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VIZE
A
PLÁNY
ŘEDITELE ŠKOLY LIBORA ŽANDY
1150. VÝROČÍ
SMRTI SV. CYRILA

MLÝNSKÝ OSTROV

TÉMA

A CO BUDE DÁL?

KRÁSY
NAŠEHO KRAJE
OBJEVUJTE ZAJÍMAVÁ MÍSTA,
KRÁSNOU PŘÍRODU NEBO ZAPADLÉ STEZKY

REDAKČNÍ SLOVO STAROSTY
SLOUPEK

Milí čtenáři, taky máte radost, že jaro už je
– doufejme – opravdu tady? Někteří z vás si určitě dosyta užili zimní sporty, já se ale přiznám,
že mám nejradši pěší vycházky a výlety – a na
ty je teď na jaře ideální čas. Když ještě k tomu
bydlíme v kraji lesů, vod a strání, byl by hřích
toho nevyužít. První letošní číslo jsme se proto
rozhodli věnovat turistice, výletům a vůbec
zajímavostem nejen v okolí, ale i přímo v naší
obci. Kdysi jsme byli vyhlášeným turistickým
letoviskem, rozhodně si ale nemyslím, že by
dnes Bílovice neměly co nabídnout. V tomto
čísle proto najdete spoustu tipů na výlety;
na ty vhodné pro rodiny s dětmi vás upozorní
naše nová redaktorka Lenka Šeráková, z jejíž
iniciativy také zavádíme novou pravidelnou
rubriku pro děti, dnes přímo spojenou s tématem. Zatím jsme ve Zpravodaji psali jen o nich
a ne pro ně, takže doufáme, že nová rubrika
potěší nejen je, ale i vás – a pokud máte šikovné ratolesti, které by se rády zapojily, určitě
dejte vědět!
Třeba ale máte děti už odrostlejší, nebo si
chcete sami užít něčeho akčnějšího, v tom
případě vás bude zajímat článek o geocachingu nebo o jeskyních našeho kraje. Ostatně
kešek je v okolí Bílovic docela dost (jestli
nevíte, o čem teď mluvím, nebojte se, dozvíte
se to!) a na nějakou ručitě narazíte, i pokud
navštívíte nějaká zajímavá místa v okolí, která
jsme zaznačili do mapy na straně 17. A když
vás aprílové počasí zavře doma, můžete si
přečíst něco z historie turistiky nebo třeba
bílovického mlýna.
Napsala bych vám toho ještě víc, ale zrovna
vysvitlo sluníčko, tak mě omluvte, musím jít na
procházku. Jenom mi možná bude chvilku trvat
nainstalovat si do mobilu aplikaci na geocaching, tak snad to sluníčko mezitím nezaleze…
Přeju i vám krásné jaro, pořádně si ho užijte.
A protože k vydařenému výletu patří i nějaké to
doplnění energie po cestě, příští číslo věnujeme
místnímu pohostinství.
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Čtvrtletník vydává Zastupitelstvo obce
Bílovice nad Svitavou pod ev.č. MK ČR E 20441.
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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že na sklonku jara můžeme
konstatovat, že zimní období v obci jsme
zvládli. Místní komunikace byly sjízdné
a chodníky schůdné. Byť během pár dnů
opravdové kalamity a ledovky to bylo
s maximální opatrností. Tuto zimu jsme
dostali i několik pozitivních ohlasů na
údržbu obce a případné lokální nedostatky se řešili obratem. Pracovníci údržby
mají stanoveny úseky, které mají prioritu
a postup, v jakém pořadí musí být další
lokality sjízdné. Na prvním místě to jsou
hlavní přístupové cesty do sídlišť, chodníky a schody do školy a na vlak, lávka přes
řeku. Teprve poté pokračují s úklidem dalších cest dle plánu zimní údržby. Může se
tak stát, že zrovna na vaši ulici či chodník
se dostane údržba později. Prosím, buďte
v těchto případech shovívaví.
Na jaře jsme pro Vás opět připravili farmářské trhy, které se budou konat vždy od
14–18h na Těsnohlídkově náměstí, v termínech 21. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6. 2019. Jedná
se již o tradiční a oblíbenou akci.
Šestého dubna plánujeme každoroční
jarní úklid obce. Rok co rok se do této akce
zapojuje víc a víc spoluobčanů. Spolu s MC
Žirafa rodiče uklízí dětská hřiště a natírají
lavičky. Spolek Živá tradice uklízí ostrůvek,
další občané husí park nebo „jen“ okolí
svého domu či trávu u cesty na vlak. Jsme
rádi, že nejste lhostejní ke svému okolí
a spolu s námi se snažíte v Bílovicích nejen
bydlet, ale i žít.
Na konci roku se podařilo zrealizovat
nové webové stránky, které mají atraktivnější vzhled a věřím, že pro vás budou
i uživatelsky přívětivé. Spuštěna je i nová
mobilní aplikace , která vám umožní lepší
informovanost a kontakt s obcí. Stáhnout
ji můžete v Google Play, nebo App Store.
Další aktivitou, která nás provází počátkem tohoto roku, je podání žádosti na
rekonstrukci ulice Tyršova. Předmětem
projektu je oprava stávající komunikace
v ulici Tyršova, která se nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Délka opravované místní komunikace činí 78 metrů.
Navíc bude zřízena výhybna, která bude
mít délku 12 metrů a šířku 2 metry.

Naší snahou je vybudovat ve vnitrobloku
základní školy multifunkční hřiště, které je
pokračováním modernizace základní školy.
Novostavba školního hřiště je navržena
s umělým polyuretanovým povrchem.
Škola dosud žádné venkovní hřiště nemá.
Získali jsme dotaci na výstavbu komunitního centra. V současné době se vyklízí
budova bývalé knihovny na ul. Fügnerovo
nábřeží. Je vysoutěženo, zastupitelstvo
rozhodlo o výběru dodavatele stavby
a počátek realizace je již duben 2019.
Obec chátrající objekt zrekonstruuje
a bude dál moci sloužit spolkům a naším
občanům.
Zjara započne i demolice na ul. Husova –
klub důchodců, kde vzniknou sociální byty,
na které jsme již získali dotaci. Výběrové
řízení na stavbu bylo uzavřeno a zastupitelstvo vybralo na základě podaných nabídek dodavatele stavby. Projekt spočívá
ve vybudování šesti bytových jednotek,
které budou dostupné osobám v bytové
nouzi. Těmi se rozumí osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby již sociálně
vyloučené.
Pokračujeme ve výstavbě autobusových
zálivů. Ke konci roku 2018 jsme vybetonovali základy u autobusové zastávky Cihelna ve směru do Bílovic a nyní, jak umožní
počasí, bude stavební firma pokračovat ve
výstavbě zálivů u zastávky Cihelna a Obřanská. Součástí této stavby je vybudování
chodníku na ulici Havlíčkova. Vše se stihne
do konce června 2019.
Projektuje se záchytné parkoviště u nádraží pro cca 70 aut. Probíhají jednání
s městem Brnem o spolupráci na financování projektu. Věříme, že záchytné parkoviště
usnadní cestu do Brna za prací či nákupy.
Na červen připravujeme již sedmý
ročník multižánrového festivalu „Bílovická
křižovatka“, který se koná 8.6.2019, tradičně na hřišti za sokolovnou. Kdo tento
rok vystoupí a jak bude festival probíhat
najdete na webových stránkách obce či
festivalu – www.bilovickakrizovatka.cz.
Věřím, že se s vámi na některých akcích
v obci potkám. Přeji vám krásně strávené
jaro a veselé Velikonoce.
MIROSLAV BOHÁČEK

ZPRÁVA

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

BÍLOVICE NAD SVITAVOU
JEDNÁNÍ | 28. 11. 2018

Rada obce schválila
»» nového nájemce malometrážního bytu
č. 302 o velikosti 1 + kk v DPS
»» doporučení Zastupitelstvu obce Bílovice
nad Svitavou nezvýšit poplatek za svoz
komunálního odpadu ze současných
650 Kč
»» výpověď Smlouvy o poskytování práva
k užívání systému Vismo, zhotovitel
WEBHOUSE, s.r.o.
»» poskytnutí finančního příspěvku ve výši
18.468 Kč, příjemce: Hospic sv. Alžběty
o.p.s.
»» jmenování konkurzní komise k provedení
konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky základní
školy Bílovice n.S.
»» Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 467/2, ostatní
plocha, za cenu 350 Kč/m2, tj. 17.500
Kč celkem

JEDNÁNÍ | 12. 12. 2018

Rada obce schválila
»» Darovací smlouvu na přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč na rozvoj
a podporu jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce, dárce Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s.
»» Smlouvu o užití služby moje ID pro přihlášení k systému poskytovatele včetně
Smlouvy o spolupráci při validaci údajů
pro účely služby moje ID se sdružením
CZ.NIC, z. s. p. o.
»» zřízení validačního místa „moje ID“
»» Dohodu o využití stávajícího zařízení
WI-FI antény obce se společností Trusted Network Solutions, a.s.
»» cenové nabídky na zpracování projektových žádostí na: Pumptrack– MMR,
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JEDNÁNÍ | 09. 01. 2019
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Rada obce schválila
»» Smlouvu o dílo č. 1/2019/D na zhotovení
žádostí o dotaci z dotačního titulu MMR
„Podpora regionů 2019+“ na projekt
s pracovním názvem „Rekonstrukce
místní komunikace Tyršova“, se společností RENARDS dotační s.r.o.
»» Smlouvu o dílo č. 2/2019/D na zhotovení žádostí o dotaci z dotačního titulu
ITI Brněnské metropolitní oblasti, výzvy
„Výstavba a modernizace dopravních
terminálů a parkovacích systémů IV“
na projekt s pracovním názvem „Vybudování Park and ride“ se společností
RENARDS dotační s.r.o.
»» Smlouvu o dílo 3/2019/D – zhotovení
žádosti o dotaci - z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj „Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ na projekt
„Pumptrack Bílovice“ se společností
RENARDS dotační s.r.o.
»» Smlouvu o dílo č. 4/2019/D, na zhotovení žádosti o dotaci - z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
rozvoje regionů 2019+" na projekt s pracovním názvem „Víceúčelové hřiště“, se
společností RENARDS dotační s.r.o.
»» jmenování Mgr. Libora Žandy na pracovní místo ředitele ZŠ Bílovice nad
Svitavou s účinností od 15.1.2019
»» Smlouvu o poskytnutí prostor sálu KD
pro taneční kurz, Taneční škola STARLET
s.r.o, IČ: 06089445 na dobu určitou od
20.01.2019 do 7.3.2019 za cenu 6.000 Kč
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»» vzala na vědomí informaci PČR od
1.1.2018 do 31.12.2018 byla v obci Bílovice
nad Svitavou provedena 16× kontrola
dodržování stanovených limitů rychlosti.
Zjištěno 36 přestupků porušení rychlosti.

JEDNÁNÍ | 23. 01. 2019

Rada obce schválila
»» Přílohu č. 3 ke Smlouvě č. 22/13 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
v obci Bílovice nad Svitavou pro rok 2019
se společností KTS Ekologie s.r.o.
»» navýšení nájemného o meziroční míru
inflace 2,1 % na rok 2019 u pronajatých
prostor sloužících podnikání

»» připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“,
a to vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března 2019
»» informaci ředitelky MŠ o termínu a místu
zápisu k předškolnímu vzdělávání na
školní rok 2019-2020, zápis proběhne
2.5.–3.5.2019 v budově MŠ
»» nesouhlas s prodejem bytu zvláštního
určení na ul. Šebelova č.p. 734

JEDNÁNÍ | 06. 02. 2019

Rada obce schválila
»» Smlouvu o dílo č. 5/2019/D se společností BALUN geo s.r.o. na provedení
inženýrsko-geologického průzkumu

VÝPIS
USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveřejněny jsou zkrácené a upravené verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění.

17. 12. 2018
ZÁPIS Č.2/2018-2022

ZO schválilo program, zvolilo členy
návrhové komise, ověřovatele a určilo
zapisovatelku, vzalo na vědomí zprávu
finančního a kontrolního výboru, starosta
přečetl zprávu o činnosti rady obce, předseda finančního výboru přečetl zprávu
o činnosti finančního výboru.
ZO schválilo prodej části pozemku, který
vznikne oddělením z pozemku p.č. 1287/3
– ostatní plocha , o celkové výměře 21 m2
nově nazvaný jako parc. č. st. 1847 o výměře 1 m2, na kterém je umístěna vodovodní
stanice, pozemek se nachází u Sokolovny
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou.
Prodávající Obec Bílovice nad Svitavou, kupující společnost H.C.M. s.r.o. Kupní cena je
350 Kč/m², celková kupní cena činí 350 Kč.
ZO schválilo koupi pozemku p. č.
467/2, ostatní plocha, o celkové výměře
50 m2, na ulici Vodárenská, nacházející
se v katastrálním území Bílovice nad
Svitavou, za cenu 350 Kč/m2, tj. 17.500
Kč celkem, „oprávněný“ Česká teleko-
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munikační infrastruktura a.s. a „obtížený“
Obec Bílovice nad Svitavou. Dále schválilo
k tomu příslušnou kupní smlouvu.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.
11/2018.
ZO schválilo rozpočet obce Bílovice
nad Svitavou pro rok 2019 se změnou par.
5213 nově par. 5212, ve zveřejněné výši dle
přílohy č. 9., které je přílohou zápisu č. 8.
ZO schválilo jako zhotovitele projektové dokumentace na základě výzvy
s názvem „Zpracování studie, projektové
dokumentace DUR+DSP, dokumentace
pro provádění stavby vč. výkazu výměr
a rozpočtu pro parkovací dům P+R Bílovice
nad Svitavou“, jako dodavatele společnost
P.P.Architects s.r.o., za celkovou cenu
1.760.000 Kč bez DPH a k tomu příslušnou
smlouvu o dílo.

8. 2. 2019
ZÁPIS Č. 3/2018-2022

ZO schválilo program, zvolilo členy
návrhové komise, ověřovatele a určilo
zapisovatelku.

p.č. 153/2 pro akci projekce P+R
Bílovice
»» nesouhlas se žádostí na odprodej
parkovacího místa p.č.1181/282. Obec
preferuje již tak omezené počty parkovacích míst provozovat ve sdíleném
tj. nevyhrazeném režimu.
»» výměnu původních vchodových dveří do
domu č.p. 139, Komenského ul. za nové
hliníkové podle cenové nabídky firmy
Aleš Vlach – Plastová okna
»» stavební záměre Novostavba objektu
pro rodinnou rekreaci na par. č. 824.
ZPRACOVAL MARTIN VOZKA,
MÍSTOSTAROSTA

ZO schválilo podání žádosti o:
»» dotaci na víceúčelové hřiště ve vnitrobloku základní školy, poskytovatel
MMR, podprogram „Podpora obcí
3 001–10 000 obyvatel“, dotační titul
117d8220B, podpora obnovy sportovní
infrastruktury
»» dotaci na rekonstrukci místní komunikace ul. Tyršova, poskytovatel
MMR, podprogram „Podpora obcí
3 001–10 000 obyvatel“, dotační titul
117d8220A, podpora obnovy místních
komunikací
» » dotaci na Vybudování areálu na
PUMP TRACK, poskytovatel MMR,
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019,
podprogram 117D72100, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu
»» dotaci na vybudování PARK AND RIDE
z dotačního programu IROP - výzva
„Výstavba a modernizace přestupních
terminálů a parkovacích systémů IV“
ZO schválilo několik účelových neinvestičních dotací pro bílovické spolky:
»» ve výši 140.000 Kč pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Bílovice nad Svitavou na
podporu sportovního a společenského
vyžití dětí a občanů obce: rekonstrukce hlediště hřiště 50.000 Kč, činnost
30.000 Kč, Sokolské hody 25.000 Kč,
provozní náklady 35.000 Kč
»» ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou
farnost Bílovice nad Svitavou na zhotovení
posledních dvou dveří do kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou

POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ANEB

CO V ZÁPISE
NEBYLO...
Tentokrát opět od vydání minulého
zpravodaje proběhla dvě veřejná
jednání zastupitelstva, jedno řádné
a jedno mimořádné.

ZE ZASEDÁNÍ
DNE 17. 12. 2018
Zasedání jako obvykle probíhalo v kulturním sále Obecní hospody.
Na začátku byl do programu jednání
doplněn bod o projektové dokumentaci
parkovacího domu Park and Ride.
Protože byl z jednání omluven místostarosta, zprávu z jednání rady obce přečetl
starosta.
Body týkající se prodejů a nákupů
pozemků tentokrát nebyly ilustrovány
mapkami, zřejmě také v důsledku nepřítomnosti místostarosty, který je obvykle
promítá.
Mimo jiné byla podána informace,
že k 1. 3. 2020 bude obec převádět do
vlastnictví majitelů bytů další bytový dům,
tentokrát Vodárenská 700.

Před schvalováním dílčích bodů jednání se starosta po přednesení každého
bodu vždy nejdříve ptal na připomínky
občanů, a pak teprve na připomínky
zastupitelů. To je dle mého názoru k občanům vstřícná novinka v procedurálním
postupu.
Projednáván byl také rozpočet obce
na rok 2019, který je účtován ve výši
51.626.600 Kč. Obec ročně splácí
7.100.000 Kč za půjčky (mlýn, střed
obce apod.).
V doplněném bodu o projektové
dokumentaci parkovacího domu se přítomní občané dozvěděli, že to má být
stavba se dvěma nadzemními podlažími;
studie musí být hotová do konce ledna
2019 a vytvářet ji bude společnost PP
architects, s.r.o. Obec počítá s čerpáním
prostředků z fondu ITI, který hradí 90 %
nákladů. Přispěje také město Brno, které
by mělo doplnit zbývajících 10 %. Parkovací dům by měl stát na místě dnešních
stavebnin.* Obec už měla dokonce
i jednání se Správou železniční dopravní

CO SE
BUDE
DÍT?
29. 3. 19:00 Film Co jsme komu

udělali – Kulturní sál Obecní hospody

31. 3. 16:00 Liška nikdy nespí –
odpoledne pro děti a rodiče

5.–6. 4. Mistrovství ČR v ROB nočním a na dlouhé trati

11. 4. 14:00 Farmářské trhy – Těsnohlídkovo náměstí

13. 4. v 11:00 ROMSKÉ POHÁDKY
– Kulturní sál Obecní hospody

20. 4. 20:00 Velikonoční párty –
Obecní hospoda

28. 4. 19:00 Varhanní koncert

Michala Novenka – kostel Cyrila
a Metoděje

16. 5. 14:00 Farmářské trhy – Těsnohlídkovo náměstí

24. 5. Noc kostelů – kostel Cyrila
a Metoděje

13. 4. 9:00 Jarní běh – za Sokolovnou

5. 5. od 10:00 Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních
dveří – kostel Cyrila a Metoděje

»» ve výši 125.000 Kč pro Žirafu Bílovice z.s.
na nájemné a služby 90.000 Kč, divadla
pro děti, Den dětí, Rozloučení s prázdninami pro rodiny s dětmi 35.000 Kč
»» ve výši 98.000 Kč pro Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková
organizace, na příspěvek na pomůcky,
vybavení a materiál pro zajištění kroužků, přívesnických táborů a nocí na téma
Přespávačky 50.000 Kč, rozšíření a ob-

novení sportovního náčiní a vybavení
30.000 Kč, realizaci akce „Bílovický
hovnivál“ 10.000 Kč, realizaci akce
„Den netradiční sportů a her“ 8.000 Kč
»» ve výši 124.000 Kč pro Sanus Brno z.s.
na zajištění sociálních služeb pro občany obce Bílovice nad Svitavou – na
mzdové a provozní náklady.
ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ

19. 5. 1:30 Koncert kapely Listověj – kostel Cyrila a Metoděje

8. 6. od 13:00 Hudební festival
Bílovická křižovatka – areál za
Sokolovnou

13. 6. 14:00 Farmářské trhy – Těsnohlídkovo náměstí

18. 6. Pasování předškoláků –
Mateřská škola
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cesty (SŽDC), ze kterého vyplývá naděje,
že při chystané budoucí rekonstrukci
nádraží bude zřízen nový podchod pod
tratí, mezi parkovacím domem a nádražím.
V bodu Různé (protože to bylo poslední
zasedání před koncem roku) pozval starosta občany na silvestrovský běh do schodů
a na už tradiční obecní ohňostroj.
Informoval také o přípravě nového obecního webu, který měl být podle záměru
spuštěn od začátku nového roku.
V bodu Diskuse vystoupila nejprve
tajemnice obecního úřadu a informovala,
že probíhají jednání o pořízení platebního
terminálu pro úhradu obecních poplatků
platební kartou.
Zřídit se má i elektronický portál občana,
přes který také bude možné platit kartou.
Velká část další diskuse se týkala odpadů. Občan se ptal, za které odpady obec
při jejich likvidaci platí, a za které naopak
něco dostává.
Starosta odpověděl, že za komunální
odpad samozřejmě platíme, za bioodpad
také, a nově se musí platit i za likvidaci
plastů. Za papír a sklo má obec příjem,
ročně zhruba ve výši 300 tisíc Kč.
Občan následně přednesl stížnost, že
do kontejnerů sběrného místa na Havlíčkově ulici nemá možnost tříděný odpad
(zejména plasty) dávat, protože je vždy
po vyvezení rychle zaplní lidé jezdící z Řícmanic, Kanic, Babic. Bílovice tedy platí za
likvidaci plastového odpadu za tyto obce.
Kritizoval také, že do obecních kontejnerů často odkládají tříděný odpad i soukromníci, kteří by měli likvidaci zajišťovat
na svoje náklady.
Starosta i paní tajemnice v diskusi
vysvětlovali, že je to obtížně řešitelné
až neřešitelné. Pokud by se kontejnery
zamykaly, ztíží to jejich využívání našimi
občany. Navíc je velmi pravděpodobné,
že projíždějící obyvatelé vedlejších obcí
by své plasty ukládali kolem zamčených
kontejnerů na zem, a obec by to navíc
ještě musela nechávat někým uklízet.
Občana odpovědi neuspokojily a prohlašoval, že pokud to obec nějak nevyřeší, on
bude protestovat tak, že přestane odpad
třídit, a bude vše házet do komunálního
odpadu (když už si platí popelnici, kterou
při třídění nikdy plně nevytíží).
Další dotaz občana byl, zda obec
uvažuje o zřízení vodní vpusti z vozovky
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na Havlíčkově ulici, která tam chybí. Při
prudkém dešti se voda hromadí v zatáčce.
Starosta odpověděl, že v nejbližších
dvou letech obec toto v plánu nemá, že
tato záležitost se musí řešit s krajem, který
silnici spravuje. Doplnění vpusti si žádá
komplexnější řešení.
Třetí dotaz občanů byl, zda se plánuje
oprava silnice přes Bílovice. Odpovědí
starosty bylo, že ano, že se chystá oprava
celého průtahu přes obec, že v některých
částech se bude jen obnovovat povrch,
ale v mnoha částech se bude upravovat
i celé podloží. Nejkritičtější část kolem
mlýna by měla být na řadě jako první,
pak se bude pokračovat směrem k Brnu
i směrem k Adamovu.
V posledním příspěvku občan poukazoval na místo, kde obec buduje novou
zastávku Cihelna, směrem od Brna. Tvrdil,
že při podzimních stavebních pracích tam
měl být použit semafor, protože úzké místo bylo velmi dlouhé. Starosta odpověděl,
že dle Policie ČR bylo zúžené místo pouze
50 m dlouhé a na takové semafor umístit
nelze, ale slíbil, že až na jaře budou práce znova započaty, pohlídá to, protože
zúžené místo bylo opravdu nebezpečné.
Příští termín řádného zasedání byl stanoven na 18.3.2019.
JANA SKLÁDANKOVÁ

Z MIMOŘÁDNÉHO
ZASEDÁNÍ DNE 8. 2. 2019
Mimořádné zasedání bylo svoláno
proto, že do 15. 2. 2019 bylo nutno vyřešit
podání některých žádostí o dotace, nově
totiž musí ZO schvalovat i jen podání žádosti, což v minulých dotačních titulech
nebylo potřeba.
Místostarosta promítl studie projektů
a starosta vysvětloval, o co se v podaných žádostech jedná.
První žádost se týkala stavby víceúčelového hřiště ve vnitrobloku školy,
protože škola žádné svoje hřiště nemá.
Plánuje se zbourat bývalá budova určená
pro údržbu ve vnitrobloku školy a stavba
jednoho multifunkčního hřiště a jednoho
malého hřiště pro menší děti. V případě
obdržení dotace by obec hradila 40 %
nákladů, cena ale zatím není známá.
Druhá žádost by byla na opravu ulice
Tyršova – pod farou, kde se chystá nový
povrch – zámková dlažba, finanční spolu-

účast obce by opět měla být ve výši 40
%, součástí akce by byla i oprava nájezdu
do ulice a zkratky do Trávníků, i když za
obecní peníze.
Další žádost se týkala vybudování hřiště PUMP TRACK na obecním pozemku
u benzínové pumpy. Jak starosta vysvětlil, jedná se o uzavřený okruh pro jízdu
na kole, skateboardu, koloběžce či in-line
bruslích. Žádost by se podávala až za
rok, protože teď je nutno přeložit vysoké
napětí a trafostanici. Výše dotace by
měla být 50 % a cena okolo 1 milionu Kč.
Zastupitel Jiří Štancl měl dotaz na to,
jakým způsobem bude zabráněno možnému vyjetí dětí do blízké vozovky, jaká
je výměra daného pozemku a jestli není
nikde na Nivách obecní pozemek, kde
by se dalo hřiště postavit - nepovažuje
zvolené místo za šťastné. Starosta odpověděl, že hřiště bude kreslit zkušený
projektant, který již několik takových
hřišť projektoval, předpokládá se částečně zapuštěná dráha, živý plot… Místostarosta doplnil, že výměra pozemku
je okolo 1700 m2 a v oblasti Na Nivách
není v podstatě nikde obecní pozemek
pro to, aby se zde stavělo jakékoli hřiště – pozemek by se musel vykoupit od
soukromníků za komerční cenu.
Poslední hlasovaný projekt Parkovacího domu P+P představil obsáhle
místostarosta na promítaných obrázcích,
vysvětloval, proč je dobré parkovací dům
mít – že by se vyřešilo nejen odstavení
aut přijíždějících z okolních obcí a pokračujících vlakem do Brna, ale mohlo
by dojít i k odlehčení parkování na ulici
Komenského. Udržitelnost projektu je
5 let a poté bude mít obec možnost
využít dům pro své účely, i když by obec
doplácela několik milionů, má místostarosta za to, že stavba v předpokládané
hodnotě okolo 70 milionů za to stojí.*
Zastupitel Jiří Štancl se dotazoval,
jestli tušíme dopředu neuznatelné
náklady, místostarosta odpověděl, že
se zatím neví, co vše bude možno do
nákladů zahrnout.
Jeden z občanů pochválil myšlenku
zbudování P+R.
VENDULA BARTÁKOVÁ
* Kvůli krácení dotací došlo ke změně plánu, bude
jen nové parkoviště.

LIŠKA NIKDY NESPÍ
Na jaro a léto pro vás v SVČ Lužánky
– pracoviště Liška chystáme spoustu
akcí - starých známých, ale i nových,
a nějaké to překvapení navrch. Tak pěkně
popořadě.
Každé pondělí v čase 17:15 – 18:45
máte možnost přijít si vyrobit něco
hezkého pro sebe nebo své blízké do
Výtvarné všehochuti. Dílnička je pro
dospělé i děti od 10 let, šikovná lektorka
Romana vybírá pestrá témata, a tak si své
najde jistě každý, kdo rád tvoří. Hlásit
se můžete zvlášť na jednotlivé dílničky.
V neděli 31. 3. proběhne naše největší
akce Liška nikdy nespí. Čeká vás vystoupení Zumba tanečnic, výstava výtvarných prací dětí z kroužků, videa a fotky
z uplynulých akcí, promítání krátkých
animovaných filmů z Ateliéru animace,
dílnička, fotokoutek a další. Letos je akce
spojena i s kulinářskou soutěží o ceny,
hledáme tu nejlepší slanou dobrotu.
Pokud vaši rodinu baví trávit společný
čas v kuchyni, neváhejte a přihlaste se ;).
Během nedělního odpoledne v obecním
sále vám také představíme nové složení
Liščího týmu. Lenka Hrdinová, vedoucí
naší Lišky, odešla v prosinci a v květnu

zase odchází Markéta Liška Kryslová
na mateřskou dovolenou. Budeme tedy
potřebovat novou posilu, která projde
na začátku března výběrovým řízením
a na akci Liška nikdy nespí se vám řádně
představí.
Nepracujeme jen na novém týmu, ale
i na našich prostorách. Během jara doděláme úpravy na terase a otevřeme ji veřejnosti. Na terasu vás pustíme, hned jak
bude hotová, a budete si ji moci užívat
vždy v době, kdy bude otevřená Liška.
Oficiální otevření terasy proběhne 22. 4.
od 16:00 zároveň s odstartováním Bílovického Hovnivála a odkrytím Rainworks.
Pokud vám tyto dvě akce nic neříkají,
blíže vám je představím. Rainworks je
obrazec namalovaný „kouzelným sprejem“ na chodník a je viditelný pouze
v dešti. Loni Bílovické náměstí zdobily
lišky pod deštníkem. Letos se necháme
překvapit, co pro nás děti z výtvarných
kroužků společně s Romčou vymyslí.
Vytvářet šablony a sprejovat budeme
o velikonočních prázdninách ve čtvrtek
18. 4. Obrazec slavnostně odkryjeme
v pondělí v 16:00, ale je možné, že jarní
deštík ho odhalí už dříve.

Bílovický Hovnivál je šifrovací hra pro
týmy s ekologickou tématikou. Letos,
tradičně na Den Země, odstartujeme
4. ročník této hry. Tentokrát je hlavním
tématem život stromů a hlavně pomoc
Hovniválovi v boji proti dřevokazům a kůromorům. Bližší informace ke hře budeme
zveřejňovat od začátku dubna na webových stránkách: bilovickyhovnival.wz.cz.
Opět budou dvě kategorie a trasy, pro
menší i zkušenější bojovníky. Hra poběží
do 31. 5. a zapojit se můžete kdykoliv.
Výsledky vyhlásíme na Bílovickém Dni
Dětí 1. 6. 2019.
Po Dni Dětí už se Liška začne chystat
na léto. Každý všední den letních prázdnin bude na Lišce probíhat přívesnický
tábor. Máme jich pro vás nachystaných
celkem 10. Technický, Animační, Pohybový, Výletní, ve světě Julese Verna,
ve zvířecí říši nebo v Hobitíně… Stačí
si jen vybrat, ale neváhejte, tábory se
rychle plní ;).
Malý tip na závěr: Liška přeci jenom
někdy spí a nikdo neobývá její prostory.
To je skvělá příležitost pro vás, nabízíme
pronájem sálu i ateliéru na rodinné oslavy, přespání a další vaše akce.
Přejeme krásné jaro plné sluníčka
a radosti. Těšíme se na společné zážitky.
Za Liščí tým
MARKÉTA LIŠKA KRYSLOVÁ
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VIZE
A
PLÁNY
ŘEDITELE ŠKOLY LIBORA ŽANDY
V listopadu 2018 složil svou funkci pan
ředitel Klaška. Na začátku ledna proběhlo
výběrové řízení na nového ředitele. Do
funkce ředitele naší základní školy jsem byl
jmenován od poloviny ledna po více než
čytřech letech, kdy jsem školu vedl jako tzv.
statutární zástupce za uvolněného ředitele.
Rád bych Vám představil svoje vize a plány na dalších šest let, což je jedno funkční
období ředitele.
Svoji koncepci ke konkurznímu řízení
jsem měl vypracovanou na pět stránek,
takže stručně vypsat své představy vidím
jako úkol obtížný, ale přesto se pokusím.
Rozhodl jsem se vybrat pouze hlavní body
z každé oblasti.
Své plány bych rozdělil do čtyř oblastí:
»» Materiálně technická.
»» Výchovně vzdělávací.
»» Personální.
»» Spolupráce a vztahy s veřejností.
Začnu materiálně technickou částí,
ve které bude jedním z prvních kroků vybudování multifunkčního hřiště ve školním
dvoře. V současné době se chystá podání
dotace na hřiště tak, aby výstavba mohla
začít o letních prázdninách v roce 2019.
Mezi další kroky bude patřit výměna
střechy nad starou budovou, výměna
střešních oken v nové budově a tělocvičně. Vše bych posléze rád sjednotil
jednotnou fasádou, případně zateplením
některých budov. Samozřejmostí bude
další vylepšování stávajících tříd, případně výstavba ještě jedné jazykové třídy.
V oblasti materiálně technické je nutná
úzká spolupráce s vedením obce, které,
jak musím podotknout, je k našim prosbám
a požadavkům vstřícné. Jsem velmi rád, že
škola se v posledních letech stala jednou
z priorit vedení obce.
Jazykovou třídu v předchozím odstavci jsem zmínil záměrně, protože jedním
z hlavních cílů výchovně vzdělávací oblasti bude zlepšení zázemí pro výuku cizích
jazyků, z čehož plyne zvyšující se kvalita
výuky jazyků.
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Prvním krokem je rozpůlení tříd na výuku
cizího jazyka, protože je potřeba, aby se každý žák několikrát během vyučovací hodiny
dostal ke slovu, a to v početném kolektivu
není možné. Dalšími důležitými kroky jsou
spolupráce se zahraniční školou, zaměstnání rodilého mluvčího a využití metody CLIL
ve výuce některých předmětů. Tato metoda
znamená výuku běžného předmětu v cizím
jazyce, například vyvození základních
pojmů v matematice (přímka – line, atd.).
Samozřejmě tím nechci říct, že bychom
se zaměřili pouze na cizí jazyky. Základní
škola by měla dát „základní“ rozhled ve
všech oblastech. To, že naše škola tento
všeobecný rozhled poskytuje, se prokazuje
každý rok u přijímacích zkoušek na střední
školy. Jsme hrdí na skutečnost, že výsledky
našich žáků jsou nadprůměrné.
V personální oblasti je pro mě důležité
pokračování ve stabilizaci učitelského
sboru, který se v posledních letech velmi
rozrostl. Je důležité, aby učitelé byli ve
škole spokojení. Pokud je učitel spokojený,
tak se to přímo odráží na výuce žáků. Jsem
velmi rád, pokud naši žáci chodí do školy
rádi, a to je vždy zásluhou učitelů.
Dalším velmi důležitým krokem v personální oblasti je udržení poradenského
pracoviště v současném obsazení (školní
psycholožka, speciální pedagožka, metodici prevence, výchovná poradkyně). Poradenské pracoviště společně řeší případné
problémy mezi žáky, ale také konkrétní
výukové obtíže některých žáků.
Oblast spolupráce a vztahy s veřejností je velmi obsáhlá. Jako jednu z priorit
vidím vylepšování image školy. O to se
snažíme vylepšovat prezentováním školy
na veřejnosti, ale samozřejmě i výsledky
žáků v soutěžích a u přijímacích zkoušek.
Důležitá je také spolupráce s dalšími organizacemi v obci.
Závěrem bych chtěl říct, že jsem si vědom toho, že je neustále co zlepšovat a my
ve škole se budeme snažit vše výše psané
plnit.
LIBOR ŽANDA

Narodil se v roce 1952 v Horní Lhotě
na Blanensku, již 35. rokem ale žije
v Bílovicích. V roce 1976 promoval na
Lékařské fakultě dnešní Masarykovy
univerzity, od té doby se celý život věnuje internímu lékařství. Od roku 2003
je přednostou II. interní kliniky Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity, v roce
2008 byl jmenován profesorem. Založil poradnu pro pacienty s vysokým
krevním tlakem a je spoluzakladatelem
Laboratoře pro výzkum řízení krevního
oběhu, která spolupracuje s Mayo
Clinic v americkém Rochesteru. Pod
jeho vedením získala II. interní klinika
certifikát „Hypertension Excellence
Centre of the European Society of
Hypertension“.
Také jej zdobí široká publikační
činnost v oboru hypertenze, vnitřního
lékařství a kardiologie. Publikoval přes
300 odborných článků v našich a zahraničních časopisech, 225 abstrakt
a přednesl 450 příspěvků. Je členem několika odborných společností
a mnoho let i hlavním organizátorem
kongresů a konferencí konaných na
Moravě. V roce 2017 získal Čestné
členství České internistické společnosti a na začátku letošního roku obdržel
Cenu města Brna za dlouholetý přínos
v oblasti Lékařských věd a farmacie.
Jeho děti Sandra a Filip jsou také lékaři
(pracují v oborech kardiologie a dětské
lékařství), žena Taťána je dlouholetou
bílovickou zastupitelkou.

P

řed několika týdny jste převzal Cenu města
Brna v oblasti lékařské vědy a farmacie,
kterou Brno dává za dlouholetou činnost
spjatou s městem. Co pro Vás toto ocenění
znamená, respektive jakého ocenění si v životě
nejvíce vážíte?
Toto ocenění si zaslouží jistě celá
řada dalších lékařů či veterinářů, kteří
celý život zasvětili medicíně nebo
veterině a snažili se pomoci lidem či
zvířatům. Bohužel vyléčit můžeme jen
někdy, zmírnit utrpení můžeme často,
ale utěšit bychom měli vždy. Takže
se snažíme – medicína je především
o komunikaci s pacientem. To ocenění nevnímám osobně, protože patří
celému kolektivu naší kliniky a interní

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
JE PRO MĚ ZDRAVÍ

říká profesor Miroslav Souček
vá. V medicíně nejde jen o znalost, ale
i o zručnost.

J

akých lidí si vážíte? Kdo je/byl Váš vzor? Proč?
Neměl jsem vzory, v rodině jsme
žádné lékaře neměli, ale již od dětství
jsem snil o profesi lékaře. Měl jsem
období, kdy jsem uvažoval o sportovní
kariéře, kdy jsem hrál košíkovou, ale
s nástupem na medicínu mě to přešlo.
Když se dívám zpět, tak jsem šťasten, že
jsem se takto rozhodl. Vážil jsem si svého
dědečka, který byl vzdělaný, stále četl,
měl obrovskou knihovnu. Dodnes mám
jeho knihy, především s poezií.

medicíně především. Často jsou oceňovány atraktivní obory, ke kterým interna
nepatří, ale bohužel většina pacientů
končí u nás. To ocenění mě těší, ale nejvíce si vážím toho, když přijdou pacienti
a cítí se dobře; pacienti, kterým jsme
byli schopni pomoci. Když se nám je
nepodaří vyléčit, tak alespoň jim zlepšit
kvalitu života.

J

aké lidské vlastnosti si nejvíce vážíte a co
Vám naopak vadí?
Vážím si houževnatých, pracovitých
lidí, kteří mají cíl a jsou ochotni za něj
bojovat. Nevážím si lidí, kteří hodně
mluví a málo pracují. Bohužel jich přibý-

C

o je pro Vás v životě nejdůležitější?
Jako lékař musím říct, že zdraví.
A když to říkám, tak vím, o čem mluvím.
Za profesní život jsem zažil tolik utrpení nemocných, tolik smutku, bolesti
a beznaděje. Bohužel, úspěchů, radosti
a úsměvů bylo daleko méně.

M

áte stále rád Vaši práci, naplňuje Vás?
Kdybych ji neměl rád, tak už bych
dávno skončil. A už mám na to nárok.
Ale vizity, učení studentů, organizace
kongresů či sjezdů mě stále naplňuje. Až
toto skončí, skončím i já. Vše bude také
záležet na zdraví.

J

ste rád, že obě Vaše děti šly ve Vašich stopách
a jsou také lékaři? Máte pro ně nějaké rady?
Chodí k Vám pro radu?
Určitě mám dobrý vnitřní pocit, že se
děti rozhodly pro medicínu. V žádném
případě jsem je nenutil, vybraly si to
samy. Není to povolání lehké, ale je krásné. Začínáme mít nedostatek českých
lékařů, také úcta k povolání či vzdělání
bohužel klesá, na druhé straně narůstá
agresivita, ne pacientů, ale jejich příbuzných. Ale to asi není jen otázka medicíny.

J

ak vidíte dnešní situaci ve zdravotnictví?
Máme se skutečně bát odchodu a nedostatku
českých lékařů a sester? Je české zdravotnictví
v krizi?
Myslím, že situace je vážná. Bohužel
chybí nejen lékaři, ale především sestry.
Mladé sestry na interní obory nenastupují nebo po krátké době odchází. Vcelku
je chápu, protože málokdo si dovede
představit práci na oddělení, kdy přijímáme i bezdomovce ve velmi zanedbaném
stavu, který nechci popisovat, ale kromě nich má sestra na oddělení dalších
20 pacientů, kteří vyžadují péči, a to
nejen odbornou. Zajistit medikaci, neklidné pacienty, pacienty váhově těžké,
pomočené, pokálené není jednoduché.
Již zavíráme interní oddělení především
v severních a západních Čechách, ale
i u nás; částečně pro nedostatek sester.

V

aše žena je již mnoho let činná v komunální
politice, mnoho Vašich kolegů se v politice
angažuje... Uvažujete i Vy o takové dráze?
Určitě ne. Kontaktů s lidmi, například
studenty, mám tolik, že raději vyhledávám klid a práci na vinohradě a ještě lépe
ve vinném sklípku na Jižní Moravě. Miluji
obrazy s tematikou přírody, především
„Mařákovskou školu“, cestování, četbu.

J

ak se Vám žije v Bílovicích? Máte nějaké přání,
co byste chtěl zlepšit, vybudovat, zažít?
Já jsem zcela spokojen. Bílovice a především centrum se zvelebilo, máme
nádherné okolí, hluboké lesy, kousek
do Moravského krasu, protékající řeku,
blízkost Brna s kulturním a sportovním
vyžitím. Co si přát víc?

Prof. Souček přebírá cenu města Brna.

Děkuji za rozhovor, ať se Vám daří.
VENDULA BARTÁKOVÁ
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
V DOMOVĚ DOMÁCÍ PÉČE

V minulém díle bílovického zpravodaje
jsme srdečně zvali všechny občany na
akci Vánoční zpívání v Domově domácí
péče. Akce byla spontánní, bez dlouhých
příprav, ale udělala mnoho radosti. Kladné
ohlasy zazněly jak od seniorů, vedení domova, tak i od samotných účastníků. I přes
malé organizační problémy a málo místa
se do domova vešel rekordní počet lidí.
Ale jak se říká – dobrých lidí se vždy hodně vejde. Setkání to bylo vskutku mezigenerační – od nejmenších nemluvňat až po
ty životem zkušenější. Ráda bych citovala
Janu Appelovou, která na facebookových
stránkách komentovala: „Myslím, že právě
vznikla pěkná nová tradice v Bílovicích –
tak příští rok ve stejnou dobu.“
Také členka sboru Bronislav Jana Vágnerová o akci napsala:
„Bílovické maminky na mateřské dovolené v tomto krásném adventním čase
spojily své síly a spolu se svými rato-

Hraní a zpívání v Domově
domácí péče, foto L. Šeráková

SKONČILA ŽIVOTNÍ CESTA PANÍ

MILADY JANDOVÉ
Dne 17. ledna 2019 jsme se v brněnském
krematoriu rozloučili s paní Miladou Jandovou, dlouholetou starostkou tělocvičné
jednoty Sokol Bílovice nad Svitavou. Téměř celý život bydlela v Bílovicích nad Svitavou. Její rodiče byli členy Sokola a v té
době bylo samozřejmé, že i děti chodily
do Sokola. Členkou Sokola byla tedy od
dětství a již jako dorostenka, v 17 letech,
cvičila v roce 1948 na Všesokolském sletě
v Praze. Potom ale byl v nastoupeném
politickém režimu Sokol jako organizace
zrušen a tělocvičné jednoty zastřešil
Československý svaz tělesné výchovy
(ČSTV). V místním Sokole (stejně jako
v mnoha dalších jednotách) byl ponechán název Sokol a řadu dalších let se
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lestmi přišly potěšit klienty bílovického
Domu domácí péče. K nim se přidaly
i dámy z SPS Bronislav a společnými
silami za doprovodu klavíristky a kytaristy zazpívaly klasické české a moravské
koledy, doplněné o nádhernou a svě-

pokračovalo v dosavadních aktivitách dál.
Členové zapálení pro sokolskou činnost
však v průběhu času ubývali, pro zájemce
o sportování se postupně objevovaly další
možnosti a sokolská činnost slábla.
Po sametové revoluci v roce 1989
nastalo mnoho změn a došlo také k obnovení Československé obce sokolské.
Milada se tehdy znovu aktivně zapojila
do činnosti a byla v roce 1990 zvolena
starostkou; v historii první ženou v čele
místního Sokola, a opakovaně byla volena
až do roku 2010.
Obětavě a s elánem, bez nároku na
odměnu, se věnovala veškeré činnosti,
byla přátelská a se smyslem pro humor.
S uspokojením sledovala úspěchy všech

oddílů a spolupracovala v přípravách všech
tradičních sokolských akcí, jako jsou společenské akce, veřejná cvičení, akademie,
vzpomínkové akce, apod. Sokolovna byla
jejím druhým domovem, kde trávila mnoho
a mnoho hodin práce. Jejím hlavním přáním
bylo zajistit potřebné opravy a modernizování sokolovny, což znamenalo především
hledat zdroje financí. Povedlo se udělat
hodně, i když nic nebylo jednoduché.
Kromě aktivní činnosti v místním Sokole
byla činná i v župních orgánech.
Účastnila se všech sokolských akcí;
tam kde to bylo vhodné, jsme ji mohli
vidět ve slavnostním sokolském kroji.
Zapojila se do nácviku skladeb pro seniory Věrná garda a cvičila v Praze na
obnovených Všesokolských sletech.
Touto vzpomínkou chceme sestře Miladě Jandové veřejně poděkovat za vše,
co pro Sokol udělala.
Za Sokol Bílovice nad Svitavou
OLGA UHROVÁ

toznámou baladu skladatele Leonarda
Cohena, Hallellujah, s českým textem.
Některé z uvedených koled našich luhů
a hájů si zanotovali i samotní klienti DDP.
Za jedním z klientů, který se nemohl
zpěvu přímo zúčastnit, neboť je upoután
na lůžko, se zpěvačky vydaly přímo do
pokoje. A za svůj výkon sklidily potlesk.
Přítomné děti poté seniorům předaly
drobné dárky - vánoční přáníčka, která
pro klienty vyrobila grafička Jana Apellová, a také perníčky, jež upekla paní
Monika Soukupová, i další drobné dárky
- křížovky, drogistický balíček nebo vlnu
a přízi pro vlastní tvoření.“
Touto cestou bych ještě jednou chtěla
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli,
a zároveň bych vás chtěla pozvat na další
- Mezigenerační setkání, které se uskuteční v květnu. Datum a čas bude ještě
upřesněn, plánovaným místem setkání je
park u nádraží. Těšit se můžete na spoustu zábavy – společně vytvoříme velký
obraz, zahrajeme si mezigenerační hry
pro děti i dospělé, zažijete ukázku canisterapie pod vedením Hanky Lanžhotské,
krátké vystoupení SPS Bronislav nebo
jarmark s drobnostmi, jehož výtěžek půjde na aktivizační pomůcky pro seniory.
Nebude chybět ani drobné občerstvení
a pití. Především – jaké si to uděláme,
takové to bude. A já doufám, že se mezi
vámi najde opět dostatek dobrovolníků
a také zájemců o tuto krásnou, novou
akci v Bílovicích nad Svitavou. (Náměty
a přihlášení dobrovolníků uvítám již nyní
na mail serakovalena@gmail.com.)

PRO KOHO JE AKCE URČENA?

Mezigenerační setkání jsou výzvou
pro všechny. V době informačních technologií, kdy většina lidí (dětí, pracujících)
je neustále v on-line světě je právě pro
ně výzvou odložit mobil, tablet nebo
počítač, povídat si a být tady a teď. Pro
starší seniory, kteří mnohdy technologie
nevyužívají, je výzvou naopak možnost
porozumět dnešnímu světu.
Naším cílem je přispět ke změně nahlížení generací na sebe navzájem. Chceme,
aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy.
Na setkání se těší organizátorka akce
LENKA ŠERÁKOVÁ

1150. VÝROČÍ
SMRTI SV. CYRILA

V letošním roce si připomínáme
1150 let od doby, kdy roku 869 zemřel
v Římě sv. Cyril. Nazývali ho Filozofem,
protože se řadil mezi nejvýznamnější
křesťanské myslitele. Byl autorem HLAHOLICE – originálního písma, kterým
sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho
kostela, poprvé ve slovanském jazyce
sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Cyril napsal také první veršovanou
skladbu - báseň v dějinách slovanského
písemnictví – takzvaný „Proglas“. My
dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale
stále platí, že to byli Cyril a Metoděj,
kteří nás naučili číst a psát a zařadili
nás tak mezi kulturní národy.
Cyril se těšil za svého života takové
úctě, že když v Římě zemřel, měl být
pochován v podzemí baziliky sv. Petra. Jeho bratr Metoděj však prosadil
uložení jeho těla do římské baziliky sv.
Klimenta, vedle hrobu tohoto třetího
římského papeže, jehož ostatky sv.
Cyril sám objevil na Krymu a v roce
867 přinesl jako dar do Říma. Velikost
Konstantina Filozofa, který krátce před
svou smrtí vstoupil do kláštera a přijal
jméno Cyril, se nám ukáže, když si
uvědomíme, co vše za několik málo let
mezi roky 863 a 869 dokázal vytvořit:
sestavit první slovanské písmo, přeložit
liturgické knihy do slovanského jazyka,
vytvořit slovanskou bohoslužbu, vychovat žáky ovládající staroslověnský
jazyk a bohoslužbu, přesvědčit řadu
oponentů a nakonec i samotného
papeže o potřebnosti slovanské bohoslužby.
V letošním roce plánujeme v naší
farnosti dokončit cyklus pěti kostelních
dveří nesoucích vyobrazení nejstaršího
slovanského písma. Předloni jsme nechali za přispění obce zhotovit dvoje
dveře. První se staroslověnským nápisem „Iskoni bě Slovo“, tedy „Na počátku
bylo Slovo“, což je první věta Evangelia
sv. Jana a také zřejmě první věta vůbec,

která byla zapsána slovanským písmem.
Druhé dveře nesou jméno sv. Cyrila
tvůrce hlaholice. Loni se za podpory
mnoha dárců, kteří adoptovali zobrazená
písmena hlaholice, podařilo získat peníze
na zhotovení vstupních dveří. Letos dokončíme poslední dvoje dveře, jedny se
jménem prvního moravského biskupa sv.
Metoděje a druhé, které pravděpodobně
ponesou začáteční písmena naší obce.
U příležitosti výročí 1150 let od smrti
autora nejstaršího slovanského písma,
budou nové dveře bílovického kostela
slavnostně požehnány 5. května 2019.
Svoji účast na této oslavě přislíbil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner,
71. nástupce sv. Metoděje na moravském
biskupském stolci.

Památník Cyrila
a Metoděje
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Na tento den je na 10. hodinu naplánována slavnostní bohoslužba s poděkováním těm, kteří se zasloužili o vznik
tohoto díla. Poté bude následovat
pohoštění v prostorách farní zahrady. Odpoledne proběhne přednáška
doc. Mgr. Miroslava Vepřeka, Ph.D.,
odborníka na hlaholici, o symbolickém
významu jednotlivých liter tohoto
písma, ale trochu i o historickém pozadí a důležitosti hlaholice pro naši
kulturu. Slavnostní odpoledne bude
pokračovat posezením při cimbálu na
farní zahradě. Zároveň zde bude pro
případné zájemce i menší hlaholská
písařská dílna. Pro děti bude připraven
naučný zábavný program zahrnující
putování po stopách dvou soluňských
bratrů. Toto je hrubý nástin slavnostního dne, kdy si připomeneme kořeny
naší kultury i celé dědictví spjaté se
sourozenci Cyrilem a Metodějem, které
jistě právem považujeme za duchovní
otce slovanských národů.
Všechny srdečně zveme a těšíme se
na společně strávené chvíle
PAVEL LAZÁREK, FARÁŘ

SLAVNOSTNÍ
POŽEHNÁNÍ
NOVÉHO CYKLU
KOSTELNÍCH DVEŘÍ
NEDĚLE 5. KVĚTNA 2019
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM:

10:00 slavnostní děkovná bohoslužba, celebruje Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký
12:00 pohoštění v prostorách farní
zahrady
14:00 májová pobožnost, přednáška
doc. Miroslav Vepřeka o hlaholici
a staroslověnském písemnictví
15:30 posezení u cimbálu, písařská
dílna, program pro děti „Po stopách
dvou soluňských bratrů“
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CO BUDETE MÍT
DNES DOBRÉHO?

Takto zní zpravidla první ranní věty
rodičů přivádějících své děti do školky.
Mnozí se těší za děti a rádi by si to
s nimi alespoň na chvilku vyměnili. Narychlo koupenou bagetu za teplý oběd,
pracovní shon za svět her a fantazie,
vůbec zažít na chvilku trochu té dětské
bezstarostnosti.
Pokud má nějaké odvětví vědy jako
výživa tolik směrů, je kolikrát složité
zorientovat se a vybrat to správné pro
sebe a své děti. V naší mateřské škole
v Bílovicích nad Svitavou se snažíme
o zdravé a podnětné prostředí po všech
stránkách, dnes vás chceme informovat
o stravování dětí. I když slýcháme slova
chvály a spokojenosti, přesto slýcháme
některé připomínky, které pramení právě
spíše z neinformovanosti.
Na úvod uvedeme pár čísel. Již před 55
lety byl zaveden systém školních jídelen
v tehdejším Československu. Propracovaný systém od první vyhlášky v roce 1963
prošel velkými změnami. Dnešní školní jídelny v České republice denně vaří pro asi
1,5 mil. strávníků. Stát školní stravování
značně dotuje a poměrně přesně určuje,
jak má školní stravování vypadat. Obecné
zmínky o školním stavování nalezneme
ve školském zákoně 561/2004, stěžejní
je pak vyhláška 107/2005 o školním
stravování, která poslední změny doznala
vyhláškou 210/2017. Dále pak vyhláška
137/2004, obsahující hygienická pravidla, zavedení systému kritických bodů
z nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) 852/2004, nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2015 atd.
Takový školní oběd je výsledkem obrovského kompromisu. Nějak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, jinak
strávníci a rodiče ovlivněni trendy z médií
a určitý názor má vedoucí školní jídelny,
která jídelníček a receptury připravuje.
Věřte, že dodržení příslušných předpisů
vyžaduje týmovou spolupráci, neustálé

vzdělávání a sledování nejnovějších poznatků ve výživě.
Kuchyň naší mateřské školy je dnes
moderní, v nerezovém provedení, vybavena dvěma konvektomaty, takže vaření,
pečení, ev. smažení probíhá za pomoci páry
a horkovzduchu.
Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají jídla podávaná ve školní jídelně
splňovat. Legislativně jsou stanoveny určité
skupiny potravin a jejich doporučená spotřeba. Jen splněním tzv. spotřebního koše
se neuspokojujeme, chceme, aby dětem
chutnalo; vybíráme v rámci svých možností
z kvalitních potravin a vaříme z původních
surovin. Dbáme na pestrost a nutriční hodnotu pokrmů. Děti musí pokrm mnohokrát
ochutnat, než jej přijmou, proto jim ho
opakovaně nabízíme a do jídla nenutíme.
Dodávané maso bereme z prověřených
českých chovů, čerstvé ryby od spolehlivých
dodavatelů. Mléko a mléčné výrobky rovněž
z tuzemské produkce. Pro děti je hned ráno
nachystána v miskách denní dávka vitamínů
z ovoce. Často zařazujeme zeleninu jako
součást svačiny, či zeleninový salát k obědu.
Dále je sledována spotřeba brambor a luštěnin. Ve spotřebním koši není zapomenuto na
volný tuk a cukr. Pokrmy, které charakterem
vyžadují cukr, dětem přislazujeme jen mírně.
Nabízené bylinkové a ovocné čaje již dětem
nepřislazujeme vůbec, hodně se naučily
pít čistou vodu, eventuelně ředěné ovocné
šťávy bez přídavku sladidel a konzervantů.
Eliminujeme konzumaci skrytých cukrů
a přemíry aditiv v polotovarech z průmyslově
zpracovaných surovin, kterými potravinové
firmy plní své výrobky za účelem zisků bez
ohledu na naše zdraví.
Naši činností školní jídelny a mateřské
školy je snaha o výživovou gramotnost dětí,
formování správných stravovacích návyků,
které mají vliv na zdraví a schopnost přetrvat po celý život.
RADKA PEŤKOVÁ,
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

KDO ŽIJE V BLÁTĚ
V KUNÍM POTŮČKU?

Jsem hydrobioložka a také máma dvou
špuntů, díky kterým vím, jak moc jsou děti
již v útlém věku zvídavé a jak je baví objevovat svět a hlavně přírodu kolem sebe. Se
synem a dcerkou trávíme venku spoustu
času. O přírodě si nejen povídáme, ale vše
si i ukazujeme, šetrně lovíme nejrůznější
hmyz a vodní živočichy a společně nad
některými věcmi doslova bádáme. Díky
tomu mě napadlo, že něco podobného by
mohlo bavit i ostatní děti. Domluvila jsem
se tedy loni na jaře s holkami ze Žirafy,
že připravím v rámci Dne Země pro děti
stanoviště s ukázkami vodních živočichů.
Ty jsem těsně před akcí nalovila ve Svitavě a v Kuním potůčku. A protože děti
byly na Dni Země z pozorování malých
živých zvířátek doslova nadšené, domluvili jsme pod záštitou Žirafy ještě hned
na jaře uspořádání další akce pro rodiče
s dětmi, kterou byla „Vycházka s lovem
a určováním vodních druhů bezobratlých
a rostlin“. Bylo mi totiž jasné, že když se
děti stanou nejen malými přírodovědci, ale
zároveň i lovci, kteří se budou moci vrhat
do potůčku a bláta, bude je poznávání
přírody bavit o to víc.
Většina z nás již nespočetněkrát absolvovala výlety v bezprostřední blízkosti
Myslivny Lišky Bystroušky a napila se z Janáčkovy studánky. Ale málokdo se podíval,
kdo vlastně obývá Kuní potok. A právě
proto jsme se vydali s dětmi - vybavenými
sítky, lupami, pinzetami a také nezbytnými
gumáky - na průzkum právě tam. Nejprve
jsme si místo pořádně prohlédli, abychom
věděli, kde je nejlepší vstup do potůčku,
ale i místo, kde se pravděpodobně bude
vyskytovat největší množství kořisti (v našem případě bezobratlých živočichů). A jak
takové místo poznat? Stačí se podívat, kde
se v potůčku nachází mokřadní a vodní
druhy rostlin a kde není velký proud.
Za tenisovými kurty jsme takové místečko objevili. Našli jsme zde zajímavé druhy
rostlin jako například řeřišnici hořkou (Cardamine amara), kterou jsme hned i ochut-

nali a zjistili, že je opravdu nahořklá, takže
si děti uvědomily, že i druhé názvy rostlin
jsou často velmi vypovídající. Dále nás
zaujala máta dlouholistá (Menthalongifolia), která krásně voní a má čtverhrannou
lodyhu (stonek). Nádherný byl i rozrazil
potoční (Veronica beccabunga), který má
vysoký obsah vitamínu C a lze ho používat
stejně jako známý rozrazil lékařský. Děti
často bojovaly s kopřivou dvoudomou
(Urtica dioica). Nakonec je potěšilo zjištění, že tyto rostliny jsou žahavé pouze
na svrchní straně listu a že kopřivu tedy
mohou držet nebo dokonce i sníst, aniž by
se popálily. Jen ji tedy správně uchopit!
Zde v blátě mezi rostlinami započal
náš lov. Sítky jsme brázdili břehy potůčku
a mezi stonky a kořeny rostlin se snažili
něco ulovit. A našli jsme! Velké množství
blešivců potočních, což je náš nejmenší
korýš o délce 6-10 mm. Blešivci obývají
tekoucí vody a živí se různými zbytky jak
rostlinného tak živočišného původu. Jsou
také oblíbenou potravou, a to jak ryb, tak
dravých vodních bezobratlých živočichů.
Dalším druhem, který jsme ulovili, byla
právě dravá ploštice splešťule blátivá, která
se těšila z přítomnosti velkého množství
blešivců. Jak jsme zjistili, splešťule blátivá
je nejen dětem, ale i jejich rodičům známá
asi nejvíce z Ferdy Mravence nebo Včelích medvídků. Má ploché tělo až 20 mm
dlouhé. První pár končetin je přizpůsobený
k lovu kořisti (loupeživé končetiny) a na
zadečku má dýchací trubičky, které slouží
k dýchání, aniž by se ploštice musela vynořit. A jak loví? Splešťule se zamaskuje
rozvířeným blátem a čeká na potenciální
kořist. Když je kořist dost blízko, chytí ji
loupeživými končetinami a bodne ji sosákem, ve kterém má jed. Ten kořist znehybní
a splešťule ji vysaje. Děti však nad dravou
a velmi přísně vyhlížející plošticí zvítězily
a splešťulí nalovily alespoň sto. Dalšími
úžasnými obyvateli potůčku byli chrostíci.
Samozřejmě, že pouze larvy chrostíků, kteří
měli své domečky postavené jak z kamínků,

tak z větviček. A my jsme nemohli než jen
obdivovat jejich stavitelské umění. A co
jsme viděli dále? Jepice, pakomáry, nitěnky
a další drobné vodní korýše. Když jsme si
bezobratlé živočichy prohlédli (některé
i podrobně pod lupou), vrátili jsme je zpět
do potůčku a radovali se z poznání. Velmi
mě potěšilo, že procházka byla zajímavá
nejen pro děti, kteří se úlohy lovců a následných badatelů ujali velmi vehementně,
ale že stejné nadšení z poznávání přírody
bylo vidět i na rodičích.
Na základě této krásné zkušenosti
a společně prožitého dobrodružství jsem
se rozhodla ukazovat dětem kouzlo okolní
přírody častěji, a to v pravidelném novém
kroužku v Žirafě „Po stopách přírody“,
který je určen dětem od 4 do 7 let. Kromě poznávání krajinných prvků, rostlin
a živočichů se v něm děti seznamují také
s ekologií, a když nám počasí nepřeje
a nejdeme zrovna ven, měníme se ve
vědce a provádíme jednoduché chemické
a fyzikální pokusy. Vzhledem k dosavadním zkušenostem z práce s dětmi i díky
poptávce ze strany rodičů uvažuji o tom,
že by příští školní rok kroužek mohl běžet
ve dvou skupinách – pro předškolní a školní děti. Na závěr bych chtěla poděkovat
Janě Kosourové, která je mi při vedení
kroužku velkým pomocníkem. A také Žirafě
za poskytnuté zázemí.
RNDR. MONIKA KROLOVÁ, PHD. 

PROGRAM

GALERIE ALFA
Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou
Hudební klub Galerie Alfa
pořádá koncerty a bude pořádat
hudební pátky – program sledujte
na plakátovacích plochách.
Také nabízíme kurzy výroby
vitráží – domluva na tel.:
+420 739 886 702
V galerii najdete příjemné posezení v prostředí s výrobky kovářů,
keramiků, vitráže, šperky a obrazy.

Galerie s vinotékou je otevřena
pondělí–pátek 15:00–20:00
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TÉMA

KRÁSY
NAŠEHO KRAJE
OBJEVUJTE ZAJÍMAVÁ MÍSTA,
KRÁSNOU PŘÍRODU NEBO
ZAPADLÉ STEZKY

Poprvé jsem se do Bílovic podívala někdy před deseti lety. Šalinou jsme tehdy
dojeli do Obřan a pak jsme pokračovali
pěšky po cyklostezce, prošli jsme se
za Sokolovnou, dali si oběd a jeli zase
zpátky. Možná vám to nepřipadá jako
kdovíjaký výšlap, ale já byla přesto nadšená. Jak bych tenkrát mohla tušit, že za
pár let tady budu bydlet?

Objevovat zajímavá místa, krásnou
přírodu, půvabné domky nebo zapadlé
stezky mě nepřestalo bavit dodnes.
Času na to sice je čím dál míň, ale tím
víc si relax na čerstvém vzduchu našich
vzdušných lázní vychutnávám. Nejlépe
si odpočinu při procházkách po lesích na
Polance, které mám nejblíže. Možností je
ale tolik! Některé z nich vám naši redak-

CO PŘIVEZL VLAK

ANEB JAK SE ZE ZAPADLÉ VESNICE
STALO TURISTICKÉ CENTRUM
Každý Bílovičák asi ví, že naše obec
bývala vyhledávaným letoviskem, kam
si jezdila odpočinout společenská smetánka. O tom, že má co nabídnout dodnes, se můžete přesvědčit v ostatních
článcích v tomto čísle, jak to ale bylo
tenkrát? Jak se ze zapadlé vesničky stalo
turistické centrum?
V první polovině devatenáctého století byly Bílovice jednou z mnoha malých
obcí bez většího významu, skrytou mezi
kopci a skalami. Jedním z hlavních před-

14

pokladů pro změnu tohoto stavu byl rozvoj železnice – spojení Bílovic s okolním
světem totiž zajišťovaly víceméně jen
polní cesty, což se pro většinu obyvatel nezměnilo ani vybudováním nové,
tzv. knížecí cesty. To už se ale v naší
zemi horečně budovala železnice a po
trati propojující Brno s Vídní a Olomouc
s Prahou dostalo i na tu z Brna do České Třebové. Zajímavostí je, že v komisi,
která schvalovala, kudy trať povede, byl
kromě tehdejšího bílovického starosty

toři představí na následujících stránkách,
nechybí ani mapa s tipy, která místa stojí
za návštěvu. A nepřijdete zkrátka ani
pokud máte malé děti. Mimochodem,
říká vám něco slovo keška? Nejdřív si ale
povíme něco o tom, jak se vůbec stalo,
že se z ospalé vesničky zapadlé mezi
skalami stalo oblíbené letovisko.
MARIE ŠTEFANIDESOVÁ

i mlynář Jan Julinek (viz článek Jana
Laty na str. 25).
Po náročné výstavbě byla trať otevřena
1. ledna roku 1849 – kvůli přetrvávajícímu
napětí z předchozího revolučního roku bez
velkých famfár - a i když vlak ještě dlouho
Bílovicemi jen projížděl, přesto spolu se
zrušením roboty přivezl i do našeho kraje
zásadní společenské změny. Rolníci se
postupně stávali reálnými vlastníky svého
hospodářství, díky změně zemědělství
na střídavý systém se zároveň zvyšovaly
výnosy. Šlo ale o pozvolný vývoj; zcela svobodně a bez omezení se mohli hospodáři
rozhodovat až o čtyřicet let později. Zároveň se samospráva obce pomalu přesouvala od vrchnosti přímo k jejím obyvatelům.
Letopočtem možná ještě důležitějším než
„velké dějiny“ se pro Bílovice stal rok 1878,
kdy zde byla konečně zřízena i železniční

zastávka. Podnět k tomu dal další pokračovatel mlynářského rodu Julinků, který si
od ní sliboval více obchodních příležitostí
a sám na stavbu přispěl. Prospěch z toho
měla celá obec.
Kromě rozvoje průmyslu a obchodu
se začali objevovat i letní hosté, které
už z vlaku zaujala nádherná krajina a Bílovice proto dostaly přízviska Moravské
Švýcarsko a vzdušné lázně. Mnozí bohatší Brňané se tu s rodinami ubytovávali
na celé léto a obec se snažila jim pobyt
co nejvíce zpříjemnit, např. v prostorech
dnešního sportovního areálu za Sokolovnou tak vznikl nový park, pro německy
mluvící hosty přibyly k českým i německé
názvy ulic. Obec se také začala mohutně
rozrůstat, vznikaly nové domky, které
jejich majitelé na léto pronajímali hostům, ale i honosné vily – počet obyvatel
se přes léto někdy skoro zdvojnásobil.
Mnohým hostům se v Bílovicích narodily
děti, jiní zde zase zemřeli.
Rozkvětu se dočkal i společenský život;
vznikaly nejen nové podniky, obchody
a služby řemeslníků, ale i různé spolky.
V roce 1893 začal svou činnost Sbor dobrovolných hasičů, již o rok později také
Sokol. Protože hostů přibývalo, vznikla
kvůli zajištění pořádku také v místě dnešní cukrárny první stálá četnická stanice.
Již v roce 1910 bylo v obci jako jedné

z prvních zavedeno elektrické pouliční
osvětlení; elektřina se brzy začala šířit
i do domácností. Nejen letní hosté samozřejmě hojně provozovali turistiku po
okolí, turistické kluby proto v roce 1904
vyznačily první turistické trasy, které
zůstaly dodnes víceméně stejné. Ve stejném roce také v Bílovicích vznikla pošta.
Mezi hosty bylo mnoho také umělců –
spisovatelů, básníků, malířů i hudebníků,
kteří tu nacházeli inspiraci pro svá díla.
S. K. Neumanna ani Rudolfa Těsnohlídka
a intelektuální elitu první republiky jistě

MARIE ŠTEFANIDESOVÁ

Foto jezu a koupající
se občané v r. 1940

NAŠE OBEC JAKO TURISTICKY

ZAJÍMAVÝ CÍL

Je historicky dáno, že v předešlých dvou
stoletích naše obec spolu s přilehlým územím sloužila jako vyhledávané místo pro
odpočinek. Bylo to jednak dostupností
pěšky z Brna, jednak následným vybudováním železnice a železniční zastávky.
Jak všichni víme a cítíme, okolí naší obce
vyniká členitostí, kouzelným okolím řeky
Svitavy a nádhernými smíšenými lesy.
V Bílovicích následně vznikaly stálé
a vyletní restaurace (bylo jich až 13), lidé
pronajímali své byty pro letní hosty, hlavně

netřeba připomínat, kromě nich se zde
zalíbilo například malíři Aloisovi Kalvodovi, který je autorem mnoha pohlednic.
Rozvoj obce přerušila až první světová
válka, v meziválečném období se na něj
ale podařilo navázat a Bílovice se mohly
znovu těšit pověsti vyhledávaného letoviska (viz např. vyprávění pana Bořivoje
Nejezchleba v minulém zpravodaji). Pak
ale přišla další válka a komunistický puč,
to už je ale jiný příběh.

z Brna, pro zlepšení své finanční situace.
Počet osob v obci v letních měsících se
až zdvojnásobil. Pořádaly se letní zábavy
s živou hudbou - jiná tehdy ani být nemohla, lidé využívali říční lázně ke koupání
v místě nad splavem a chodili na výlety po
našem okolí.
Tuto dobu můžeme vložit před 1. a 2.
světovou válku, kdy lze situaci v obci takto
popsat. Po 2. světové jsme přestali být tak
turisticky vyhledávanou oblastí z několika
důvodů. Lidé začali jezdit k moři, říční

lázně se zrušily, řeka Svitava byla silně
znečištěna jak průmyslově, tak téměř
nulovým odkanalizováním domácností
v jejím povodí.
Abychom jako obec neztratili turistickou
přitažlivost, je třeba v tomto směru též
něco podnikat. Proto bylo v roce 2014
rozhodnuto radou obce o zřízení komise
pro regionální rozvoj, která má mimo jiné
za úkol v tomto směru pracovat. Dále
je samozřejmostí pořádat v součinnosti
s vedením obce a dalšími organizacemi
také akce pro vlastní občany.
Abychom tuto činnost konkrétně vymezili, začněme tradičními organizacemi
našich akcí.
Již po dvanácté byl letos organizován
Novoroční výstup na Gerhátky. Účastníci
tohoto výstupu se vždy 1. 1. daného roku
v 10.00 hod. shromáždí u bílovické soko-
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lovny, obvykle v počtu 20 až 30 lidí. Po
krátkém povzbuzujícím projevu všichni dle
svých fyzických možností vystupují na vrchol. Po cestě máme takzvané „postupové
tábory“, abychom si odpočinuli, občerstvili
a vzájemně si dodali odvahy pro další
vysokohorské kroky. Na vrcholu je rozdělán oheň, uvařeno v kotlíku svařené víno,
někdo vytáhne zbytek vánočního cukroví,
někdo si opeče uzeninu nad ohněm. Prostě nádherná pohodová atmosféra v naší
překrásné zimní přírodě.
Další akcí, která následuje, je Bílovický
zimní bivak s liškou Bystrouškou. Letos byl
již 7. ročník. Akce je pořádána naší komisí
ve spolupráci se Školním lesním podnikem
Křtiny a Klubem českých turistů. Akce je
uvedena v celorepublikovém kalendáři
a letos se jí zúčastnilo 40 lidí z celé
republiky a dalších 40 se přišlo podívat
z naší obce, včetně oddílu našich mladých
hasičů. Nejvzdálenější účastnící k nám
přijeli až z Chebu. Jde o víkendovou akci
v lednu daného roku a je uskutečněna na
teritorii řícmanického Arboreta.
V dubnu tohoto roku nás čeká obnova
dálkového pochodu hlavně po území našeho katastru. Jen málo pamětníků ví, že
v sedmdesátých letech byl organizován
tento pochod se zajímavým názvem Moravským krasem - memoriál Ultrudy Bostonské. Hlavním organizátorem v té době
byl náš občan Ladislav Hájek. Chceme
na tuto akci navázat. Bude se jmenovat
Krajem lesů, vod a strání s liškou Bystrouškou. Je již uveřejněna na doméně www.
kct.cz pro jihomoravský kraj a bude i na

Odpočívadlo u rozcestí pod horní
hájenkou na lesní cestě Červená

stránkách naší obce. Bude zde kočárková
trasa s délkou 6 km a další trasy pro pěší
15, 25 a 35 km se startem a cílem u bílovické sokolovny.
Naše obec v minulém volebním období
zakoupila bílovický mlýn, ke kterému patří
i těleso jezu. Na něj navazuje místním
jménem tzv. Tišina či Na Tišině, na které
v minulosti byly říční lázně. Řeka v těchto
místech začala nyní být přitažlivá pro
bílovické občany, kteří mají rádi přírodní
koupání - loni se tam vzhledem k teplému
počasí někteří koupali denně od 30. dubna
až do konce září. Řeka je takto využitelná
jak nad splavem, tak i pod ním. Dá se
dokonce hovořit o přírodním whirpoolu.
Dole pod jezem je dokonce vybetonovaná
nádrž, která je skryta pod vodní hladinou
a má odhadem 20 x 5 metrů o hloubce
asi 80 cm. Dá se zde plavat a koupou
se tam samostatně i menší děti a malé
s rodiči. Naše komise má v plánu okolí
upravit tak, aby v těchto místech vznikly
sluneční lázně; něco podobného už bylo
zřízeno v Maloměřicích a Obřanech. Zajděte se k řece v těchto místech v rámci
procházky po Bílovicích podívat - uvítáme
každý podnět, jakým způsobem toto místo
upravit tak, aby nám sloužilo k pěknému
odpočinku.
Další akcí, kterou připravujeme, bude
možnost výstavby rozhledny na místě
zvaném Krásná vyhlídka. Místo umístění
se nachází na lesní cestě kolem Liduščina
památníku směrem nahoru, na kótu 336 m.
Nyní je tam umístěna informační tabule
spojená s tímto místem a turistické odpo-

Model budoucí rozhledny
v místě zvaném Krásná vyhlídka

čívadlo. Akce se v současné době nachází
ve fázi projektu pro stavební povolení
a obec na ni požádá o dotaci.
V minulém volebním období se naší
komisi podařilo vybudovat síť turistických
odpočívadel a laviček s informačními
panely, které se váží k naší obci a jsou
umístěny na zajímavých místech našeho
katastru. Některé jsou ještě ve fázi dokončení. Jsme rádi, že se tato akce setkala
s pozitivním ohlasem jak našich spoluobčanů, tak lidí, kteří bílovicko navštívili.
Dokonce na Nový rok posloužily lidem jako
stůl oslav tohoto svátku.
Jak vidíte, snažíme se něco pro naši
obec udělat, aby se stala turisticky
a vlastivědně přitažlivou. Tímto bych chtěl
všem členům komise poděkovat za aktivní
přístup v naplňování jejího programu.
Určitě máme všichni zájem, aby naše
okolí bylo co možná nejkrásnější. Chceme
též apelovat na všechny obyvatele našeho katastru a na příchozí, aby se k naší
rodné hroudě chovali citlivě a chránili ji
ode všech negativních dopadů civilizace.
Za komisi pro regionální rozvoj
JOSEF ZAVADIL, PŘEDSEDA
FOTO Z. MRKOS
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SOBĚŠICE
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řeka
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hlavní silnice
vlak
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4
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cyklostezka
turistická
trasa

8

OBŘANY
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ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ NAŠÍ OBCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studánka L. Janáčka
Liduščin památník
Konšelova studánka
Památník J. Ressla,
lesníka a vynálezce
lodního šroubu
Umístění uvažované
rozhledny
Těsnohlídkovo údolí

7. Zřícenina Obřanského hradu

8. Šumbera – na jaře

9.

zde kvetou koniklece, pěkná vyhlídka
na Brno, jeskyně
Přírodní rezervace
Hádecká planina
a vysílač Hády

10. Panská lícha –

13. U Luže – odpočin-

jezdecký areál,
restaurace
11. Morávkova stezka
a její úchvatné
scenérie
12. Údolí Melatína –
místo plné klidu
a přírodních krás

kové místo se zajímavou stromovou
výsadbou
14. Studánka a památník J. D. Kašpara
15. Studánka A. Dyka –
jedna z nejčistších
studánek v okolí

16. studánka U Jezevce
17. Myší díra – zajímavá
soutěska s pěkným
výhledem
18. Arboretum Řícmanice – sbírka stromů
19. Bývalý archiv STB

17

GEOCACHING
SKVĚLÁ HRA PRO CELOU RODINU
Geocaching (česky geokešink) je hra
určená pro všechny generace – od dětí
předškolního věku v doprovodu dospělých až po seniory - a spojuje určitý druh
zábavy, sportu a turistiky. Přináší nejen
nadšení z objevování pokladů, ale i prohloubení vědomostí v různých oblastech
a procvičení mozkových závitů při luštění
šifer a záhad. Na lovení kešek je krásné to,
že je každá „krabička“ unikátní a zavede
vás na zajímavé místo, např. za účelem
seznámit se s nějakou kulturní památkou,
historickou zajímavostí, provést městem,
lesem, údolím nebo prověřit vaše znalosti.
Pokud tedy chcete začít chodit na výlety
nebo se už turistice věnujete a chtěli byste si vaše toulky krajinou něčím obohatit,
je pro vás geocaching to pravé.
Člověku, který se zabývá hrou geocaching, se říká cacher (kešer, v hantýrce
kačer). Každá keška musí být dobře ukryta, aby ji nenašel nikdo jiný (v hantýrce
mudla) kromě kačera. A samotná hra
tedy spočívá v hledání skrytého pokladu zvaného cache (čti keš), za použití
navigačního systému GPS a některého
z dostupných programů pro hledání kešek.
Pro začátečníky je vhodná aplikace c:geo,
kterou si může každý zdarma stáhnout na
internetu. Podrobný popis hry i seznam
schovaných „krabiček“ a jejich konkrétní
souřadnice jsou pak zveřejněny na stránkách www.geocaching.com.
Dobře ukryté a zamaskované kešky
se liší nejen svojí velikostí (od malinkých
mikroschránek až po velikost large, např.
kyblík od malířské barvy), ale i typem. Zde
vám uvedeme jen ty, se kterými se můžete
setkat v Bílovicích a blízkém okolí: Tradiční – základní, tedy taková, kdy hledáte
podle konkrétních uvedených souřadnic.
Multi – kdy získáte souřadnice nalezením
např. několika menších krabiček, z nichž
se postupně souřadnice dozvíte, anebo
třeba jen vyhledáte informace na určitém
místě (např. součet cifer letopočtu na soše
uprostřed náměstí vám dá část finálních
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souřadnic). Pro již zkušenější kačery jsou
zde k nalezení i mysterky, kdy souřadnice
získáte po vyluštění šifry nebo kvízu.

NAŠICH ČTYŘICET
V katastru naší obce je v současné době
ukryto přibližně 40 keší všech výše uvedených typů. Zavedou vás nejen do středu
obce, ale také vám zpříjemní vycházku
kolem řeky nebo po okolních lesích.
Všechny jsou svým způsobem zajímavé,
ale oblíbenost jednotlivých keší je čistě
subjektivní záležitost.
Nalezení kešky je odstupňováno jak podle obtížnosti hledání (či obtížnosti luštění
mysterek), tak podle umístění v terénu
od jedné do pěti hvězdiček. Od nejméně
obtížných až po velmi náročné. U málo
obtížných stačí dojít na místo a hledat,
u těch více obtížných (4 a 5 hvězdiček) je
už zapotřebí kromě jisté fyzické zdatnosti
– tedy sportovního výkonu - i náčiní (např.
horolezecké vybavení pro lezení na strom,
skály, zdi apod.). Na přiloženém obrázku
vidíte základní informace o konkrétní keši.

Počet hvězdiček (jak obtížnost, tak terén) je vždy popsán u každé kešky nejen
na internetových stránkách, ale i v příručních aplikacích spolu s informacemi o au-

torovi kešky, datu ukrytí apod. Naleznete
zde i její jedinečný kód (potřebný pro
vyhledání v aplikaci), piktogramy (atributy)
vystihující charakteristické vlastnosti kešky (např. zda je vhodná pro vozíčkáře, malé
děti, zda ji lze nalézt pouze v noci - noční
keška, či naopak pouze ve dne, v zimě
i pod sněhem nebo pouze v ostatních
ročních obdobích). Nechybí ani nápověda
pro začínající hledače – logy, tzv. zápisky
kačerů, kteří už kešku našli. Každý kačer se
tak může podle svých schopností už doma
při volbě kešky rozhodnout, zda se pokusí
takovou kešku ulovit či nikoli.
V každé kešce je schovaná knížečka či
sešitek, tzv. logbook, kam každý nálezce
zapíše svou návštěvu – datum a podpis
(nick, neboli přezdívku, pod kterou se na
webu zaregistroval), pokročilí kačeři mají
dokonce i vlastní samolepku či razítko.
V krabičkách jsou obvykle schované
i různé předměty určené k výměně. Často jde o odznáčky, náramky, samolepky,
„kindršrot“ (hračky z Kinder vajíček) apod.
Z krabičky tedy každý kačer může vzít nějakou věc, ale musí místo ní vložit věc jinou,
přibližně stejné hodnoty. Do krabiček se
nesmí vkládat jídlo, aby nepřilákalo divokou
zvěř, ani jiné předměty podléhající zkáze.
Někdy lze v krabičce objevit i tzv. trackovatelný předmět, který je opatřen speciálním
kódem. Jejich úkolem je pak putovat z keše
do keše celým světem, to znamená, že tyto
předměty si nálezce nechávat nesmí a při
nejbližší příležitosti je musí znovu umístit
do nějaké jiné vhodné krabičky.
Po zapsání na místě nálezu ve fyzickém
logbooku se musí vše uvést do původního
stavu – kešku musíte vrátit na stejné místo,
kde byla nalezena, a dobře ji zamaskovat.
Pak přichází poslední fáze lovu, kdy je
potřeba nalezenou kešku zalogovat ještě
virtuálně v mobilní aplikaci nebo doma na
počítači. Bez tohoto kroku nebude autorem
kešky nález danému kačerovi uznán a nalezená keška se nepřipočítá k jeho osobnímu
skóre. Někteří kačeři mezi sebou rádi soutěží
v počtu nalezených kešek, proto je některým
už i naše republika malá, a tak hledají kešky
po celém světě. Nainstalujte si aplikaci do
mobilu a pojďte do přírody s dětmi za zábavou. Přejeme vám hodně ulovených kešek
a spoustu hezkých zážitků.
KARLA HRABALOVÁ
A KLÁRA MRKOSOVÁ

Z BÍLOVIC DO
KRASU
A
JESKYNÍ
Kras, jeskyně, jeskyňáři a jiné katastrofy
Část 1.

Amatérská jeskyně je náš
nejdelší jeskynní systém

Moravský Kras je jeden z nejčastěji
užívaných geografických pojmů nejen
v našem regionu, ale snad všude mezi
lidmi, kteří kdy prošli školní výukou. Školní
výlet „Na Macochu a do jeskyní“ je něco,
co zažily snad dvě třetiny populace této
země. Zůstává turistickým cílem par excellence i mimo specifický svět školních
výletů a exkurzí. Je zajímavé, že obyvatelé
měst a vesnic v blízkém okolí Moravského
krasu jej často moc dobře neznají a často
ani nenavštěvují. Vím o lidech bydlících na
jeho okraji již desítky let, aniž kdy navštívili
aspoň „Punkevky a Macochu“. Možná je to
tím, že mají tuto oblast takřka za humny,
že tam třeba pracují nebo tudy denně
projíždějí do práce a do škol, takže jim
zdejší krajina nepřipadá nijak zajímavá,
nemá kouzlo „exotiky“.
Hned celá řádka obcí se hlásí k titulu
„Brána do Moravského krasu“: Blansko,
Brno, Ostrov u Macochy, Jedovnice,
Sloup…. Bílovice jsou v této konkurenci
nanejvýš „brankou“, zadními vrátky mezi

velkoměstem a chráněnou přírodou. Krasová oblast se jim vyhýbá, výskyt vápenců
a hranice chráněné krajinné oblasti tvoří
okolo obce výrazný oblouk o poloměru asi
tři kilometry. I přesto mají Bílovice k Moravskému krasu poměrně úzký vztah; dojet
nebo dojít odtud kamkoli jinam než do Brna
lze pouze přes krasovou oblast nebo po
jejím okraji. Vědí to i turisté a návštěvníci,
především ti, kteří přijíždějí vlakem nebo na
kole. A bývá jich dost, od jara do podzimu.
Zeměpisně je Moravský kras (pojem
zhruba sto let starý, předtím se používal
výraz „Moravské Švýcarsko“) územím
v západní části Drahanské vrchoviny, jehož
reliéf (tvar povrchu) je tvořen specifickými
horninami: vápenci. Právě v nich se kombinací chemické a mechanické eroze (tedy
rozpouštěním a rozrušováním) tvoří ony
tak specifické krasové jevy, závrty, jeskyně, škrapy, propasti, kaňony a hřebenáče.
Jeskyní je zde asi sedm set, od třímetrových kaverniček po čtyřicetikilometrový
systém Amatérské jeskyně, nejrozsáhlejší

na našem území. Obecně známý a hojně
navštěvovaný zůstává jen zlomek těchto
krasových jevů. Samotný Moravský kras
se dělí na tři nestejné části podle potoků
a řek, které je odvodňují. Severní část je
nejnavštěvovanější, nejbohatší na krasové jevy, jsou zde čtyři z pěti veřejnosti
zpřístupněných jeskyní. Podzemní toky
odvodňuje říčka Punkva. Zdejší jeskyně
jsou od Bílovic nejdál a natolik „profláklé“,
že se jim tu věnovat nebudeme. Zájemci
se dostane všech potřebných informací
jinde. Střední část Moravského krasu je
odvodňována Křtinským potokem, hostí
jednu veřejnosti zpřístupněnou jeskyni
(Výpustek) a druhý nejdelší jeskynní
systém u nás: Rudické propadání – Býčí
skálu (asi osmnáct kilometrů chodeb
a komínů). Osou střední části je Křtinské
– Josefovské údolí. Sem se ve druhé části
tohoto příspěvku podíváme podrobněji.
Jižní část je odvodňována potokem Říčkou, není zde žádná veřejnosti za úplatu
zpřístupněná jeskyně, za návštěvu, výlet
nebo pravidelné vycházky však rozhodně
stojí. I zdejší krasové jevy ještě probereme
trošku podrobněji ve druhé části.
Ochranu většiny cenného krasového
území zajišťuje jeho zahrnutí do Chráněné
krajinné oblasti Moravský kras, zvláště
cenné lokality mají ještě přísnější ochranu,
jsou přírodními a národními přírodními
rezervacemi. Také všechny jeskyně jsou
v ČR chráněny. Jen do málo z nich lze
volně vstoupit, ještě se o nich zmíníme.

Hřebenáč u vchodu
do Sloupských jeskyní.
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CHKO hostí nejen početné krasové jevy,
ale i přes dvacet druhů netopýrů, rysa,
sokola stěhovavého, mloky, žáby, ryby
pramenitých vod, specifické druhy hmyzu, zejména motýlů, jeskynní bezobratlé,
vzácné rostliny a rostlinná společenstva.
Svébytnou kapitolou je v Moravském
krasu amatérská speleologie, která zde
má nepřerušovanou stošedesátiletou
tradici. Zde by bylo na místě vysvětlit
některé pojmy.:
Amatér – člověk věnující se nějaké
činnosti ve svém volném čase. Za tuto činnost není placen, není to jeho zaměstnání
nebo živnost. Této činnosti se věnuje pro
potěšení. I když není za tuto činnost pla-

cen, odvádí amatér často v daném oboru
špičkové výkony, jeho práce a výsledky
mohou dosahovat světové úrovně. Platí
to zejména v oborech, kde je jen omezená
možnost profesionalizace (v současnosti
právě speleologie a jeskyňářství nebo
komerčně nezajímavé sporty, v budoucnu
možná většina současných profesí).
Profesionál – je za danou činnost
placen, vykonává ji jako své zaměstnání
nebo živnost. Bohužel to dnes jen málo
vypovídá o kvalitě výsledků. V jeskyňařině se dnes čistí profesionálové téměř

jeskyňáři, ale ne všichni jeskyňáři se věnují výzkumu. Mnozí jeskyňáři vstupují do
podzemí například ze sportovních důvodů.
Jeskyňářství – koníček, záliba a životní
styl založený na zájmu o jeskyně, jejich
průzkumu a poznávání, na práci v jeskyních, objevování a ochraně jeskyní.
Většina jeskyňářů (ne však všichni),
kteří dnes působí v Moravském krasu,
je sdružena do zastřešující organizace České speleologické společnosti. Ta se
skládá z jednotlivých základních organizací, což jsou často tradiční, dlouholeté

ČTENÁŘSKÉ

OKÉNKO

V březnu se můžete těšit na několik
nových titulů. Simon Mawer napsal
strhující román o roku 1968 Pražské
jaro, Zdeněk Svěrák vydal humoristický
příběh Strážce nádrže a Jaroslav Rudiš
novelu o současných mužích Český ráj.
Pro zájem čtenářů o knihy fantasy
a sci-fi budu postupně nabídku tohoto
žánru rozšiřovat. Můžete si vybírat
z knih světově známých autorů: Neil
Gaiman Hvězdný prach a Koralina,
Patrik Rothfuss Kronika Královraha,
G.R.R. Martin Píseň ledu a ohně. Pro
mládež napsal Brandon Sanderson
knihu Elantris, J. R. Hannibal Třináctý
odstavec a Rachel Caine vydala knihu
Velká knihovna.
Na konci února proběhla první přednáška Ing. Aleše Svobody „Brněnské
podzemí“, která je pokračováním úspěšného loňského cyklu o zajímavostech
podzemí v Brně. Tentokrát pan Svoboda
posluchače seznámil s historickým podzemím Moravského náměstí a okolních
ulic. Pro zájemce o tuto oblast z historie
a zároveň i současnosti Brna se konají
další besedy 26. 3. a 23. 4. 2019 vždy
v 17 hodin v ZŠ Bílovice n. Svit.
NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ
MARIE NEDOPILOVÁ, KNIHOVNICE

20

Výzkum v Barové jeskyni

nevyskytují. Častý je naopak stav, kdy je
speleologie nebo vstup do jeskyní jen jednou menší částí pracovní náplně, například
geologů, muzejních pracovníků, ochranářů,
průvodců nebo báňských úředníků. Ne
všichni tito pracovníci jsou ale jeskyňáři.
Speleologie – věda o podzemních
prostorách, nejčastěji jeskyních, ale v širším smyslu i o sklepech, štolách, starých
hrobkách apod., o jejich vzniku, stavbě,
přírodním prostředí v nich.
Speleolog – odborník (nemusí to být
a většinou ani není profesionál), který
provádí speleologický výzkum a průzkum.
Jeskyňář – člověk, který pracuje (většinou ve svém volném čase) v jeskyních, navštěvuje je, dokumentuje, mapuje, chrání,
objevuje nové prostory, provádí průzkum
za účelem nalezení nových prostor. Jak
vidno, pojmy „jeskyňář“ a „speleolog“ se
do značné míry prolínají a označují téměř
totéž. Většina speleologů jsou praktičtí

„jeskyňářské skupiny“ s bohatou historií.
V samotném Moravském krasu jich působí
dvacet. Každá ze „skupin“ má svoji zájmovou oblast, kde působí a „bádá“.
Bádat – v jeskyňářském žargonu to
znamená „pracovat v jeskyni, objevovat“.
Bádací práce jsou většinou kopání, vynášení, plavení a čistění sedimentů. Když
jde jeskyňář bádat, má na to většinou
kýbl a lopatu.
Ovšem na to, abyste si mohli užít jeskyní, skal, vzácných kytek nebo patnácti
set skokanů v sotva rozmrzlém rybníce,
nemusíte být jeskyňář, speleolog nebo
nějaký odborník. Stačí být poučeným návštěvníkem, který dodržuje pravidla a umí
se dívat. Na co se dívat a jaké příběhy
sledované skrývá, o tom zase něco ve
druhé části našeho článku, na kterou se
můžete těšit v příštím Zpravodaji.
VLASTA KÁŇA
MUZEUM BLANENSKA

JDĚTE VEN

Jarní počasí přímo vybízí k výletům a toulkám po okolí. Hra v přírodě s přírodními materiály skvěle napomáhá všestrannému rozvoji dítěte. Při hře venku dítě
zapojuje všech pět smyslů a rozvíjí se jeho schopnosti. Pobyt v přírodě prospívá
tělu, mysli, vztahům v rodině a v neposlední řadě i celé planetě – známe-li přírodu,
chováme se k ní ohleduplněji a s úctou. Prospěšnost pobytu venku potvrzuje
i řada zahraničních výzkumů z oblasti medicíny, psychologie i pedagogiky.

JAK ZAČÍT?
Nezapomeneme se na výlety řádně
vybavit. Na kratší výlety a zkoumání
okolí volíme v aprílovém počasí nepromokavé oblečení a holiny. Ideálně máme
v chladných dnech také sbalené náhradní
oblečení. Do batůžku dítěte sbalte malou
svačinku, pití (nejlépe vodu pro případ potřeby opláchnutí rukou), kapesníky a také
bloček s tužkou, klasickou lupu nebo nádobu s lupou na pozorování hmyzu (např.
Agátin svět), popřípadě také kapesní atlas
rostlin, hmyzu nebo ptáků.

JAK ALE SPRÁVNĚ MOTIVOVAT
A ZABAVIT NAŠE NEJMENŠÍ NA VÝLETĚ?

Pokud máme v plánu delší výlet, vytiskneme si pracovní list, kde bude tabulka
s obrázky zvířat, přírodnin, míst a věcí,
které můžeme venku potkat. Pracovní
list přizpůsobíme danému terénu (město, vesnice, les, hory, apod.) a můžeme
jej i zalaminovat pro opakované použití.
Dítě potom při cestě zatrhává seznam
těch věcí, které uvidí. Obměnou je hledání konkrétních věcí, které děti sbírají
do pytlíčku. Pokud je nás více, můžeme
hrát v týmech a vyhrává ten s nejkratším
časovým limitem. Tato hra se výborně
hodí do parku i na zahradu. Pro větší děti

můžeme seznam napsat křídou na zem
a děti mohou sbírat přímo k němu.
Před zahájením je vhodné si s dětmi popovídat o respektování přírodního prostředí. Při hledání pokladů v přírodě bychom
se měli chovat citlivě, abychom ji svými
aktivitami co nejméně ničili. Třeba když
hledáme kytičku, není nutné utrhnout celou
rostlinu, stačí jen jeden kvítek.
Máte-li doma nepotřebné krabičky
od filmů nebo kinder vajíček, můžete si
společně s dětmi vyrobit sluchové pexeso. Vydejte se spolu do přírody a každý
pár krabiček naplňte něčím zajímavým,
co v přírodě najdete. Nalámejte klacíky,
nasbírejte kamínky, ulity, naplňte krabičky
vodou, nápadům se meze nekladou. V cíli
vaší výpravy si pak můžete sluchové pexeso společně zahrát.
Můžeme se také vydat na velký vodní
výlet. Jarní příroda poskytuje mnoho zdrojů
vody. Po cestě si všímáme, kde všude lze
vodu najít. Kaluže, rosa, řeky, rybníky, potůčky, studánky, řeky nebo zachycená voda na
listech rostlin. Pomocí vatových tampónků,
houbičky na nádobí nebo kapesníku sbíráme
vodu a vymačkáváme ji do nádoby. Můžeme
také porovnávat barvu a čistotu vody.

Z vlastních zkušeností vím, že malým
dětem nestačí vysvětlit, že nás „někde“
čeká „nějaký“ námi určený cíl. Dítě potřebuje během cesty zkoumat okolí, hrát hry
a podobně.
Zkuste třeba listové mapy – trasu výletu
nemusí pokaždé vybírat dospěláci a turistické mapy. Najděte si mapu v přírodě.
Můžete se nechat vést mapou nakreslenou
v žilkách listu. Na místě, kde je to vhodné,
se domluvte, že teď budou určovat cestu
děti. Nabídněte jim, ať si vyberou zajímavý
list, z něhož se stane mapa. Ta teď bude
určovat, kudy půjdete. Pokud to bude
potřeba, můžete nejprve čtení z mapy
předvést sami se svým listem. Zkuste
dětem nechat úplnou volnost, ať si zažijí
radost i zodpovědnost z vedení a hledání
vaší cesty. List (mapu) si můžete vzít domů,
vylisovaný ho nalepit na papír a kolem něj
napsat či nakreslit příběh vaší cesty. Může
nám takto vzniknout docela zajímavý deník
výprav, pokud listy papíru svážeme k sobě.
Oblíbenou činností, bývá také hra Jdi
a najdi – varianty pro tuto hru jsou dvě.
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CO JEŠTĚ MŮŽEME S DĚTMI V JARNÍ
PŘÍRODĚ ZAŽÍT?
Vyzkoušejte tyto jednoduché tipy, jak
se s malými dětmi venku zabavit.
Ochutnat jarní kvítí, posbírat odpadky,
projít se naboso, uplést věneček, líznout
si mízy z břízy, skákat v kalužích, kreslit
klacíkem vodou na chodník, vymodelovat
si něco z bláta, pozorovat, jak se hýbe
žížala, pozorovat ptáčky a mláďata zvířat,
naučit se názvy kytiček, hledat kolem sebe
barvy, natrhat pampelišky a vyrobit si
pampeliškový med, brodit se potokem…

KAM NA VÝLET S DĚTMI

Bílovice nad Svitavou bývají hojně využívány turisty a cyklisty, zejména pro svoji
polohu a také kouzelnou přírodu. Lesy
se rozprostírají téměř po celém katastru
obce. Nejčastěji navštěvovanou částí bývá
ta východní, která je vázaná na oblast
Kuního potoka. Hlavními magnety zájmu
návštěvníků jsou zde totiž myslivna Lišky
Bystroušky, studánka Leoše Janáčka,
Liduščin památník nebo Resslova hájenka. Díky spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi
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bývá také nazývána Krajem Lišky Bystroušky. Tato oblast poskytuje, dle mého,
dětem nejvíce možností prozkoumat
okolní přírodu, poznávat ji všemi smysly
a užít si hodně zábavy. Musíme však také
počítat s tím, že je velmi frekventovaná
a po cestě dbát zvýšené opatrnosti.
Můžeme si zde prohlédnout venkovní
„galerii“ lesní školky, přečíst si naučné

tabule o ekologii a třídění odpadu. Za
tenisovými kurty si děti mohou na velkých
kamenech procvičit svoji obratnost a rodiče odpočinout na lavičce. Odtud již uvidíme myslivnu lišky Bystroušky. Jedna
z cest, která odbočuje doleva, nás dovede
k ohradám s ovcemi. Pokud pokračujeme
cestou dále, dojdeme až k velké vrbě, která je přírodním prvkem vhodným k lezení.
Nalezneme zde také Ušákovský potok,
kde můžeme zkoumat místní vodní život.
Rozhodneme-li se pro cestu rovně, dojdeme brzy ke studánce Leoše Janáčka.
Tam se s dětmi můžeme nasvačit, napít
ze studánky a krátce si povědět něco
o skladateli a také Lišce Bystroušce.
U nejmladších dětí lze za tímto účelem
sáhnout po leporelu Příhody lišky Bystroušky Jiřího Zahrádky.
Pro starší děti můžeme přečíst kousek
libreta z opery nebo Příhody chytré
kmotry Lišky, ilustrované Josefem Ladou.
Jsme-li vybavení pozorovací nádobkou,
můžeme porovnat vodu ze studánky
a místního Kuního potoka. Potůček v tomto místě také děti láká ke hrám s klacíky
a blátem.
Podél potoka se od studánky dostaneme na louku – Smrtelku. Místo jako
stvořené pro rodinný piknik, hry a zkoumání kytek v trávě. O kus dál se nachází
Liduščin památník a především rybník,
kde můžeme dobře pozorovat život ve
vodě – pulce a žáby. Nové odpočívadlo
láká k posezení a kochání se nádhernou
bílovickou přírodou.
Na druhou stranu po cyklostezce se můžeme s většími dětmi vydat až k Obřanskému hradu a místu zvanému Šumbera.
Ta se nachází v Národní přírodní rezervaci
Hádecká planinka. Dětem zde můžeme
povykládat pověst o nejmocnějším muži
Moravy – rytíři Šemberovi z Boskovic
a zazděném poustevníkovi. Tato pověst
láká k vytvoření stopované nebo nejrůznějším hledáním pokladů.
Opačným směrem na severozápad od
obce se rozkládá široký zalesněný hřeben
mezi řekou Svitavou a potokem Melatín,
který na mapách bývá označen Bílovický
les. K pramenu potoka Melatína se
dostaneme po žluté turistické značce
z Husovy ulice, zvané Uličky.
Na rozhlednu v Soběšicích se dostaneme také po žluté značce z Husovy

ulice, kterou dojdeme po 3 kilometrech
na Panskou louku. Potom přejdeme na
modrou značku, pokračujeme do Soběšic
a dostaneme se k nové rozhledně s krásným výhledem. Můžeme pokračovat na
Panskou líchu, kde děti jistě uvítají možnost projet se na koních. Místní restaurace
také disponuje dětským koutkem. Cesta
zpět do Bílovic vede za Panskou líchou neznačenou cestou až na sídliště Na Nivách.
Cestou Vojanka po zelené turistické
značce se pohodlně dostanete na výlet
i s kočárkem. Výchozím místem z Bílovic je
Polanka. Cesta prochází krásnou přírodou
a dovede nás na místo „U luže“.
Bílovice nad Svitavou jsou bohaté na
studánky a přírodní prameny. S dětmi
se můžeme vydat po jejich stopách. Podle
dávné tradice lidé vítali jaro také otvíráním studánek – symbolickým vyčištěním
pramene po dlouhé zimě. Tento obyčej
upadl na čas téměř v zapomnění, ale
díky úsilí nadšenců je na mnoha místech
obnovován. Lidé si odjakživa studánek
velmi vážili, vždyť prameny bývaly cenným
zdrojem pitné vody.
Od autobusové zastávky „U kapličky“
z Havlíčkovy ulice se vydáme po červené
turistické značce strmou uličkou na Nivku,
odkud máme krásný výhled na Bílovice.
Najdeme zde také ohradu s ovcemi. Cestou dojdeme až k dřevěnému kříži, dále

můžeme pokračovat lesem až do Řícmanic, kde jsou ustájeni koně. Za zmínku také
stojí místní „Sovičkové“ hřiště, zpátky se
dostaneme autobusem. Modrá značka nás
zavede ke studánce „Prosba lesa“.
V útlém věku je pro děti důležité, abyste
byli venku s nimi a byli jim v přírodě dobrými průvodci. Není ani nutné vymýšlet
složité hry a vydávat se daleko od domova, abyste si to užili. Stačí se společně
divit, objevovat, dřepnout si a koukat se
na svět z dětské výšky. Odklopit kámen
a pozorovat hmyzí život, rozbíjet led na
zmrzlém potoce, sbírat klacíky…

Nezapomeňte, že ze zdánlivě jednoduché aktivity se může vyklubat zásadní
životní zážitek. Dovolte dětem venku divočit a řádit a dopřejte jim trochu volnosti.
Pravděpodobně nakonec zjistíte, že se
děti najednou zabaví i bez vás. Volná hra
bez zbytečného organizování je v dnešní
době vzácnost. Dopřejte ji svým dětem.
Gary Snyder o přírodě řekl: „Příroda není
místo, které bychom měli navštívit. Je to
domov.“ Přeji vám tedy, aby se i pro vás
stala příroda druhým domovem, kde budete se svými nejbližšími trávit hodně času.
LENKA ŠERÁKOVÁ
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BÍLOVICKÉ

KŘÍŽE A KAPLIČKA
V rámci výletního čísla našeho zpravodaje bych Vás rád pozval na krátkou
procházku uvnitř obce kolem bílovických
křížů. Začneme na ulici Obřanská, kde
poblíž památného stromu Stará hruška
stojí hned nejstarší kříž v obci, který
nechal roku 1826 postavit jistý Tomáš

mínou Julinkovou, majitelkou bílovického
mlýna. O kříži a jeho přesunech pojednal
Zdeněk Mrkos v č. 4/2016 zpravodaje,
zde je vhodné uvést, že paní Vilemína se
zasloužila nejen o tento kříž, ale zejména
roku 1899 věnovala pozemek ke zřízení již
zmíněného hřbitova.

Historická fotografie
bílovické kapličky

Zwiling. Říká se mu též kříž na Nivách nebo
U hrušky. Kamenný podstavec je zřejmě
původní, kovový kříž byl opakovaně ničen
a následně nahrazován, naposledy roku
2005 péčí Arnošta Huňaře. Půjdeme-li
dolů po Obřanské, mineme po levé straně hřbitov, uprostřed něhož se nachází
hlavní hřbitovní kříž datovaný roku 1908,
samotný hřbitov byl zřízen o šest let dřív.
Před kostelem se nachází jediný celokamenný krásně vytesaný kříž, který byl
zbudován nákladem Antonie Olejníčkové,
ošetřovatelky v nemocnici u sv. Anny, a byl
posvěcen roku 1907. Původně byl umístěn
na návsi před Obecní hospodou, ale roku
1981 byl (z obav před jeho poničením)
přesunut na nynější místo. Od kostela
se pěšinkou dostaneme na ulici Trávníky,
kde stojí kříž zbudovaný roku 1879 Vile-
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Přejdeme-li po lávce na druhý břeh
Svitavy, narazíme na nenápadnou leč
půvabnou kapličku zasvěcenou sv. Janu

Opravy jednoho z křížů

Nepomuckému. Ta byla patrně zbudována
v návaznosti na nařízení Marie Terezie
z roku 1770 zřídit v každé obci zvoničku
k hlášení požárů. Bílovičtí vybudovali
nejen zvonici, ale rovnou kapličku u lávky
přes řeku na poutní cestě mezi Brnem
a Křtinami, jež byla příhodně zasvěcena
ochránci před nebezpečím od vody.
V publikaci M. Procházky Výletní Bílovice
nad Svitavou (1988) je uvedeno, že do
kapličky se původně chodilo po dřevěných
schodech od vozové cesty, které byly
odstraněny při stavbě silnice v roce 1896,
a vchod byl přeložen na severní stranu.
Pokud by někdo ze čtenářů měl fotografii
kapličky s původním vchodem, nechť se
prosím ozve. Po zřízení kostela, na jehož
věži byly hned tři zvony, ztratila kaplička
svoji primární funkci a někteří sekulárně
založení občané navrhovali její zboření
či jiné využití. Nákladem kostelní jednoty
proto byla roku 1921 zedníkem Leopoldem
Fritzem opravena, přičemž bylo odstraněno zvonicové patro a vybudován štít
s výklenem pro sochu Panny Marie. Uvnitř
kaple je umístěna socha sv. Jana a oltář
s ambonem, který byl roku 1984 instalován
Antonínem Brychtou v kostele, kde zůstal
relativně krátkých 21 let do velké rekonstrukce chrámového interiéru. Každý rok,
dne 16. května, je na svátek jejího patrona
sloužena v kapličce mše svatá.
Kolem cukrárny Svitava vyjdeme po
schodech na cestu s místním názvem
„na Štokách“, kde u domu č. 664 stojí
jednoduchý litinový kříž zvaný u Andělovských. Byl vybudován roku 1889 na
základě poslední vůle Marie Vackové,
dcery Josefa a Josefy Vackových, která

zesnula o rok dříve. Ujdeme-li po červené
turistické značce necelých 500 metrů,
dojdeme k nejkrásnějšímu bílovickému
kříži (tentokrát dřevěnému), zvanému
Pašijový. Byl vyroben roku 1911 Václavem
Sehnalem a Theodorem Šenkem, a to na
náklady Antonie Olejníčkové, která se zasloužila rovněž o kříž u kostela. Je bohatě
malovaný a vyřezávaný symboly Kristova
umučení (odtud jeho název). V našem
kraji je značně netypický, podobné kříže
se nacházejí až na Slovácku. Roku 2009
byl péčí bílovické farnosti a mnoha dobrodinců restaurován uměleckým truhlářem
Romanem Slaným a akademickou malířkou

Janou Ondrušovou-Wünschovou. Přímo
v údolí pod námi stojí u silnice na hranici
katastrů Bílovic a Řícmanic kříž připomínající vraždu Wilhelma Balšana, kterou
spáchal Jan Kratina roku 1884. S nepříliš
vzhledným betonovým křížem je spojen
tragický příběh, jejž poutavě popsal Jan
Horáček v č. 4/2017 zpravodaje.
Naše procházka je u konce.
Většina uvedených křížů přitom měla
své dřevěné předchůdce, které jsou
vyznačené již na tereziánských mapách.
Na závěr je vhodné zmínit, že kříže byly
stavěny z různých důvodů, přičemž vedle
orientačního jsou v Bílovicích přítomny

O MLYNÁŘSKÉM
RODU JULINKŮ

Je všeobecně známo, že rodina Julinků,
jimž patřil bílovický mlýn, se významně
zapsala do dějin naší obce. Opakovaně
byl zmiňován mlynář Jan Julinek, přičemž
z časových údajů je patrné, že toto
jméno muselo nést hned několik členů
uvedeného rodu. Nejprve by bylo vhodné
rekapitulovat údaje uvedené v publikacích
o bílovické historii.
A. Kala v knize Bílovice nad Svitavou
z roku 1931 uvádí, že Jan Julinek zakoupil
mlýn roku 1836 od Kunsta. „Provozovalo
se tam většinou námezdní mlynářství až
do roku 1873. Nato byl přestavěn a mlelo
se na obchod. V roce 1888 byl postaven
gatr na řezání a pila rozšířena. V roce 1900
postaven druhý gatr. Dnešní budovy jsou
z roku 1858. V letech 1882 byla zřízena
první turbina. Dříve tam byla také valchovna, kterou pak majitel přestěhoval do Husovic. (...) V roce 1878 zřízena v Bílovicích
železniční zastávka dráhy. Na zřízení této
přispěl majitel mlýna Jan Julinek obnosem
5000 zlatých a musel platiti ročně 500
zlatých na byt pro úředníka.“ (s. 30-1) Dále
Kala zmiňuje, že roku 1912 byla zřízena
společnost Mlýn a pila, která převzala mlýn
od dosavadního majitele Julinka (s. 37).

F. Pospíchal v brožurce o bílovickém kostele z roku 1938 uvádí, že mlynář Jan Julinek
byl roku 1885 zvolen prvním předsedou
Kostelní jednoty, s tím, že v současnosti
je ze zakladatelů jednoty jedinou žijící
osobou. Ve faktograficky cenném článku
„O Kalvodově obrazu bílovického mlýna
a Julinkově mlynářské rodině“ od M. Procházky (zpravodaj duben 1995) se konsta-

hned tři další. Kříže byly jednak vztyčovány na místech zločinů či jiných neštěstí
(Balšánův kříž), lidmi majetnými (kříž na
Nivách), ale rovněž osobami svobodnými,
resp. bezdětnými, což je případ M. Vackové a A. Olejníčkové (zdravotní sestry
se v té době nesměly vdávat). Motivem
ke stavbě křížů byla v posledním případě
naděje, že když ne děti, budou se za spásu
jejich duší modlit alespoň kolemjdoucí…
JAN LATA

Použitá literatura: Obřanská farní kronika (2013),
materiály shromážděné Jaroslavem Filkou a Zdeňkem Mrkosem, jimž rovněž děkuji za připomínky.

tuje, že mlynář Johan Julinek žil v letech
1813 až 1873 a jeho druhou ženou byla
Vilemína, dcera Josefa Bayera, mistra střihače sukna z Cejlu. Měli spolu šest dětí,
přičemž syn Jan, jenž měl žít v letech 1862
až 1917, se stal roku 1887 majitelem mlýna.
Procházka též zmiňuje osudy dalších dětí
Jana a Vilemíny, což je však téma pro jiný
článek. B. Nejezchleb v knize o historii
Bílovic (2012) reviduje Kalův údaj o koupi
mlýna s tím, že jej koupili Jan a Terezie
Julinkovi již roku 1829 za 25.700 zlatých
(s. 80). Dále rekapituluje údaje o Julinkově
podílu na zřízení zastávky a modernizaci
mlýna a doplňuje, že Julinek již roku 1908
vyráběl využitím turbíny elektrický proud
a o rok později zřídil elektrárnu (s. 100).
Z matrik přitom vyplývají následující
údaje: Roku 1835 umírá Jan (I.) Julinek

Mlýn na historické pohlednici
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ve věku 54 let, je označen jako mlynář
pocházející z Valchova (u Boskovic). Jeho
syn Jan (II.) Julinek se narodil v roce 1813
a umírá roku 1873. Z prvního manželství
s Terezií roz. Pivecovou (1819-1855) se
rodí mj. synové Jan Nepomuk (*1839)
a Jan Evangelista (*1841), ti však zřejmě
umírají v dětském věku. Teprve jeho druhá
manželka Vilemína, která žila v letech 1833
až 1909, mu dala mužského pokračovatele
rodu Jana (III.) Josefa Viléma Julinka, který
žil v letech 1862 až 1947 a zůstal svobodný
a bezdětný. Procházkův údaj o datu úmrtí
Jana III. je tedy zjevně překlepem.
Co z těchto dat plyne? Jan I. se přistěhoval do Bílovic, kde spolu s manželkou
Terezií za úctyhodnou částku koupili mlýn
a zajistili pokračování rodu. Jeho syn Jan
II. v podnikání úspěšně pokračoval a mlýn
rozšiřoval. Údaje ze sčítacího archu z roku
1857 svědčí o bohatství rodiny: „Mlýn,
Julinek Jan, manželka a 5 dětí (4 dcery,
1 syn), celkem asi 35 lidí: Teta (vdova po
c.k. radovi, z Boskovic), kuchařka, panská,
služebná při obchodě, učitelka dítek
(z Vídně), služka kuchyňská, děvečka, pacholek, 10 mlynářských tovaryšů (5 z Rakous), 2 pekařští a 2 stolařští tovaryši.
Dobytek: 3 hřebci, 7 valachů, 4 krávy,
1 koza, 23 úlů.“ Mohl se však Jan II. zasloužit o zřízení zastávky, když zemřel pět let
před tím? A kdo, když ne on? Jan III. byl
v roce 1878 šestnáctiletým mládencem.
Řešení je zřejmě takové, že Jan II. inicioval
zřízení zastávky, poskytl vstupní kapitál
a zavázal se přispívat na byt přednosty,
avšak zastavení prvního vlaku v Bílovicích
se nedožil. Tehdy ani nyní se železniční
zastávky nezřizovaly ze dne na den ani
z roku na rok. Pátrání v drážních archivech
by patrně přineslo bližší zjištění.
Jeho záměr dotáhla vdova Vilemína,
jež se místo nezletilého syna ujala řízení
podniku a měla zásadní podíl na dalším
rozvoji mlýna. Její reálné postavení hlásá
sebevědomý nápis na kříži v Trávníkách
z roku 1879 (tedy rok po zřízení zastávky), na kterém se tituluje jako majitelka
uměleckého mlýna (tj. mlýna používajícího
moderní technologie, někdy též označovaného jako válcový). Stojí za zmínku, že
třebaže se jednalo o německou rodinu, respektovala Vilemína český ráz obce a nápis nechala vyhotovit v češtině. Rovněž
roku 1899 věnovala pozemek na stavbu
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hřbitova, slovy kroniky Kostelní jednoty
„Všeobecně vážená pí. Vilemína Julinková
ochotně darovala potřebný pozemek, kterýmž darem vybudovala si v srdcích všeho
obyvatelstva trvalou a vděčnou památku“.
Zřídila zde honosný rodinný hrob, přičemž
jako dojemný detail uvádí M. Procházka, že
na bílovický hřbitov (zjevně z jejího popudu) byly převezeny ostatky jejího manžela
pohřbeného původně v Obřanech.
Naopak se zdá, že Jan III. nepodělil
gründerskou podnikavost svých rodičů
a brzy po smrti matky mlýn prodává

ponechán „jen z milosti“. V únoru 1947
bylo rozhodnuto, že jako přestárlý bude
umístěn ve Staré Hoře u Jihlavy, s čímž
se zjevně nedokázal smířit. Několikrát se
pokusil o sebevraždu, v čemž mu Nosková
zabránila, podle ní byl Julinek „již věkem
sešlý, nemocný a v poslední době si počínal jako nepříčetný“. Dne 24. 6. 1947, když
byla Nosková v kostele, se podle protokolu
SNB Julinek „dobelhal k oknu, přikleknutím
na židli pomohl si na okno a pak se sunul
přes okenní rám ven, až váhou těla přepadl
do mlýnského náhonu“, v němž utonul.

Pohled na areál mlýna

a žije na výminku v domě vedle mlýnice
jako rentiér a starý mládenec. Z kroniky
Kostelní jednoty lze tušit, že Julinkovo
předsednictví bylo spíše titulární, dané
jeho postavením nejbohatšího občana
obce, přičemž jednání spíše řídil místopředseda Karel Olejníček, který jej roku
1908 ve funkci předsedy nahradil.
Konec posledního mužského člena
rodiny Julinků byl tragicky ovlivněn jeho
národností. Jakožto Němec měl být
roku 1945 zařazen do odsunu a třebaže
na schůzi MNV „občané Malášek a Kala
potvrzují, že Julinek byl protinacista
a doporučují, aby s ním bylo dle toho
nakládáno“, nebyl národní výbor ochoten
připojit se k Julinkově žádosti o udělení
československého občanství, o které
marně usiloval. Po válce byl zcela bez
prostředků, takřka nepohyblivý a odkázaný na svoji hospodyni Marii Noskovou,
která se o něj věrně starala, třebaže sama
jako Němka neměla lehké postavení.
Ve svém bytě byl (slovy protokolu SNB)

Jeho smrt není v kronice obce ani Kostelní
jednoty vůbec zmíněna, všem se patrně
ulevilo, že se kauza Julinek uzavřela.
Julinci se zasloužili o naši obec jako žádná jiná rodina. Modernizací a rozšířením
mlýna dali práci řadě občanů, zřízením železniční zastávky podnítili nebývalý rozvoj
obce, zavedli elektřinu, věnovali pozemek
na hřbitov a podíleli se na stavbě kostela.
Obec by měla o jejich odkaz pečovat a tak
alespoň částečně odčinit tragický osud
posledního člena toho rodu. Což tak areál
mlýna či některou z budoucích ulic pojmenovat po Janu a Vilemíně Julinkových?
JAN LATA

Děkuji Jiřímu Pavlíkovi a Janu Horáčkovi
za vyhledání údajů v matrikách a Zdeňku
Mrkosovi za poskytnutí archiválií. Poválečný osud Jana (III.) Julinka popisuje
bakalářská práce Jana Možného Národní
socialistická revoluce v regionu Bílovicka
obhájená roku 2019 na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity.

MLÝNSKÝ OSTROV
A CO BUDE DÁL?

Je to více než rok, kdy obec koupila
areál Bílovického mlýna. Od té doby se
podařilo zrealizovat rekonstrukci bývalé
mlýnské jídelny a sociálek. Přestavěny byly
investicí 900 tisíc korun na 6 kanceláří.
Obratem jsme je pronajali a slouží tak nejen nájemníkům, ale i bílovické veřejnosti,
třeba jako kadeřnictví či kosmetika.
Na podzimním zastupitelstvu jsme
schválili zadání pro vypracování koncepce
celého území Mlýnského ostrova a jeho
okolí. Definovali jsme jednotlivá území
a projektantům dali zadání, co bychom
si zde představovali, upozornili je na
případná úskalí a přiložili i fotografie naší
představy budoucího stavu.
Termínem pro odevzdání práce je pro
projektanty duben 2019 a předpokládáme, že jimi vyhotovená územní koncepce
bude schvalována na zastupitelstvu obce

v červnu t.r. Do koncepce musí být zakomponována již vyprojektovaná nová lávka
přes řeku v místě stávající lávky, s jejíž
stavbou započneme příští rok. V zadání
dostali např. propojení nové lávky s ostrůvkem pomocí dřevěného mostku přes
Časnýř spolu s úpravou břehu řeky formou
posedových plat. Přední zahradu mlýna
u lávky chceme věnovat areálu pro děti
a mládež: víceúčelové hřiště s umělým
povrchem na basketbal, volejbal, malou
kopanou; dětské hřiště, prolézačky, prvky
s využitím blízké řeky - požadujeme využít
k oddychu i břeh řeky, realizovat výsadbu
stromů, apod. Zadní zahrada směrem
ke splavu by měla být klidným parkem
na procházky po dřevěných chodnících
s lavičkami, vysadíme zeleň, zpřístupníme
břeh řeky. U splavu chceme zřídit říční
dřevěnou plovárnu s molem pro vstup do

VÁNOČNÍ BĚH
RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA
S VELKOU ÚČASTÍ

Oddíl atletiky TJ Sokol Bílovice nad Svitavou pořádá už od roku 1978 Vánoční běh
Rudolfa Těsnohlídka. Závod svým názvem
vzdává hold dobrému člověku, spisovateli
a novináři Rudolfu Těsnohlídkovi, jenž v Bílovicích žil a pracoval a patřil mezi skupinu
kamarádů, kteří společně našli v lese
kousek nad studánkou Leoše Janáčka
opuštěné dítě, které známe jako Lidušku.
To je také důvodem startu a cíle většiny
tratí na palouku kousek pod Liduščiným
památníkem. Dlouholetým ředitelem Vánočního běhu je Igor Cívka mladší.
Závod se konal v sobotu 8. prosince
a po mnoha letech hrál v jeho prospěch

kalendář Brněnského běžeckého poháru,
který měl výjimečně volnou prosincovou
sobotu mezi závodem v Okrouhlé a ve
Vranově u Brna. Závodníci se nemuseli
rozhodovat, jestli dají přednost závodu,
který je počítán do celkového pořadí BBP,
nebo závodu bez příslušnosti k nějakému
poháru. Organizátoři se snažili být připraveni na větší množství účastníků, ale ne po
všech stránkách se to povedlo.
Registrace závodníků nejmladších a žákovských kategorií probíhala ve sborovně
sokolovny od osmi hodin a souběžně s tím
organizátoři s pomocníky plnili tašky pro
tři nejrychlejší v každé kategorii věcnými

řeky. Zahradu u splavu zpřístupníme i přes
náhon řeky z Fügnerova nábřeží torzem
naší dnešní staré lávky. Spojovací cesta
kolem řeky propojí přední a zadní zahradu
a přes lávku u náhonu tak vytvoří okruh.
Průmyslová část mlýna s byty by měla
zůstat v stávajících hranicích. Postupně
chceme prázdnou budovu mlýnice opravit
a přestavět pro komerční využití; jednáme
např. s pivovarem nebo provozovatelem
posilovny. Prostory bychom ale rádi využili
nejen komerčně, ale i pro potřeby občanů:
ordinace, sauna... Zásadní věcí pro jakékoli
využití je napojení areálu na kanalizaci,
k čemuž zatím nedošlo - kanalizace je
svedena do jímky na vyvážení. Projekt
na odkanalizování areálu je tak naším
nejbližším cílem.
S částí Mlýnského ostrova přiléhající silnici na Adamov počítáme k zastavění pro
budoucí rozšíření silnice včetně chodníku.
První verzi projektu nám už Jihomoravský
kraj předložil k připomínkám. Zvláště tuto
akci, byť stavěnou a placenou krajem, se
snažíme co nejvíce urychlit.
MARTIN VOZKA

cenami od mnoha sponzorů. Už tradičně
jsme připravili i krátkou klesající rovinku
pro ty nejmladší děti, co nejsou školou
povinné. Po deváté hodině se rodičů
a trenérů s dětmi objevilo tak mnoho, že
se musel zrychlit zápis dětí. Organizátoři
se přesunuli po deváté hodině na místo
startu, který byl na palouku vedle stráně
zvané Smrtelka. Registrace přijímal Martin
Šerák mezi pomáháním s přípravou jednotlivých startů, Igor Cívka starší startoval
běhy pistolí, Igor Cívka mladší měřil čas
všem závodníkům.
Nejmladších dětí přihlásili rodiče šest
a na prvních třech místech doběhli: David
Šenkýř, Eliška Kalousková a Lubomír Kolář
(mimobílovičtí). Za nejmladší žactvo 1 (rok
nar. 2011-2012) vystartovalo na trať třináct
dětí. Nejrychlejší bez ohledu na pohlaví
byli: Ester Vlachová (Orel Vyškov), Nella
Marešová (ŠAK Židlochovice), Vojtěch
Tuza (Brno). Nejmladšího žactva 2 přišlo
ještě víc – devatenáct, což naznačilo celkovou hojnou účast. Nejrychleji doběhli:
Radek Aleš (ZŠ Krásného), Stela Navrá-
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tilová (AC Moravská Slávia). Občas bylo
trochu náročnější děti sehnat dohromady
na start na trať dlouhou 385 m.

Účastníci běhu, foto M. Šerák

Následovaly kategorie Přípravky (rok
nar. 2007–2008) – dívky a hoši. Dívek
vystartovalo na trať jedenáct a nejrychleji
byly v cíli: Lucie Doněčková (ŠAK Židlochovice), Stela Tomanová (Orel Vyškov)
a Pavlína Doběšová (AC Mor. Slávia). Hochů bylo o tři méně a nejlépe závod zvládli
Ondřej Bartoš (AC Mor. Slávia), Vojtěch
Tomáš (Sokol Řícmanice) a Robert Chmelík
(SK Radiosport Bílovice n. Sv.). Z Bílovic
startovali v přípravce jen čtyři závodníci.
Lidí se kolem startu/cíle pohybovalo více
než organizátoři bývali zvyklí, což je těšilo. Nyní přišel na řadu delší okruh, který
měřil 750 m a kategorie mladších žákyň,
kterých přišlo poskrovnu – jen čtyři. Doběhly v tomto pořadí: 1. Veronika Vacková
(ŠAK Žid.), 2. Petra Kutějová (za AK Olymp
Brno z Bílovic), 3. Lenka Dostálová (Sokol
Bílovice n. Sv.) a 4. Barbora Dvořáková (AC
Track&Field). Žáků nakonec odstartoval
stejný počet na dvojnásobnou trať, i když
přihlášených bylo o dva více. Doběhli v pořadí: Matyáš Urbánek (BYAC Brno), David
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Kučera, Petr Bunža a Jan Liška (všichni tři
Sokol Bílovice n. Sv.).
Závod byl přerušen vyhlašovacím ceremoniálem všech odběhnutých kategorií,
který probíhal přímo na louce před reklamním bannerem a plachtou se jmény
partnera závodu, obchodu Sanasport.
Hlavními sponzory byli mimo jiné: Obec
Bílovice nad Svitavou, Nábytek s duší
(výroba ve mlýně), MiPoN (ponožky z Moravského krasu), čerpací stanice FORS,
T-shock (textil a hrnky s potiskem), Trusted Network Solutions, potraviny Lefner,
Pojišťovna Kooperativa a Českomoravská
stavební spořitelna.
Po vyhlašování přišly na řadu obvykle
početně „chudé“ kategorie starších žákyň
a žáků (rok nar. 2002 - 2003). Ze starších
žákyň doběhly po absolvování patnácti set
metrů kousek po sobě Zuzana Smejkalová
a Nela Havlíčková (obě z AC Mor. Slávia)
s odstupem osmi sekund. Po čtrnácti
sekundách doběla Karolína Hladká z Bílovic a po dalších třiceti sedmi sekundách
Kateřina Kučerová taktéž z Bílovic. Starších žáků rychle vyrazilo na trať (2490
m dlouhou) o jednoho víc a na prvních
třech místech doběhli: Albert Chmelík (SK
Radiosport Bílovice) za 12:14, Jiří Morávek
(Sokol Bílovice n. Sv.) za 12:39 a Tomáš
Chlup (AC Track&Field Brno) za 14:42.
Podobně to vypadalo v dorostenecké
kategorii, kde běželi dvě dorostenky a tři
dorostenci na stejně dlouhé trati jako

Vítězky kategorie přípravka,
foto M. Šerák

starší žáci. První byla Barbora Názlerová
(AC Mor. Slávia) a druhá Eva Zabloudilová
(AK Olymp Brno) s časy 12:57 a 13:01.
V dorostencích zvítězil Martin Pohanka
před Ondřejem Němcem a Františkem
Křívánkem. Byl to malý přebor klubu AC
Moravská Slávie.
Během jednotlivých běhů se stále přihlašovali další muži a ženy, což znamenalo
rekordní účast dospělých. Žen vyrazilo na
trať dlouhou 4150 m šestnáct, první byly
v cíli: Barbora Jurová (Brno), Veronika
Burešová (ABND Racing Team) a Anežka
Langhammerová (Orel Židenice). Mužů
vystartovalo po doběhnutí žen třicet osm
a nejrychlejší byl Pavel Bureš (ABND Racing Team) před Petrem Jeřábkem (Velká
Bíteš) a Ondřejem Němcem (AC Moravská
Slavia Brno).
Protože organizátoři nebyli zvyklí na tak
velkou účast, bohužel došel čaj ve várnici
před doběhnutím mužské kategorie. Také
některým závodníkům chybělo zázemí budovy pro převlékání. Celková účast dosáhla 133 závodníků, což překonalo rekord 102
účastníků z roku 2015. I když nebyli tzv.
na bedně, ve většině kategorií startoval
alespoň jeden Bílovčák. Organizátoři děkují všem účastníkům a zvou vás na Jarní
běh 13. dubna 2019. Detailní informace
najdete na webové stránce http://behy.
bilovice.info a na facebookové události
stejného jména.
MARTIN ŠERÁK

VÁNOČNÍ TURNAJ VE

STOLNÍM TENISE

Ve vánočním čase minulého roku se
konal tradiční bílovický Vánoční turnaj ve
stolním tenise, který pořádá už mnoho let
oddíl stolního tenisu. Turnaj má dlouholetou historii s několika „přetržkami“, kdy
se nekonal. Od členů své rodiny vím, že
mnoho let byl organizátorem turnaje strýc
Bohumír Bednařík - hlavně v sedmdesátých a možná počátkem osmdesátých let.
Turnaj jsme pořádali z tradice 26. prosince, tedy tzv. „na Štěpána“, se začátkem
v devět hodin. Udělali jsme malou změnu
a předem jsme avizovali, že registrovaní
hráči (členové České Asociace Stolního Tenisu – ČAST a hráči vyšších úrovní soutěží
Brněnského Rekreačního Stolního Tenisu
– BreST) a neregistrovaní hráči budou mít
oddělené soutěže (skupiny). Začnu popisem soutěže registrovaných hráčů, i když
soutěže probíhaly současně – registrovaní
hráli na jednom stole a neregistrovaní hráli
na třech stolech.
Registrovaných hráčů přišlo sedm,
z toho Michal Matysík z Bílovic nad Sv.
hraje BreST, Aleš Vystrčil z Kanic hraje
Okresní soutěž Brno-venkov a ostatní
hráči Mojmír Spurný (za Líšeň), Jan Kozák
(předseda oddílu), Tomáš Meluzín, Jaroslav Zach a Petr Uličný (všichni za TJ Sokol
Bílovice nad Svitavou) hrají Městskou
soutěž stolního tenisu Brno. Těchto sedm
hráčů hrálo ve skupině každý s každým na
vítězné sety. Pořadí ve skupině:
Poř.

Jméno

Výhry

Skóre setů

1

Mojmír Spurný

4

10-5

2

Michal Matysík

4

9-6

3

Jan Kozák

4

8-4

4

Tomáš Meluzín

4

8-6

5

Aleš Vystrčil

3

7-8

6

Jaroslav Zach

2

7-8

7

Petr Uličný

0

0-12

Do semifinále registrovaných hráčů
postoupili první čtyři hráči a následně už
se hrálo dle pravidel na tři vítězné sety.
V prvním zápase porazil Mojmír Spurný

domácího Tomáše Meluzína 3:1 a ve druhém zápase zvítězil domácí Jan Kozák
nad Michalem Matysíkem taktéž 3:1.
Zápas o třetí místo by velmi vyrovnaný
a po dlouhém boji zvítězil Michal Matysík
nad Tomášem Meluzínem 3:2. Finále mělo
rychlejší spád a Jan Kozák porazil Mojmíra
Spurného 3:1. Gratuluji hráčům na prvním
až čtvrtém místě!
Osmnáct neregistrovaných hráčů jsme
rozlosovali do tří skupin tak, že hráči odjinud a domácí hráči byli ve všech skupinách. Ve skupině A měly zápasy podobný
průběh a končily výsledkem 2:0, získat
jeden set v prohraném zápase dokázal
jen Martin Šerák proti Evženu Eberhardovi
a Milan Blažkovič proti Pavlu Hezinovi (oba
z Brněska). Pořadí ve skupině:
Poř.

Jméno

Výhry

Skóre setů

1

Pavel Hezina

5

10-1

2

Milan Blažkovič

4

9-2

3

Peter Kettmann

3

6-4

4

Evžen Eberhard

2

4-7

5

Jan Hrňa

1

2-8

6

Martin Šerák

0

1-10

Ve skupině B byl jen jeden „mimobílovický“ hráč, Rostislav Hezina z Obřan. Dva
hráči jsou mimobílovští tak trochu, protože
bydlí v chatě u řeky před prvním tunelem.
V této skupině skončili výsledkem 2:1
„celé“ tři zápasy: Radek Toman s Alešem
Mrvou, Rostislav Hezina s Alešem Mrvou
a Barbora Janoušková s Lukášem Hrňou.
Výsledné pořadí ve skupině i s úspěšností:
Poř.

Jméno

Výhry Skóre setů

1

Rostislav Hezina

5

10-1

2

Aleš Mrva

4

9-3

3

Radek Toman

3

7-4

4

Petr Opletal

2

4-6

5

Barbora Janoušková

1

2-9

6

Lukáš Hrňa

0

0-10

Ve skupině C nebyl z Bílovic jen Tomáš
Kejla, který dorazil na Vánoční turnaj již
podruhé. Ve skupině C sehráli hráči jen
jeden třísetový zápas, a to Jakub Toman
proti Stanislavu Hrňovi 2:1.
Poř.

Jméno

Výhry

Skóre setů

1

Tomáš Kejla

5

10-0

2

Antonín Svoboda

4

8-2

3

Robert Míka

3

6-4

4

Jiří Halus

2

4-6

5

Jakub Toman

1

2-9

6

Stanislav Hrňa

0

1-10

Do finálového pavouka na dvě prohry postoupili první dva hráči z každé
skupiny a dva hráči ze třetích míst ve
skupinách. O jejich pořadí rozhodlo skóre
vyhraných/prohraných sad a při rovnosti
jednosetový zápas. Ze třetích míst postoupili do pavouka Robert Míka a Radek
Toman. Díky pravidlu dvě prohry se hráč
s jednou porážkou mohl probojovat až
na druhé místo. Finálový pavouk měl
místy rychlý spád s jasným výsledkem
3:0, ale také několik napínavých soubojů
končících 3:2 (2:3).
Vánoční turnaj vyhrál Tomáš Kejla, druhé místo vybojoval v opravném pavouku
Aleš Mrva také díky tomu, že zápas o celkové druhé místo mu Rostislav Hezina
vzdal z časových důvodů. Rostislav tedy
skončil třetí. Na čtvrtém místě skončil
Milan Blažkovič, na děleném pátém až
šestém místě Pavel Hezina a Radek
Toman a na sedmém až osmém místě se
umístili Robert Míka a Antonín Svoboda.
Turnaj se vydařil a počtem účastníků
překonal loňský turnaj o jednoho hráče.
Tentokrát jsme pro hráče nestihli nakoupit a připravit občerstvení, ale jen čepované pivo Otakar od pivovaru Polička.
Ceny pro hráče jsme nakoupili převážně
ze startovného, pár cen jsme dostali od
sponzorů T-shock.eu, MiPoN, Petr Uličný
(kalendáře s tématikou stolního tenisu),
kterým tímto děkuji. Pro tento rok zvážíme, jestli ponechat datum turnaje 26.
prosince, případně jestli by pro hráče
nebyl lepší čas odpoledne až večer, místo času od devíti do zhruba dvou hodin
odpoledne.
MARTIN ŠERÁK
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Komise pro regionální rozvoj obce Bílovice nad Svitavou
ve spolupráci s KČT HORAL a za mediální podpory Českého rozhlasu Brno
pořádá 1. ročník souboru dálkových pochodů 6, 15, 25, 35 km

SILVESTROVSKÝ BĚH

KRAJEM LESŮ, VOD A STRÁNÍ

29. ročníku Silvestrovského běhu do
schodů se zúčastnilo 171 závodníků.

DO SCHODŮ
S LIŠKOU BYSTROUŠKOU VE ZKRATCE
13. DUBNA 2019

START: Bílovice nad Svitavou, Sokolovna 8.00–10.00 hod.
CÍL: Bílovice nad Svitavou, Sokolovna
do 18.00 hod.
STARTOVNÉ: Vaše účast zdarma, pamětní list, razítko akce
OBČERSTVENÍ: Drobné občerstvení
v místě startu a následně cíle, po
cestě z vlastních zásob či v hospůdkách po trase

PĚŠÍ TRASY

6 km KOČÁRKOVÁ – od Sokolovny po
zelené značce k rybníčku (odpočívadlo
„Liduščin památník“), odtud doprava přes
dřevěný most po lesní cestě do kopce až
k odpočívadlu „Vyhlídka nad nádražím“,
odtud po hřebeni k odpočívadlu „Přístřešek u Křížku“ a zpět po lesní cestě směrem
do Bílovic k Sokolovně.
15 km – od Sokolovny po červené značce
směr Brno až k rozcestníku „Těsnohlídkovo
údolí – lávka“, dále po modré k rozcestníku
„Šumbera pomník“, odtud po žluté směr
Muchova bouda k rozcestníku „Říčky –
koupaliště“, dále po modré směr Ochoz
k rozcestníku „Kaprálův mlýn-skautská
základna“ (po modré samokontrola, obsluha restaurace Ranč u Jelena /Jelínkův
mlýn Vám dá razítko do listu účastníka),
dále po žluté směr Bílovice nad Svitavou,
Sokolovna.

25 km – od Sokolovny po žluté značce
směr Ochozská jeskyně až k rozcestníku
„Kaprálův mlýn-skautská základna“, dále
400 m po modré značce k Jelínkovu mlýnu
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(od 9.30 samokontrola, obsluha restaurace Ranč u Jelena /Jelínkův mlýn Vám dá
razítko do listu účastníka), zpět po modré
na Ochoz, dále po modré až k rozcestníku
Nový Dvůr, odtud po zelené směr Křtiny
(samokontrola, obsluha hostince u Farlíků
Vám dá razítko do listu účastníka), ze Křtin
po modré značce k rozcestníku „Výpustek-jeskyně“, odtud po červené značce směr
Babice nad Svitavou a následně opět po
červené Bílovice nad Svitavou, Sokolovna.

35 km – od Sokolovny po žluté značce
směr Ochozská jeskyně až k rozcestníku
„Kaprálův mlýn-skautská základna“, dále
400 m po modré značce k Jelínkovu mlýnu
(od 9.30 samokontrola, obsluha restaurace Ranč u Jelena /Jelínkův mlýn Vám dá
razítko do listu účastníka), zpět po modré
na Ochoz, dále po modré až k rozcestníku
Nový Dvůr, odtud po zelené směr Křtiny
(samokontrola, obsluha hostince u Farlíků
Vám dá razítko do listu účastníka), ze Křtin
po modré značce k rozcestníku „Výpustek-jeskyně“, odtud po červené značce
směr Babice nad Svitavou k rozcestníku,
odtud po zelené značce směr Adamov
k rozcestníku „Adamov - zast., žst., rozc.“,
dále po modré směr Útěchov k rozcestníku „Útěchov MHD“, od rozcestníku po
zelené (v obci Útěchov samokontrola,
obsluha restaurace „Za sedmero“ Vám dá
razítko do listu účastníka), až do Bílovic
nad Svitavou, Sokolovna.
Trasu si volí každý sám dle vlastních
sil a uvážení. Ztracence nehledáme.
Účast na této akci je na vlastní
nebezpečí!!!

ZDE UVÁDÍME NĚKTERÁ NEJ:

Nejlepšího času dosáhl Michal Suchánek, a to 22,51 s.
Nejrychlejší ženou se stala Šárka
Chřibková s časem 31,45 s.
Nejrychlejší pes vyběhl i se svým
pánem za 27,72 s.
Nejstarší účastník zdolal schody ve
svých 75 letech.
Nejpočetnější byla kategorie mužů
40 – 54 let s 25 závodníky.
Zúčastnilo se nejvíce děvčat za
posledních 6 let a ke všemu bylo
nejkrásnější silvestrovské počasí za
poslední 3 roky.
Z tohoto výčtu je zřejmé, že o hodnotné sportovní výkony rozhodně nebyla nouze a na své si zcela jistě přišli
závodníci i diváci. Pro všechny, i pro ty,
kteří byli o tento zážitek ochuzeni, se za
zhruba 300 dní nabízí další, tentokrát
jubilejní 30. ročník. Za nás organizátory
slibujeme, že se do té doby pokusíme
o další drobná vylepšení a budeme se na
Vás všechny pod schody u nádraží těšit.
Na závěr děkujeme všem sponzorům
a pomocníkům, bez nichž by žádná NEJ
nebyla.
Za SK Radiosport
PAVLA A IVO HAŽMUKOVI

KOMISE PRO DĚTI A RODINU VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KOMISE
PRO DĚTI
A RODINU

ČTVRTEK 4. DUBNA 2019, OD 15:00 DO 18:00
Kulturní sál Obecní hospody, Bílovice nad Svitavou, vstup ZDARMA

MEDIÁLNÍ
KOMISE
VYHLAŠUJE

FOTOSOUTĚŽ
GRAFICKOU
O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE BÍLOVIC
Nejlepší fotografie budou zařazeny do kalendáře obce pro rok
2020, v němž budou prezentováni i vítězové soutěže. Fotografie
budou také vystaveny na konci roku 2019 v obřadní síni obce.
Fotografie musí znázorňovat místa spjatá s Bílovicemi nad Svitavou – dominanty obce, kostel
či jiné budovy, lesy, řeku Svitavu a podobně a mohou zachycovat kterékoliv roční období.
Z důvodu reprodukce ve formatu A2 musi mít fotografie tuto velikost při min. rozlišení 200 DPI
(velikost 5 MB a více). Účastí v soutěži dáváte vyhlašovateli povolení nakládat s fotografiemi
ve prospěch obce, např. k propagačním účelům. Uzávěrka je 30. 9. 2019.

Odkaz na fotografie uložené v cloudu (např. Úschovna) zasílejte na:
zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz, předmět zprávy: FOTOSOUTĚŽ

 CENA fotoaparát Canon EOS 200D + EF-S 18–55mm
 CENA Externí 1TB disk Maxtor  CENA Externí 500 GB disk WD Elements
 CENA Paměťová karta SanDisk Extreme  CENA Paměťová karta SanDisk Extreme  CENA Paměťová karta SanDisk Extreme
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www.bilovicens.cz

KÓD PRO STAŽENÍ
MOBILNÍ APLIKACE

V rámci elektronizace veřejné správy jsme pro vás zřídili
PORTÁL OBČANA, prostřednictvím kterého můžete učinit
podání vůči obci či úřadu z pohodlí domova a MOBILNÍ
APLIKACI, která bude sloužit jako doplněk webových
stránek přinášející aktuální informace přímo do kapsy.
V návaznosti na tento projekt vznikly i NOVÉ WEBOVÉ
STRANKY na adrese www.bilovicens.cz, které jak doufáme
budou v mnohém přehlednější a díky responzivnímu
designu i přístupné z mobilních zařízení.

obcan.bilovicens.cz

www.bilovicens.cz

