbec, byla vyznamenána 
cenou „Lady Pro“.

Je nám velkou ctí, že můžeme paní 
Janu Bouškovou přivítat v Bílovicích nad 
Svitavou.

Marie Vacová 

PŘEDNÍ ČESKÁ 
HARFISTKA
koncertuje v Bílovicích
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V NAŠÍ KNIHOVNĚ

19. 4. 2018 od 19.00 hodin
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
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Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2018.

Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití letošního 
výtěžku naleznete na: 

http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/ 

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
26,2 mil. Kč, což je téměř o 2,5 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci darovali do kasiček 2 386 037 Kč, 
což je o 400 tis. Kč více než loni.Trikralova

sbirka2  18

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka2  18

V Bílovicích nad Svitavou se vykoledovalo

83 964 Kč

DĚKUJEME VÁM!

Oficiální zpráva by zněla následovně: 
31. prosince 2017 proběhl v Bílovicích nad 
Svitavou Silvestrovský běh do schodů. 
Zúčastnilo se jej 157 závodníků v 15 ka-
tegoriích. Nejkratšího času 23,17 s dosáhl 
Michal Suchánek. Nejrychlejší ženou se 
stala Martina Havlíčková s časem 30,21 s. 

Zdravotníci ošetřili jedno lehké zranění, 
jinak nedošlo k žádným problémům.

JAK TO VŠAK VYPADALO 
V OČÍCH POŘADATELŮ?

Na přelomu listopadu a prosince za-
čala atmosféra v naší rodině poněkud 

houstnout. Termín závodu se přiblížil 
a nervozita stoupala. Test měřicího 
zařízení proběhl téměř bez problémů, 
dolaďovaly se drobnosti. Ve sklepě se 
vršily poháry, medaile a další materiál. 
Manžel pendloval mezi prací, obecním 
úřadem, hasičskou zbrojnicí a sponzory, 
a myslím, že se mu občas o „Schodech“ 
i zdálo. Já jsem zatím s dětmi objížděla 
obchody a s vozíky plnými čokolád, sektů 
a rachejtlí jsme konkurovali některým 
našim vietnamským spoluobčanům. Mezi 
svátky chystala ještě celá rodina balíčky 
pro nejmenší závodníky.

A bylo to tady. Na Silvestra ráno jsme 
nabalili obě naše auta téměř po střechu 
a vyrazili pod kopec. Venku bylo relativně 
teplo, lehce mrholilo. Skvělé, posypovou 
sůl nebudeme potřebovat. Na místě budou-
cího startu již čekali členové Bílovického 
sboru dobrovolných hasičů, scházeli se 
pomocníci z řad SK Radiosport a dalších 
přátel. Zaměstnanci údržby obce zajistili 
dovoz přístřešků na start a do cíle. Vzhled 
startovního a cílového prostoru se oproti 
minulým ročníkům v podstatě nezměnil. 
Přibyly pouze dvě maličkosti, startovní 
a cílové červené tlačítko, které měly zajistit 
objektivnější měření časů. Ke zjednodušení 

pohled do zákulisí

SILVESTROVSKÝ  
BĚH DO SCHODŮ

Vlasta Tomášová u cílového  
tlačítka, foto Pavel Krejčí



Stejně jako několik posledních vá-
nočních svátků, tak i na konci uplynu-
lého roku 2017 se konal Vánoční turnaj 
ve stolním tenise tzv. „Na Štěpána“ 
26. prosince. Nevím kolikátý to již 
byl ročník, protože na mnoho let byla 
tradice Vánočních turnajů přerušena, 
a oddíl stolního tenisu, tehdy pod ve-
dením Petra Uličného, ji znovu obnovil 
před několika lety. Zpočátku se turnaje 
zúčastňovalo velmi málo hráčů mimo 
náš oddíl, ale před třemi roky se situace 
výrazně zlepšila a turnaje se opět začala 

zúčastňovat i širší sportovně založená ve-
řejnost. Mezi nimi převažují hráči z oddílů 
tenisu a kopané naší T. J. Sokol Bílovice 
nad Svitavou.

Proběhlého turnaje se zúčastnilo dvacet- 
čtyři hráčů, z nichž pouze jedna byla žena. 
Je škoda, že si nepřijde zahrát více žen 
a zpestřit tak turnajovou společnost :-). 
Je prima se uprostřed vánočních svátků 
odreagovat od domácích starostí/radostí 
a třeba i odpočinout od dětí, které si užívají 
vánočních (často hlučných) dárků a do-
žadují se pozornosti některého z rodičů 

;-). Na turnaji si můžete popovídat se 
známými nebo se seznamovat s dalšími 
„Bílovčáky“.

Nejdříve jsme hráče rozlosovali do 
čtyř skupin A až D, do kterých jsme 
nejdříve rozdělili čtyři hráče hrající 
oficiální soutěže ve stolním tenise: 
Petr Uličný z Bílovic (Městská soutěž 
Brno), Radek Fojtl a Josef Kolínek 
z Kanic (hrají okresní soutěž) a Jan 
Dvořák z Tvarožné (soutěž BreST). 
Díky tomu, že přišlo dvacet-čtyři hráčů, 
mohla mít každá skupina šest hráčů 
a na každého tak čekalo pět zápasů ve 
skupině na dva vítězné sety. Postupovali 
čtyři hráči z každé skupiny do pavouka. 
Druhou fází turnaje byl dvojitý pavouk 
na dvě prohry, díky kterému si každý 
postupující hráč zahrál minimálně další 
dva zápasy. Na počátku pavouka bylo 
šestnáct hráčů.

Vítěz musel vyhrát čtyři zápasy bez 
jediné prohry. Zápasy se hrály podle 
pravidel stolního tenisu na tři vítězné 
sety. V prvním kole opravného pavou-
ka, kam „sestoupili“ všichni poražení 
v prvním kole finálového pavouka, pro-
hráli a umístili se tak na 13. - 16. místě: 
Jiří Halus, Evžen Eberhard, Jaroslav 
Hrstka (kontumačně) a Milan Blažkovič. 
V dalším kole prohráli a skončili na 9. až 
12. místě: Robert Míka (2:3), Aleš Mrva 
(2:3), Radek Toman (0:3) a Petr Uličný 
(1:3). Ve třetím kole opravného pavouka 
prohrál Jiří Oplatek s Josefem Kolínkem 
0:3 a Antonín Svoboda s Tomášem 
Kejlou 2:3 (oba 7. - 8. místo). Vítězové 
těchto zápasů dostali za soupeře hrá-
če poražené ve třetím kole finálového 

měla přispět i plně digitalizovaná regis-
trace. Všechna tato vylepšení však mají 
jednu drobnou vadu – potřebují elektrickou 
energii. Díky závadě na elektrocentrále 
došlo před začátkem závodu k menšímu 
zpoždění a „pan ředitel“ si díky tomu 
schody vyběhl nejméně třikrát navíc. Ha-
siči se však nakonec s problémem zdárně 
vypořádali a závod mohl začít. Nejspíš na 
počest startu prvního závodníka déšť přidal 
na intenzitě. Kdo mohl, čekal doma u inter-
netu a svůj příchod na start si načasoval 
na poslední chvíli.

I přesto, že maximální počet závodníků 
nebyl naplněn, si myslíme, že účast byla 
vzhledem k počasí hojná a překvapivě i ty 
nejméně naplněné kategorie měly mini-
málně tři závodníky. Hrstka diváků, která 
se nenechala odradit deštěm, měla mož-
nost ochutnat občerstvení a užít si vstupy 
našich komentátorů. Po jedné hodině 
odpolední odstartoval poslední závodník 
a ustal i déšť. Nedlouho na to převzali 
vítězové z rukou pana starosty a ředitele 
závodu své odměny, a všechno se mohlo 
sbalit. To už byla vlastně jen otázka chvilky. 

A potom už hurá domů do tepla, připravit 
se na oslavu příchodu nového roku.

Tímto velmi děkujeme všem pomoc-
níkům a sponzorům, bez nichž bychom 
se neobešli, a doufáme, že nás příště 
opět podpoří. Teď totiž, s odstupem dvou 
měsíců, již můžeme říct, že se nám akce 
nejenom podařila, ale i líbila a pomalu za-
čínáme sbírat síly na další – již 29. ročník.

A U TOHO BYSTE ROZHODNĚ NE-
MĚLI CHYBĚT 

Pavla Hažmuková 
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STOLNÍM TENISE
Štěpánský Vánoční turnaj ve

Jiří Oplatek vrací Aleši Mrvovi, 
foto Martin Šerák
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pavouka Radka Fojtla a Jana Mosera. 
Na 5. až 6. místě skončili Radek Fojtl 
(1:3 s Kolínkem) a Tomáš Kejla (2:3 
s Moserem). Souboj o vítězství v oprav-
ném pavouku prohrál Jan Moser 0:3 
s J. Kolínkem a získal tak čtvrté místo 
v turnaji.

Absolutním vítězem se stal Michal 
Matysík z Bílovic nad Svitavou. Poraže-
ný finalista Jan Dvořák musel poté chvíli 
čekat na vítěze opravného pavouka, 
kterým se stal Josef Kolínek z Kanic. 
Zápas o druhé místo vyhrál Josef Ko-
línek 3:0, takže Jan Dvořák se umístil 
na třetím místě.

Výsledné pořadí turnaje ukázalo, že 
jedna prohra nic neznamená, ať už 
jde o turnaj nebo civilní život. Jde jen 
o to zvednout hlavu a bojovat/jít dál, 

což ukázal „Pepa“ Kolínek po prohře ve 
druhém kole finálového pavouka. Dokázal 
vybojovat celkové druhé místo následnou 
vítěznou šňůrou. V životě potkáváme 
podobné situace, kdy je důležité vždy se 
znovu zvednout a JÍT DÁL.

Atmosféra byla na turnaji příjemná 
a pohodová, i když byli všichni soupeři. 
Pro hráče byl připraven teplý čaj zdarma 
a čepované pivo Otakar 11° od pivovaru 
Polička za nízkou cenu. Většina hráčů 
byla z Bílovic, dva z Kanic, po jednom 
z Řícmanic a z Brna a dva hráči byli z obcí 
v okrese Brno-venkov. Všechny výsledky 
jsou dostupné (ke stažení) na internetové 
stránce http://www.bilovice.info/ping-
pong/ v sekci Aktuality.

Protože hráčů pravidelně hrajících za 
náš oddíl stolního tenisu nemáme nyní 

mnoho, museli jsme snížit počet týmů 
v Městské soutěži Brno na jediný. 
Budeme rádi, pokud se mezi čtenáři 
Bílovického zpravodaje najdou další 
aktivní hráči, kteří mají „slušnou“ herní 
úroveň a chtěli by aktivně a pravidelně 
hrávat stolní tenis, tedy chodit na trénin-
ky a poté hrát soutěžní zápasy za Sokol 
Bílovice nad Svitavou. Stačí kontaktovat 
předsedu našeho oddílu Jana Kozáka, 
případně některého z hráčů, kterého 
znáte osobně.

Kontakty: Jan Kozák, telefon 
720 756 754 a e-mailová adresa 
kozak.jan@post.cz

Martin Šerák 
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