
BÍLOVICKÝ
březen 2020 | vydává Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou

01 20
20

O VODĚ NEJEN
TÉMA

V BÍLOVICÍCH

ZPRAVODAJ

RC ŽIRAFA V NOVÉM 
KOMUNITNÍM CENTRU

PŘEDSTAVITELKY
ČESKÉ JUSTICE
V BÍLOVICÍCH

VALENTÝNSKÝ
PLES ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY



REDAKČNÍ
SLOUPEK

Milí čtenáři, setkáváme se poprvé 
v roce s magickým číslem 2020. Krásné 
číslo. Snad nám všem přinese jenom ty 
dobré věci života.

Věřím, že zima je již za námi. Vstáváme 
už za světla, a  tak nám ani nevadí, že 
musíme do práce nebo za povinnostmi, 
svět kolem je pěknější.

Nevím proč jsem si vzpomněl na můj 
slabikář z první třídy. Panečku, to už je 
let. Byl rozdělen podle ročních období. 
A opravdu, tak jak v něm bylo napsáno 
s odpovídajícími obrázky, vše odpovídalo 
skutečnosti venku, stačilo vyhlédnout 
z okna. Podzim byl podzimem, zima zimou, 
jaro a  léto nevyjímaje. Nemáte stejný 
pocit jako já, že se nám roční období 
v  posledních letech rozplynula pouze 
do dvou částí roku, jedné, kdy je sucho 
a horko a pak té druhé, která neví, zda je 
podzimem nebo zimou, samozřejmě také 
s minimálním přídělem srážek, než na jaké 
jsme byli zvyklí? Zvláštnost letošní zimy 
podtrhuje i fakt, že byla podle meteoro-
logů nejteplejší zimou v Evropě od roku 
1981, kdy se tato měření zaznamenávají.

Rok 2020 nám hned v  úvodu nadělil 
zkoušku odolnosti našeho zdraví. Média 
na nás každý den doslova chrlí nové 
a nové informace o onemocnění korona-
virem COVID-19, které přerostlo v pan-
demii. Kolikátá zkouška je to pro lidstvo? 
Jsem optimista, určitě to zvládneme 
a život půjde dál.
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Chci však psát o  jaru. Venku se 
všechno mění. Malé zelené lístky se 
derou z větví ven za sluncem, první 
květiny se už nemohou dočkat a ve 
vzduchu je cítit „něco“ nepopsatelně 
svěžího. Slyšíme zpěv ptáků a  hla-
sy všemožné havěti. Lidé mluví víc 
uvolněně a možná i víc nahlas a jsou 
veselejší. I  v  tom hlomozu a  ruchu 
věcí neživých jakoby byla najednou 
radost, že už ty plískanice, mráz a sůl 
máme za sebou. Do skříní, komod 
a  botníků můžeme konečně odložit 
zimní oblečení a obuv. Úleva veliká. 
A  tak hned vedle léta: „Jaro budiž 
pochváleno“.

Toto číslo zpravodaje částečně 
věnujeme vodě, tolik diskutované 
zejména v posledních letech pro její 
stále se zvyšující nedostatek, i naše 
nehospodárné zacházení s ní. Našim 
cílem nejsou odborné studie ani po-
lemiky, chceme jen připomenout onu 
samozřejmost, že voda stále zůstává 
jednou z  nejdůležitějších podmínek 
života na naší planetě.

Příští číslo Bílovického zpravodaje 
chceme věnovat zejména turistice, 
poznávání pamětihodností a  krás-
ných míst u  nás v  Bílovicích. Pokud 
vás napadnou témata, která byste 
chtěli, aby se na stránkách zpravodaje 
objevila, neváhejte a dejte nám vědět. 
Je u nás stále co objevovat.

Přeji vám za celou redakci hodně 
zdraví, dobrý rok, dobré dny, a  jak 
je mým zvykem, každý den alespoň 
jednu dobrou zprávu.

ZA REDAKCI BÍLOVICKÉHO  
ZPRAVODAJE PAVEL KOVÁČ 

Na stránkách Bílovického zpravodaje se 
v roce 2020 setkáváme poprvé. Přeji vám 
všem, aby to byl pro vás rok úspěšný, byl 
plný pohody, štěstí a naplnění všech va-
šich přání a cílů, které jste si předsevzali. 
Vám i vašim nejbližším přeji hodně zdraví 
a spokojenosti.

Při výčtu událostí a akcí, které se po-
dařily, ale i  těch, které jsou připraveny 
na tento rok, zopakuji to, co říkám často. 
Realizace záměrů vedení obce pro zlepšo-
vání života občanů Bílovic nelze vymezit 
vždy kalendářem. Akce se často prolínají 
z roku na rok.

Od prosince minulého roku provozuje 
obec novou minibusovou linku, která by 
měla zlepšit celkovou dostupnost okrajo-
vých části obce s jejím centrem, ale součas-
ně zajistit návaznost na stávající dopravní 
obslužnost v obci, kterou zajišťují ostatní 
dopravci. Vytíženost a prospěšnost této 
linky zatím stále monitorujeme. V polovině 
roku rozhodneme, zda je tato služba pro 
občany efektivní a bude ji možno přijmout 
jako trvalé systémové doplnění celkové 
dopravní obslužnosti obce. První ohlasy 
zejména ze strany seniorů, školáků a ma-
minek s malými dětmi jsou zatím příznivé.

Jsou dokončeny nástupní zálivy autobu-
sových zastávek Cihelna a Obřanská. Bylo 

Elektrikář – opravy, revize.
Tel.: 797 676 748

Dodávka - Montáž - Servis plynových 
kotlů, tepelných čerpadel, otopných 
systémů
tel: 732 180 660, www.mastos.cz

řádková inzerce



SLOVO 
STAROSTY
dokončeno Komunitní centrum v budově 
bývalé knihovny, jehož slavnostní otevření 
se uskutečnilo 28. 2. 2020. Také sociální 
byty jsou před dokončením.

Co přinese rok 2020? Farmářské trhy, 
které se budou konat jednou za mě-
síc, vždy ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 
hod., v  termínech: 16. dubna, 14. května 
a 11. června. Tyto termíny najdete na webu 
obce, na facebooku nebo na samostat-
ných plakátech.

V lednu tohoto roku jsme podávali žá-
dosti na MMR ČR o dotace na Bílovickou 
rozhlednu, dále na pumptrackové hřiště 
v  lokalitě U hrušky (bývalá plynová sta-
nice) a opakovaně na multifunkční hřiště 
ve vnitrobloku základní školy. V současné 
době je připravena potřebná dokumenta-
ce a vyřizují se všechna stavební povolení 
pro výstavbu multifunkčního hřiště na 
Polance, určeného zejména teenagerům. 
Tato stavba bude realizována z prostředků 
obce a  zahájení očekáváme na podzim. 
Uzavře se tak vybavenost pro sportovní 
a  volnočasové aktivity všech věkových 
kategorií v této části obce. Letos se bude 
také realizovat stavba tlakové kanalizace 
na Havlíčkové ulici. Stavební řízení i  ko-
munikace s vlastníky pozemků je v závě-
rečné fázi.

Chystáme další ročník populární Bílo-
vické křižovatky, která se opět uskuteční 
na hřišti za sokolovnou, nebude to tedy 
zatím na Mlýnském ostrově, jak jsme 
původně plánovali. Datum je stanoveno 
na 13. června 2020. Programová část je 
již dokončena, ale nebudu ji zatím pro-
zrazovat. Vše se dozvíte na plakátech 
v pravý čas.

Novinkou je záměr v  místě naproti 
Obecní hospody (bývalý dům paní Trn-
kové) postavit parkoviště, dům služeb 
a novou hasičskou zbrojnici. Chceme sem 
přesunout i ordinace lékařů a budou zde 

také některé obchody se spotřebním zbo-
žím a službami pro naše občany.

Intenzivně pracujeme na projektu Mlýn-
ského ostrova, jehož konečná realizace 
přinese celou řadu významných bonusů 
pro zvýšení kvality společenského života 
v naší obci.

Připravujeme aktualizaci mobilní apli-
kace stávajícího propojení s webem obce 
o  další benefity – Bílovický zpravodaj 
v PDF, vysílání bílovické televize na youtu-
be kanálu. Současně bude v nové aplikaci 
zajištěno sdílení informačního dopravního 
systému Jihomoravského kraje (občané si 
budou moci zjistit návaznost všech do-
pravních linek v Bílovicích nad Svitavou). 
Mobilní aplikace se dočká i změn celko-
vého vzhledu.

Určitě jste si všimli, že začala rozsáhlá 
rekonstrukce vlakového nádraží, která 
bude pokračovat rekonstrukcí železnič-
ní dráhy a  potrvá přibližně až do roku 
2023. S celkovými rekonstrukcemi budou 
provedeny také některé stavební úpravy 
přístupu k nádraží, tak jak se na nich obec 
s  dodavatelem stavby pro České dráhy 
dohodla. Bude mimo jiné postavena pro-
tihluková stěna v úseku ulice Komenského, 
nově vytvořený podchod pod kolejemi na 
stranu k nádražní budově od stávající za-
stávky autobusů a na straně nádraží bude 
vybudována přístupová rampa, tak jak je 
tomu u vlaků jedoucích do Adamova.

Obec se dohodla spolufinancovat a re-
konstruovat společně s Centrem volného 
času Brno – Lužánky minigolfové hřiště, 
které se nachází za tenisovými kurty, 
přičemž CVČ Lužánky budou nájemcem 
tohoto zařízení, aby svému účelu mohlo 
hřiště sloužit už v této turistické sezóně.

Přeji vám krásně strávené jaro a veselé 
Velikonoce.

MIROSLAV BOHÁČEK 
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JEDNÁNÍ | 11. 12. 2019
Rada obce schválila

 » Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 11/2019/D ze dne 30.5.2019, 
kterým se rozšiřuje I.  etapa pro-
jektu úpravy areálu Mlýnského 
ostrova.

 » smlouvu o  dílo 15/2019/SoD na 
„Zpracování architektonické studie 
dostavby centra obce“. Zhotovitel: 
P.P. Architects s.r.o.

 » zapojení obce do projektu „Šla-
panicko – zavedení door-to-door 
systému svozu tříděných odpadů“ 
ve svém katastru a hodlá rozdělit 
žádané nádoby na tříděný odpad 
mezi své občany.

 » zapsání sídla spolku Žirafa Bílovice, 
z.s., IČ 27019683 na adresu Komu-

nitního centra: Fügnerovo nábřeží 129, 
Bílovice nad Svitavou, 664 01 s účin-
ností od 1.1.2020.

 » vzor smlouvy o nájmu sociálního bytu, 
podle kterého budou uzavírány nájem-
ní smlouvy k sociálním bytům vybudo-
vaným v ulici Husova v Bílovicích nad 
Svitavou s budoucími nájemci.

 » vzor žádosti o  pronájem sociálního 
bytu. Žádosti podle jednotného vzoru 
budou poskytnuty zájemcům o proná-
jem sociálního bytu o určité velikosti 
v ulici Husova v Bílovicích nad Svita-
vou k vyplnění. V žádosti jsou obsa-
ženy podstatné informace o podmín-
kách nájmu bytu pro žadatele.

 » rozpis jednání rad obce, veřejných 
zastupitelstev a  pracovních porad 
v roce 2020.

JEDNÁNÍ | 15. 01. 2020
Rada obce schválila

 » objednávku projektové dokumentace 
„oprava ul. Husova od Kollárovy k mostku“ 
v rozsahu dle nabídky firmy ARGEMA s.r.o. 
IČ:44981049 za cenu 62.000 Kč bez DPH.

 » Kupní smlouvu č. 1/2020 KS o prodeji 
pozemku nově nazvaného p.č. 239/24 
o výměře 42 m2, na ulici Jiráskova.

 » kupní smlouvu 2/2020/KS na prodej 
traktoru JOHN DEERE 2320 s  čelním 
nakladačem, čelní radlicí ORL 1600 
a rozmetadlem Matev SPRX 250 za cenu 
220.000 Kč.

 » podporu projektu „Komunitní zahrada 
Bílovice“. Žádost bude podána v rámci 
Grantu VIA, neziskovou organizací Žirafa 
Bílovice, z.s., IČ: 27019683,. Obec bude 
projekt kofinancovat ve výši 100.000 Kč 
z rozpočtu obce.

JEDNÁNÍ | 29. 01. 2020
Rada obce schválila

 » navýšení nájemného o  meziroční míru 
inflace 2,8 % na rok 2020 u pronajatých 
prostor sloužících podnikání.

 » stavební záměr stavby „2 RD Bí-
lovice, Na Nivách“ na parcelách č. 
390/1,12,14,16,18,21 a 22.

 » stavební záměr „Novostavba RD v Bí-
lovicích nad Svitavou, Nad Melatínem, 
p.č. 414/14 a 414/12“ dle předložené PD.
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA

Díky realizaci projektu byla opravena 
místní komunikace v  ulici Tyršova 
v  obci Bílovice nad Svitavou. Zatímco 
oprava místní komunikace byla provede-
na v původních rozměrech, resp. ve stej-
ném půdorysném uspořádání, výškovém 
a směrovém členění původní komunikace 
(šířka komunikace 3,5 m a délka 78 m), 
tak navíc oproti původnímu tvaru 
komunikace vznikla výhybna, a to na 

místě, kde se nacházela plocha upravená 
pro potřeby podélného stání.

Do projektu bylo zařazeno šetrné a efek-
tivní řešení vedoucí k  zadržení vody 
v krajině. Samotný povrch místní komu-
nikace je nově tvořen z betonové dlažby 
umožňující částečný průsak dešťových 
vod, které potom zasakují v průběžném 
drénu. Zbylá část dešťové vody, která 
neprosákne na místě dopadu, je svedena 

do okolních zatravněných ploch. Díky uve-
deným opatřením bude většina dešťové 
vody zadržena v krajině. Navržené opat-
ření zvýší retenci dešťové vody v úseku 
podél opravené komunikace a příznivě 
ovlivní mikroklima v okolním prostředí.

Celkové náklady této investiční akce 
činí 811.255 Kč, přičemž finanční podpo-
ra z prostředků Ministerstva pro místní 
rozvoj pokryla výdaje ve výši 482.720 Kč 
a zbývající část byla hrazena z rozpočtu 
obce. Projekt byl realizován na konci roku 
2019 a zhotovitelem byla společnost BS-
-IMEX, spol. s r.o.

IDA KÁRNÁ 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE  
V OBCI BÍLOVICE NAD SVITAVOU
Projekt realizovaný za přispění prostředků státního 
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
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 » záměr stavby „Rodinný dům Bílovice 
nad Svitavou p.č. 398/1, 397/4, k.ú. 
Bílovice nad Svitavou“.

 » připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ 
a vyvěšení tibetské vlajky 10. března 
2020 na budově obecního úřadu.

JEDNÁNÍ | 12. 02. 2020
Rada obce schválila

 » přílohu č. 1 k  mandátní smlouvě 
č.  1/2007/MS ze dne 16.5.2007 
s  firmou Adavak, s.r.o., Nádražní 
455, 679 04 Adamov. V příloze je 
k datu 01.03.2020 uvedena změna 
počtu spravovaných bytů na 151. 
Havarijní služba bude zajištěna 
nově pro 146 bytů.

 » nové nájemce do sociálních bytů 
o velikosti 2 × 3+kk a 2 × 2+kk.

 » Smlouvu  o   budouc í  smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
č.  103054595/001 „Bílovice n.S., 
p.č. 250/16, příp. NN, Marado-
vá“ - dotčené pozemky obce p.č. 
255/15.

 » smlouvy na hudební produkci Bílo-
vická křižovatka 2020 se skupinou 
Progres 2, POETIKA, Rock/Roll Band 
Marcela Woodmana.

 »
ZPRACOVAL MARTIN VOZKA, 

MÍSTOSTAROSTA 

VÝPIS USNESENÍ

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a určilo za-
pisovatelku, místostarosta přečetl zprávu 
o činnosti rady obce, předsedové výborů 
přečetli zprávy z finančního a kontrolního 
výboru.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
7/2019.

ZO schválilo rozpočet obce na rok 
2020, střednědobý výhled rozpočtu obce 
na období 2021–2023.

ZO schválilo prodej oddělené části 
z pozemku p. č. 239/15 o celkové výměře 
1 044 m², nově nazvaný jako p. č. 239/24 
o výměře 42 m², na ulici Jiráskova, kupní 
cena je stanovena na základě znaleckého 
posudku č. 1359-78/2019 ze dne 7.11.2019 
ve výši 2.000 Kč/m², celková kupní cena 
činí 84.000 Kč.

ZO schválilo mimořádnou odměnu za 
splnění mimořádných nebo zvláště vý-
znamných úkolů obce starostovi a  mís-
tostarostovi obce ve výši dvojnásobku 
nejvyšší odměny, která jim v  průběhu 
kalendářního roku 2019 náležela za výkon 
zastávaných funkcí za měsíc.

ZO schválilo podání žádosti o dotace:
 » na vybudování PARK AND RIDE z do-
tačního programu ITI Brno IROP - výzva 
roku 2020 „Výstavba a  modernizace 
přestupních terminálů a samostatných 
parkovacích systémů V“.

 » na akci „Víceúčelové hřiště ve vnit-
robloku základní školy“, poskytovatel 
MMR, podprogram „Podpora obcí 3 001 
-10  000 obyvatel“, podpora obnovy 
sportovní infrastruktury.

 » na akci „cyklolávka přes řeku Svitavu“, 
z ITI Brno (program IROP), v rámci výzvy 
„Podpora cyklodopravy“.

 » pro stavbu „Bílovická rozhledna“, 
z Národního programu podpory ces-
tovního ruchu v regionech, podpro-
gram Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu, 
dotace MMR.
ZO schválilo zřízení práva stavby 

„Bílovická rozhledna“ ve prospěch obce 
Bílovice nad Svitavou a k tíži pozemků 
ve vlastnictví Mendelovy univerzi-
ty v Brně, a  to na základě přiložené 
Smlouvy o právu provést stavbu. Právo 
se zřizuje jako bezúplatné na dobu 50 
let od uzavření smlouvy. Právo stavby 
zatíží pozemek p. č. 1226/18, lesní po-
zemek o výměře 449 m², který vzniká 
oddělením z  pozemku p. č. 1226/5, 
lesní pozemek o výměře 23,5388 ha. 
Zastupitelstvo souhlasí s  tím, že se 
obec Bílovice nad Svitavou jako sta-
vebník vzdá práva na náhradu škody 
v  souvislosti s  pádem stromů nebo 
jejich částí a  dalšími příčinami, a  že 
toto vzdání se práva bude zapsáno 
k  tíži práva stavby do katastru ne-
movitostí. Zastupitelstvo ponechává 
na Radě obce Bílovice nad Svitavou, 
aby v rámci své působnosti rozhodla 
o  uzavření Smlouvy o  spoluužívání 
lesní cesty „Liduščina cesta“ mezi obcí 
a Mendelovou univerzitou v Brně, jak 
ji předvídá Smlouva o právu provést 
stavbu. Zastupitelstvo obce Bílovice 
nad Svitavou ukládá starostovi a mís-
tostarostovi, aby uzavřeli Smlouvu 
o právu provést stavbu a zajistili zápis 
práva stavby a vzdání se práva na ná-
hradu škody do katastru nemovitostí.

ZO vydalo několik obecně závaz-
ných vyhlášek (OZV):

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentu z důvodu dodržení při-
měřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

KONANÉHO DNE 16.12.2019, ZÁPIS Č.7/2018-2022

TESAŘSKÉ PRÁCE
střechy, pergoly, garážová stání a další 
dřevěné konstrukce. 
www.mj-drevenekonstrukce.cz
jahudka@mj-drevenekonstrukce.cz  
tel. 730 615 264, 723 523 162 

KNIHKUPECTVÍ RYŠAVÝ 
VÁS ZVE K NÁKUPU KNIH
Brno-Židenice, Táborská 30, u  zast. 
Dělnický dům, spoj 75, Po–Pá: 14–18, 
tel.: 775 368 748
Slečna Liška Bystrouška – pověst z bí-
lovických lesů

řádková inzerce
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 » č. 6/2019, o  místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů,

 » č. 7/2019, o místním poplatku ze psů,
 » č. 8/2019, o  místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství,

 » č. 9/2019, o  stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce 
Blovice nad Svitavou.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlou-

vě o dílo č. 7/2019/D na výstavbu „So-
ciální byty v Bílovicích nad Svitavou“.

ZO schválilo Převod bytů - BD 
Vodárenská 700 – rozhodnutí o způ-
sobu výpočtu cen jednotek, vzorové 
kupní smlouvy a související záležitos-
ti. Zvláštní kupní cena každé z  jed-
notek se určí výpočtem jako součet 
základní ceny a  doplatku. Základní 
cena je pro všechny jednotky stejná 

a  činí 6.401  Kč. Doplatek se vypočítá 
pro každou jednotku jako součin podílu 
dané jednotky na nemovité věci, určený 
v  Prohlášení vlastníka, a  výměry souvi-
sejícího vedlejšího pozemku (904 m²) 
a stanovené jednotkové ceny 575 Kč/m² 
souvisejícího vedlejšího pozemku. Zvláštní 
kupní cenu budou mít zájemci, kteří mají 
platně sjednáno právo na budoucí převod 
jednotek, podílů na pozemku pod domem 
nebo parkovacích stání. ZO určuje, že 
nabyvatel jednotky je povinen uhradit 
spolu se zvláštní kupní cenou náhradu 
katastrálních správních poplatků v část-
ce 2.100 Kč (za kolek pro návrh na vklad 
do katastru nemovitostí a kontrolní výpis 
z katastru nemovitostí osvědčující vlast-
nictví k jednotce). ZO následně schválilo 
i vzorovou kupní smlouvu. Dále schválilo 
prodej parkovacích stání u  domu. Cena 
za převod parkovacích stání se stanoví 
pro každé jednotlivé parkovací stání, bez 
ohledu na jeho výměru na částku 5.356 
Kč. ZO schválilo i vzorovou kupní smlouvu.

ZO schválilo převod bytů BD Lesní 
707 - rozhodnutí o způsobu výpočtu 
cen jednotek, vzorové kupní smlouvy 
a související záležitosti. Ceny a veške-
rý postup je shodný jako v předcháze-
jícím bodě.

ZO schválilo zkušební provoz mi-
nibusové linky č. 211 v obci s  tím, že 
provoz bude vyhodnocen na zasedání 
zastupitelstva obce v září 2020. Bude 
provedena analýza využití a potřebnos-
ti linky s tím, že jako hranici pro zacho-
vání potřebnosti linky zastupitelstvo 
považuje průměrný počet přepravova-
ných osob 10 na jednu jízdu. Linka zatíží 
roční rozpočet obce Bílovice nad Svi-
tavou na stránce výdajové ve výši cca 
1 milion korun. Dále schválilo Smlouvu 
o zajištění přepravy osob autobusové 
linky 211 IDS JmK v obci Bílovice nad 
Svitavou mezi Dopravním podnikem 
města Brna, a.s. a  obcí Bílovice nad 
Svitavou.
ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 

V době od vydání minulého zpravoda-
je proběhlo zase pouze jedno veřejné 
zasedání, a to dne 16.12.2019. Jednání 
vedl starosta.

Na zasedání bylo tentokrát relativně 
hodně přihlížejících občanů (9), takže 
zastupitelé nebyli vůči občanům v takové 
„přesile“ jako obvykle.

Zazněly zprávy z  finančního výboru 
a z kontrolního výboru.

Probírala se řada chystaných žádostí 
o dotace. Například nově bude lávka přes 
řeku předkládána pro dotační žádost jako 
cyklolávka, aby zapadla do očekávaného 
dotačního titulu.

Znova se bude také žádat o dotaci na 
nové Park and Ride parkoviště u nádraží 
(místo stavebnin).

Dalším předmětem dotační žádosti 
bude rozhledna, kde o  příspěvek bude 
žádat spolek Časnýř, ale žádost pro spolek 
zpracovává naše obec.

Plánovaný obecní rozpočet na rok 
2020 je 53.494.000 Kč.

Šest milionů ročně obec splácí na úvě-
rech čerpaných při vybudování středu 
obce a na koupení mlýna.

Při zmínce o středu obce a plánova-
ném vrácení zádržného firmě Comfort 
reagoval jeden z  přítomných občanů 
připomínkou k nepěknému vzhledu dře-
věných sloupů knihovny. Místostarosta 
odpovídal, že architekti předpokládají, že 
za 10 let budou sloupy mít jednolitou še-
dou patinu. Občan ještě podotkl, že když 
ale teď po pěti letech vrátíme zádržné 
a po 10 letech se nesplní očekávání na 

zlepšení vzhledu sloupů, budeme si mu-
set opravu zaplatit sami, nebo se smířit 
s tím, že jsou flekaté.

V realizaci projektu sociálního byd-
lení (Husova ul.) se objevily vícepráce, 
které měly několik příčin:
 » tvrdší skála, než se předpokládalo,
 » chyba v projektu garáží,
 » nalezená místnost v podzemí, o které 
se nevědělo,

 » odkrytí zdi vedlejšího domu, která se 
musela ošetřit.
Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu 

na projekt, a to o 616.000 Kč.
Starosta přednesl zdůvodnění na-

vrhovaných mimořádných odměn pro 
sebe a pro místostarostu. Zastupitelé je 
schválili. Odměny byly tedy vyplaceny 
na zákonem maximálně povolené hranici 

CO V ZÁPISE NEBYLO
POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ANEB



(dvojnásobek nejvyššího měsíčního platu), 
konkrétní částka nebyla sdělena.

Probírané majetkové převody byly 
doplněny promítnutím orientačního plánu.

Schvalovaly se náležitosti prodeje/
převodu dalších dvou bytových domů, 
Vodárenská 700 a Lesní 707.

Minibusová linka je spuštěná od pro-
since 2019 na  9 měsíců do zkušebního 
provozu, v  září na podzimním zasedání 
bude vyhodnoceno, jak je využívaná.

Zaujala mě informace, že za odpady má 
zaplatit v roce 2020 v Bílovicích 4 177 
osob. Znamená to, že v  Bílovicích tedy 
žije už přes čtyři tisíce lidí.

Přítomný občan projevil nespokojenost 
s počtem košů, do kterých je možné od-
hazovat psí výkaly. Starosta reagoval návr-
hem, že zadá úkol zastupitelce p. Prudíko-
vé, aby prošla obec a navrhla vhodná místa 
pro instalaci dalších odpadkových košů.

V bodu Různé pozval starosta občany 
na silvestrovský běh do schodů a informo-
val, že na obecním úřadu je do konce led-
na ke koupi nový kalendář s fotografiemi 
z Bílovic, za 180 Kč.

V diskusi se řešilo hřiště na Nivách, 
bezpečnost silničního provozu (zejména 
nebezpečí pro dětské chodce) na Ob-
řanské ulici od kostela nahoru (velká 

rychlost projíždějících aut těsně kolem 
chodníku) a  také v křižovatce u ulice 
Vodárenská, kde řidiči při najíždění do 
ní špatně vidí děti, které do křižovatky 
přicházejí.

Starosta reagoval doporučením, aby 
děti jezdily minibusem či chodily „zadem“ 
po nově zřízených schodech spojujících 
ulicí Vodárenskou a Kozlíkovou. Informoval 
také, že se chystá instalace úsekového 
měření na celé Obřanské, od křížku po 
hřbitov, a u hřbitova bude navíc i static-
ký radar.

Občan z  Havlíčkovy ulice kritizoval 
malý počet veřejných osvětlovacích 
lamp na této ulici. Starosta navrhuje dis-
kutovat jeho názor s obecním garantem 
veřejného osvětlení.

Tentýž občan dále kritizoval, že nový 
chodník na Havlíčkové ulici zbytečně 
ubírá ze šířky silnice, takže autobus nyní 
stojí ve vozovce, a ne mimo, jako stál dřív.

Protože občanovy připomínky byly hod-
ně obsáhlé a početné, vyzval ho starosta, 
aby je přišel s ním prodebatovat na OÚ, 
aby se velmi dlouhou diskusí jednoho 
občana neúměrně neprotahovala délka 
veřejného zasedání.

Občan z Niv se ptal na možnost výsad-
by stromů na Soběšické ulici. Reagovala 

zastupitelka V.  Bartáková informací, že 
v této záležitosti budou prověřeny majet-
kové poměry pozemků kolem ulice Sobě-
šické, a  plánuje se nyní v  zimě majitele 
oslovit s  návrhem, že obec zasadí stro-
my na vlastní náklady co nejblíže silnice 
a bude se o ně starat – časově tak, aby 
při souhlasu majitelů byla možná výsadba 
již na jaře či na podzim 2020.

Občan z Niv se ještě zajímal o vývoj 
kolem nového hřiště na kraji Vodáren-
ské a Soběšické ulice. Dostal odpověď, 
že studii má nyní projektant a zveřejněna 
bude až finální verze projektu, a  to na 
Facebooku a webu obce.

Na otázku, kdo bude přesouvat stávající 
hřiště na Nivách ve vnitrobloku bytových 
domů do nového místa, které obec dohod-
la, odpověděl starosta, že to musí udělat 
sami občané v  dané lokalitě, kteří mají 
o  zachování hřiště zájem. Protože hrací 
prvky nejsou normované, nemůže se obec 
na přesunu oficiálně podílet.

Na závěr poděkoval starosta zastupi-
telům za práci v roce 2019 a popřál všem 
hezký konec roku.

Další zasedání je plánováno na březen 
2020.

ZPRACOVALA  
JANA SKLÁDANKOVÁ 

Pan ing. Bohumír Polášek se narodil 
22. září 1930, jako jedno z  dvojčat, 
manželům Marii a Bohumíru Poláško-
vým v Petřvaldě u Nového Jičína, V Pe-
třvaldě prožil své dětství a mládí. Od 
dětských let musel se svým sourozen-
cem pomáhat rodičům v hospodářství. 
Jeho velmi dobré studijní výsledky ho 
přivedly nejdříve k úspěšnému studiu 
na Masarykově gymnáziu v  Příboru 
a později ke studiu na Vysoké škole 
chemické v Brně, kde získal titul inže-
nýra v  oboru chemie se specializací 
na výbušniny. V Brně se také seznámil 
se svou budoucí manželkou Miladou 
Putnovou a ihned po ukončení studia 
v  roce 1955 se s  ní oženil. Jakožto 
absolvent Vojenské akademie dostal 

ZA ING. BOHUMÍREM POLÁŠKEM
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umístěnku do chemičky v Dubnici nad 
Váhom. Zde působil přibližně jeden 
rok, snažil se dostat zpět na Moravu 
za svou manželkou a svými rodiči. To 
se mu nakonec podařilo, dostal se do 
Nového Jičína, kde pracoval jen krátce. 
Brzy si našel zaměstnání ve Státním vý-
zkumném ústavu materiálů v Brně, což 
bylo pro mladé manžele důležité, aby 
se mohli usadit. V Bílovicích nad Svita-
vou si koupili od příbuzných dům. Mladí 
manželé však neměli nic zadarmo, dům 
byl s nájemníky, netekla v něm voda, 
nebyla kanalizace. Zde se jim narodi-
ly děti Alena, Bohumír a  Jarmila. Při 
opravách vlastního domu se pan ing. 
Polášek snažil, aby byl vybudován 
v  obci vodovodní řad a  kanalizace, 
aby tak žila lépe nejenom jeho rodina, 
ale i ostatní. Stal se členem stavební 
komise, fyzicky pracoval spolu se sou-
sedy na vyhloubení studní v Melatíně 
a  vodovodním řadu, vše organizoval 
a plánoval. 

Jeho jediným zaměstnavatelem až 
do důchodového věku byl Státní vý-
zkumný ústav materiálů v Komárově. 
Zde pracoval jako vedoucí laboratoří 
a vědecko-výzkumný pracovník Stát-
ního výzkumného ústavu. Byl celo-
republikově uznáván jako odborník 
na slévárenské formovací směsi. Byl 
autorem mnoha článků v  odborném 
časopise Slévárenství a to i v zahrani-
čí. Přednášel na Slévárenských dnech 
a  je autorem četných zlepšovacích 
návrhů a  patentů. Jako věřící člověk 
to neměl v  zaměstnání jednoduché, 
jeho vysokou inteligenci, píli, pracovi-
tost a důslednost mu však nikdo vzít 
nemohl. Po roce 1989 dostal nabídku 
na jeden měsíc vycestovat a pracovat 
jako odborník na regeneraci směsí do 
Iránu. Další nabídku práce na půl roku 
však už nepřijal, rodina pro něj byla 
důležitější a blížil se i důchodový věk. 

V  roce 1990 nastala nová éra 
jeho pracovního života, neboť jako 
člen KDU- ČSL uspěl ve volbách do 
místního zastupitelstva a necelé tři 
volební období pracoval v Bílovicích 
nad Svitavou jako místostarosta obce 
a člen zastupitelstva. Starosta a mís-
tostarosta měli sice rozdílné povahy, 
ale dobře spolupracovali. Pan ing. 

Bohumír Polášek byl tolerantní a trpě-
livý, jeho takt, diplomatické jednání, 
odhad na lidi a situace, jeho předví-
davost a moudrost našla v jeho práci 
uplatnění. Starosta Vilém Kleveta 
měl ve svém místostarostovi velkou 
oporu a vážil si jeho precizní práce, 
důslednosti a prozíravosti. Vzájemně 
se doplňovali a  tak v  té době, kdy 
se hodně budovalo, mohly být rea-
lizovány zásadní věci pro zlepšení 
života v obci.

Ve prospěch obce vedl nespočet 
úspěšných a složitých jednání, které se 
mu svou důsledností, pečlivostí a neú-
stupností podařilo vyřešit. Připomeňme 
alespoň jeho zásadní podíl na vybudo-
vání kanalizační sítě v obci a posilova-
cího zdroje pro obecní vodovod, dále 
vybudování dvouproudového silničního 
podjezdu pod železniční tratí u bývalé 
kovárny, což mělo zásadní význam ne-
jen pro bílovické občany a také podíl 
na výkupu domů a pozemků ve středu 
obce pro budoucí možnosti výstavby 
středu Bílovic. Když skončila jeho práce 
v zastupitelstvu obce, věnoval se již 
plně jen své rodině. 

S přibývajícími roky se však začaly se 
u něj ozývat zdravotní potíže, hlavně 
potíže s chůzí. Jeho rodina připomíná, 
že mu velmi chyběla komunikace se 
stejně vzdělanými lidmi, neboť rád 
přemýšlel. Stále sledoval politické dění 
u nás i v zahraničí, byl velmi sečtělý, 
jeho historické, zeměpisné a politické 
znalosti byly nezměrné. Aby jeho mysl 
neochabovala, opakoval si jen tak pro 
sebe latinu. 

V lednu tohoto roku se mu najednou 
přitížilo, musela ho odvézt rychlá zá-
chranná služba. Od té doby byl hos-
pitalizován. Zdravotní stav se střídavě 
zlepšoval a zhoršoval. Vzhledem k jeho 
věku a nemocem, kterými trpěl, nemohl 
být však už operován. Zemřel 11. února 
2020, za přítomnosti své rodiny, ve 
věku nedožitých 90 let. 

Se vzpomínkou nás všech, kteří jsme 
ho znali a měli ho rádi.

RNDR. TAŤÁNA SOUČKOVÁ,  
ZASTUPITELKA A JARMILA KLÍMOVÁ, 

DCERA 
(na výslovné přání rodiny redakčně neupravováno)
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Vážení příznivci našich výletů. Ráda 
bych vás všechny trochu s  předstihem 
informovala o blížících se akcích, zejmé-
na výletech, pořádaných naší komisí za 
podpory obce. Protože o  tyto výlety je 
vždy velký zájem, tak vás jistě potěší, že 
budeme mít na některé z nich rovnou dva 
autobusy. Změna trochu nastane v přihla-
šování. Vždy 14 dní předem, po vyhlášení 
rozhlasem, vyvěšení letáčků a vložení na 
stránky obce, bude k vyzvednutí na poda-
telně OÚ přihlašovací formulář obsahující 
všechny potřebné informace, který může-
te rovnou vypsat za každého účastníka 
a rovnou odevzdat.

TĚŠIT SE MŮŽETE NA TYTO VÝLETY, 
V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH:
18.  4. Znojmo, Merlinův dětský svět 

(200 atrakcí na zemi, ve vodě, vzduchu 
i pod střechou)

16. 5. Rakousko, ZOO Vídeň Schönbrunn 
(nejstarší ZOO na světě, potkáte zvířa-
ta ze všech kontinentů, tropické oázy, 
akvaristika, teraristika, pavilón deštného 
pralesa, pavilón ptactva aj.)

20.  6. Polsko, Energylandia (největší 
zábavní park v prostoru 35 hektarů, na-
bízející několik desítek atrakcí, určených 
pro všechny věkové skupiny, jak děti, tak 
mládež i dospělé, za jedno vstupné mů-
žete využít všechna zařízení a atrakce 
bez omezení)

12. 9. Moravský kras, propast Macocha 
(pro všechny děti k úspěšnému startu 
do školy - doprava, vstup do jeskyně 
s plavbou na loďce zdarma)

17. 10. Slovensko, Veľký Meder, termální 
lázně (areál v lesoparku až s 10 bazé-
ny, skluzavky, tobogány, hydromasáže, 
sauny)

Vybrali jste si? Tak teď už se můžete jen 
a jen těšit. I my se na vás těšíme.

LENKA PRUDÍKOVÁ 

OKÉNKO KOMISE

PRO DĚTI  
A RODINU
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Psát o vodě je těžké. Bylo o ní napsáno 
a řečeno už tolik, že se snad ani nic no-
vého nedá vymyslet. Konstatuji tedy jen 
známá fakta, že pokrývá většinu plochy 
naší planety, že je jí vlastně nadbytek. 
Bohužel však pro lidi, ale i  převážnou 
část ostatních živých organismů, je vět-
šina této vody slaná. Pouze nepatrná 
část (3–4 %) z celkového množství vody 
je voda sladká, tedy ta, kterou bytostně 
potřebujeme ke svému životu. S vodou 
neumíme hospodařit, to si musíme, ač 
neradi, přiznat. Stále ji považujeme za 
každodenní samozřejmost. O problémech 
s nedostatkem vody jsme ochotni mluvit 
jen, když nás postihne extrémní teplo 
a sucho v letních měsících a pohledy na 

suchou trávu a  rozpraskaná pole upro-
střed léta. Letecké záběry naší krajiny 
nám ovšem místo zelené trávy nabízí 
modré terčíky bazénů, v  jiných zemích 
nevídané.

Mám vodu rád, zejména proto, že 
vždycky zůstane vodou, ať s ní děláme, co 
chceme. Voda bude mít navrch jakémuko-
liv našemu pošetilému chování. Je věčná 
a nemusí měnit své zvyklosti, ty bychom 
naopak měli změnit my lidé. O vodě lze 
dohledat stovky velmi zajímavých citátů, 
tak proč si některé nepřipomenout?

„Moudrý člověk je jako voda. Voda pro-
spívá všemu a s ničím nesoupeří.“

Lao-c‘, čínský básník a filozof

„Jsi na mé cestě voda, nebo žízeň?“
Antonio Machado, 

 španělský básník (1875 – 1939)

„Voda, požívá-li se v mírných dávkách, 
nemůže nikdy nikomu uškodit.“

Mark Twain, 

americký spisovatel (1835 –1910)

„Jednoho dne bude voda cennější než 
zlato, ropa nebo diamanty, ale to už tady 
nebudeme.“

 – neznámý autor

„Z čistého pramene plyne čistá voda.“
 – neznámý autor

PK 

O VODĚ NEJEN
TÉMA

V BÍLOVICÍCHFo
to

 P
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el
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Cituji zprávu Ing. Vladimíra Kalivody, 
předsedy DSO Vodovody a kanalizace 
Bílovicko, z roku 2018:

Zásobování vodou zajišťuje v Bílovicích 
nad Svitavou dobrovolný svazek obcí 
Vodovody a  kanalizace Bílovicko, který 

byl založen 12.  6. 2000. Náplní tohoto 
svazku je zajištění provozu vodohospo-
dářské infrastruktury v členských obcích 
Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice 
a Ochoz u Brna. Jmenovitě jde o zajiště-
ní dodávky pitné vody a odvod i čistění 

splaškových vod. Finance na svou činnost 
získává svazek především z nájemného za 
pronájem vodohospodářské infrastruktury, 
které svazku hradí provozní společnost 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a. s. (dále jen VAS, a. s.). Ta nájemné vy-

NEJEN BÍLOVICKÝ VODOVOD A VODA
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bírá v ceně vodného a stočného od vás, 
spotřebitelů. Pro představu uvádím, že pro 
rok 2018 činilo nájemné za vodohospodář-
skou infrastrukturu našeho svazku 30,5 % 
z celkových provozních nákladů.

Valná hromada svazku obcí je složena 
ze starostů členských obcí a zodpověd-
ně můžu říct, že sto procent vybraného 

nájemného jde na provozní záležitosti 
svazku, zejména na opravy či společné 
investice v  naší vodohospodářské infra-
struktuře. Naše provozní společnost VAS, 
a. s. je v první desítce vodohospodářských 
provozních společností v republice a mezi 
těmito je jediná, kterou stoprocentně 
vlastní komunální sféra (tedy města 
a obce). Prostřednictvím společnosti Svaz 
VKMO, s.  r.  o. (VKMO = Svaz vodovodů 
a kanalizací měst a obcí), která je jediným 
akcionářem VAS, a. s., a kde je náš svazek 
členem, a  tím pádem všechny členské 
obce svazku VaK Bílovicko jsou spoluvlast-
níkem provozní společnosti VAS, a. s. Zisky 
této společnosti neodtékají do zahraničí, 
ale jsou využívány na financování a opravy 
naší vodohospodářské infrastruktury.

Zvláštností svazku je, že obce svazku 
Vodovody a  kanalizace Bílovicko neplatí 
členské příspěvky, jak tomu ve většině 
svazků obcí je. Provoz svazku je samofi-
nancovatelný z nájemného.

Konec citace.
Jak někteří tuší, tak už voda ve vodo-

vodu nepřitéká jen z I. Březovského vodo-
vodu (vodojem Lesná), ale nyní je občas 
přimíchávána v  nepodstatném poměru 

také voda z Vírského oblastního vodovo-
du. Vírský oblastní vodovod se před Brnem 
přimíchává do II. Březovského vodovodu.

Kvalita vody v našem vodovodu je velmi 
dobrá. Parametr, který jistě mnohé z vás 
zajímá, je tvrdost vody, protože mnozí 
z vás více nebo méně často řeší usazo-

vání vodního kamene v domácích spotře-
bičích, jako jsou varné konvice, pračky, 
či ve vodovodních bateriích (bojlerech). 
Tvrdost vody se určuje množstvím vápníku 
a hořčíku v jednom litru vody a obvykle se 
uvádí v mmol/l (v milimolech na litr). Tři 
střední stupně tvrdosti vody jsou: měkká 
(0,7–1,25  mmol/l), středně tvrdá (1,26–
2,5 mmol/l) a tvrdá (2,51–3,75 mmol/l).

Voda odebraná na různých místech v Bí-
lovicích na podzim 2019 má obsah hořčíku 
a vápníku 2,7–2,8 mmol/l, což odpovídá 
dolní hranici tvrdé vody.

STRUČNÝ POPIS  
I. BŘEZOVSKÉHO VODOVODU

Puklinové podzemní vody křídových 
vrstev jsou získávány pomocí 14 vrta-
ných studní o hloubkách 17–21 m, z nichž 
13 je umístěno ve 300  m dlouhé štole 
s cihelnou obezdívkou, čtrnáctá je v sa-
mostatném objektu. Voda je sváděna 
násoskovým řadem a  je vedena do vo-
dojemu v Březové (objem 5 000 m³), kde 
se mísí s vodou získanou ve studních II. 
Březovského vodovodu. Tento rezervoár 
byl zprovozněn v  roce 1975, v  letech 
1913–1975 byla čerpaná voda vedena 
přivaděčem přímo do Brna.

Trasa I. Březovského vodovodu je ve-
dena z Březové podél Svitavy až do Bílo-
vic nad Svitavou, kde se od řeky odklání 
a prudkým stoupáním míří do vodojemu 
v  Brně-Lesné na Holých horách (objem 
14 669 m³). Výškový rozdíl hladiny pod-
zemních vod v Březové a vodojemu v Brně 
je 89  m, nejnižší místo přivaděče (220 
m n. m.) se nachází v Bílovicích. Celková 
délka vodovodu činí 57,496 km, tvořen je 
litinovými trubkami uloženými v průměrné 
hloubce 2 m pod povrchem. Na trase byly 
pro přivaděč vyraženy mezi Blanskem a Bí-
lovicemi tři štoly o délkách 74 m (severně 
od Nového hradu), 305  m (pod Novým 
hradem) a 614 m (pod Hrádkem u Bílovic), 
realizováno bylo také šest odlehčovacích 
trub, z nichž pro tu v Letovicích byla po-
stavena věž o výšce 20 m. Součástí vo-
dovodu také je 17 sekčních šoupat, 100 
vzdušníků a v Bílovicích se nacházejících 
53 kalosvodů. Z přivaděče je možné ode-
bírat vodu v Letovicích a v Adamově.

MARTIN ŠERÁK 

Budování Březovského vodovodu u Obecní  
hospody. Kolem roku 1913. Archiv Vilém Walter.

Přechod Březovského vodovodu přes po-
tok Melatín, pohled i na tehdejší Polanku 

kolem roku 1913. Archiv Vilém Walter.
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Bílovice jsou odjakživa spojeny s řekou 
Svitavou. První stavby vznikaly právě 
v blízkosti řeky. Jednou z nich je bílovický 
mlýn s elektrárnou. Výroba mouky skončila 
před více než 20 lety. Areál chátral, stří-
dali se majitelé a na podzim roku 2017 se 
majitelem stala obec.

Od té doby vedeme diskuzi se zastu-
piteli i  obyvateli Bílovic o  co nejlepším 
využití areálu pro potřeby obce a  jejích 
občanů. Například prostřednictvím výsta-
vy prací studentů brněnské architektury, 

jejichž vize mohou být zajímavou inspirací. 
Oslovili jsme také projekční kancelář archi-
tekta Pekára, autora nového středu obce, 
ohledně zpracování studie využití celého 
areálu. Měla by vzniknout závazná vize „co 
a kde“ by mělo v areálu být. Po dokončení 
všech stavebních prací by se měl mlýnský 
ostrov otevřít v  maximální možné míře 
veřejnosti. Všechny nové stavby, parkové 
úpravy, parkování atd. by měly být prová-
zané do funkčního celku.

Dle zadání práce pro architekta jsme 
rozdělili areál na několik částí, které na 
sebe navazují, a přitom mají jiné využití 
či funkce. Snad největší plochu chceme 
přebudovat pro odpočinek, rekreaci a vy-
užití volného času. Propojení ploch mlýna 
obklopených na jedné straně řekou Svi-

tavou a na druhé náhonem elektrárny se 
přímo nabízí. V  zadání pro architekty je 
proto nový přístup na ostrůvek s pomní-
kem pod zahrádkou letní hospody a novým 
mostkem přes potok Časnýř. Plánováno je 
i zkulturnění břehu řeky pod letní hospo-
dou směrem k tunýlku pod tratí.

Plochu mezi lávkou a budovami mlýna 
plánujeme využít pro pohybové vyžití dětí: 

VODA A BÍLOVICKÝ OSTROV
Pohlednice mlýnského ostrova z roku 1901

Současná podoba areálu mlýna

Vizualizace ostrova od splavu
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pískoviště, prolézačky, víceúčelové hřiš-
tě s umělým povrchem. Prostor by měly 
doplnit vysazené stromy v co největším 
množství, aby jednou byly všechny ak-
tivity ve stínu. Vše by mělo být logicky 
propojeno s řekou ve formě písečné pláže 
pro oddych, stavění hrází a  rybníčků na 
břehu řeky.

Zadní zahrada mlýna by měla kromě 
hřiště zahrnovat i plochu na břehu řeky 
pod splavem pro příležitostné táboráky 
a funkčně navázat i na plochu pod spla-
vem na protějším břehu pod železničním 
náspem. Není to tak dávno, co jsme se 
chodili pod splav do řeky koupat, stavět 
hráze..., proč tuto možnost neobnovit?

Ze strany mlýna nad splavem je v zadání 
i plovárna. Poněkud nadnesený či nepřes-
ný výraz, ale představujeme si dřevěné 
pontonové molo s  přístupem z  mlýnské 
zahrady, na kterém se dá ležet či z něj ská-
kat do vody. Rádi bychom se při realizaci 
přiblížili stylu prvorepublikové plovárny. 

Na konci u splavu tak vznikne místo pro 
koupání, slunění, oddych.

Vždy chceme Svitavu respektovat, s vě-
domím její síly při minulých povodních. 

Rádi bychom ale využili v maximální míře 
její kouzlo, možnosti, relativní čistotu vody 
ku prospěchu nás věch.

MARTIN VOZKA 

Vizualizace prostoru pod budovou mlýna

Česká republika vždy patřila mezi mís-
ta, kde byl vody dostatek. Tato situace 
se ale pomalu mění. Zažíváme horká léta, 
dřívější nástup jara a mírné zimy. Klimatic-
ké změny způsobují, že vody v přírodě 
plíživě ubývá. Přitom právě příroda a kra-
jina jsou jedinými zdroji, z nichž je možné 
vodu čerpat. Je proto třeba změnit své 
myšlení i chování a přírodě pomoci, aby 
krajina zůstala studnou, z níž se může-
me napít.

Přírodovědnou gramotnost je vhodné 
rozvíjet od raného věku. Děti předškolního 
věku přírodu potřebují poznávat, zkoumat 
a prožívat zážitky s různými živými tvory. 
Potřebují si v  přírodě a  na přírodu hrát. 
Probouzející se jaro, Světový den vody 
(22.  3.) a Otevírání studánek na konci 
května (31. 5.) je skvělá příležitost k akti-
vitám spojeným s vodou.

MORENA NA VODĚ
Vynášení Moreny (jinde třeba také 

Mařeny či Smrti), je pohanským zvykem, 
který přetrval z pradávných slovanských 
dob až dodnes. I proto by neměl uniknout 
naší pozornosti. Smrtná neděle může mít 
sice hrozivý název, ale ve skutečnosti je 
plná veselí. Smrtku vynášíme pryč a s ní 
i zimu. Oslavujeme příchod jara. Můžete 
si vybrat, jestli začátek nového ročního 
období oslavíte velkým úklidem, nebo si 
s  dětmi vyrobíte malou Morenu, kterou 
pustíte po vodě. Pamatujte však, že by 
Morena měla být vyrobena z přírodních 
materiálů, aby neublížila vodě a vodním 
živočichům.

Smrťáka nesem s  velikým nosem/do 
vody ho dáme, pak mu zazpíváme./Smrt 
plave po vodě, nový líto nám nese/s čer-
venými vejci, žlutými mazanci.

Přišlo jaro do vsi/kde jsi, zimo, kde jsi?/
Byla zima mezi náma/a včil už je za hora-
ma/hu, hu, hu, jaro už je tu!

Den otevírání studánek (31.  5.) nám 
připomíná, jak je důležitá správná péče 
o vodní zdroje. Původně lidový zvyk po-
stupně upadal v zapomnění, nyní se však 
znovu vrací do povědomí.

ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK
Studánky ve svém okolí můžete najít 

podle údajů v národním registru pramenů 
a studánek. Chcete-li studánku vyčistit, mu-
síte vybrat nánosy listí a bahna ze dna, a je 
vhodné také dát do pořádku okolí studánky. 
O studánky v České Republice příkladně 
pečoval například skaut ing. Eduard Ureš 
– Ulbrich (1904–1992). Jeho jméno není 
příliš známé, protože za jeho života (do roku 
1989) nesměly být jeho knihy publikovány 
(skautské hnutí bylo komunisty zakázáno).

Můžeme si poslechnout také skladby 
„Otevírání studánek“, třeba: „Králko, milá 
králko, studánko rubínko“ (hudba Bohuslav 
Martinů, text Miloslav Bureš, 1955).

PRO VODU KE STUDÁNCE
Vyhledáme nejbližší přírodní zdroj pit-

né vody (studánku, pramen) a s dětmi se 

VODA JE KRÁSNÁ
ANEB S DĚTMI O VODĚ
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k němu vydáme na vycházku. Děti nabe-
rou trochu vody do průhledných lahví, ve 
kterých pak společně můžeme zkoumat 
čistotu vody. Když si do vršku předem 
vyvrtáme dírky, můžeme pak s  menšími 
dětmi „kropit prádlo“ (kapesníky) a  ná-
sledně je sušit na louce.

VODA UMÍ MALOVAT
Nepotřebujeme přesný návod, abychom 

mohli malovat vodou. Vodu si nabereme 
z vodovodu, potoka nebo třeba z kaluží po 
dešti. Malovat můžeme na kamenech, na 
dlažbě nebo na pískovišti. Stačí ji nabrat 
do dlaní, pet láhve, stříkačky. V gumácích 
zase můžeme malovat šlápotami. Vyfoťte 
si, co jste namalovali. Rychle, než obrázky 
uschnou a zmizí!

POKLADY NA DNĚ
Zahrajme si na lovce pokladů. Kamín-

ky na dně řeky či potoka se díky vodě 
a slunci změnív třpytivé poklady. Můžeme 
je vylovit ven a pozorovat, jak usychají. 
Zjistíme, že uschnutím ztratí svůj třpyt, ale 
pokud je znovu namočíme, lesk drahých 
kamenů jim vrátíme.

LOVCI A SBĚRAČI
Na výlet si s sebou vezmeme širší uza-

víratelnou nádobu (nejlépe plastovou), 
kapesníček, vatový tampón nebo houbičku 
na nádobí. Během výletu se pak snažíme 
naplnit nádobu vodou posbíranou kolem 
nás (kaluže, rosa, potůček,…).

Když potkáte potok, vydejte se proti 
proudu hledat místo, kde pramení. Je-li 
pramen daleko, najděte si pramen alespoň 
na mapě. Uvědomte si při zastávce v lese, 
že je velkou zásobárnou a čističkou vody 
a  hraje důležitou roli v  koloběhu vody 
v  krajině. Hledejte, kam všude si les 
vodu schovává.

Na konci výletu si vzájemně porovnejte, 
kolik vody se vám podařilo nashromáždit 
a  zalijte si ní květiny nebo trávu před 
domem.

DO DEŠTĚ I DO KALUŽÍ
Jarní aprílové počasí občas dokáže 

překvapit a zaskočit. Komu by se chtělo 
chodit ven v dešti, brodit se kalužemi 
a vystavovat se nepříjemnému větru. Dě-
tem ale ani toto počasí nezabrání v radosti 
z  pohybu na čerstvém vzduchu. Pobyt 

venku je pro děti základní potřebou. Rozvíjí 
je v různých oblastech, působí na všechny 
jejich smysly a zajistí jim také kvalitnější 
spánek. Nebojte se proto v  deštivém 
počasí chodit ven i s kojenci a batolátky. 
Vybavte je dobrým oblečením, nejlépe jim 
dát něco nepromokavého a vysoké holínky.

Pokud děten umožníte prozkoumat 
kaluže a vlhko, když jsou vhodně oble-
čené a vy máte čas a trpělivost si to užít 
spolu s  nimi (zkuste si vzpomenout na 
své dětství...), nebudou mít už tak velkou 
potřebu probíhat kaluže cestou do škol-
ky, nebo dokonce ve svátečním oblečení, 
když s vámi půjdou na nějakou oslavu či 
na koncert.

Pokud dítě neví, jak si při pobytu ven-
ku hrát, zkuste mu ukázat, co všechno 
se dá udělat. Určitě vaši pomoc nebude 
potřebovat dlouho. Uspořádejte taneční 
soutěž s deštníkem mezi kapkami deště, 
použijte kaluž jako zrcadlo nebo zkuste 
pochytat kapky deště do kelímku.

KVÍZ PRO ŠKOLÁKY

1) Jedna ze studánek v Bílovicích nad Svitavou 
nese název slavného českého skladatele, je jím:
a) Bedřich Smetana
b) Bohuslav Martinů
c) Leoš Janáček

2) Tento skladatel zkomponoval operu Příhody 
Lišky Bystroušky, která je svým dějem spjata 

s bílovickými lesy. Také podle těchto děl je nazvá-
na blízká hájovna. Na studánce je notový úryvek 
z této opery. Na hlavní bronzové desce je výrok 
revírníka z opery:

a) „Jak je les divukrásný!“
b)  „Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout 

prastaré zrcadlo hvězd.“
c)  „Plyneš kolem jako čas, s deštěm se 

k nám vrátíš zas.“

3) V Bílovicích můžeme také nalézt Kašparovu 
studánku. Po kom nese svůj název?

a) Po slavném komikovi
b)  Po revírníkovi a polesném Janu Domi-

nikovi Kašparovi
c) Po skladateli

4) Konšelova studánka se nachází:

a) U Luže
b) Na Hradisku
c) V údolí potoka Melatín

5) Jedna ze studánek a jeden menší potok mají 
v názvu zvíře. O jaká zvířata se jedná?

a) Jezevec, kuna
b) Liška, jelen
c) Sova, myš

6) Tato studánka se nachází pod pěšinou ve 
svahu nad řekou Svitavou u fotbalového hři-

ště v Bílovicích nad Svitavou. Vodu ze studánky 
využívají chataři z okolí, kteří sem v roce 1999 
upravili přístup. Jako užitková voda se pou-
žívá i  u  fotbalového stadionu. Jak se jí lidově 
přezdívá?

a) U chatky
b) U hřiště
c) Šotolina

7) Bílovicemi protéká řeka Svitava. V sever-
ní části obce se řeka u  splavu rozdvojuje 

a  část vody proudí odlehčovacím regulačním 
kanálem. Vytváří se tak velký ostrov, na němž 
v severní části stojí starý průmyslový areál - 
mlýn na mouku, dnes již nefunkční, a řada dal-
ších objektů. Jižní část tohoto ostrova je však 
oddělena ještě potokem, který přitéká od obce 
Řícmanice a vlévá se v tomto místě do Svitavy. 
Uhodnete jeho název?

a) Pranýř
b) Časnýř
c) Jasnýř

8) Vznikl tak pruh země, oddělený ze všech 
stran vodami, kterému se zde neřekne ji-

nak, nežli:
a) Pod Lípou
b) Husinec
c) Ostrůvek

9) Závěrečná část potoka Časnýř přechází 
nad vodním náhonem vedoucím od Bílovické-

ho mlýna. Tato technická zajímavost se nalézá 
v údolí řeky Svitavy na Fügnerově nábřeží, kde ji 
lze velice dobře zhlédnout z mostku, který vede 
na tzv. Ostrůvek. Jakou technickou zajímavost 
zde můžeme vidět?

a) Akvadukt
b) Viadukt
c) Hospodu

LENKA ŠERÁKOVÁ 

Správné odpovědi jsou: 1c, 2a, 3b, 4c, 5a, 
6b, 7b, 8c, 9a
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Když vám kamarádka uprostřed par-
ného léta na koupališti v  Řícmanicích 
řekne, že dostala roli otužilkyně ve filmu 
Bohdana Slámy a že se bude muset začít 
otužovat, tak je jasné, že jí jako správná 
kamarádka řeknete, že ji podpoříte a bu-
dete se s ní otužovat…

ŘEKA ČARUJE

Pak nastane září a  vydáte se poprvé 
k  řece Svitavě. Na pomoc přijela Zuza 
Kronerová, aby nás po svých prvních 
otužileckých zkušenostech zasvětila do 
tajů otužování. Je 20. září 2015, stojíme 
u splavu a jdeme se poprvé nořit. Voda 
má 12  °C. Bolí to. Ale hned napoprvé 

jsme nadšené. Cítíme jehličky po celém 
těle a jsme jak znovuzrozené. Prožíváme 
pravou euforii.

A od té chvíle jsme v řece dvakrát týdně. 
Po pár prvních ponorech zjišťujeme, že 
i náš soused Michal z Husovky se nezávisle 
na nás začal otužovat. Už jsme tři a místo 
ke splavu chodíme do tůně pod skalku.

Mě díky otužování přestávají bolet záda, 
zažívám nevyslovitelné a nevysvětlitelné 
pocity štěstí. Místo toho, abych kama-
rádku Marunu zbaběle po pár prvních 
ponorech opustila, začínám být na otu-
žování závislá.

Film se už dávno dotočil a  my stá-
le pokračujeme. I  nyní se každý víkend 
scházíme u řeky a po ponoru u Maruny na 
polévce. Vídáme se pravidelně s kamarády 
a je nám dobře. K dnešnímu dni nás už je 
kolem dvaceti (jenom z  Husovky je nás 
šest) a bude nás asi ještě víc.

Díky otužování známe Svitavu zblíz-
ka ve všech jejích podobách – klidnou, 
rozvodněnou, temnou i zelenkavou jako 
horské pleso, plnou podzimního listí, 
s  ledovou krajkou na břehu i  celou za-
mrzlou. Díky otužování trávíme víc času 
s kamarády. Díky otužování je nám lépe 
na těle i  na duši. Takže vlastně: „Díky, 
Bohdane Slámo!“

RENATA MUNTEANU  
A MARIE LUDVÍKOVÁ 

Pro děti z  Lesních skřítků je voda 
součástí jejich života – hmatatelná, 
viditelná, prožitá, otestovaná. Užívají 
si ji, když je zmrzlá, bílá jako sníh, když 
se jí lze brodit, nebo jen tak poletovat 
mezi jejími kapkami. A učí se ji pozná-
vat důkladně ze všech úhlů.

Jedním z navštěvovaných míst Lesních 
skřítků je rybník u  Liduščina památníku. 
A  to v  jakémkoli ročním období. V  tep-
lých dnech je tu příjemně, voda vybízí 
k brouzdání a vypouštění loděk z papíru 
či kůry, někdy se svezou i na nafukovací 
lodi. V  zimě se na hladině rybníka tvoří 
krusta ledu. Skřítci se učí, jak zjistit hloub-

BEZ VODY BY 
NEBYLA ZÁBAVA
ANI U LESNÍCH SKŘÍTKŮ
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ku ledu pomocí moderní techniky – vrtáku 
a měřicích pomůcek. Stejné místo vypadá 
v dalším ročním období jinak. Malé bublin-
ky v ledu zamrzlé do velkých bublinkových 
gejzírů, odpočívající podvodní svět.

POZNÁVÁNÍ SNĚHU
I v letošní zimě chudé na sněhovou po-

krývku si Skřítci užili trochu toho sáňko-
vání, bobování, lopatování a „po vlastním 
zadečku“ sjíždění. A i na ochutnávku sněhu 
došlo. S  pojídáním sněhu se pojí jeden 
z vodních experimentů.

Každý rok Lesní skřítci odebírají vzorky 
sněhu z různých míst a nechají ho roztát 
ve sklenicích. Součástí pozorování je zjiš-
tění, že někdy zdánlivě bílý sníh je plný 
nečistot, prachu a  podobně. Řadu dětí 
po tomto pokusu přechází chuť na sníh, 
přinejmenším na ten od cesty. Skřítci takto 
zkoumají vodu a její formy i v jiných expe-
rimentech. Přidáváme ještě pár tipů dále.

LEDOVÉ VAŘENÍ
Na mrazivé dny se Skřítci těší. Je to 

jediný čas, kdy lze vyrábět ledové dorty. 
Zde je recept:

Budete potřebovat: vodu, misky, hrnce 
a jiné nádoby, barvivo (třeba potravinář-
ské), různé přírodniny (větvičky, šišky, 
listy).

Postup: Do nádob nalijte vodu. Tu obar-
věte. Do obarvené vody vkládejte přírod-
niny. Nechte zmrznout (někdy to trvá 

i celý den a noc). Vyklopte ledový korpus 
z nádob a řádně si to užijte. Instalujte na 
viditelné místo a  kochejte se. A dají se 
udělat i vícepatrové dorty!

DALŠÍ TIPY NA ZIMNÍ POKUSY
Ledová girlanda
Potřebujeme sůl, provázek a  placky 

z  ledu. Ledové placičky posolíme, led 
začne tát, přiložíme jednotlivé placky na 
provázek. Lepidlem je fyzika a sůl! Led se 
zase ochladí a provázek přimrzne.

Kačena
Víte, proč vydrží kačeny na rybníce, 

i  když je voda hodně studená? Vsuňte 
prst do ledové vody. Ano, studí to tak, že 
ho musíte vytáhnout. Teď si namažte prst 
nějakým tukem, například trochou sádla, 

a vyzkoušejte znovu vsunout prst do ledo-
vé vody. Nyní chlad zvládáte s přehledem, 
že? Peří kachen je totiž mastné, proto jim 
zimní voda nevadí.

Brouzdání Kuním potůčkem
U Skřítků je velmi oblíbený Kuní potůček. 

Lze ho pozorovat, je nesmírně lákavý i na 
zkoumání zblízka. Brouzdání a  brodění. 
Aktivita, která děti neomrzí. Holínky jsou 
však nutností. A  mnohdy také náhradní 
ponožky.

Na jaře pro batolecí badatele a  jejich 
rodiče otvíráme Klubík, a pro větší zkou-
maly, kteří ale stále ještě nechodí do školy, 
máme ještě pár volných míst.

Více informací na www.lesniskritci.cz.
 MARTINA HOFFMANOVÁ 
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Nová tradice? Uvidíme. 13. února 
2020 měli žáci osmých a  devátých 
tříd naší školy poprvé v novodobé his-
torii svůj vlastní ples. Při zrodu každé 

tradice musí být nejdříve nápad a  také 
smysluplný důvod, proč nápad uskutečnit. 
Byla to paní učitelka Kateřina Musilová, 
která vyslovila nahlas myšlenku: „Což 

takhle uspořádat ples žáků základní 
školy?“. Většina z nás potvrdí, že do 
tanečních jsme chodili až v průběhu 
studia na střední škole, a tak není divu, 
že se žáci i učitelé na začátku tvářili 
překvapeně a možná i pobaveně, a ně-
kteří to dokonce považovali za věc jen 
stěží realizovatelnou.

První informaci o zamýšleném plesu 
získali žáci už v prosinci minulého roku. 
Poté se „píárová agentura“ tvořená na 
samém začátku pouze paní učitelkou 
Kateřinou Musilovou postupně rozrůs-
tala o další kolegy a  kolegyně z  řad 
učitelů, ale později i samotných žáků. 
Vedení školy tuto akci hned v zárodku 
podpořilo. V lednu už se vedly diskuse 
o místě konání, programu a také o ob-
lečení žáků, tedy o předepsaném dress 
code. Následovalo oslovení rodičů žáků 
s prosbou o podporu celé akce, a bude-
-li to možné, také o věnování drobných 
sponzorských darů do připravované 
tomboly. Od poloviny ledna se také 
postupně rozběhly všechny organizační 
a přípravné práce – tombola, výroba de-
korací a celková výzdoba sálu, plakáty 
a příprava občerstvení. Ples se uskuteč-
nil v sále kulturního domu v Bílovicích 
nad Svitavou, který k  tomuto účelu 
velmi vstřícně propůjčilo vedení obce.

VALENTÝNSKÝ PLES
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vzpomínám si, jak na mě zapůsobila pí-
seň Jiřího Suchého Píseň o rose, když jsem 
ji, ještě jako školák, poprvé uslyšel. Čistá 
voda, balzám, něco nezapomenutelného. 
Bylo to v době, kdy jsme ve škole zpívali 
budovatelské písně a stále dokola opakova-
li, jaké to bude, až vybudujeme socialismus 
a poté novou komunistickou společnost. 
Každé slovo té písně si dodnes pamatuji, 
no a samozřejmě onu nejslavnější pasáž: 
„Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že 
trocha poezie nikoho nezabije.“ Možná 
si teď myslíte, co to, proboha, píše. Básně 
přece umí psát jenom básníci. Světe, div se, 
zkusit to může každý. Na naší základní ško-
le pořádáme soutěž v psaní limeriků kaž- 
dé dva roky, pro žáky už od druhých tříd, 

ale i pro dospělé. V letošním roce to bude 
již potřetí. Je úžasné, s jakým nasazením 
a kreativitou se žáci do veršování vždycky 
pustí. Rodiče našich žáků už jistě doma 
reference o soutěži zaznamenali. Napadlo 
nás, že tuto soutěž zkusíme i mezi čtenáři 
Bílovického zpravodaje. Nejdřív nám ale 
dovolte alespoň několik základních infor-
mací o limeriku. 

Toto pětiverší psané pro zábavu je tu 
už od dob starověkého Řecka. Největšího 
rozmachu dosáhlo psaní limeriků v Anglii 
v  devatenáctém století a  zřejmě nejvíc 
ho proslavil Edward Lear, považovaný za 
novodobého duchovního otce limeriku, 
který svá dílka navíc doplňoval vtipnými 
ilustracemi. Při odpoledním čaji se u psaní 

limeriků v  Anglii bavila celá společnost. 
Proč to jako zábavnou činnost nezkusit 
doma, jako změnu v  našem digitálním 
světě? Nyní však k manuálu, jak takový 
limerik napsat.

Co je to limerik? Limerik je krátké 
nonsensové (nonsens = nesmysl) říkadlo. 
Zobrazuje nesmyslnou situaci, která je 
umístěna do skutečného města nebo mís-
ta. Limerik přehání, má ohromit, překvapit, 
rozesmát.

JAK MÁ LIMERIK VYPADAT?
 » má pět veršů (verš = jeden řádek básně)
 » první verš říká KDO a ODKUD
 » druhý, třetí a čtvrtý verš říká, CO zábav-
ného a nesmyslného tento člověk dělal

NAPIŠTE SVŮJ PRVNÍ LIMERIK V ŽIVOTĚ
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13. února 2020 přípravy vrcholily úkli-
dem sálu, stolovým uspořádáním, výzdo-
bou, přípravou zvukové aparatury a světel-
ných efektů. V odpoledních hodinách bylo 
připraveno občerstvení a pak v 16.30 hod. 
už byli uvítáni první účastníci Valentýnské-
ho plesu žáků Základní školy v Bílovicích 
nad Svitavou. V 17.00 hod. ples slavnostně 
zahájil ředitel školy Libor Žanda.

Programově vedl žáky celým večerem 
zkušený odborník a taneční mistr ze Star-
letu Brno pan Michal Urbášek, který má 
s podobnými akcemi bohaté zkušenosti, 
což ostatně v  míře vrchovaté prokázal 

i  u  nás v  Bílovicích. Ve čtyřhodinovém 
programu se žáci v  jednotlivých blocích 
seznámili se základy společenského cho-
vání, základy společenského tance a sou-
časně se naučili tancům, které se obvykle 
učí v tanečních: walz, čača, polka, přičemž 
se ke slovu dostala i velmi populární ma-
carena. A tak, jak to má být na každém 
opravdovém plese, nechybělo ani před-
tančení, kterého se s  velkým úspěchem 
ujal žák páté třídy Tomáš Frkal se svojí 
taneční partnerkou Lindou Lososovou. To-
máš se tanci věnuje závodně a v různých 
soutěžích získal již řadu ocenění. Jeho ta-
neční kreace s partnerkou byla i tentokrát 
oceněna bouřlivým potleskem. Ples, který 
bychom mohli nazvat „Moje první taneční“, 
se beze zbytku vydařil. Pan ředitel Libor 
Žanda ho ocenil slovy, že patřil mezi nej-
vydařenější akce pro žáky v  uplynulých 
letech naší školy. Spokojenost panovala 
mezi učiteli, kteří se na akci podíleli, ale ze-
jména u rodičů i samotných žáků, kterých 
na ples přišlo více než padesát. Bylo devět 
hodin večer, druhý den škola jako obvyk-
le a nikomu se domů najednou nechtělo. 
Všem žákům, a to nejen nejsympatičtěj-
šímu páru Julii Zichové a Martinu Lankovi, 
to opravdu slušelo, nakonec podívejte se 
sami. Všichni účastníci se shodli na tom, 
že byli nejspíš u zrodu nové, velmi důležité 

a pěkné tradice. Nám nezbývá než se na 
závěr ztotožnit s názorem učitele tance 
Miroslava Brožovského: „Chceme-li mít 
z  našich potomků všeobecně vzdělané 
a společensky zdatné lidi, učme je spole-
čenskému tanci. Umění tančit je jako další 
světový jazyk.“ Tedy získání společenské 
gramotnosti, která se v  životě každého 
z nás neztratí a mnohokrát vyplatí.

PAVEL KOVÁČ 

 » pátý verš znovu, ale jinak, opakuje, kdo 
a odkud to byl

 » verše se rýmují takto: první se rýmuje 
s  druhým, třetí se rýmuje se čtvrtým, 
pátý se rýmuje s prvním

 » jednotlivé verše mají, pokud možno, 
stejný počet slabik

 » limerik by měl rozesmát, pobavit, pře-
kvapit

 » limerik by neměl nikoho urážet, neměl 
by být sprostý

PŘÍKLADY
Jiří Žáček
Byl jeden dědeček z Dublinu,
a ten měl u nosu bublinu.
Radoval se jako kluk,
že má prima bublifuk,
ten starý dětina z Dublinu.

Jiří Žáček
Byl jeden dědeček z Tokaje,
sedával na vejcích kvokaje.

Zní to jako pohádka –
vyseděl kuřátka,
ten starý čipera z Tokaje.

Edward Lear
Byl jeden dědeček z Horní Ledví,
při pádu z kobyly zlomil se vedví.
Naštěstí byl slepen
velmi pevným lepem,
ten dvojdílný dědeček z Horní Ledví.

Pošlete nám vaše limeriky do redakce, 
a my ty nejpovedenější rádi uveřejníme. 
Zúčastnit se může každý, věk nerozhodu-
je. Své příspěvky posílejte na e-mailovou 
adresu redakce Bílovického zpravodaje 
zpravodaj@bilovicens.cz do konce dubna 
2020. Přejeme hodně radosti a zábavy pro 
celou rodinu.

VE SPOLUPRÁCI S TAMAROU  
SPOUSTOVOU NAPSAL PAVEL KOVÁČ 

Tomáš Frkal a Linda Lososová

Julie Zichová a Martin Lank



Jaro na Lišce přivítáme v  novém! 
Nejen tím, že jsme vymalovali a vyzdo-
bili sál, ale v jarních měsících vám rádi 
představíme i nové tváře. Podařilo se 
nám oslovit mladé energické lidi, kteří 
by rádi sdíleli své zkušenosti z nejrůz-
nějších oborů. Těší nás, že můžeme 
podpořit jejich kreativitu a  nadšení 

a obohatit tak lektorský tým. Někteří 
z  nich se představí na tradiční akci 
Liška nikdy nespí 22. 3. v čase 14:00 
–16:00 v  Sokolovně. Přijďte nejen je 
podpořit svou účastí.

19. dubna roztančí Lišku sympatická 
tanečnice a choreografka Klára Purtzo-
vá se svou BachataSensual. Od 14:30 
do 15:45 bude workshop určen dívkám 
do 17 let a od 16:00 do 18:00 ženám. 
Cena je 100 Kč. Společně rozhýbeme 
svoje těla v  latinskoamerickém ryt-
mu, osvojíme si ladné ženské pohyby 
a zvýšíme si své sebevědomí! Začneme 
od základů a hlavním cílem workshopu 
bude si to užít! Přihlásit se můžete: 
www.liska.luzanky.cz/akce.

Máme také drobné změny v kroužku 
Keramika s Míšou. Vzhledem k pře-
stěhování pece do nových prostor 

Žirafy, jsme museli přestěhovat i krou-
žek. Získal novou tvář i tím, že ho nyní 
povede Daniela Matejovičová, zkušená 
kreativní duše. Kroužek probíhá každé 
úterý 14:00–15:30, je určen začáteční-
kům i pokročilým tj. dětem od 9 do 14 
let. Rozvíjí jemnou motoriku, soustře-
dění, podporuje tvořivost, prostorovou 
představivost a plní i relaxační funkci. 
Odnesete si nejen krásné výrobky, ale 
i radost a prožitek z tvoření. Současně 
tím prohlubujeme spolupráci s  rodin-
ným centrem Žirafa a představujeme 
její nové prostory na Fügnerově nábřeží. 
Přihlásit se můžete Šárce Kučerové na 
info@zirafa-bilovice.cz.

Od března také chystáme sérii diva-
delních workshopů Dramaťáček pro 
děti od 4 let, který povede výtvarnice 
a zkušená maminka Lenka Svobodová, 
navíc jí budou sekundovat studenti 
herectví. Cílem těchto workshopů je 
zprostředkovat dětem mravní poučení 
použitelné do běžného života. Vlajko-
vou lodí tohoto projektu je pohádka 
Perníková chaloupka. Přijďte 4. 3. 2020 
od 15:00 do 16:00 do sálu Lišky loupat 
perníčky, vozit se na lopatě a šoupnout 
Ježibabu do pece. Cena je 100 Kč a při-
hlásit se můžete na: www.liska.luzanky.
cz/akce.

Od dubna rozjedeme výtvarné sym-
pózium pro starší děti, vždy v pondě-
lí  17:15–18:45 v  ateliéru Lišky. Každá 
hodina bude originál! Povedou ji talen-
tované výtvarnice, které umění studují 
na vysokých školách. Zaměření bude 
pestré: výroba loutek, moderní desig-
nové doplňky, malba v plenéru, tvorba 
vlastní fotoknihy, performance, reklama 
a sociální sítě apod. Výstupem z těchto 
kreativních hodin bude velká výstava! 
Termín vernisáže se určitě brzy dozvíte!

A na závěr pro vás chystáme jednu 
perličku ohledně bílovického minigolfu. 
Možná už brzy zaznamenáte nějaké 
práce a  změny na tomto prostoru. 
Nechte se překvapit, budete včas 
informováni.

MGA. PAVLA ŠARMANOVÁ 

JARO NA LIŠCE
Od ledna 2020 sídlí Žirafa v novém bílo-

vickém komunitním centru. Pokud jste se 
zde nebyli ještě podívat, ať již v rámci dne 
otevřených dveří nebo při jiné příležitosti, 
pokusíme se Vám alespoň v krátkosti při-
blížit, jaké prostory má nyní Žirafa k dis-
pozici i jak probíhalo stěhování.

Na podzim 2019 byla v Bílovicích dokon-
čena rekonstrukce staré knihovny (dříve 
mateřská škola) na adrese Fügnerovo ná-
břeží 129. Prostory, které se obci podařilo 
díky získané dotaci krásně opravit, slouží 
nově jako komunitní centrum, ve kterém 
má nyní své zázemí i Žirafa.

Stěhování Žirafy do nových prostor pro-
bíhalo z velké části svépomocí za podstat-
né účasti a pomoci dobrovolníků. Ráda bych 
proto touto cestou ještě znovu poděkovala 
všem, kteří nám pomohli a přiložili pomoc-
nou ruku k dílu. Jen díky ochotné pomoci 
více než 20 dobrovolníků se totiž vše stihlo 
připravit včas tak, aby mohl provoz začít 
v plném rozsahu již v první polovině ledna. 
Naše poděkování patří také vedení obce, 
a to nejen za možnost sídlit v nových pro-
storách, ale i za velmi pružné odstraňování 
drobných závad a zajištění prvotní úpravy 
zahrady. Pracovníkům údržby obce bychom 
rádi poděkovali za stěhování nábytku i za 
úpravu okolí.

18

Místnost pro výtvarnou tvořivost
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Ve srovnání s původními prostorami je 
nové působiště Žirafy sice nepatrně dál 
z centra obce (pěšky je to jen otázka několi-
ka málo minut), nové prostory jsou však větší 
a pro činnost centra mnohem vhodnější. 
Návštěvníci mají k dispozici sál pro pohy-
bové aktivity, místnost pro výtvarné tvoření 
a  využívají i  zázemí (kancelář, kuchyňka, 
soc. zařízení a šatna). Většina pohybových 
kroužků probíhá v  sále, který má rozlohu 
cca 60 m2 a přiléhá k  němu malý sklad. 
Bezprostředně se sálem sousedí místnost 
určená pro výtvarné tvoření a jazykové kur-
zy, přednášky nebo i pro odpočinek rodičů. 
Kancelář sloužící k administrativním úkonům 
sdílí Žirafa společně s Bílovickou televizí. Ná-
vštěvníkům je při příchodu do KC k dispozici 

prostorná šatna se skříňkami pro odložení 
oděvů. Součástí je i příjemná kuchyňka, ve 
které je možné si uvařit kávu, čaj nebo ohřát 
jídlo pro děti. Rodiče s nejmenšími dětmi 
ocení i  přebalovací pult, který je rovněž 
součástí zázemí. Velkou výhodou v nových 
prostorách je pro Žirafu také možnost umís-
tění keramické pece a keramických výrobků 
do jedné z místností sklepa, kterou bychom 
v budoucnu rádi zařídili jako keramickou 
dílnu. Velké plus vidíme také v prostorné 
přilehlé zahradě, která komunitní centrum 
obklopuje. Tu bychom chtěli průběžně zkul-
tivovat a upravit tak, aby co nejvíce odpoví-
dala představám a potřebám jak Žirafy, tak 
návštěvníků KC.

Jedinou drobnou nevýhodou u nové Ži-
rafy je horší parkování, protože nedaleké 

RC ŽIRAFA
V PROSTORÁCH NOVÉHO 
KOMUNITNÍHO CENTRA

parkoviště (naproti mlýnu) je poměrně 
malé. Pokud do Žirafy jedete autem, ne-
spoléhejte proto, prosím, na to, že zde za-
parkujete, a nechávejte raději svá vozidla 
zaparkovaná na náměstí nebo u sokolovny. 
Silnice před novým komunitním centrem 
k parkování rozhodně neslouží, v daném 
místě je příliš úzká! Buďte tedy ohleduplní 
k ostatním řidičům i návštěvníkům centra, 
kteří chodí do Žirafy s dětmi pěšky.

Závěrem bych chtěla ještě jednou po-
děkovat všem, díky nimž Žirafa sídlí od 

začátku roku v krásných nových prostorách. 
Zabydlujeme se rychle a nejen nám, ale po-
dle ohlasů také návštěvníkům se zde velmi 
líbí. Těšíme se proto na všechny možnosti 
i výzvy, které nám nové prostory nabízejí.

ZA RC ŽIRAFA ŠÁRKA KUČEROVÁ 

placená inzerce

Sál pro pohybové aktivity
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Vážení čtenáři, přeji vám v tomto roce 
hodně pěkných chvil nad knihou, ať je 
vlastní, nebo půjčená. V  loňském roce 
bylo registrováno v bílovické knihovně 604 
čtenářů (z toho 243 dětí) a přečetli jsme 
12 600 knih. Nejpilnější čtenářkou se stala 
paní Hana Nováková (160 knih).

Na přání posluchačů, kteří mají rádi 
historii, erudovaný a  vtipný komentář, 
jsem opět pozvala do Bílovic Ing. Aleše 
Svobodu, aby pokračoval v  besedách 
o brněnském podzemí. Setkáváme se už 
od září 2017 (doposud 15 besed) v  pří-
jemném prostředí základní školy – děkuji 
Mgr. Žandovi. Setkání s názvem Klášter 
Minoritů byla plánována 17. března 2020 
v 17 hodin ve škole, další pak 31. března 
a třetí 12. května 2020 na stejném místě 
a ve stejný čas. V souvislosti s opatření-
mi vztahujícími se k šíření onemocnění 
koronavirem, však budou uskutečněna 

v náhradních termínech, o kterých bu-
dete včas informováni.

Zvu vás také na autorské čtení Mgr. 
Sylvie Samsonové, MSc., která napsala 
knihu SPOLU partnerský manuál. Osm 
let vede partnerskou a rodinnou poradnu 

v Brně a bydlí v Březině. Sama říká, že by 
jí bylo velkou ctí prezentovat sebe a svoji 
knihu u nás v Bílovicích. Ručí za to, že se 
všichni účastníci dozvědí něco o sobě a ur-
čitě se pobaví. Nezapomeňte – 21. dubna 
2020 v 17.30 v obřadní síni OÚ v Bílovi-
cích nad Svitavou.

PŘÍJEMNÉ JARNÍ DNY PŘEJE  
MARIE NEDOPILOVÁ 

Členská základna Smíšeného pě-
veckého sboru Bronislav se v prvních 
měsících roku 2020 rozrostla na třicet 
tři členů, kteří zpívají pod vedením 
svého sbormistra MgA. Davida Kří-
že. Posláním podobného typu sboru 
není pouze sdružování lidí. Zpěváci 
svojí činností těší své rodiny, přátele, 
známé, diváky nebo i fanoušky, jak na 
vlastních koncertech, tak ve význam-
né míře také na společenských akcích 
pořádaných obcí Bílovice nad Svitavou 
nebo spřátelenými spolky. Zároveň 
sdružují a seznamují lidi z podobných 
sborů nebo souborů.

Po poetickém, srdečném Vánočním 
koncertě 27. 12. 2019 v kostele ˝sv. Cy-
rila a  Metoděje v  Bílovicích nad Svita-
vou a rozjásaném Novoročním koncertě 
v Kulturním sále 18.  1. 2020 se zpěváci 
plně ponořili do příprav nejen dalších 
tradičních koncertů, ale především nej-
většího projektu letošního roku, kterým je 
přivítání partnerského pěveckého sboru 
z francouzského Toulouse.

Po roce příprav a posílání e-mailů čle-
nové SPS Bronislav přivítají v  Bílovicích 
své nové pěvecké přátele z Toulouse ve 
středu 15. dubna 2020. Hostit je budou 
až do neděle 19. dubna 2020.

Na všechny zúčastněné čeká bo-
hatý společenský program, prohlídka 
sídelních Bílovic, vybraných míst v Brně 
a samozřejmě dva společné koncerty 
– první z nich bude v kostele sv. Jaku-
ba v Brně v pátek 17. dubna a druhý 
v sobotu 18. dubna v kostele v Bílovi-
cích. Zpěváci se na francouzský týden 
pečlivě připravují a na společné zpívání 
a seznámení se velice těší.

V roce 2021 se zase SPS Bronislav 
vypraví na oplátku do města Tou-
louse. Přípravy takového projektu 
stojí spoustu úsilí a financí. Sbor dě-
kuje všem svým sponzorům. Hlavní 
poděkování za finanční podporu ná-
leží Obci Bílovice nad Svitavou a je-
jím představitelům. Členové sboru 
Bronislav si této podpory velice váží 
a děkují za ni.

Přijměte naše pozvání na oba spo-
lečné koncerty. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

ZA VÝBOR SPS BRONISLAV  
OLGA LOŠŤÁKOVÁ 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

SMUTNÁ ZPRÁVA
4. února 2020 zemřela paní Hana Batelková, bylo jí 81 let. Milá, tichá, pra-

covitá kamarádka. Učitelka, pak ředitelka na škole v Babicích nad Svitavou, kni-
hovnice. V mládí s manželem létali letadlem v Křižanově. Také roznášela poštu. 
V domě s pečovatelskou službou, kde bydlela, hrávala se spolubydlícími karty, 
starala se o nástěnky. Bylo jí všude plno. I vy, kteří jste ji osobně neznali, si ur-
čitě vybavíte sympatickou, štíhlou, věčně se usmívající šedovlasou paní, která 
se ráda zastavila a s každým pohovořila. Její empatie i pozornost nebyly nikdy 
předstírané. Měla ráda lidi. Zemřela náhle. Ani se s námi nestačila rozloučit…

MARIE NEDOPILOVÁ 

VE SMÍŠENÉM PĚVECKÉM 
SBORU BRONISLAV

CO JE NOVÉHO 
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V posledním čtvrt roce navštívily Bílo-
vice hned dvě významné představitelky 
české justice, 20.  listopadu se konala 
beseda s  (dnes již bohužel bývalou) 
veřejnou ochránkyní práv, Annou Šaba-
tovou, 15. ledna pak naši obec navštívila 
vrchní státní zástupkyně v Praze, Lenka 
Bradáčová.

Tématem Anny Šabatové nebyla čin-
nost veřejného ochránce práv (zvaného 
též někdy ombudsman), ale beseda s ní 
se konala při příležitosti 30. výročí listo-
padových událostí roku 1989, a to k roli 
žen v disentu. Anna Šabatová byla uvěz-
něna již ve svých dvaceti letech, spolu se 
svým otcem Jaroslavem Šabatou a bratry. 
V  kritice komunistického režimu pokra-
čovala i  po sňatku s  Petrem Uhlem, se 
kterým podepsala Chartu 77 a byla činná 
ve vydávání periodika Informace o Chartě 
77. V  roce 1978 byla též spoluzaklada-
telkou Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných. V  těchto aktivitách pokra-
čovala i  po zatčení manžela, kdy sama 

pečovala o dvě malé děti. Nejsilnějšími 
momenty z vyprávění byly patrně chvíle, 
kdy popisovala velmi osobní prožitky, ať 
už se týkaly obav o vězněného manžela 
nebo i toho, jak děti prožívaly život pod 
neustálým dozorem nad rodinou, s per-
manentní šikanou, a nakolik to ovlivnilo 
jejich život v dospělosti (v posledku spíše 
pozitivně).

Mnohé zkušenosti s StB zní absurdně 
nejen nyní, ale musely být k  neuvěření 
i nezúčastněným osobám v tehdejší době. 
Lze zmínit situaci, kdy byl Petr Uhl koncem 
70. let natolik intenzivně sledován, že pří-
mo před jejich bytem stále seděla dvojice 
uniformovaných policistů a při jakémkoliv 
jeho pohybu jej doprovázelo krokem je-
doucí policejní auto. Anna Šabatová v té 
době trpěla chronickými bolestmi břicha 
a při vyšetření se lékařce s touto situací 
svěřila, s domněnkou, že by se snad mohlo 
jednat o psychickou příčinu těchto potíží. 
Lékařka věc zamluvila, avšak při pozdější 
kontrole se jí velmi omlouvala, s  tím, že 
ji bez znalosti souvislostí považovala za 
schizofreničku trpící persekučním bludem.

Tématem Lenky Bradáčové byla dů-
věryhodnost justice. Z mediálních zpráv 
můžeme nabýt dojmu, že trestní řízení 
trvá mimořádně dlouhou dobu a většinou 
končí zproštěním obžalovaných. Ze stati-
stických údajů však vyplývají jiné údaje. 
Dvě třetiny trestních řízení je pravomocně 
skončeno do půl roku a státní zástupce je 
se svojí obžalobou (jež se ve zkráceném 
řízení nazývá návrhem na potrestání) 
úspěšný v 95 procentech případů. Setrvale 
přitom klesá páchaná trestná činnost, a to 
zejména ta méně závažná.

Veřejnost však pochopitelně spíše vní-
má nejzávažnější a mediálně nejvděčnější 
kauzy typu Davida Ratha či Jany Neča-

sové, a  jejich prizmatem vnímá trestní 
justici jako celek. Jedná se o případy, kdy 
elitní advokáti užívají všechny myslitelné 
(a občas i nemyslitelné) způsoby obhajoby 
a testují limity trestního procesu. I proto 
je zapotřebí, aby soudci a státní zástupci 
byli schopni bez právnického ptydepe 
srozumitelně vysvětlit důvody svých roz-
hodnutí a postupů. Pokud totiž veřejnost 
nebude justici důvěřovat, je tím ohrožen 
jeden z  podstatných prvků demokratic-
kého právního státu. V ostatních zemích 

Visegrádské čtyřky je přitom pověst 
justice podstatně nižší, což v Maďarsku 
a zejména v Polsku využila vládnoucí stra-
na k omezení nezávislosti justice a jejímu 
faktickému podřízení vládě. Pro vnímání 
justice jako celku je přitom nezbytné, aby 
byli důvěryhodní její jednotliví představi-
telé. Věřím, že právě taková beseda mohla 
důvěryhodnosti justice napomoci, o čemž 
svědčil zcela zaplněný sál obecní hospody 
i dlouhotrvající potlesk.

Obě besedy zorganizovala bílovická po-
bočka Moravskoslezské křesťanské akade-
mie, která chce i nadále vedle přednášek 
na duchovní témata pořádat akce, jež mo-
hou být zajímavé i pro nejširší veřejnost.

JAN LATA 

VÝZNAMNÉ PŘEDSTAVITELKY 

ČESKÉ JUSTICE
V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU

Anna Šabatová

Lenka Bradáčová
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V sobotu 7. prosince 2019 oddíl atletiky 
TJ Sokol Bílovice nad Svitavou zorgani-
zoval jubilejní čtyřicátý ročník Vánočního 
běhu Rudolfa Těsnohlídka. Když šlo o ju-
bilejní ročník, tak je vhodné se vrátit do 
historie závodu a atletiky v Bílovicích nad 
Svitavou. Oddíl atletiky založil v roce 1976 
inženýr Igor Cívka, který sám atletiku dělal 
(minimálně v mládí).

Prvním zorganizovaným závodem byl 
intervalový běh pro členy oddílu v  roce 
1977. V  roce 1978 se Igor Cívka rozhodl 
zorganizovat stejný běh, ale jako závod 

pro veřejnost. Zúčastnilo se ho pět běžců. 
Druhý až osmý ročník byl organizován jako 
veřejný závod pro bílovickou mládež. Na 
druhém ročníku běhu Igor s  pomocníky 
prošlapal pouze jeden okruh, protože na-
padlo příliš mnoho sněhu.

Od druhého ročníku se zúčastnilo 12, 2 
(Anežka Chramostová a  jeden kluk), 10, 
17, 16, 13 a 13 běžců. Protože pan Igor byl 
jediným organizátorem závodu a nebyly 
tehdy k  dispozici moderní stopky pro 
měření několika časů, tak se závod běhal 

intervalově, tzn. další běžec vyběhl až po 
doběhnutí předchozího.

Závod byl pojmenován Vánoční běh 
Rudolfa Těsnohlídka, protože tratě vedou 
blízko místa, kde Rudolf Těsnohlídek s přá-
teli našli před Vánocemi 1919 opuštěnou 
holčičku Lidušku.

Od devátého ročníku Igor Cívka otevřel 
závod pro atlety (žactvo) ze spřátelených 
oddílů, převážně v okrese Brno-venkov, tzv. 
„přespoláci“. Otevřenost závodu se rychle 
projevila na účasti – 43 atletů na devátém 
ročníku a dále 62, 74, 53,… atletů v navazu-

jících ročnících Vánočního běhu. Teprve od 
sedmnáctého ročníku byl Vánoční běh ote-
vřen pro všechny věkové kategorie. Rekordní 
počet běžců běžel na minulém ročníku – 130.

Postupně s  organizací závodu začali 
panu Igorovi pomáhat odchovanci oddí-
lu atletiky, kterými byli například Ivana 
Zmeškalová (nyní Kousalíková), Igor Cívka 
mladší, Luděk Šerák, Jitka Cívková a Mar-
tin Žižlavský. Vánoční běh se nestal příliš 
masovou akcí, protože nikdy nebyl součás-
tí žádného běžeckého poháru.

ZAJÍMAVOSTI
 » Moravský (český) ultramaratonec Tomáš 
Rusek, který je stále na předních mís-
tech tabulek nejlepších českých výkonů 
na 24 či 48 hodin, vložil Vánoční běh 
do svého tréninkového plánu. Doběhl 
na start závodu ze svého domova a po 
dokončení závodu pokračoval dále do 
Moravského krasu.

 » Na Vánočním běhu startovala na začát-
ku devadesátých let Miroslava Knapko-
vá, pozdější olympijská vítězka, mistryně 
světa a  pětinásobná mistryně Evropy 
ve veslování.

 » Podobně jako Tomáš Rusek to udělali 
členové cyklistického oddílu TJ Favorit 
Brno v roce 2015. Přijelo jich na kole de-
vět s trenérem, zaběhli si závod, s umís-
těním na stupních vítězů, a po vyhlášení 
pokračovali v cyklistickém tréninku. Měli 
malý problém sbalit vyhrané ceny, když 
přijeli dost nalehko.

 » Vánočního běhu se rád zúčastňuje Ing. 
Stanislav Juránek, starosta Orla ČR, 
poslanec PČR a  bývalý hejtman JMK, 
který také podporoval regionální sport.

Slavnostního zahájení se zúčastnili: 
zakladatel běhu Igor Cívka starší, Martin 
Vozka za vedení naší obce, Petr Pošmurný, 
jako starosta TJ Sokol Bílovice nad Svita-
vou, a učitel Pavel Kováč za naši základní 
školu, který zahájení moderoval. Jak mi 
pan Igor Cívka sdělil, tak letošní zahájení 
na něj zapůsobilo výrazně slavnostněji 
a emotivněji než zahájení dřívějších „kula-
tých“ ročníků. Učitel Pavel Kováč v úvodu 
řekl historické počátky Vánočního běhu. 
Martin Vozka poděkoval jménem obce 
za dlouhou historii běhů a popřál dlouhé 
pokračování běhů. Starosta naší sokolské 
jednoty Petr Pošmurný pozdravil běžce 
a poděkoval panu Igorovi za dlouholeté 
organizování.

Následně odstartovali předškoláci do 
5 let na stometrovou rovinku po cestě. 
U  dětí šlo více o  zábavu než o  závod. 
Nejmladší závodnicí byla Tereza Lidmilová 
z Brna, narozená 2017, druhou nejmladší 
byla Adéla Matulová z Bílovic.

V  nejmladším žactvu 1 (2012–2013) 
startovalo osm dětí a vyhrál Jakub Okáč 
(Bílovice n.  Sv.) před Filipem Durnou 
(AC Moravská Slavia) a Emilly Holkovou 
(AC  Slavkov u  Brna). Za nejmladší žac-

VÁNOČNÍ BĚH
HISTORIE A SOUČASNOST

Slavnostní zahájení, zleva Petr Pošmurný, 
Pavel Kováč, Martin Vozka a Igor Cívka.
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tvo 2 (2010-2011) startovalo patnáct dětí 
a  vyhrál domácí Jan Kotyza před Ester 
Vlachovou z Orla Vyškov a Janem Cha-
loupkou z BYAC Brno.

V  přípravce už startovali zvlášť dívky 
a chlapci. Dívek bylo šest, z nichž vyhrála 

Ema Fialová (AC Mor. Slavia) před Va-
lentýnou Klakovou (AC Moravský Krum-
lov) a  Klárou Tuzovou (Orel Židenice). 
Mezi chlapci zvítězil Elijah Shai Selinger 
(AC Mor. Slavia) před Adamem Slavíčkem 
(JAC Brno) a domácím Tomášem Mezerou. 
Krátce po doběhnutí proběhlo první vy-
hlašování tří nejlepších v každé kategorii.

Mladší žactvo už nebylo příliš počet-
né. Mezi šesti děvčaty byla nejrychlejší 
Pavlína Dobešová (AC Mor. Slavia) před 
Dagmar Peštovou (JAC Brno) a  Eliškou 
Hovorkovou (AC Mor. Krumlov). Mladší 
žáci běželi s žákyněmi jen dva a doběhli 
v pořadí Ondřej Bartoš a Alex Wang (oba 
AC Mor. Slavia).

Ve starších žactvu v závodě na 1 300 m 
to bylo naopak – děvčata běžela jen dvě 
a vyhrála Nela Havlíčková před Barborou 
Alexovou (Řícmanice), obě za AC Morav-
ská Slavia. Starší žáci vystartovali v devíti 
a na prvních třech místech doběhli Albert 
Chmelík (Bílovice n. Sv.), Jiří Morávek (So-
kol Bílovice n. Sv.) a Adrian Munteanu (AC 
Mor. Slavia).

Dorostenecká kategorie bývá „tradičně“ 
málo obsazená a  potvrdil to i  poslední 
ročník Vánočního běhu. V  dorostenkách 

porazila Barbora Názlerová (AC Mor. Sla-
via) Hana Kielarovou (AK Olymp Brno). 
Dorostenci alespoň obsadili kompletní 
stupně vítězů: Ondřej Němec, Martin 
Pohanka a František Křivánek (všichni AC 
Moravská Slavia) – trať 2 600 m.

Po půl dvanácté přišel na řadu závod do-
spělých, tedy mužů a žen, který se z velké 
části vrátil na trasu Běhů Těsnohlídkovým 
údolím, jež se konaly začátkem čtyřicátých 
let dvacátého století. Bohužel se panu 
Igorovi ani bílovickým archivářům doposud 

nepodařilo najít informace o počtech ani 
o  datech uspořádaných ročníků těchto 
běhů. Členové oddílu uvítají jakékoliv his-
torické informace o Běhu Těsnohlídkovým 
údolím od pamětníků. Začátek trasy vedl 
po turistické značce ke kříži Jiřího Lišky 
pod Resslovou hájenkou, odsud běžci 
seběhli pod hájenku a  Těsnohlídkovým 
údolím až k železničnímu mostu „U pěti ka-
nálů“. Tam trať zahnula do strmého kopce 
a vedla až na vyhlídkovou lesní cestu, po 
níž pokračovali doleva dolů a v levotoči-
vé zatáčce zahnuli zpět do lesa, kterým 
seběhli ke startu závodu (5,3 km). Vyhrál 
s výrazným náskokem přes jednu minutu 
Jaroslav Sláma (ENDEKA BASSTA team) 
před Lukášem Souralem (VSK Uni Brno) 
a  Martinem Vintrlíkem (Křepice). Běželo 
34 mužů a nejstarším účastníkem byl Josef 
Holý, narozený 1941.

Žen běželo 21, vyhrála domácí Lucie 
Matulová (SK Radiosport Bílovice n. Svit.) 
o minutu před druhou Barborou Jurovou 
(AC Moravská Slavia) a  třetí Šárkou To-
mašovovou (roz. Koudelkovou), taktéž 
z Bílovic nad Svitavou.

Závod pro 128 běžců se vydařil také 
díky sponzorům: Sanasport, Obec Bílovice 
nad Svitavou, čerpací stanice FORS, firmy 
MiPoN, PRIMIS, Nábytek s duší, Kernun, 
QUATRO PRINT, DW Graphic Design 
a EXPI studio.

MARTIN ŠERÁK 

Registrační stan, zleva Martin Šerák, 
Igor Cívka a Luděk Cívka

Kategorii nejmladších žáků startuje Igor Cívka.



Na sklonku minulého roku uběhlo 100 
let od nalezení Lidušky v bílovickém lese, 
s jejímž příběhem se pojí tradice Vánoč-
ních stromů republiky… to všichni vesměs 
máme tak nějak v povědomí. Mnozí si při 
oslavách určitě všimli, že na onom místně, 
kde byla Liduška nalezena a kde se kaž-
doročně koná malá pietní akce, je něco 
špatně… Co? Čerstvě chyběl STROM, 
pod kterým byla Liduška nalezena a který 
tedy měl více než 100 let. PROČ? A proč 
byl odstraněn zrovna v době před takto 
významnými oslavami? To jsme se zeptali 
vedoucího polesí Bílovice, ŠLP Křtiny.

U LIDUŠČINA PAMÁTNÍKU?
Jeho vyjádření bylo krátké, nicméně 

potvrdilo, co se dalo předpokládat… Jed-
nalo se o smrk ve stáří cca 150 let, který 
uschl, tak jako spousta dalších smrků, 
působením nedostatku srážek a podkor-
ního hmyzu (kůrovců). Před oslavami byl 
pokácen právě proto, že byl suchý a mohl 
by do budoucna ohrožovat návštěvníky 
Liduščina památníku.

Tedy sucho minulých let se symbolicky 
dotklo i našeho příběhu a ukončilo život 
nejspíš posledního žijícího pamětníka.

VENDULA BARTÁKOVÁ 

PROČ ZMIZEL STROM

Klenotů v Bílovicích nad Svitavou je 
celá řada a za jeden z nich považuji 
vokální skupinu Máta. Ačkoliv všichni 
členové nejsou z Bílovic, hlava skupiny 
Richard Lank sem patří. Tato skupina 
se tak samozřejmě často objevuje i na 

veřejných akcích právě v Bílovicích. Tvorba 
Máty je ovlivněna slavnými šedesátými 
léty minulého století a jedná se o průřez 
různými žánry, který je vskutku reprezen-
tativní. Podotýkám, že tak činí s českými 
texty, které na jedné straně s velikou peč-

livostí a na straně druhé s lehkou hravostí 
vytváří právě Richard. Tady často převládá 
odvaha nad drzostí, protože není vůbec 
jednoduché dát známým písním novou 
tvář tak, aby zaujaly, a ještě publiku něco 
přinesly. Prostě aby to nebyl trapas. Ať 
už se jedná o přebásněné texty do češti-
ny nebo o nové originální aranže, kde se 
vystřídá více hudebních témat, tak se to 
Mátě daří zvládat na výbornou. Máta na-
bízí také vlastní tvorbu, která se nese na 
podobné vlně. Posluchači mohou v jejím 
podání opět slyšet písně světových osob-
ností či kapel mimořádných a neopakova-
telných „šedesátek“. V  repertoáru Máty 
zazní Eric Clapton, Paul Mc Cartney, John 
Lennon, Bob Dylan, Leonard Cohen, Janis 
Joplin a další hudební velikáni. A  i když 
uslyšíte mateřskou češtinu a aranže psa-
né přímo pro kapelu, jsou tyto hudební 
návraty velmi zdařilé.

Domovským přístavem pro Mátu je 
malý sál v  Café Práh (součást galerie 
Vaňkovka v Brně), kde se můžete v  ur-
čitých časových intervalech s  kapelou 
potkat. Naposled jsem navštívil vystou-
pení Máty, které se uskutečnilo 3.  10. 
2019 právě v  tomto klubu. Musím po-
tvrdit, že Máta doslova zraje jako dobré 
víno a  každý zúčastněný muzikantský 
fajnšmekr si mohl přijít na své. Vícehlasé 

MÁTA ZRAJE
V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ
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Folkrocková skupina Máta



V  lednu, v  období větších mrazů, se 
u našich dveří objevilo vyhublé, zoufale 
mňoukající kotě. „Proboha, co s tebou," to 
je první, co vás napadne. Nechci kočku, 
ani do domu, ani na zahradu. Mám ráda 
ptáky, květiny a klid. Co tedy s ním? Kotě 
jsem nakrmila, zavřela do teplého sklepa 
a začala hledat majitele. S chřipkou jsem 
pobíhala po ulicích, ptala se, vylepovala 
plakátky. Žádná odezva. Současně s tím 
jsem oslovila zastupitelku obce, paní 
Prudíkovou, s prosbou o pomoc. Nakonec 
jsme usoudily, že kotě je pravděpodobně 
z „chovu“ některého ze spoluobčanů, kte-
rý krmí toulavé kočky, ale nestará se o ně 
– bez kastrace se nekontrolovaně množí. 
Začaly jsme kotěti hledat nový domov. 

Nakonec vše skončilo jako v pohádce – 
kotě má nový laskavý domov a já svůj klid.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní 
Prudíkové za pomoc a  její práci. A  taky 
bych ráda podpořila její snahu o kontrolu 

vokály doprovázené akustickou či elek-
trickou kytarou, příčnou flétnou, basovou 
kytarou v doprovodném rytmu kachonu 
zůstávají opravdu nevšedním zážitkem. 
Možná, že ta dnešní uspěchaná doba 
nepřeje malému uskupení zaplnit stadion, 
ale právě ona malá klubová scéna velice 
dobře funguje jako přístav, kde si třeba 
právě v Café Práh dáte mátový čaj, který 
si osladíte duchem šedesátých let. Máta 
umí zrát v každém ročním období.

PŘESPOLNÍ PAVEL „HARRY“ KŘÍŽEK  
(ŘÍCMANICE) 

Poznámka redakce: v příštím čísle Bílo-
vického zpravodaje připravujeme rozhovor 
s  frontmanem kapely Máta Richardem 
Lankem.
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Máta akusticky – trio Pavla Lanková, 
Eva Jandeková a Richard Lank

TRÁPENÍ S OPUŠTĚNÝM KOTĚTEM
množení koček v obci – kastrací toulavých 
koček za finančního přispění obce.

Díky všem.
JITKA VLČKOVÁ 

Photo by Ramiz Dedaković on Unsplash
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Přibližně před čtyřmi roky byla ote-
vřena Alfa Galerie na Žižkově ulici číslo 
600, jako prodejní galerie pro umělecká 
řemesla umělců z různých oborů. Nabízí 
také vitráže z vlastní dílny. Vystavují zde 
restaurátoři nábytku, keramici, kováři 
a  další. Součástí umělecké prezentace 
jsou také obrazy na dotvoření příjemné 
atmosféry klubu.

Od podzimu 2018 majitelka Galerie, 
Kamila Dohnalová společně s Olgou Loš-
ťákovou, založily Hudební klub Alfa, který 
ve spolupráci s obcí Bílovice nad Svitavou 
pořádá kulturní akce různého druhu. Na 
těchto hudebních večerech se můžete 
potkat s  hudbou různých žánrů. Vedle 
vážné hudby tu zazní také folk, vystupují 
zde i jednotliví písničkáři, je tu však také 

prostor pro hudbu alternativní. Do komor-
ního prostředí Galerie jsou zváni muzikanti 
svobodného myšlení, začínající hudebníci 
z Bílovic i profesionální hudebníci a umělci. 
Během roku se zde uskuteční přibližně de-
set koncertů, z nichž na pět přispívá obec 
Bílovice. Ostatní jsou hrazeny z dobrovol-
ného vstupného.

Z  posledních koncertů bychom rádi 
vzpomenuli na již tradiční adventní ba-
rokní koncert (6.12.2019) Castello in Aria 
manželů Bébarových, dále zdařilý hudeb-
ní folkový večer (25.10.2019) písničkářky 

Magdaleny Pohorské a  folkové skupiny 
Barkas – trio Barča Lošťáková, Ondřej 
Kocián a Lukáš Jandek. V Galerii vystou-
pili i velmi známí zpěváci jako je Slávek 
Janoušek, Luboš Javůrek, Pavlína Jíšová, 
Nikola Mucha a také Kabaret K+K.

Alfa Galerie pořádá také vzpomínkové 
večery: „Andělská počta Zuzany Navaro-
vé“, večery s promítáním fotografií z růz-
ných končin světa – Amerika, Norsko. 
Jednou za měsíc se zde sejdou muzikanti 
na Alfácké brnkání. V  neposlední řadě 
je Alfa zázemím pro hudební zkoušky 
různých hudebníků. Dva roky poskytuje 
„zkouškový domov“ Smíšenému pěvecké-
ho sboru Bronislav, který se pod vedením 
sbormistra Davida Kříže neustále rozrůstá. 
Sbormistr pohostinnost i  činnost klubu 

velice oceňuje a  poznamenává, že pro 
rozšiřující se činnost sboru je Alfa velice 
významným činitelem. 

Pro rok 2020 plánujeme vystoupení 
Petry „Šany“ Šanclové, Jaroslava Hutky 
a Tria z Brna. Galerie Alfa byla pro svoje 
klidné prostředí požádána o  pořádání 
šachového odpoledne. Hudební klub 
Alfa dává prostor pro amatérskou tvor-
bu malého divadélka, které se chystá 
v brzké době také vystoupit. Pravidel-
ně zde můžete navštívit kurzy výroby 
Tiffani vitráže. 

SILVESTROV-
SKÝ BĚH DO 
SCHODŮ

Poslední den loňského roku se 
v Bílovicích u nádraží již po třicáté 
sešli příznivci Silvestrovského běhu 
do schodů. Počasí bylo již od rána 
velmi přívětivé a o hodnotné spor-
tovní výkony nebyla nouze. Mnozí 
z běžců možná ještě ráno netušili, 
že se závodu zúčastní, o to lepší 
byl však jejich pocit po zdolání 
„cílové rovinky“.

Nejrychlejším mužem se stal 
Lukáš Kiesel s časem 23,87 s, nej-
rychlejší ženou Martina Havlíčková 
s časem 30,93 s. Celkem odstarto-
valo 151 závodníků mezi 3 a 81 lety.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem, kteří tuto akci jakým-
koliv způsobem podpořili a v pro-
sinci se opět těšíme na shledanou.

PAVLA A IVO HAŽMUKOVI  
ZA SK RADIOSPORT 

HUDEBNÍ KLUB ALFA Prostor Alfy se za dobu svého působení 
stal jedním z dalších míst, kde se lidé nejen 
z Bílovic rádi a opakovaně setkávají. 

OLGA LOŠŤÁKOVÁ 

Folkové trio Barkas

Castello in Aria
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Modernizace na vysokorychlostní 
optický internet pro
Bílovice nad Svitavou

Vysokorychlostní internet (rychlost připojení 
1 Gb/s), internetovou HD TV (např.  
s možností zpětného zhlédnutí pořadů) nebo 
připojení s nízkou odezvou ideální např. pro 
hraní her. To vše přináší modernizace na optickou 
síť, kterou společnost CETIN bude realizovat  
v Bílovicích nad Svitavou v ulicích: Lesní, Nad 
tratí, Obřanská, Polanka, Šebelova.

Optické připojení zajistíme zdarma pro celý 
dům, tj. ke každému bytu nebo jiné jednotce 
(komerční, nebytové, rozestavěné i plánované). 
V zájmu co nejrychlejší realizace budeme 
v uvedených lokalitách již brzy kontaktovat 
majitele domů nebo předsedy SVJ s žádostí 
o vyjádření souhlasu k napojení domu na 
optickou síť CETIN. Jeho udělením se majitel 
nebo SVJ nezavazuje k objednávce žádných 
služeb. Konkrétní technické řešení pro daný 
dům bude odsouhlaseno vždy před samotnou 
realizací oběma stranami.

CETIN, to je pevná telekomunikační 
síť, která je dostupná téměř v každé 
domácnosti. Navazujeme na dlouholetou 
tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s.  
a staráme se i o sítě v jeho původním majetku. 
Neprodáváme žádné služby, nabízíme tzv. 
otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé 
internetu – ti operátoři, které dobře znáte,  
a v současné chvíli od nich třeba využíváte řadu 
různých služeb včetně mobilního volání.

u	 Stabilita připojení 
 i za špatného 
 počasí

u	 Udržení rychlosti 
 a kvality pro desítky 
 připojených zařízení 
 najednou

u	 Internetová TV s možností 
 zpětného zhlédnutí a nahrávání

u	 Sledování videí online bez sekání  
 a v nejvyšší HD kvalitě

u	Možnost změny poskytovatele 
 bez změny sítě

Ověřte si, zda plánujeme  
napojit i váš dům a nechte nám na sebe kontakt,  

příp. rovnou udělte souhlas s napojením vaší nemovitosti na:

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku 
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku CETIN +420 238 461 111 (každý všední den 8:00-16:00).

Internetová TV na síti CETIN - neřešíte přechod televizního vysílání na DVBT-2!


