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K SETKÁVÁNÍ
ODEŠEL NEJVĚTŠÍ Z PATRIOTŮ BÍLOVIC

B. NEJEZCHLEB
A. GOLDFLAM

O AUDIOKNIZE LIŠKA BYSTROUŠKA

TÉMA

ZELEŇ NEBO BETON?
Aby se nám u nás dobře žilo.

REDAKČNÍ

SLOUPEK
Až jednou na velikém sněmu ptačím
v čase mezi skřivánkem a sovou
bude jednohlasně přištěbetáno jaro,
já se tam vrátím!
(František Halas)

Vážení čtenáři, jaro má všechny atributy
naděje, nového začátku a krásných věcí
života. Příroda kolem bez velkého hlomozu
a téměř tiše jako kdyby promluvila: „Člověče, podívej, jak je tu na světě nádherně.“
Byl jsem nedávno na zahradě (1. března),
chtěl jsem dokončit řez na dvou jabloních,
můj poslední rest, který jsem rozhodně
hodlal odstranit. Nádherné počasí a v naší
zahrádkářské kolonii nad brněnským pivovarem na Starém Brně nikde ani živáčka.
Nevěřil jsem vlastním očím, kolik kytek se
všude najednou objevilo, bledule, sněženky, nádherné žluté talovíny a odvážily
se i chudobky sedmikrásky, ty mě nepřestanou udivovat, vždyť byly na zahradě
i o Vánocích. Převlékl jsem se a připravil
si nářadí a balzám, ale nedalo mi to. Procházel jsem se zahradou a objevoval, kde
všude už to ty první kytky jara zkusily.
V prvním čísle letošního zpravodaje
se chceme zaměřit na životní prostředí
v obci. Připomenout, co se nám daří a kde
naopak máme před sebou řadu možností,
které mohou učinit Bílovice nad Svitavou
ještě krásnějšími. Jarní úklid, výsadba
zeleně, pravidelná údržba obce, třídění
a odvoz odpadu, vytváření odpočinkových
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zón v obci, ale také míst pro pohybové
aktivity a sport. Příspěvky našich redaktorů a dopisovatelů si nekladou za
cíl najít konečná řešení. Jsou to spíše
náměty a možné cesty, které, pokud
se najde společný konsensus, mohou
být inspirací pro další roky života obce
a zejména života jejích obyvatel.
Zaslouženou pozornost věnujeme
dvěma osobnostem Bílovic nad Svitavou, Janu Rybářovi a Bořivoji Nejezchlebovi, kteří už nejsou mezi námi.
Občanům výjimečným, kteří se svým
životem zapsali do historie obce.
Vážení čtenáři, žiji ve stejné době
a řeším stejné problémy jako většina
z vás, a přesto se o nich tady nezmíním. Možná stejně jako vy vím, že
všechno nakonec zůstane na každém
z nás, že si budeme muset pomoci
sami, spoléhat na přírodu a možná
také na trochu toho štěstí. Život nás
vede někdy i cestami, které jsou nové
a popravdě hodně obtížné.
Nedávno mě zaujala slova světově
proslulého brazilského spisovatele Paola Coelha. Když byl tázán, co ho na
lidech nejvíc překvapuje, odpověděl:
„Na lidech je nejvíc komické a zvláštní
to, že celý život uvažují naopak. Chtějí
být co nejdříve dospělí, a pak většinu
života vzdychají po ztraceném dětství
a mládí. Zanedbávají své zdraví, jen
aby měli peníze, a hned nato utrácejí
peníze, aby měli zpátky svoje zdraví.
Pořád myslí na to, co bude a na budoucnost, zanedbávají přítomnost,
a nakonec neprožívají ani přítomnost
ani budoucnost. Žijí, jako by nikdy
neměli zemřít, a tak umírají, jako by
nikdy nežili.“
Každý rok vás alespoň jednou oslovíme s žádostí, ať nám napíšete témata, která byste chtěli, abychom je
pro vás v redakci zpracovali, případně
nám poslali svoje příspěvky, ať už jsou
jakéhokoliv zaměření. Rádi je uveřejníme na stránkách zpravodaje, který je
především vaším zpravodajem.
Hodně zdraví a každý den alespoň
jednu dobrou zprávu vám všem!

Sazba a grafika: David Winter, dwgd.cz
E-mail: zpravodaj@bilovicens.cz Tisk: Tiskárna
Didot, spol. s r.o. Uzávěrka příštího čísla je
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ZA REDAKCI BÍLOVICKÉHO
ZPRAVODAJE PAVEL KOVÁČ

Vážení občané, na stránkách Bílovického
zpravodaje se v tomto roce setkáváme
poprvé. Rád bych vám v roce 2021 popřál
hlavně zdraví, duševní pohodu, trpělivost
a štěstí, které také k životu potřebujeme.
Z plánovaných akcí, o kterých jsem již
informoval v minulých číslech zpravodaje,
se v letošním roce zrealizuje záchytné parkoviště P+R (Park & Ride), tedy na principu
zaparkuj a jeď. Zde bude možnost nechat
své auto a dál do města pokračovat vlakem nebo městskou hromadnou dopravou.
Budovat se začne v březnu a plánovaná
realizace je do konce roku. Další plánované akce budou zahájeny v průběhu
měsíce března, případně dubna. Jedná
se o výstavbu rozhledny na Vyhlídce, realizace je plánovaná na šest měsíců, tedy
hotovo bude na podzim. Dále budeme
realizovat výstavbu multifunkčního hřiště
ve vnitrobloku základní školy s plánovaným dokončením v červnu. V květnu nás
čeká realizace pumptrackového a multifunkčního hřiště s horolezeckou stěnou
a s pískovištěm pro nejmenší děti. Najdete
ho naproti čerpací stanice. U všech těchto akcí je realizace plánovaná do konce
roku 2021.
Nově jsme požádali o dotaci na dokončení ulice Soběšická, v místech plynové
stanice. V květnu se dozvíme, zda jsme
byli úspěšnými žadateli. V posledních

SLOVO
STAROSTY
dnech bylo řešeno téma „lávka“ v návaznosti na novou cyklostezku. V rámci této
trasy je již projekčně zpracována a povolena stavba „Lávka pro pěší a cyklisty přes
řeku Svitavu“, která nahradí současnou již
nevyhovující lávku od tunýlku ke Komunitnímu centru. Nová cyklostezka povede podél železničního koridoru až do Anenského
údolí. Příští rok by se mohla začít budovat.
Žádat budeme z dotačního programu ITI
Brno, který umožňuje čerpat finanční prostředky i na výstavbu cyklostezek. Na tuto
cyklolávku lze získat dotaci ve výši 90 %
a zbylých 10 % zaplatí naše obec, což je
velmi výhodné.
Rád bych touto cestou poděkoval údržbě obce, která svoji práci odvádí s velkým
nasazením. Možná si mnozí neuvědomují,
že zejména v zimním období začínají již ve
tři hodiny ráno, aby byly všechny komunikace sjízdné a chodníky bezpečné. Oceňuji jejich velmi náročnou práci. Samozřejmě
mně někdy volají občané, proč není právě
u nich odmeteno nebo „prosoleno“. Je to
tím, že se údržba řídí plánem údržby, ve
kterém jsou seřazena místa v obci podle
priority. Jde zejména o kopcovitou část
naší obce, pak teprve přicházejí na řadu
rovinaté úseky.
K tématu údržby obce mohu ještě konstatovat, že obec má vyčleněno několik
míst na separovaný odpad. Na Nivách
a v Trávníkách jsme před rokem vyměnili
klasické kontejnery na papír za klece,
a zdá se, že se to osvědčilo. O Vánocích,
kdy je všude spoustu obalů, vždy kontejnery „přetékaly“. Letos k tomu nedošlo.
Chceme dát další klec i na ulici Husovu,
jednu na Polanku a jednu k Sokolovně.
Musím se zmínit i o problému, který
máme s kontejnery na bio odpad. Občané
do nich často hází suť, nábytek, dřeviny
a další materiál, který tam nepatří. To
všechno se musí potom v Ekodvoru prac-

ně vybírat a třídit, přičemž v obci Ekodvůr
máme a jeho dostupnost by měla být pro
občany bezproblémová.
Je nutné, aby i naše obec reagovala na
nový zákon o odpadech. Zažádali jsme
v rámci DSO Šlapanice o dotaci na separované popelnice ke každému rodinnému
domu a bytovkám. Na konci minulého
roku jsme dostali informaci, že svazek
je úspěšným žadatelem. V letošním roce
tak budeme řešit výběrové řízení na dodavatele těchto popelnic. V praxi to bude
znamenat, že u každého domu bude kromě
nádoby na komunální odpad také popelnice na bioodpad, papír a plasty. V rámci
dotace se budou podepisovat smlouvy
mezi obcí a majiteli rodinných domů. Bude
to na pět let, po pěti letech budou popelnice převedeny zdarma do vlastnictví
majitelů RD. Jinými slovy pět let zápůjčka
a potom bezúplatný převod. U bytových
domů dostanou obyvatelé stejné nádoby,
jen budou mít větší objem. Zajímavostí
je, že popelnice budou vybaveny čipem
a unikátním kódem pro majitele domu.
Budou mít černou barvu a budou rozlišeny
barevným klipem.
Chtěl bych vás také informovat o kulturně společenských akcích, ze kterých
připomínám Sokolské hody, Sousedské
slavnosti i oslavu 140. výročí příjezdu prvního vlaku s osobní přepravou cestujících
do Bílovic nad Svitavou. Všechny tyto
akce jsme se rozhodli přesunout na září.
Snad už bude doba pro všechny z nás
příznivější.
V době, kdy budete číst tento zpravodaj, bude už velmi blízko jaro, a tak chci
věřit, že se nám všem začne dařit lépe
a budeme se postupně vracet k normálnímu životu. Přeji nám všem, ať se to podaří.
MIROSLAV BOHÁČEK

OBSAH
Slovo starosty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Zpráva z jednání Rady Obce
Bílovice nad Svitavou. . . . . . . . . . . . . .  4
Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva Obce . . . . . . . . . . . . . .  5
Nové místo k setkávání. Pumptrack,
multifunkční hřiště i pískoviště. . . . . .  7
Bílovická rozhledna
v kraji lesů, vod a strání
a v kraji lišky Bystroušky. . . . . . . . . . .  8
Bílovice budou rok
bez vlakového spojení. . . . . . . . . . . . .  8
Odešel největší z patriotů
Bílovic Bořivoj Nejezchleb . . . . . . . . .  9
Vzpomínky spolužáků
a spolupracovníků na
Bořivoje Nejezchleba. . . . . . . . . . . . . . 11
Za Janem Rybářem. Osobní
vzpomínky na Jana Rybáře. . . . . . . .  13
Zeleň nebo beton?
Aby se nám u nás dobře žilo.. . . . 14
Historie okrašlovacího
spolku v Bílovicích . . . . . . . . . . . . 14
Komise životního prostředí. . . . . . 15
Údržba obce,
ochránci pořádku i zeleně. . . . . . .  16
Žirafa vám představuje:
Komunitní zahrada pro všechny. .  17
Součást veřejné zeleně.
Komunitní zahrady, sady a louky. 18
Vize budoucího vzhledu
Mlýnského ostrova dosáhly
na finální verzi. . . . . . . . . . . . . . . .  19
Ekologické a environmentální
aktivity v mateřské škole. . . . . . . 20
Environmentální výchova
Lesních skřítků. . . . . . . . . . . . . . . 22
Liščí novinky. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Řekni mi, lásko,
co po nás zůstane. . . . . . . . . . . . . . 23
Matrika a její údaje. . . . . . . . . . . . . . .  24
Milostpane, z toho by byla,
panečku, opera!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Přespolní čítárna. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
S Arnoštem Goldflamem
o audioknize Liška Bystrouška . . . . .  27
Příroda v knihách . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sborové ohlédnutí za rokem 2020. . 29
Virtuální 41. ročník Vánočního běhu. 29
Běžecké závody v mikroregionu
Časnýř v roce 2021. . . . . . . . . . . . . . . 30

3

ZPRÁVA

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

BÍLOVICE NAD SVITAVOU
RADA OBCE 24/2020 | 18. 11. 2020
» schvaluje tři Dohody o zániku nájmu
k bytu v DPS a stejný počet o Nájmu
bytů, Komenského 733.
» schvaluje odpuštění platby za pronájem obecní hospody po dobu vládních opatření vedoucích k uzavření
provozoven.
» schvaluje umístění poštovního boxu
na ulici Husova pod schody z ulice
Nad Tratí.
» povoluje připojení pozemku p. č.
659/4 k místní komunikaci Kozlíkova.
» projednala informaci o stavu komunikace Za školkou. Částka na opravu
komunikace bude zařazena do rozpočtu na rok 2021.
» projednala nabídku společnosti Alza.
cz na umístění AlzaBoxu v obci Bílovice nad Svitavou.
» projednala ukončení nájmu k pozemkům p.č. 902/5 a p.č. 902/3.
» schvaluje rozpočtové opatření č.10/
2020 a číslo 11 a 12 v následujících
radách.

RADA OBCE 25/2020 | 2. 12. 2020
» souhlasí s ukončením Pojistné smlouvy sjednané na skupinové úrazové
pojištění členů sboru dobrovolných
hasičů a uzavřením smlouvy nové.
» souhlasí s novým nájemcem parkovacího stání č. 1 v budově bytového
domu Husova 962.
» určuje v souladu s §102 odst. 2. písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odměnu za 2.
pololetí roku řediteli Základní školy
a ředitelce MŠ Bílovice nad Svitavou.
» souhlasí se stavbou „Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD Bílovice
nad Svitavou, Taranzova 442“.
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» souhlasí s předloženou nabídkou na
dodávku elektřiny a plynu na období od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
» Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti v rámci stavby
„PUMPTRACK“.
» Různé: Starosta je pověřen jednáním
s nájemcem zahrádky v místě budoucího
P+R o přemístění této zahrádky.
» Místostarosta je pověřen zakoupit do
areálu Mlýnského ostrova prvky pro
koloběžky/skateboardy. Bude placeno
z rozpočtu Mlýnského ostrova.

RADA OBCE 26/2020 | 10. 12. 2020
» schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení
žádosti o dotaci na projekt s pracovním
názvem „Rekonstrukce místní komunikace na ul. Soběšická“.

RADA OBCE 27/2020 | 16. 12. 2020
» souhlasí se stavbou „“Bílovice nad Svitavou, p.č. 148, přípojka NN, Průšová“
a vedením kabelu NN v pozemku ve
vlastnictví obce.
» schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na
akci: „II/374 Bílovice nad Svitavou, sanace svahu“.
» schvaluje Smlouvu na dodávku elektřiny
a plynu pro obec.
» schvaluje přijetí darů na akci „Silvestrovský běh do schodů 2020“.
» souhlasí s usnesením o poskytnutí
částky na opravy značení cyklotrasy
EuroVelo 9 v obci Bílovice nad Svitavou.
» projednala žádost o zajištění bezpečných rozhledových poměrů u výjezdu
od domu Šebelova 752. Rada obce
souhlasí se zrušením posledního parkovacího místa z důvodu zajištění bezpečných rozhledových úhlů.

» schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace a provedení
inženýrské činnosti na akci: „Oprava
střechy ZŠ Bílovice nad Svitavou“.
» schvaluje Přílohu č. 1 ke Smlouvě (provoz sběrného střediska odpadů a odvoz
a likvidace vytříděných odpadů z SSO)
– ceník pro rok 2021 a Přílohu č. 2 ke
Smlouvě (svoz komunálního a tříděného
odpadu) – ceník pro rok 2021.
» schvaluje zadávací dokumentaci pro
veřejnou zakázku malého rozsahu
„V 00464 – Parkoviště P+R v obci.
» schvaluje Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou přiměřeně „V 00514 – TDI a BOZP“.
» schvaluje Příkazní smlouvu na úkony
výběrového řízení v rámci zakázky
„V 00514 – TDI a BOZP“.
» schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na provoz odchytové služby obce ve výši 5.000 Kč.

RADA OBCE 1/2021 | 25. 01. 2021
» souhlasí s připojením Hasičské zbrojnice
Bílovice nad Svitavou k místní komunikaci Nad Tratí p. č.758/1.
» souhlasí s oddělením části pozemku
z pozemku par. čís. 480/106 na základě
GP pro rozdělení pozemku v rámci stavby úprava TS Obřanská“.
» doporučuje zastupitelstvu obce prodej části pozemku odděleného z p.č.
480/106, nově označeného jako p.č.
480/2020 pod TS za navrženou cenu
139.900 Kč, kupující společnost EON.
» schvaluje Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. 8/2005, pronajímatel Mendelova
univerzita v Brně.
» schvaluje výběr dodavatele na akci
„V 00514 – TDI a BOZP“.
» bere na vědomí sdělení Policie ČR, Krajské
ředitelství JMK, Dopravní inspektorát –
Kontrola dodržování stanovených limitů
rychlosti za období 1. 1. 2020–31. 12. 2020.
» souhlasí s připojením se k akci „Vlajka
pro Tibet“ a s vyvěšením tibetské vlajky
10. března 2021 na budově obecního
úřadu.
» doporučuje umístění Z-boxu na parkovišti u ul. S. K. Neumanna (vedle skříně
na elektřinu).
» schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací ze schváleného rozpočtu
obce na rok 2021.

» souhlasí s provedením demoličních prací
na objektu bývalé plynostanice.
» souhlasí s provedením demoličních prací
ve vnitrobloku školního dvora Základní
školy.
» schvaluje Harmonogram jednání orgánů
obce v roce 2021.
» schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části 40 m2 z pozemků p.č. 153/1
ulici Pod Nádražím, za účelem vybudování přístřešku pro uložení dřeva.

» doporučuje ZO převod částky od společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. ve výši
2 mil. do rozpočtu obce.
» schvaluje cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci na akci „Půdní
vestavba základní školy“.
» schvaluje Smlouvu o dílo 1/2021/D k demoličním pracím na bývalé plynostanici,
z důvodů výstavby pumptrackového
hřiště a hřiště ve vnitrobloku školy.

RADA OBCE 2/2021 | 03. 02. 2021

» schvaluje Smlouvu o výpůjčce komunitního centra, vypůjčitel Žirafa Bílovice,
výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou.
» schvaluje Smlouvu o dílo. Předmět plnění: vytvoření koncepce krizového řízení.
» schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení
žádosti o dotaci z dotačního titulu Integrovaný regionální operační program
na projekt s pracovním názvem „Rekonstrukce lávky přes Svitavu“.
» schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování
žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2021, na projekt
s pracovním názvem „Půdní vestavba
základní školy“.
» schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související smlouvy v rámci
realizace stavby: „Hasičská zbrojnice
Bílovice nad Svitavou“.
» nesouhlasí s uzavřením pojištění právní
ochrany.

» schvaluje navýšení nájemného o meziroční míru inflace 3,2 % na rok 2021
u pronajatých prostor sloužících podnikání.
» souhlasí se zveřejněním záměru na
pronájem části 100 m2 z pozemku p.č.
1206/2 – ostatní plocha – o celkové
výměře 378 m2, na ulici Fügnerovo nábř.,
za účelem provozování letní zahrádky.
» schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR „na realizovanou výsadbu
21 ks stromů.
» bere na vědomí Informaci o přijímání
dětí do Mateřské školy v Bílovicích nad
Svitavou na školní rok 2021–2022.
» schvaluje Smlouvu poskytování servisních služeb pro webovou aplikaci DATAPROCON Mapový informační systém,
poskytovatel DATA PROCON.
» bere na vědomí zápis z jednání mediální
komise konaného dne 05. 01. 2021.

RADA OBCE 3/2021 | 17. 02. 2021

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KONANÉHO DNE 14. 12. 2020, ZÁPIS Č. 11/2018–2022
Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů v platném znění.
ZO schválilo program, zvolilo členy
návrhové komise, ověřovatele a určilo zapisovatelku, místostarosta přečetl zprávu
o činnosti rady obce, předsedové finanč-

ního a kontrolního výboru přečetli svoje
zápisy z činnosti.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.
11/2020.

» schvaluje Dodatek č. 2 k Pojistné
smlouvě, ve kterém je připojištěn
systém měření rychlosti pro případ
živelních nebezpečí, odcizení a vandalismu.
» schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo „II/374 Bílovice nad Svitavou,
sanace svahu“, kterým se upravuje
termín dokončení a předání díla do
14. 4. 2021.
» souhlasí s demolicí objektu chaty
č.ev.25, k.ú. Bílovice nad Svitavou.
Rada obce požaduje dodržovat zaslané podmínky.
» souhlasí se záměrem „Rekonstrukce
rodinného domu Jiráskova 587“ dle
předložené projektové dokumentace.
» souhlasí s předloženým záměrem
stavby „Novostavba RD v Bílovicích
nad Svitavou“ na pozemku p.č. 786,
895/7, 909/2. včetně podmínek.
» souhlasí s odpuštěním nájemného
stanoveného na základě Smlouvy
o pachtu obecního hostince, za období od 12/2020 do ukončení nouzového
stavu vládou ČR.
» schvaluje Smlouvu o umístění Z-Boxu
a spolupráci při jeho instalaci.
» schvaluje Kupní smlouvu o prodeji
části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 1212/47 – ostatní.
ZPRACOVAL IVAN MICHALÍK,
MÍSTOSTAROSTA

ZO schválilo rozpočet obce na rok
2021.
ZO schválilo podání žádosti a financování projektu „Rekonstrukce místní komunikace ul. Soběšická“. Dotační titul DT
117D8220A – Podpora obnovy místních
komunikací, poskytovatel Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Program: Podpora rozvoje
regionů 2021, Podprogram: Podpora obcí
s 3 001–10 000 obyvateli.
ZO schválilo prodej oddělené části
z pozemku p.č. 1212/47 o celkové výměře
8 832 m2, nově nazvaná jako p.č. 1212/52
o výměře 16 m², na ulici Husova, kupní
cena je 3.800 Kč/m², celková kupní cena
činí 60.800 Kč, dále prodej pozemku
parcelní číslo st. 11/4 – zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 18 m2 na ulici
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Husova, kupní cena je 3.800 Kč/m2, celková kupní cena činí 68.400 Kč.
ZO poskytuje mimořádnou odměnu
za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce, starostovi obce
Bílovice nad Svitavou, za: Aktivní přístup
při plnění úkolů, kterým významně přispívá
k rozvoji Bílovic nad Svitavou, prezentací
i propagací v médiích jak tištěných, tak
rozhlasových či televizních. Obec a její
úspěchy propaguje i na úrovni Jihomoravského kraje. Velmi aktivně se účastní
jednání a zajišťování dotačních finančních
prostředků, které zajišťují rozvoj obce

Byty Lesní 708: ZO určuje podle pravidel následující zvláštní kupní cenu za
převod jednotek vymezovaných v pozemku pod domem p.č. St. 1450, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 444 m2, jehož
součástí je dům č.p. 708, v katastrálním
území Bílovice nad Svitavou, a v souvisejících vedlejších pozemcích. Souvisejícími
vedlejšími pozemky se pro účely převodů
jednotek v domě rozumí pozemky: p.č.
1181/90, orná půda o výměře 464 m 2,
p.č. 1181/288, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 66 m2. Zvláštní kupní cena každé
z jednotek se určí výpočtem jako součet

Foto Kamila Hercová

a spoří tak prostředky obecního rozpočtu.
Svoji aktivitou zajišťuje občanům rychlé
informace o dění v obci, prostřednictvím
facebooku i aplikací pro občany. Je členem
dozorčí rady SVKMO, člen dozorčí rady
KTS ekologie, místopředseda DSO Časnýř,
DSO VAS Bílovicko, jednatel společnosti
Mlýnský ostrov s.r.o., člen výběrové komise MAS moravský kras. V souhrnné výši
za rok 2020 ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto
kalendářního roku náležela za výkon jím
zastávané funkce za měsíc.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 5/2020/BNS se společností P. P.
Architects s.r.o. na provedení kompletní
projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Hasičská zbrojnice a Dům
služeb obce Bílovice nad Svitavou“.
Další jednání se týkala převodu bytů
a parkovacích stání k bytovému domu
Lesní č. 708 a 709, schválení vzorových
kupních smluv a schválení členů výboru
Společenství vlastníků jednotek.
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základní ceny a doplatku. Základní cena
je pro všechny bytové i nebytové jednotky stejná a činí 6.308,69 Kč. Doplatek se
vypočítá pro každou Jednotku jako součin
podílu dané Jednotky na nemovité věci
určený v Prohlášení vlastníka a výměry
souvisejících vedlejších pozemků (530 m2)
a stanovené jednotkové ceny 575 Kč/m2
souvisejících vedlejších pozemků. Je-li
společně s jednotkou převáděno i parkovací stání, zvyšuje se Základní kupní cena
Jednotky za každé parkovací stání o 1 Kč.
Z odst. 5.3 Pravidel bude na daný případ
použita pouze věta: „Zvláštní kupní cena
stanovená pro nositele práva na budoucí
převod. Zvláštní kupní cenu budou mít
zájemci, kteří mají platně sjednáno právo
na budoucí převod jednotek, podílů na
pozemku pod domem nebo parkovacích
stání. Zvláštní kupní cena se týká i vedlejších pozemků.“ Zápočty nevypořádané
pohledávky nájemců vůči obci Bílovice
nad Svitavou prováděny nebudou, neboť
v tomto případě bude vklad vlastnictví

prováděn až po uplynutí 20 let od právní
moci kolaudace domu.
Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje, že nabyvatel jednotky je povinen uhradit spolu se zvláštní kupní cenou
náhradu katastrálních správních poplatků
v částce 2.100 Kč (za kolek pro návrh na
vklad do katastru nemovitostí a kontrolní
výpis z katastru nemovitostí osvědčující
vlastnictví k jednotce). Je-li spolu s jednotkou převáděno i parkovací stání, navyšuje se tato náhrada o 100 Kč (za kontrolní
výpis z katastru nemovitostí osvědčující
vlastnictví k parkovacímu stání).
Byty Lesní 709: ZO určuje, podle dříve
schválených pravidel, následující zvláštní
kupní cenu za převod jednotek vymezovaných v pozemku pod domem p. č. St.
1446, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m2, jehož součástí je dům č.p. 709,
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou,
a v souvisejícím vedlejším pozemku. Souvisejícím vedlejším pozemkem se pro účely
převodů jednotek v domě rozumí pozemek
1181/91, orná půda o výměře 935 m2.
Zvláštní kupní cena každé z jednotek 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
souvisejícího vedlejšího pozemku (935 m2)
a stanovené jednotkové ceny 575 Kč/m2
souvisejícího vedlejšího pozemku. Je-li
společně s jednotkou převáděno i parkovací stání zvyšuje se kupní ceny za každé
parkovací stání o 1 Kč.
Ostatní ustanovení jsou stejná jako
v případě bytového domu Lesní 708.
ZO schválilo Smlouvu o zastavení
pohledávek z pojistných smluv č. ZPP2/10589/14/LCD mezi bankou Česká
spořitelna a.s., IČO: 45244782 a zástavcem Obec Bílovice nad Svitavou.
V bodě Různé starosta pozval všechny
na Silvestrovský běh do schodů a informoval občany, že bude probíhat sanace
skály od Sokolovny směrem na Řícmanice.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o tom,
kdy opět zprovoznit linku 211 – společný
koncensus byl, že až protivirová opatření
dovolí takové rozvolnění, kdy budou moci
děti docházet do ZŠ. Tedy dle situace.
ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ

NOVÉ MÍSTO K SETKÁVÁNÍ
PUMPTRACK, MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ I PÍSKOVIŠTĚ

Dobrá zpráva úvodem je, že v roce 2021 se
bude v obci Bílovice nad Svitavou realizovat
výstavba nového pumptracku, multifunkčního hřiště, dětského pískoviště s prolézačkami a malé lezecké stěny. Výstavba proběhne
na nevyužívaném pozemku naproti bílovické
benzínky, ul. Soběšická, po níž vede cyklostezka do Brna, přes Panskou líchu.
V Bílovicích doposud nebí hřiště pro
starší děti a jejich volnočasové aktivity. Na
vybraném pozemku se nacházely hromady suti a zeminy a někteří občané si toto
místo pletli se skládkou. Při troše představivosti jsme zde viděli pěkný prostor
jako příležitost k budování něčeho nového.
Prvotním nápadem (a dodejme, že to byl
nápad našeho starosty, pozn. red.) byl
pumptrack, tedy „kopečky“, na kterých je
možné trénovat dovednosti jízdy na kole,
kolečkových bruslích, koloběžce, skateboardu atp. Tato myšlenka našla podporu
i u zastupitelů obce. Přišel tak první návrh
využití pozemku, který počítal s tím, že
celý prostor bude sloužit pro pumptrack.
Když byl záměr prezentován občanům
a zastupitelům, proběhla debata, po které byly do projektu doplněny ještě další
aktivity. Přibylo tak multifunkční hřiště pro
míčové hry, pískoviště s houpačkami, malá
lezecká stěna a pumptrack byl zmenšen.
Bylo dobré, že tento prostor dostal širší
využití pro mládež.

Takto vyhotovená studie byla odsouhlasena a podpořena zastupitelstvem
a stala se podkladem pro projekční práce. Proces povolování se potýkal s celou
řadou problémů. Pod zemí se nacházejí
snad všechny myslitelné inženýrské sítě.
Před realizací bude třeba zajistit přeložku
optického kabelu. Další návaznou investicí
je rekonstrukce elektrického vedení, které
se umístí pod zem při kraji pozemku. Dále
bylo nutné zajistit všechna potřebná vyjádření od správců sítí až po archeology.
Byl zrušen záměr kruhového objezdu,
kterému by mimo jiné padla za oběť i památná hrušeň. Vše se nakonec podařilo
vyřešit a nové veřejné sportoviště získalo
potřebné stavební povolení.
Obec Bílovice tak získává prostor, kde
všichni bez rozdílu věku najdou místo, na
kterém se mohou věnovat volnočasovým
aktivitám. V naši obci je takovýchto prostor nedostatek, což bylo nejvíce patrné
během covidového lockdownu. Jsme
přesvědčeni, že bude lépe, když se bílo-

vické děti budou učit novým dovednostem
s balonem, s kolem, s koloběžkou a skateboardem na místě k tomu určeném, než
různě po chodnících a silnicích.
Chybí poslední, nemalý krok, a to realizace. Projekt je hotov, povolen, stavební
firma vybrána. Držte nám i sobě palce, aby
se podařilo to, co je na papíře, přetavit
i do reality.
Těšíme se, že se již brzy potkáme na
pumptracku, na hřišti, na stěně, na pískovišti.
Projekt „Vybudování areálu na pumptrack“ bude realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní
rozvoj. Celková cena za pumptrack byla vysoutěžena za 2.481.440 Kč vč. DPH, s mírou
dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů.
IDA KÁRNÁ, TAJEMNICE OÚ
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BÍLOVICKÁ ROZHLEDNA
V KRAJI LESŮ, VOD A STRÁNÍ
A V KRAJI LIŠKY BYSTROUŠKY
O rozhledně v okolí Bílovic nad Svitavou snili již obyvatelé obce více než před
100 lety. Místo, odkud se rozhlíželi, bylo
přiléhavě zvané „Na vyhlídce“ a tehdy bylo
pro tento účel náležitě upraveno. Chodili
sem návštěvníci ze širokého okolí, běhali
sem členové sportovních oddílů obce sokolské a v neposlední řadě cestu sem našly
i známé osobnosti žijící v Bílovicích, např.
Rudolf Těsnohlídek, S. K. Neumann či bratři
Čapkové se sestrou Helenou. Je to místo nádherného výhledu na přilehlé okolí
včetně města Brna, obklopují vás rozsáhlé
lesní porosty a krásně členitá krajina v té
době nazývaného Moravského Švýcarska.
Začátkem 21. století se obnovila myšlenka vybudovat skutečnou rozhlednu, která
by pohled na Bílovice a její krásné okolí
ještě více zvýraznila a přilákala pozornost
lidí toužících tento kraj více poznat. Otcem
myšlenky byl dlouholetý zastupitel a nyní
předseda komise pro regionální rozvoj Josef Zavadil. Během 20 let se vedly diskuze,
jakým způsobem a za jakých podmínek tuto
ideu uvést do skutečné podoby. K praktickému naplnění této odvážné myšlenky do-

chází až v roce 2018. V čele tohoto projektu
figuruje svazek obcí „Časnýř“ (Bílovice nad
Svitavou, Řícmanice, Kanice, Babice nad
Svitavou a Ochoz u Brna), který se rozhodl
tuto rozhlednu realizovat. V součinnosti
obecního zastupitelstva Bílovic nad Svitavou spolu s Komisí pro regionální rozvoj
byla zhotovena projektová a realizační
dokumentace. Na přiložené fotografii vidíte
rozhlednu v její vizualizaci. Je to počítačový model a předpokládáme, že je vkusně
a jemně přizpůsobena okolní krajině a velmi prakticky provedena s ohledem na její
dlouhodobou údržbu. Proto byla zvolena
ocelová konstrukce s použitím přírodních
prvků – dřevěná patra a dřevěná vyhlídková
plošina se zastřešením. Plošina se nachází
ve výšce 27 metrů, rozhledna má 7 pater
a vede na ni 137 schodů. Bude vybudována na místě zvaném „Na vyhlídce“ – místě,
které historicky vždy sloužilo pro rozhled
návštěvníků po našem kraji lesů, vod a strání, po nádherném Moravském Krasu.
Projekt „Bílovická rozhledna“ bude
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z pro-

BÍLOVICE BUDOU ROK

BEZ VLAKOVÉHO SPOJENÍ
Správa železnic začala s hledáním
zhotovitele pro opravu další části koridorové trati mezi Prahou a Brnem.
Rekonstrukce úseku Adamov – Blansko
má probíhat v souběhu s již loni vypsanou soutěží na úsek z Brna-Maloměřic
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do Adamova. Rok by mezi Brnem a Blanskem neměly jezdit žádné vlaky.
Zakázku s hodnotou 2,171 miliardy korun
zveřejnila Správa železnic na svém profilu
zadavatele. Jde o další z akcí financovaných takzvaným nástrojem Blending Call,

gramu Ministerstva pro místní rozvoj.
Celková cena rozhledny byla vysoutěžena
za 5.658.045,57 Kč vč. DPH, s mírou dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů.
IDA KÁRNÁ, TAJEMNICE OÚ

který kombinuje půjčku od Evropské investiční banky s dotací z fondu CEF.
Sedm kilometrů dlouhý úsek má projít
kompletní opravou, která přinese zvýšení bezpečnosti provozu a odstranění
propadů rychlosti. Jde o úsek, který byl
nákladně modernizován na počátku 90.
let minulého století. Součástí stavby
je rekonstrukce zastávky Adamov pro
bezbariérový přístup, kde vzniknou nová
nástupiště.
Stavbou dále dojde ke stabilizaci četných skalních svahů, které mohou mít

ODEŠEL NEJVĚTŠÍ
Z PATRIOTŮ BÍLOVIC
S panem Bořivojem Nejzchlebem jsem
se seznámil v říjnu 2000 při tradičním Pohádkovém lese, akci kterou každoročně
připravují učitelé a žáci bílovické školy.
Nedá mi nevzpomenout na jiného znamenitého muže, pana Arnošta Huňaře,
který při zrodu Pohádkového lesa údajně
pronesl větu: „Dělejte to první sobotu
v říjnu a počasí budete mít zajištěné.“ Po
všechny roky pak bylo opravdu v tento
den vždycky krásně. Ale zpátky k prvnímu
setkání s panem Nejezchlebem. Marná
sláva, tentokrát na Pohádkovém lese pršelo. Byl jsem na Hradisku u Zpívajícího
stromu a on, oblečen ve skautském, stál
kousek od nás u lan spuštěných ze stromu,
na kterých plnili dětští návštěvníci úkoly
pohybových dovedností. Slovo dalo slovo a já se dozvěděl, že Pohádkový les je
vlastně „jeho dítě“, že dlouhá léta působil
na bílovické škole jako učitel i ředitel, že
tam pracuje jeho dcera, moje kolegyně,
Iva Čačková a spoustu zajímavostí z jeho
života. Ptal se mě, proč jsem si zvolil
právě Bílovice nad Svitavou, a to už jsme
se dostali k historii a pamětihodnostem
jeho rodné obce. Tam někde se zrodila
naše vzájemná náklonost a odvažuji si říci
i přátelství. Když jsem se pak začal blíže

Foto Miroslav Boucník

zajímat o historii Bílovic – vánoční stromy,
Těsnohlídek, Neumann, Čapkové, bílovičtí
Nezvedenci, byl to právě on, kdo mi vždy
dokázal poradit, přinést dobové dokumenty, ale i formulovat fakta do novin,
televize, rozhlasu i publikací, které jsem
pak o Bílovicích prezentoval.
Chodil na obědy do školní jídelny a nebylo snad jediného setkání, kdy by nepřinesl nějakou novinku, nějakou novou informaci. Po pozdravení vždy následovalo:
„ A jestlipak víš, že…?“ Pak už se to z něj,
doslova, sypalo. Vždy s velikým zanícením
a entuziasmem. Býval k nezastavení. Moc
jsem ho za to obdivoval.
Jsem Brňák, a tak když mě zval na své
proslulé přednášky o historii Bílovic, často
jsem ke své škodě odpovídal: „možná se
přijdu podívat“. Pak mi svědomí nedalo
a dvě nebo tři jeho přednášky jsem absolvoval. Byl vždy precizně připraven a svým
nezaměnitelným písmem měl každé své
vystoupení podrobně zpracované, co na
tom, že se pak do svých poznámek ani
jednou nepodíval. Jeho přednášky byly
plné faktů, které uměl spojit svým neopakovatelným způsobem příklady ze svého
života. Byl rodák z Bílovic a věci života
obce, které prožil, měl zaznamenány do

vliv na bezpečnost železničního provozu.
U celkem pěti tunelů bude provedena sanace ostění pro zamezení průsaků vody.
Práce budou zahrnovat také přestavbu
čtyř mostů, devíti propustků a sanaci
dvou mostů. V návaznosti na úpravy
železničního svršku a spodku, nové
odvodnění a úpravy mostů a tunelů se
provede rekonstrukce trakčního vedení.
V mezistaničním úseku Adamov – Blansko
zůstane stávající traťové zabezpečovací
zařízení 3. kategorie – obousměrný autoblok.

BOŘIVOJ
NEJEZCHLEB
* 30. června 1931
† 26. listopadu. 2020

Jeho otec Václav pocházel
z Blanska, matka Marie Nejezchlebová, rozená Moserová, byla z Bílovic nad Svitavou. Měl o deset let
staršího nevlastního bratra Zdeňka
Schoříka z prvního matčina manželství, která brzy po jeho narození
ovdověla.
S manželkou Věrou, rozenou
Vavřínovou, uzavřeli sňatek v roce
1954 ve Svitavách. Děti: Iva Čač-

Správa železnic počítá se zahájením stavby v říjnu letošního roku.
Od prosince letošního roku má dojít
k jednoroční výluce, kdy na trati neprojede žádný vlak, dojde k takzvanému nickolejnému provozu. Správa
železnic počítá s přesměrováním
vlaků z Prahy do Brna na trasu přes
Havlíčkův Brod.

PODLE INFORMACÍ SPRÁVY ŽELEZNIC
ZPRACOVAL PAVEL KOVÁČ
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ková, rozená Nejezchlebová (1955)
– učitelka ZŠ Bílovice nad Svitavou,
nyní důchodkyně, žije v Brně. Borek
Nejezchleb (1958) – lesní inženýr,
žije a pracuje ve Křtinách. Vnoučata: Marek, Veronika, Radek a Linda.
Pravnoučata: Helena, Filip, Julie,
Matouš a Zdena.
Bořivoj Nejezchleb žil celý život
v Bílovicích nad Svitavou. Absolvoval zde základní školu. Po válce se
aktivně zapojil do práce bílovického skautského oddílu. Středoškolské vzdělání získal na Učitelském
ústavu v Brně, dálkovým studiem
si doplnil vysokoškolské vzdělání
na Pedagogické fakultě v Brně
v oborech dějepis, občanská nauka
a výtvarná výchova.
Na počátku padesátých let krátce působil na základních školách na
Svitavsku, kde se seznámil se svou
budoucí manželkou. Následoval
Dům pionýrů a mládeže Brno Lužánky, vedoucí Pionýrské zeměpisné společnosti po cestách vlasti.
Od konce padesátých let působil
na základní škole v Bílovicích jako
učitel, zástupce ředitele a později
jako ředitel až do roku 1989, pak
opět jako učitel. V šedesátých
letech vedl na škole pionýrskou
skupinu. Stál u zrodu Pohádkového
lesa, jehož tradice trvá dosud.
V důchodu se stal kronikářem
obce Bílovice. Jako vedoucí redaktor se podílel se na vzniku knihy Kapitoly z historie obce Bílovice nad
Svitavou. Velmi oblíbené byly jeho
besedy o historii Bílovic v klubu
důchodců a knihovně. Rád cestoval u nás i do zahraničí. V důchodu
chodil na pravidelné úterní turistické výlety – dokud mu to zdravotní
stav dovolil. Rád četl historickou
i vlastivědnou literaturu. Po mnoho
sezon měl předplatné do Městského divadla v Brně. Miloval práci na
své zahradě na Hradisku. Staral
se o vnoučata, bral je na vycházky
i výlety, naučil je mnoho her. Stolní
i jiné hry sbíral, vytvářel a upravoval je pro potřeby dětí.
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všech podrobností. Byl to hrdý Bílovčák
a bylo to znát z každého jeho slova.
V roce 2003 jsem s dětským sborem,
pod vedením paní učitelky Martiny Křičkové, pracoval na nahrávání CD Písně
bílovických Nezvedenců. Jsou na něm
zachyceny písničky, u kterých texty pro
Nezvedence napsal Rudolf Těsnohlídek.
A tak vedle významné pomoci hudebního
skladatele Lubomíra Vetešky, herecké
legendy Ladislava Lakomého, primáše
Jiřího Ledera a starosty Viléma Klevety
mi byl oporou při ověřování historických
reálií nejvíc právě pan Bořivoj Nejezchleb.
Naše společné cesty se protnuly také
v roce 2012. Bořivoj Nejezchleb byl vedoucím redakčního kolektivu při tvorbě
publikace pro obec Kapitoly z historie
obce Bílovice nad Svitavou. Bylo to opět
doslova jeho dítě a velmi si přál, aby jeho
milovaná obec byla v této knize zachycena co nejvěrněji v historickém kontextu.
Stalo se, že někdy v roce 2006 se práce

na knize zastavily a vypadalo to tak, že
realizace bude na dlouhý čas odložena,
či dokonce zrušena. Náklady, které rozpracovaná kniha stála, nebyly malé, a tak
jednoho dne za mnou přišel starosta
Miroslav Boháček s žádostí, abych se
pokusil knihu dokončit. Za pomoci pana
Zdeňka Mrkose, Davida Wintera a po
mnoha konzultacích s panem Bořivojem
Nejezchlebem se to podařilo. Nezapomenu nikdy na jeho šťastný výraz, že je
kniha konečně na světě. Uložil do ní velké množství historických faktů, ale také
svých osobních vzpomínek.
V poslední době, kdy už na tom nebyl
zdravotně nejlépe, jsem byl od něj několikrát pozván, ať se zastavím pro historické
dokumenty, které měl uloženy doma. Podařilo se a já si odvážel plný kufr svého
auta. Byl rád a i přes bolesti, kterého ho
trápily, mu oči jenom zářily. „Musíš v tom
pokračovat, svěřuji ti to.“
S ÚCTOU PAVEL KOVÁČ

VZPOMÍNKY SPOLUŽÁKŮ

A SPOLUPRACOVNÍKŮ
NA BOŘIVOJE NEJEZCHLEBA
Borek Nejezchleb byl mým přítelem od
1. třídy, tedy od r. 1937. Měl inteligentní
rodiče, kteří mne také měli rádi. Jako nepokřtěný neměl špatný kádrový profil z náboženských důvodů, a proto vystudoval
a pracoval jako učitel, později ředitel naší
školy. Byl přesvědčen, jako mnozí, o růžové
budoucnosti světa a těžce nesl zprofanování idejí, které ji měly přinést. Vždycky
jednal s lidmi s velkým porozuměním
a ochotou. Spolu jsme na škole vydávali
ručně psaný měsíčník. Ještě nedávno mi
psal svůj poslední dopis. Mohl se za svým
životem spokojeně dívat, byl v těch nedobrých dobách dobrým člověkem. Aspoň
jednou ročně mne navštěvoval na mé faře,
kdy pobyl pár dní. Už jsme asi jen dva, co
žijeme z té třídy, ten druhý je Miloš Strnádek, také poctivec, jak ho pamatuji. Borek
měl rád Bílovice, měl rád lidi a naši vlast.
Zasloužil by si možná destičku na škole.
P. JAN RYBÁŘ SJ, SPOLUŽÁK

V případě Bořivoje Nejzchleba musím
říct, že v mé paměti na spolužáka zůstává jen velice kratičké období našich
vzájemných vztahů. Bylo to období po
skončení 2. světové války, tedy léta 1945–
1947. Byli jsme zase plni nového nadšení
a nadějí. Tehdy byla obnovena činnost
řady spolků a organizací, které byly za
protektorátu zakázané. Mezi těmi, které
ožily, byl i skauting. Bořivoj se v té době
okamžitě zapojil do činnosti s mládeží
a vedl družinu Racků, kde jsem i já byl
členem a jeho pravou rukou. Celý oddíl
tehdy vedl starší skaut tělem i duší, pan
Josef Menšík. Byly to pro mne nejkrásnější
léta, Borek vymýšlel různé hry a zábavy
pro družinu, inspirován zřejmě časopisem
Vpřed a Jaroslavem Foglarem. Po únoru
1948 skautský život zanikl a přišel Pionýr.

Borek nepřestal s mladými lidmi pracovat, zapojil se do družiny Marie Majerové
v brněnském domě pionýrů v Lužánkách.
Jak dlouho tam působil, to nevím, neboť
se naše cesty rozešly. Borek nastoupil na
cestu pedagoga, kde působil celý život,
a já jsem šel v roce 1947 na stavařinu.
MILOŠ STRNÁDEK, SPOLUŽÁK

Vzpomínám na něho ve dvou rovinách.
První je z dětství. Učitel výtvarné výchovy
a dějepisu. V obou předmětech jsem míval
jedničky, protože oboje mě bavilo.
Taky měl na starosti Pionýrskou organizaci, do které dokázal přenést svoje
skautské zkušenosti. Ačkoliv tomu režim
nepřál a sám byl komunista, na výletech
nás vodil i do kostelů. Vštěpoval nám, že
v neznámých obcích a městech se v kostelích v kostce či ve zkratce dozvíme to,
co bychom jinak pracně hledali. To jsem
si přenesl do svého života a do mého cestování v dospělosti, až se tomu někteří mí
kolegové divili.
Druhá rovina mého vzpomínání souvisí
s naší společnou péčí o regionální vlastivědu. Já jsem se zpočátku věnoval jen
Vysočině – kraji svých předků, ale občas
jsem zavadil o něco, co pocházelo odtud
z Bílovic, a to jsem mu předával. Když se mi
zmínil o připravované knížce o historii Bílovic nad Svitavou, měl jsem velikou starost,
aby nebyl problém se zveřejněním mnou
nalezených archiválií bez souhlasu MZA, či
jiných institucí. Po určitém čase jsem zjistil,
že na nátlak několika jednotlivců je edice
knihy zastavena. Otevřel jsem to téma na
veřejnosti, až nakonec vedení obce změnilo
názor a kniha spatřila světlo světa.
Borkovy besedy v Klubu důchodců jsem
navštěvovat nemohl, bývaly ve středu, a to
jsem byl v práci. Když se moje pracovní

podmínky změnily, účastnil jsem se besed
aktivně a doplňoval jeho výklad promítáním
fotek a dokumentů. Tím se besedy „Co je
psáno, to je dáno“ snad dostaly na vyšší
úroveň. Jsem rád, že jsem jej snad i motivoval a k některým tématům doslova navedl.
Svojí pomocí jsem mu splácel dluh za péči
učitele o nás – kdysi jeho žáky. S besedami
jsme skončili, až když se mu výrazně zhoršil
sluch. Přednášet mohl dál, ale odezvu a reakce posluchačů už nemohl dobře vnímat.
V každém případě jsem mu vděčný za
to, co nám zanechal. Knihu o BnS, svoje
přednášky natočené místními kameramany
a ty materiály, které nám nechal.
ZDENĚK MRKOS

Vzpomenu-li na Borka, vybaví se mně,
jak šla postupně všechna ta léta: nadšený učitel a pracovník s mládeží, nadšený
a neúnavný cestovatel a turista, velký
sběratel poštovních známek a zejména
pohlednic, vášnivý hráč kanasty a celý
život nadšený historik Bílovic nad Svitavou. Zkrátka vše co dělal, dělal s velikým
entuziasmem, důkladností, se smyslem pro
detail a přesnost faktů a poznatků svého
poznání a bádání. Usměvavý, pozorný člověk, zcela oddaný své rodné obci.
ING. HELENA DRLÍKOVÁ

Tak moje vzpomínka na Borka Nejezchleba: Oblíbený učitel mého oblíbeného
předmětu – dějepisu. Věnoval se nám dětem i v době mimoškolní a o prázdninách.
Absolvovali jsme s ním báječné a nezapomenutelné „puťáky“ – vícedenní výlety
po vlastech moravských i českých, kdy
jsme měli pod jeho vedením pocit volnosti
a svobody. Hodně jsme toho poznali a zároveň si užili také hodně legrace. Kráčím
ve stopách svého učitele. Převzala jsem po
něm psaní kroniky obce. Měl samozřejmě
vliv i na toto mé rozhodnutí pokračovat
v jeho práci pro obec. Zaznamenat její
historii pro další generace. Chci připomenout, že Borek Nejezchleb svoji rodnou
obec miloval a odevzdal jí, co mohl a jak
nejlépe to uměl.
MAGDA MEZULÁNÍKOVÁ
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ZA JANEM RYBÁŘEM
* 16. července 1931 – † 14. ledna 2021
Dne 14. ledna 2021 zemřel nečekaně
v nedožitých devadesáti letech jezuitský
kněz Jan Rybář. Pocházel z Bílovic, narodil se však 16. července 1931 v brněnské
porodnici, což bylo v té době ještě neob-

vojnu a dva a půl roku sloužil u jednotky
Pomocných technických praporů, nejprve
v Mimoni, pak ve Zdechovicích a v Přelouči. Po návratu do civilu roku 1954 byl
dělníkem ve strojírenství a stavebnictví,

Jan Rybář v Bílovicích mezi svými, sedící
první zprava, archiv Pavla Lazárka.

vyklé. Jeho rodiče byli silně věřící a přátelsky se stýkali s řadou kněží a řeholníků.
Jan vyrůstal pár metrů od kostela a fary,
v domě na Tyršově č. p. 291, velký vliv na
něj měl tehdejší bílovický farář František
Pospíchal, jemuž ministroval. Tak v něm od
útlého dětství vzklíčilo rozhodnutí stát se
knězem. Ihned po skončení války odešel na
jezuity zřízené gymnázium na Velehradě.
Po jeho absolvování vstoupil v roce 1949
do noviciátu jezuitského řádu.
Po tom, co komunisté v dubnu 1950
přistoupili k násilné likvidaci klášterů
a mužských řeholních řádů v rámci tzv.
Akce K, byl spolu s dalšími řeholníky rok
internován v Bohosudově, Hájku a Klíčavě.
Po propuštění složil tajně první sliby. Nelze se neobdivovat jeho vytrvalé cestě ke
kněžství, třebaže musel tušit, že jej čeká
persekuce a kriminál. Jako režimu nepohodlná osoba byl roku 1952 povolán na
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pracoval v továrně na elektropřístroje
v Brně, později v železárnách v Třinci a při
tom tajně studoval a věnoval se „nezákonným“ náboženským aktivitám.
V roce 1960 byl znovu zatčen a za maření státního dohledu nad církvemi odsouzen na dva roky. Nejdříve fáral v uhelném
dole v Heřmanicích v Ostravě a po úrazu
byl přemístěn do věznice ve Valdicích.
Zde se setkal s tehdejší elitou katolického
duchovenstva, jako byli opati Vít Tajovský
a Anastáz Opasek, význační teologové
Antonín Mandl, Josef Zvěřina a Oto Mádr,
či pozdější tajný biskup Felix Maria Davídek. V Janu Rybáři tak odešel poslední
pamětník tohoto výjimečného kněžského
vězeňského „klubu“. Přes neustálý dohled
byl konečně ve vězení 17. února 1962 tajně vysvěcen na kněze rovněž uvězněným
biskupem Karlem Otčenáškem. Tomu slíbil,
že pokud bude mít možnost působit veřej-

ně v pastoraci, bude to v „Otčenáškově“
královehradecké diecézi. Téhož roku byl
propuštěn na amnestii. V dalších letech
pracoval jako jeřábník pro panelárnu Prefa
a „stavěl“ sídliště na Lesné. Po uvolnění
během Pražského jara 1968 dále studoval
teologii v Innsbrucku. Rovněž bylo zveřejněno jeho kněžské svěcení a v roce 1969
mohl v Bílovicích slavit opožděnou primici
(tj. první slavnou mši slouženou nově vysvěceným knězem).
V roce 1969 se stal administrátorem
farnosti v Poříčí u Trutnova, kde zůstal
sedmnáct let. V roce 1986 byl přeložen do
Janských Lázní, věnoval se mj. pastoraci
lidí na okraji společnosti, ať už neodsunutých Němců nebo Romů, stále zůstával
pod dohledem StB. Po sametové revoluci byl v roce 1990 jmenován děkanem
v Rychnově nad Kněžnou, kde působil čtrnáct let. Začal rovněž publikovat sloupky
v rychnovském zpravodaji, jež začaly být
postupně vydávány knižně.
Po odchodu do důchodu v roce 2014 se
vrátil do Trutnova, kde působil jako výpomocný duchovní, věnoval se psaní článků
i knih, přednášel pro širokou veřejnost
a byl vyhledávaným exercitátorem a zpovědníkem. Kniha rozvorů, které s ním vedl
Josef Beránek, a jež vyšla v roce 2016 pod
názvem Deník venkovského faráře, získala
první místo v anketě Dobrá kniha vyhlašovaného každoročně Katolickým týdeníkem.
Texty a glosy psal do posledních chvil
a uveřejňoval je prostřednictvím facebooku,
jeho poslední knížka Rybář na poušti vyšla
v loňském roce. V roce 2011 byl oceněn pamětní medailí Václava Bendy za význačný
podíl v boji za obnovu demokracie. Roku
2015 obdržel pamětní medaili Královéhradeckého kraje a roku 2017 mu byla udělena
stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR.
V září 2019 naposledy navštívil Bílovice,
v místním kostele sloužil mši sv. a poté se
s ním konala beseda. Sepsal rovněž své
vzpomínky z dětství na zdejší farnost, které
jsou umístěny na webu farnosti.
Jan Rybář byl pro řadu křesťanů mimořádně inspirativní osobou. Mnozí

Pavel Lazárek, Jan Rybář a Miroslav
Boháček, archiv Pavla Lazárka.

vzpomínali na jeho laskavost, humor, péči
a zájem o konkrétní lidi, se kterými se
setkával. Církevní historik, profesor Univerzity Karlovy Tomáš Petráček vyjádřil
ve své vzpomínce na něj přesvědčení, že
tento „drobný důchodce z trutnovského

sídliště byl jednou z nejkomplexnějších
a nejinspirativnějších osobností české katolické církve druhé poloviny 20. století“.
O jeho popularitě svědčí mj. skutečnost,
že záznam z jeho pohřbu, který se konal
dne 24. ledna v bílovickém kostele má na

youtube k dnešnímu dni (psáno 8. 2.) přes
3.300 zhlédnutí.
Ve svých fejetonech a glosách se občas
zmínil i o Bílovicích. Stihl ještě na moji
žádost sepsat kratičký nekrolog svého
spolužáka Bořivoje Nejezchleba, který je
umístěn před tímto článkem. Rád bych
ocitoval jeho vzpomínku, kterou si často,
když se vracím vlakem z práce, připomínám: „Jako dítě jsem se ptal maminky
na smrt. Jeli jsme z hlučného Brna domů
a v tunelu mně stiskla ruku: ‚Teď dej pozor!‘
Z toho hluku a tmy jsme vyjeli do ticha:
stráně, lesy, řeka, květiny, na kopečku náš
domov. ‚Tak nějak to bude ve smrti!‘ řekla
maminka.“
Věřím, že Jan Rybář vyjel z tunelu našeho světa do věčného domova nebeského
otce. Bílovičtí farníci jsou vděčni za jeho
život a také za to, že jeho tělesné ostatky
nalezly své spočinutí v jeho milovaných
Bílovicích. Doufám, že jeho odkaz budeme
uchovávat a rozvíjet.
JAN LATA

OSOBNÍ VZPOMÍNKY NA JANA RYBÁŘE
Za Janem Rybářem jsem jezdil s bílovickými farníky do Jánských Lázní, tam
se zrodilo naše přátelství. Pohyboval
našimi stojatými vodami ustálených
přestav a klišé o Ježíši. Byl jako štika ve
stojatých vodách teologie. Říkal: „Pán
Ježíš neustanovil hierarchii, ale rodinu.
V rodině se slouží a dospívá.“ V rodině
jsme zakoušeli první doteky lásky. Učil
o eucharistii jako o tělesné svátosti:
„V eucharistii se Kristova láska projevuje pohlazením, obejmutím, políbením.“
Poukazoval nám na velikou touhu Boha
hmotně se dotknout člověka. Učil nás,
že lidé radosti se modlí: „Děkuji ti za to,
že bez nás nemůžeš být!“ Bohatství, do
kterého jsme vnořeni, je bohatství touhy
Boha po člověku. Jsme bohatí skrze touhu
Boha, kterou si nás přitáhl – to je bohatství, které nám Jan předával. „Zbožštění
člověka“ je něco pozitivního, z čeho se
máme radovat, více na něj myslet než na
hřích, ten je jen krátkou epizodou před
Bohem, kterou odpouští. Jan nepopíral
lidskou křehkost, ale přinášel jiný obraz
než vyhnání z ráje, jak ho známe. Přinášel

obraz Boha, který je shovívavý, milosrdný, naprosto odpouštějící… Učil nás, že
spíše, než na rozebírání hříchu se máme
zaměřit na hledání Božího království.
Pán Ježíš věřil, že tato naše zem se
může stávat Božím královstvím, nebem,
už teď za našeho života, protože člověk
s Kristem spojený kolem sebe rozsévá
dobro, krásu, lásku, radost.
Miloval svůj rodný kraj i blízká poutní
místa: Vranov, Adamov a především Křtiny.
Pannu Marii, oslovoval: „Matko Kristova,
Marie radostná!“
Najednou jsem začal objevovat víru jako
poklad. Jezdili jsme za Janem a doslova
hltali, jak poutavě dokázal o Ježíši mluvit.
Mluvil jinak než většina kněží a biskupů,
chtěl sdělit druhým to, k čemu dlouhým
životem dospěl. „Člověče, já se smrti nebojím. Vlastně se už tak trochu těším. Už
bych chtěl být na věčnosti, abych mohl
Boha milovat tak, jak je toho hoden.“
Děkuji, Jene, že jsi nás bílovické přijal
do rodiny svých přátel, že jsi nás nechával
vedle sebe zrát, jako i Ty jsi dozrával vedle
žalářních teologů své doby.

Pán Ježíš měl vlastní sen, že ho budou následovat lidé, kteří ho budou brát
vážně a s radostí. Jan byl právě takovým
člověkem.
PAVEL LAZÁREK, FARÁŘ

TAK MĚ NAPADLO…
Osobností, které svůj život významně spojily s životem obce, nebude
nikdy mnoho. Lidská paměť má,
jak všichni dobře víme, svoje limity.
A tak vedle důstojného rozloučení,
které je v lidské společnosti nastaveno od nepaměti, bychom si mohli
(a do textu se mi vkrádá slovo, měli),
připomínat tyto významné občany
také dalšími instrumenty paměti
obce, jako jsou názvy ulic, pamětní
desky, informační tabule a další. Zapomeneme-li, může se stát, že sami
budeme jednou zapomenuti.
PAVEL KOVÁČ
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TÉMA

ZELEŇ NEBO BETON?
Aby se nám u nás dobře žilo.

Snad se shodneme, že pro zastupitelstvo Bílovic
nad Svitavou je životní prostředí v obci téma, které
má stále zásadní prioritu. Samozřejmě každý z nás
může preferovat tu či onu oblast, kde věci ještě nejsou ideální, zapomíná se na ně, nebo nejsou středem
zájmu. Asi nejlepším řešením je ale přicházet s novými nápady a ještě lepší variantou je přiložit ruce
k dílu, já tomu říkám kreativní (tvůrčí) nespokojenost.
Jednoduše udělat něco sám a zkusit pro dobrou věc
získat ostatní. Určitě znáte knihu Jeana Giona – Muž,
který sázel stromy.

Chci se krátce zastavit i u odpadového hospodářství. Zvláštní fenomén doby. Odpadků produkujeme
stále víc a víc. Problém odpadků je tu od nepaměti
a zřejmě s námi ještě nějaký čas zůstane. Po letech
jsem si opět vzpomněl na základní školu, na slavný
fejeton Jana Nerudy – Kam s ním? (Národní listy,
1863). Vybavujete si? Kam se starou slámou ze svého
slamníku řešil už tehdy v Praze i náš věhlasný básník. Snad jsme na tom dnes přece jen lépe. Ačkoliv
odpadky stále zůstávají na chodnících a na cestách,
na dalších veřejných místech v obci a někdy i v lese.

HISTORIE OKRAŠLOVACÍHO
SPOLKU V BÍLOVICÍCH
Půvabné slovo „okrašlovací“. Krásná jsou
i jeho synonyma: zdobit, šňořit, parádit.
Dnes nám slovo okrašlovací zní poněkud
archaicky a většina z nás ho bude spojovat
s dobou dávno minulou. Byl jsem překvapen, kolik okrašlovacích spolků existuje na
různých místech v naší republice i v současnosti. A považte, například v Lednici
byl spolek tohoto názvu obnoven docela
nedávno, v roce 2009.
Hlavní náplní okrašlovacích spolků byly
a do dnešních dnů jsou dobrovolné aktivity občanů, kteří chtěli a chtějí zkrášlovat
obec, v které žijí, ochraňovat a pečovat
o památky, chránit krajinu a udržovat ji
v dobrém stavu pro příští generace, roz-
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víjet a udržovat kulturní tradice, pořádat
společenské akce a vytvářet vztah k místu, kde společně žijí se svými spoluobčany a v neposlední řadě nést odpovědnost
za kvalitu života v obci.
Kroniky a písemné listiny nám nedávají dostatek informací o Okrašlovacím
spolku v Bílovicích, přesto se pokusme
o malý historický exkurs. Vznik a činnosti
Okrašlovacího spolku v Bílovicích můžeme
rozdělit do dvou etap. Do vypuknutí I. světové války a poté na začátek třicátých let
minulého století. Zatímco publikace Josefa
Kozlíka* z roku 1900 „Výletní místo Bílovice u Brna“** se v části o spolkové činnosti
o Okrašlovacím spolku vůbec nezmiňuje,

PAVEL KOVÁČ

tak Miloslav Procházka v bedekru Výletní
Bílovice nad Svitavou (1988) na straně 14
píše: „Nad Tišinou na levém břehu řeky, na
Janákově louce naproti vilám byla od roku
1906 do počátku II. světové války koupelna – Ve Volšičkách, nejprve spravována
Okrašlovacím spolkem a od roku 1921 Sokolem.“ V kronice Aloise Kaly najdeme jako
rok vzniku Okrašlovacího spolku letopočet
1906. Šlo o vlastenecký spolek, jehož zakladatelé byly významné osobnosti veřejného
života – Ferdinand Kratochvíl, ředitel Cyrilometodějské záložny – prvního českého
peněžního ústavu v Brně. V prvních volbách
1919 byl zvolen do obecního zastupitelstva
za stranu lidovou, dále ing. arch. Jan Flora
(uveďme alespoň podle jeho návrhu stavbu Řecké vily na Komenského ulici, 1909)
a konečně Čeněk Čihák – obchodník,
podnikatel i v německých textech striktně držel své české jméno. Podle článku
v Moravské orlici měl na vlastenecké akci

„Bílovice Komenskému“ v roce 1909 jeden
z hlavních projevů.
Stejné datum (1906) založení spolku
najdeme i v publikaci vydané k desátému
výročí existence okrašlovacích spolků –
Deset roků Svazu českých spolků pro
okrašlování a ochranu domoviny V Čechách, na Moravě a ve Slezsku autora
Břetislava Jedličky-Brodského z roku 1916.
V této publikaci se také dozvíme, že v Čechách působilo 274 spolků, na Moravě
61 (zde uvedeny Bílovice nad Svitavou
na prvním místě) a ve Slezsku 2 spolky.
Bílovice se členem svazu staly v roce 1911
a můžeme se zde dočíst, že od svazu
obdržely za zvýhodněnou cenu, pouze
45 korun, 32 ks stromů a 50 ks okrasných
keřů. V životě spolku nebylo vždy všechno
ideální a někdy se na jeho činnost snesla
i kritika, jejíž oprávněnost můžeme jen
těžko posoudit, kdy například v Dělnické
Rovnosti z června 1914 čteme, že stavění
laviček pro nezaměstnané není tou nejlepší cestou jak jim pomoci v jejich bídě.
Dlužno podotknout, že Okrašlovací
spolek v období před I. světovou válkou
nebyl tak docela v rukou bílovických občanů a sloužil hlavně k potřebám letních
hostů a návštěvníků Bílovic. Důležité bylo
všechno, co sloužilo hostům: plovárna,
promenádní koncerty, tancovačky, útulné
prostředí před bílovickými hospodami.
Další etapou byla činnost Okrašlovacího spolku po první světové válce, zprávu
v obecní kronice o něm napsal pan Alois
Kala (1930). Citujme opět z kroniky:

“Okrašlovací spolek byl obnoven 19. června 1926. Před světovou válkou byl v místě
Okrašlovací spolek, který byl udržován
letními hosty a místními občany. Tímto
spolkem založeny byly na řece Svitavě říční lázně za mlýnem a činnost jeho zdárně
pokračovala. Ve válce spolek zanikl a byl
obnoven shora uvedeným datem. Jako
zakladatelé obnoveného spolku jsou A.
Olejníček, Josef Bula a Alois Kala. Počet
členů 23. V roce 1927 dán do pořádku
ostrůvek mezi struhou a řekou, umístěny
tam lavečky, zasázeny smrčky, zasazena
pamětní deska se jmény padlých. V současné době (1930) jsou činovníky: Ladislav
Chválek, Josef Bula, Vlad. Svoboda, Rudolf
Hrubý, Ant. Jelínek.“
Památná hruška, lípy na Ostrůvku a další stromy na Hradisku už jen s nostalgií
vzpomínají těch dávno minulých časů. Samozřejmě nám neunikla lípa ke stoletému
výročí republiky, obnovení kaštanové aleje
ani slibně se rozvíjející obecní sad. Otázka
zní, zda bychom nemohli udělat víc. Vždyť
i ty poetické názvy ulic: U hrušek, Ke třešním, Šípková, K lipinám pramálo sdělují, že
tu bývaly ovocné sady (zásluhou Josefa
Kozlíka, velikého sadaře a včelaře). Dnes
v blízkosti ulic o strom připomínající název
ulice nezavadíte. Kdyby se znovu obnovila
činnost Okrašlovacího spolku v Bílovicích,
umím si představit, co všechno by se dalo
vykonat, těch akcí, které by se pod jeho
křídla vešly. Ale je to jen představa.
V současnosti převzaly činnosti, které
se starají o zlepšení života v obci komise

*	Vedle Josefa Kozlíka to byli další dva Josefové, Tepera a Pokora, učitelé, kteří na přelomu devatenáctého a dvacátého století, ale zejména na počátku dvacátého století významně ovlivnili spolkovou činnost v Bílovicích.
**	Bílovice nad Svitavou začaly svůj název (změna názvu) užívat od roku 1906, tedy o 19 let dříve, než je nepřesně
uvedeno v publikaci Kapitoly z historie Bílovic nad Svitavou (2012). Ten proces však trval několik let.

Pamětník Kaštanové aleje vysázené Okrašlovacím spolkem. Raritou je, že část stromu kvete v září, marný boj
stromu s klíněnkou jírovcovou. Foto P. Kováč.

pracující pod radou obce. Každá z nich přispívá svým dílem. Významně svou činností
přispívá k rozvoji obce v této oblasti také
Komunitní centrum.
PAVEL KOVÁČ S CENNÝMI RADAMI PANA
ZDEŇKA MRKOSE

KOMISE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Hlavní činností komise životního
prostředí je předkládání návrhů
a vyjadřování se k záměrům úprav
veřejných prostranství. Zabývá se
novými výsadbami, údržbou zeleně
a vydává stanoviska k žádostem na
kácení dřevin v obci.
K zajímavějším realizacím zeleně
v minulém roce patří například výsadba obecního sadu (21 ks stromů).
Jedná se o extenzivní vysokokmenný
sad s použitím starých ovocných odrůd. Ovocné sady byly typické pro
venkovskou krajinu a mají svoji nezaměnitelnou atmosféru. Významný
je i záměr zachování starých odrůd
pro další generace. Kolem sadu vede
červená turistická značka směrem
na Babice nad Svitavou u ulice Havlíčkova. Další novou zelení v obci
je třeba i výsadba půlměsíců u nádraží. Jedná se o nový trend přírodě
blízkých květinových výsadeb – tzv.
smíšené trvalkové záhony. Cílem by
měl být celoročně atraktivní záhon
plný květů s „divočejším“ vzhledem,
proměnlivý v průběhu roku.
Kromě estetického významu mají
uvedené typy výsadeb také význam
ekologický. Podporují druhovou diverzitu, nejrůznější hmyz a „motýle“.
Doufejme, že nové výsadby nebudou
nijak poničeny.
Rád bych také za KŽP touto cestou poděkoval bývalému místostarostovi Martinu Vozkovi. Je za ním
vidět kus dobře odvedené práce.
ZA KOMISI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JAN ŠOUPAL
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ÚDRŽBA OBCE

OCHRÁNCI POŘÁDKU I ZELENĚ
Kdo nám v létě seká trávu, celoročně vyváží odpadkové koše, opravuje všechno
možné i nemožné, nebo třeba v zimě odmetá sníh anebo odklízí spadlé stromy?
Abychom vás seznámili s těmi, kterých si někdy třeba ani nevšimnete, ale bez
nichž byste si jejich nepřítomnosti všimli velmi rychle, udělali jsme pro vás rozhovor s jejich vedoucím, panem Zdeňkem Kalou.

J

ako první mě napadá otázka: Kolik vás vlastně
je a kdo je vaším zaměstnavatelem?
V současné době je nás šest. Pět na plný
úvazek a jeden zaměstnanec na dohodu
o provedené práci. Z toho dva pracují jako
řidiči. Všichni jsme zaměstnanci obce.

J

ak vypadá takový běžný den zaměstnance
údržby?
Standardně máme pracovní dobu pevnou. Od šesti do tří. No a pracovní náplň
závisí na tom, co je třeba udělat. Samozřejmě také třeba na ročním období. Celý
rok tedy například vyvážíme popelnice
a kontejnery na bioodpad. Když roste
tráva, tak ty kontejnery vyvážíme samozřejmě častěji než třeba v zimě. V lednu
ale zase vyvážíme například odstrojené
vánoční stromky. V létě máme harmonogram plánovaných prací, jako jsou bloková
čištění, sekání trávy, drobné opravy zábradlí a podobně. Do toho řešíme podněty od
občanů z obecní aplikace, kam mohou fotit
závady, kterých si všimnou. No a mimo to
všechno ještě zajišťujeme průběh a vybavení veškerých akcí, které se v Bílovicích
konaly (a doufáme, že zase konat budou).
Ať už jde o Bílovickou křižovatku, trhy anebo spoustu dalších kulturních akcí. Práce
je vždycky dost…

K

dyž máte pevnou pracovní dobu, jak to tedy řešíte, když se nějaká akce protáhne, nebo když
v zimě začne třeba ve čtyři odpoledne chumelit?
Takové situace řešíme vždycky stejně –
tak, jak je to potřeba… :D Promítání kina,
přednáška, nebo i ten padající sníh samozřejmě naši pracovní dobu nezohledňuje.
Když je třeba, zdržíme se prostě v práci
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déle a následně, když to situace dovolí, si
to vybereme jako volno. Co se sněhu týče,
v kritických dnech počasí sledujeme. Na
internetu, předpovědi počasí… A když
začne sněžit, vyjíždíme a začínáme odmetat a sypat. Když by se stalo, že nám
změna počasí nějak unikne, občané už se
naučili volat, že to u nich začalo klouzat
a že bychom měli začít…

GPS, která sleduje, kde a kdy jsme byli.
Nemůžeme si tedy dovolit někam jen tak
nepřijet, nebo tam v hustém chumelení
přijet třeba až za dva dny.

Z

imu tedy máme. Co je náplní vaší práce přes
léto?
Kromě již zmíněných odpadkových
košů a kontejnerů na bioodpad například
začátkem jara zametáme chodníky od
zimního posypu, vyměňujeme písek na
pískovištích (abychom ho v zimě použili na
sypání chodníků), dvakrát do roka sekáme
travní plochy, provádíme drobné opravy…
Obzvláště ty drobné úkony jsou hrozně
různorodé. No a probíhá ta již zmíněná
technická podpora kulturního života. Určitě nejsme jenom uklízeči a zahradníci…

K

dyž je řeč o zatravněných plochách, nebo
plochách, kde by tráva růst naopak neměla,
s těmi je to jak?
Všeobecně se dá říct, že trávu sekáme
dvakrát do roka. Když je ale deštivější
období, tak klidně i třikrát. Podle potře-

Zaměstnanci údržby obce před vozem Bonetti s odmetačem sněhu
a sypačem a před traktorem John Deere s přídavným sypačem

M

ůže se tedy stát, že na nějakou silnici zapomenete?
No, teoreticky ano, ale prakticky ne,
nemůže. Zrovna na odmetání sněhu máme
mapku celých Bílovic s vyznačením komunikací podle důležitosti (které odmetáme
jako první a kde až později). Kvůli nehodám
a zraněním jsou všechny chodníky a silnice pojištěné. No a aby to pojištění bylo
i obhajitelné, máme v sypačích i odmetači

by. Jsou navíc v obci určitá místa, kde
pojezdovou sekačkou udržujeme trávník
ještě častěji. Co se týče míst, kde by tráva růst neměla, jako třeba chodníky, tak
u těch se v posledních letech upustilo od
používání nešetrné chemie (ano, přesně
ten přípravek, který máte na mysli… :D)
A trávník se ze spár například vyčesává.
Je to sice nesrovnatelně pracnější, ale
zase je to šetrnější k přírodě… Když už

to někde takto udělat nejde, používáme
méně agresivní přípravky.

D

á se tedy říct, že máte někdy větší klid než
jindy?
Každé zaměstnání nějaké takové období
má. Pro nás je to počátek jara. Období,
kdy už se neodhrnuje sníh a nesype, ale
na úklid nebo péči o zeleň je ještě brzo.
Ani v tomto období ale úplně klid nemáme.
V tuto dobu provádíme například údržbu
zimního vybavení a přípravu na léto.

K

dyž je řeč o vybavení, co máte na svou práci
za větší stroje?
Každý nás už asi viděl někdy jet ve
víceúčelovém vozidle Bonetti 4x4 oranžové barvy. Ty máme od loňského roku

dokonce dva. Starší už nebylo po osmi
letech v nejlepším technickém stavu
a nechtěli jsme riskovat, že by nám
vypovědělo službu zrovna třeba uprostřed zimy. Tato dvě vozidla používáme
na většinu prací. V létě s nimi svážíme
kontejnery, zametáme silnice… v zimě
s nimi odmetáme sníh a sypeme sůl
a písek. Mimo to s nimi můžeme převézt
jakýkoli větší náklad, který se nevejde
do osobního automobilu Dacia Dokker.
To je naše další vozidlo. Od loňského
roku máme také traktor John Deere
320R s čelním nakladačem a s možností
přídavného sypače na zimní období do
méně přístupného terénu. Dále máme
také zametač Ekholme, který používáme
především na odmetání chodníků v zimě.

V létě potom na jejich zametání používáme zametač Nilfisk cityranger.

V

y máte kde co! Je ještě nějaký větší stroj,
který byste využili, ale nemáte?
Práce by se určitě našla třeba pro čelní
nakladač. V minulosti jsme pro tuto práci
měli nakladač UNC. V současnosti tuto
práci zvládá traktor John Deere, ale dovedu si představit, že čelní nakladač by to
zvládnul efektivněji.
Děkuji za Váš čas, nejenom na rozhovor, ale i za ten strávený „v terénu“!

ZDEŇKA KALY, VEDOUCÍHO ÚDRŽBY OBCE
SE PTAL JAN HORÁČEK

ŽIRAFA VÁM PŘEDSTAVUJE
KOMUNITNÍ ZAHRADA PRO VŠECHNY
Možná jste si také všimli, že v části
Bílovic dole za řekou chybí vyžití pro děti
ve formě hřiště či odpočinkové místo pro
rodiče. Od chvíle, kdy naše rodinné centrum Žirafa získalo možnost užívat krásné
nové prostory Komunitního centra, jsme
přemýšleli, jak využít i přilehlou zahradu
a vybudovat z ní místo, které by právě
výše zmíněnému účelu mohlo sloužit.
Nápady se proměnily ve vize, vize
v činy, a to vše jsme postupnými krůčky
přetavili v projekt, který bychom Vám zde
rádi představili. Žirafě se podařilo získat
účelovou dotaci na revitalizaci komunitní
zahrady, lépe řečeno na její proměnu ve
společný odpočinkový prostor pro občany Bílovic nad Svitavou. Poskytovatelem
dotace je Česká spořitelna z grantového
programu „Dokážeme víc“ ve spolupráci
s nadací VIA.
Zahrada je v současné chvíli ve stavu,
jež odpovídá tomu, že se jí už léta nikdo
nevěnoval. Pokrytá spoustou náletových
dřevin, svah je kombinací křovin a kamení a zasloužil by si minimálně určité
zpevnění.

Budoucí komunitní zahrada Komunitního
centra v Bílovicích, archiv Žirafa.

Finanční prostředky získané dotací
jsou v řádu desetitisíců, nebude proto
možné z nich zrealizovat projekt v celé
šíři našich původních vizí. Ale pomohou
nám učinit nezbytný první krok k přetavení stávající zanedbané zahrady na prostor, který bychom všichni společně mohli

užívat a těšit se z něj. Prostor, kde si
děti budou moci přijít pohrát a dospělí
v klidu posedět a odpočinout. Prostředky pokryjí náklady na základní terénní
práce a materiál (hlínu, sazenice), část
bude využita na pořízení herních prvků
pro děti. Ti z vás, kdo zahradu a její dis-
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pozice znají, tuší, že jakékoli práce zde
budou představovat oříšek, protože do
prostor zahrady kvůli její nedostupnosti
nedostaneme žádnou techniku. Z toho
důvodu a kvůli omezeným finančním
prostředkům, budeme nuceni většinu
prací zajistit svépomocí formou brigád.
Rádi bychom s vedením Bílovic projednali možnost zapojení obce a případné
vybudování zídky pro zpevnění svahu,
na kterou už nám ve stávajícím rozpočtu
bohužel nezbývají prostředky.
Vzhledem k tomu, že projekt vnímáme
jako komunitní, tedy určený pro širokou
veřejnost naší obce, rádi bychom vám

nabídli několik možností, jak se do něj
zapojit a přispět tak k dalšímu zvelebení
Bílovic.
Nadace VIA velmi podporuje podobné
komunitně zaměřené projekty. V případě,
že se nám podaří zapojit širší veřejnost
a vybrat formou veřejné sbírky další finanční prostředky, nabídli nám, že tyto
vybrané finance (do výše 20 tis.) ještě
zdvojnásobí. Pomozte nám tuto exkluzivní nabídku nepromarnit a zkusme
společnými silami tyto finanční prostředky získat. Více informací o sbírce
najdete na https://www.darujme.cz/
projekt/1204327

Další, velmi vítanou možností zapojení do projektu Komunitní zahrady pro
všechny je vaše dobrovolné přispění
v rámci brigád, které budeme postupně
realizovat. První terénní práce by měly
začít již v březnu tohoto roku.
Ti z vás, kdo Žirafu znají, vědí, že tady
byla, je a bude pro vás. Bude úžasné,
když se nám podaří společně vybudovat
něco, co dalece přesahuje hranice naší
obvyklé činnosti, něco, co tu po nás zůstane. A budeme nesmírně vděční, pokud
do toho půjdete s námi.
Za Žirafu a celý realizační tým projektu
IVANA NOVOTNÁ

SOUČÁST VEŘEJNÉ ZELENĚ
KOMUNITNÍ ZAHRADY, SADY A LOUKY
Veřejná zeleň v obci je obrovským tématem k diskusi, v Bílovicích existuje mnoho
ploch, které jsou, či mohou být více či
méně využity pro aktivní odpočinek s pohledem do upravené zeleně.
Část práce odvádí komise rady obce pro
životní prostředí, která by veřejnou zeleň
měla mít celkově na starost. Samostatný
článek o činnosti komise napsal Jan Šoupal. V roce 2020 byly vysazeny ovocné
stromy na obecním pozemku „pod Andělovskými“, ze kterých by za několik málo
desetiletí mohl být nádherný obecní sad.
Komisi se podařilo uskutečnit i několik
výsadeb záhonů trvalek.
To ale zdaleka nestačí. Pokud máme
veřejné prostory možnost zkrášlit, pojďme
do toho! Podílejme se na tom my sami! Říkáte si možná, že to jsou jen „plané řeči“.
Jedna moudrost praví, že když chce člověk
něco změnit, má začít u sebe. A tak jsem
se rozhodla malými krůčky začít zkrášlovat
veřejné plochy… Před domem se snažím
už několikátým rokem vysazovat a pěstovat květnatou louku, snad to kolemjdoucí,
ale hlavně drobný hmyz potěší.
V rámci sousedských slavností s rodinou, kamarády a dobrovolníky každým
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rokem na vhodných místech v obci vysazujeme za finanční pomoci obce jarní
cibuloviny. Trend výsadby lučního kvítí
a jarních cibulovin můžeme v posledních
letech pozorovat jak za hranicemi, tak i ve
větších městech. Vždyť anglický trávník

nemusí být za každých okolností na všech
místech obecních ploch. S dobrovolníky
z Niv se snažíme o domluvu s majiteli
pozemků na ulici Soběšická, aby bylo
možno vedle silnice vysadit alej stromů –
a většina majitelů souhlasila! Takže snad

Podzimní výsadba tupilánů v kaštabové
aleji – září 2020, foto P. Kováč

se letos podaří stromořadí s pár lavičkami
realizovat.
Jednou z dalších částí veřejné zeleně mohou být tzv. „komunitní zahrady“.
I když jsme v naší „dědině“ obklopeni lesy
a kdo tíhne k rýpání se v půdě, většinou
vlastní kus nějaké zahrady, zahrádky,
sadu či políčka, přece jenom jsou skupiny
obyvatel, které, i když by chtěly, nemají
k možnosti pěstování vlastních plodin
přístup. A k tomu mohou sloužit právě
komunitní zahrady. Starat se o zeleň je
většinou dlouhodobý závazek, ale je to
také obrovská radost nad úspěchem vypěstování něčeho vlastního. Můžeme si
sníst, co jsme sami zaseli, plevelili, zalévali a dávali tomu lásku… prostě víme, co
jíme. Práce na zahradě může být vlastně
i určitá forma odpočinku a návratu ke
kořenům vzájemného sdílení něčeho pěkného v rodinném kruhu. Ale v současné
době je na vzestupu trend sdílení půdy
i s cizími lidmi – a to hlavně ve městech,
kde je možnost vlastnictví i pronájmu
pozemků k zahradničení omezená. Děje

se tak nejen z důvodu, že chceme něco
vypěstovat sami, ale v komunitních zahradách funguje velkou měrou i rozvíjení
sociálního kontaktu mezi sousedy či těmi,
kdo mají „pouze“ společnou radost z toho,
že mohou být venku a něco dělat rukama.
Starší generace možná povzdechne, že
se tím vracíme do dob komunismu, kdy
všechno bylo jaksi „povinně sdílené“ a myšlenka komunitních zahrad jim může přijít
nesmyslná. Ale mladí lidé žijící v bytech,
kteří povětšinou komunitní zahrady zakládají a kteří chtějí přiblížit svým dětem přírodu aspoň na malém kousku půdy, jdou
do této činnosti dobrovolně a s láskou.
A kde jsou nebo by mohly v naší obci
komunitní zahrady vzniknout? No, jaksi
„nadivoko“ někteří nadšení občané pěstují
zeleň okolo bytových domů – na Obřanské, na Polance, někde vznikly polosoukromé zahrádky, někde si kus obecních
pozemků obehnali lidé ploty a zahradničí
sami. Jsou ale místa, kde obec či místní
spolky zvažují vytvořit volně přístupné
opravdové komunitní zahrady. Jedním

VIZE BUDOUCÍHO VZHLEDU

MLÝNSKÉHO OSTROVA

DOSÁHLY NA FINÁLNÍ VERZI
Na několika poradách zastupitelů jsme
spolu s projektantem řešili revitalizaci celého areálu, využití, přestavbu a bourání,
parkovací místa, sportoviště a taky samozřejmě výsadbu nových stromů – ozelenění. Přední část mlýna bude upravena pro
aktivní využití dětmi: hřiště, herní prvky
navazující na břeh řeky Svitavy u lávky
apod. Protože by snad měla existovat
dotace na novou lávku, tak revitalizace
přední části se termínově posouvá. Přední zahrada bude zázemím pro jeřáb při
stavbě lávky.
Naopak zadní část mlýnského ostrova
zůstane víceméně v dnešních hranicích.
Změna se bude týkat pouze zahradnic-

kých úprav a výsadby. Mluvím o ploše
vymezené řekou a mlýnským náhonem
na jedné straně a plochou za stávající budovou garáží směrem ke splavu na druhé
straně. Betonová plocha spolu s garážemi
bude přeměněna na dvě sportovní hřiště
s umělým povrchem. Sportovní část přejde směrem ke splavu do plochy oddechu
pod stromy. Podél náhonu je navržena
alej stromů vedle přístupové cesty pro
obsluhu a servis splavu. Na zbylé ploše
bude vysazeno dalších asi 30 listnatých
stromů. Mezi nimi se vine částečně zpevněný chodník, podél něhož je umístěn
standardní parkový mobiliář, jako jsou lavičky či odpadkové koše. Břeh řeky lemují

z takových míst je zahrádka bývalé knihovny, dnes komunitního centra Žirafa (blíže
samostatný článek).
Další z uvažovaných míst k aktivnímu
odpočinku formou zahradničení či grilování je malý plácek zeleně v proluce za
Domem s pečovatelskou službou, jehož
revitalizace by připadala v úvahu po dokončení výstavby multifunkčního hřiště ve
vnitrobloku školy.
Velké možnosti skýtá zelená plocha
v areálu bývalého mlýna na Mlýnském
ostrově (viz samostatný článek).
Určitou revitalizaci by si jistě zasloužila
i farní zahrada, která by mohla plnit funkci
krajinářskou i setkávací. Podle zpráv, které
máme, se s těmito změnami v blízké době
počítá.
Jak je vidět, v oblasti veřejné zeleně
máme stále co dělat. Chce to sice velké
odhodlání a neustálou péči, ale stojí to za
to! Nejen okolo, ale i uvnitř Bílovic bude
krásně. Bude to tu hezčí, útulnější a bude
se nám tu lépe žít.
VENDULA BARTÁKOVÁ

dnes vzrostlé vrby a olše, které budou
ponechány. Proveden bude pouze jejich
zdravotní řez. Stromy totiž vytváří alespoň
částečnou bariéru mezi železniční tratí
a zahradou. Přírodní park by měl být ideální místo pro rodiče s kočárkem. Takový
klidný, „uspávací“ a odpočinkový prostor
mezi dvěma toky.
Celá plocha zahrady končí u splavu, který taktéž dozná změn. Mlýnská zahrada se
u splavu sníží k řece a otevře se tak i ploše
na druhé straně řeky pod splavem. Řeka
Svitava je v posledních letech relativně
čistá, resp. její čistota je nesrovnatelně
lepší než před 20–30 lety. Na straně mlýna vznikne po schodišti přístupná plocha
pro posedávání, polehávání, opalování
nebo třeba pro táborák s přáteli. Opticky přes řeku bude propojena s protějším
břehem, který také dozná změn. Bude
jednoduše upraven pro ležení a opalování.
Vždy ale musíme brát v úvahu, že řeka je
řeka a i menší povodeň může daná místa
zaplavit. Na to nás při jednání upozorňoval správce toku: s. p. Povodí Moravy. Při
všech úpravách břehu řeky, či dokonce
koryta řeky, se musí brát v úvahu základní
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Vizualizace mlýnského ostrova

požadavek: nikdy nesmí dojít ke zmenšení profilu řeky. Veškerá výsadba stromů,
keřů, travin či případný mobiliář (lavička,
posezení) musí být navrženy tak, že nesmí
vytvořit překážku vodě.
Splav jako takový byl opraven a vyčištěn
asi před 8 lety. Hloubka vody nad splavem je mezi 100–150 cm. Tato část řeky
nabízí využití k možnému plavání či jiným
vodním aktivitám. Pro tyto aktivity bude
upraven i přístup ze strany mlýna. Nad
splavem bude umístěno dřevěné molo
s kovovými schůdky pro výstup z vody.
Molo byl asi největší problém při debatě
se správci toku. Nakonec souhlasili za

této podmínky: celé molo musí být řešeno
tak, aby šlo operativně vytáhnout z vody,
a přes zimu musí být povinně na břehu.
I tento požadavek je pro nás řešitelný: až
ke splavu je přivedena přípojka elektřiny,
pomocí které je ovládán splav a stavidlo.
Umístit zde menší zvedací jeřáb na molo
by ocenil a využil i mlýn při vytahování
naplavenin z řeky.
Samotná výsadba zeleně na zadní mlýnské zahradě je projektově řešena v souvislosti konceptu celého mlýna. Přesný
počet či druhová skladba je na odbornících z architektonického studia. Zadávací
požadavky ze strany obce jsou ale dány:

stromy podél řeky v co největším počtu
zachovat, dosazeny budou další listnaté
stromy, doplněné křovinami či travinami.
Vše druhově vhodné pro Bílovice a s ohledem na blízkost řeky, tzn. vysoká výška
hladiny spodní vody, je vhodné vysadit
i stromy na vodu náročné, které jinde v Bílovicích vysazovat nemůžeme. Sami tlačíme na projektanty, abychom přesnou dokumentaci výsadby měli co nejdříve. Rádi
bychom totiž využili dotačních programů
ministerstva životního prostředí. V roce
2020 jsme takto vysadili sad na Betlémě,
který v plné výši ministerstvo uhradilo.
MARTIN VOZKA

EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ
AKTIVITY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vzdělávání dětí v naší bílovické školce na ulici S. K. Neumanna je především
zaměřeno na oblast zdraví. Je to velmi
důležitá hodnota, které si všichni musíme
umět vážit. S hodnotou zdraví úzce souvisí
vztah k přírodě a její ochrana. Vychovává-
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me děti k odpovědnému vztahu k přírodě
a pochopení její nenahraditelné ceny pro
život všech na Zemi.
Úměrně k možnostem dětského vnímání vedeme děti k tomu, aby si vytvářely správnou představu o úloze člověka

v systému přírody. Nabízíme jim vhodné
vzdělávací prostředí, pro kluky a holčičky
podnětné a obsahově bohaté, v němž se
budou cítit bezpečně a spokojeně, které
jim zajištuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským
způsobem.
A přesně to nám nabízí příroda. K utváření těchto postojů využíváme výchovného

působení v oblasti vědomostní, dovednostní, prožitkové a postojové.
Jednou z kompetencí podpory zdraví
u dítěte na konci předškolniho období je:
„PROŽÍVÁ VZTAH K PŘÍRODĚ, SOUNÁLEŽITOST S PŘÍRODOU NEŽIVOU I ŽIVOU.“ Na základě této kompetence jsou
děti v bílovické školce vedeny k těmto
myšlenkám a činnostem:
» neubližovat živočichům, nepoškozovat
životní prostředí, radovat se z pobytu
v lese, u řeky,
» vnímat krajinu z estetického hlediska,
jedinečnost jednotlivých stromů, zvířat,
ptáků, brouků, motýlů,
» pozorovat změny barev v přírodě, změny
na obloze, rozlišovat „zdravou a nemocnou“ rostlinu, potok, les, krajinu.
Další z kompetencí podpory zdraví
u dětí tříletých až šestiletých je: „OCHRAŇUJE PŘÍRODU, CÍTÍ K NÍ ODPOVĚDNOST A ÚMYSLNĚ JI NEPOŠKOZUJE.“
Pro děti to znamená umět přijímat důsledky svého chování, dodržovat pravidla
společenského chování, hospodárně zacházet s materiály, být šetrné k věcem,
které používají a odpadky odhazovat do
určených nádob, umět popsat důsledky
a rizika lidských činností pro životní prostředí, dodržovat pravidla chování k přírodě, umět se chovat šetrně k životnímu
prostředí.
Aby si děti všechny tyto ukazatele
vzdělání osvojily, je třeba vše prožít, a tím
získat i vlastní zkušenost.
V naší třídě ZAJÍČKŮ provádíme s chlapci a děvčaty tyto aktivity:
» každý den si říkáme „ZPRÁVIČKY“ –
povíme si, jaký máme den, jaké venku
panuje počasí, co si správně a vhodně
oblečeme, popřípadě si o daném počasí
zazpíváme i písničku
» během dne si děti prohlíží encyklopedie,
atlasy, odbornou literaturu o přírodě
a vesmíru
» každý měsíc provádíme pokusy s pískem, vodou, barvami, rostlinami i semínky
» na konci léta a v podzimních dnech využíváme ke tvoření veškerý materiál, co
nám nabízí příroda – šišky, větvičky, listy,
bukvice, žaludy, mech, kamínky, kaštany,
ovoce, zeleninu apod.
» ve třídě máme zřízený koutek s názvem
„OBJEVY“ – ve kterém děti mohou ce-

loročně využívat přírodniny ke hrám
a tvoření
» v zimním období sledujeme a vnímáme jednotlivé změny skupenství vody
– sníh, led, námraza a jejich proměny
vlivem počasí
» v polytechnických činnostech jsme vyrobili HMYZÍ DOMEČEK, který v jarních
měsících umístíme na školní zahradu
a s nadšením budeme sledovat, kteří
drobní obyvatelé se do něj nastěhují
» jarní období nás motivuje k sázení rost-

ním „MOTÝLÍ ZAHRÁDKY“ – umožnily
dětem přímým pozorováním sledovat
vývoj motýlů a tento překrásný hmyz
poté vypustily do přírody
» celoročně při pobytech venku využíváme PRŮZKUMNÍČKY A LUPY, kterými
děti detailně sledují jednotlivé drobné
živočichy, hmyz a rostliny
» na podzim minulého roku byly na naší
školní zahradě zbudované vyvýšené
záhony a děti z jednotlivých tříd je
postupně plnily potřebným přírodním

Výroba z přírodnin, archiv MŠ.

linek do květináčů, o které děti pečují
a jejich snažení se následně promění
v dárek ke svátku matek
» abychom děti ještě více seznamovali
s koloběhem života hmyzu, byl v jednom jarním období umístěn na zahradu
mateřské školy ČMELÍN, všichni jsme
pozorovacím okénkem sledovali vývoj
a život velmi prospěšného, neagresivního opylovače vítaného v každé zahradě
– čmeláka.
» trochu hmyzího světa si některé paní
učitelky vnesly do svých tříd, zakoupe-

materiálem na následné jarní osetí
a osázení bylinami a rostlinami
» všechny děti v celé mateřské škole dobře ví a znají „K ČEMU JSOU BAREVNÉ
KONTEJNERY“ a proč je důležité třídit
odpad a jaké je jeho následné využití.
„PŘÍRODA JE STÁLE OTEVŘENÁ KNIHA A JEN V NÍ OPRAVDU STOJÍ ZA TO
ČÍST“. (A. G. CORNET).
DAGMAR POLÁKOVÁ
A MONIKA PROKOPOVÁ

21

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

LESNÍCH SKŘÍTKŮ

Součástí předškolního vzdělávání u Lesních skřítků je i environmentální výchova. Co si pod tím představit? Je to budování vztahu k přírodě, k jejím cyklům
a k úctě ke svému okolí.

PŘÍKLADY TÁHNOU
Děti jsou vedeny k tomu, že nejlepší je
nevytvářet žádný odpad, pak jej totiž není
potřeba řešit. Příkladem jdou už rodiče.
Ti, když vstupují do komunitního života
spojeného s provozem Lesních skřítků,
jsou seznámeni s ideami a hodnotami, na
kterých společenství stojí, a tím je kladný
vztah k přírodě. Tak nebude překvapením,
že Skřítci hojně využívají svačinových krabiček a kapsiček nebo látkových ubrousků,
aby za sebou nezanechávali zbytečný odpad. U společných svačin se děti zapojují
do přípravy. Vidí, že za každým pokrmem
je nějaké úsilí, ale i odpad, který lze dále
zužitkovat – vytvořit z něj kompost, některé zbytky ocení školkový králík Dudlík.
Nedojedené potraviny s radostí sezobnou
spřátelené slepice a jídlo nemusí končit
v koši.
Průvodci se snaží potraviny a drogerii
pro Lesní skřítky pořizovat bezobalově
nebo v recyklovatelných obalech. Zázemí
lesního klubu uklízíme společně s dětmi,
nádobí po obědě či svačince si myjí Skřítci

sami. Umýt po sobě hrnek nebo talířek
zvládne i tříletý capart. Mycí prostředky
jsou ekologické, v přírodě dobře odbouratelné.

ODPAD JAKO MATERIÁL PRO TVORBU
NEBO ZÁKLAD POKLADU
Děti se učí i odpad třídit. A než z něčeho
vznikne odpad, můžou popřemýšlet, jak to
využít jinak. Oblíbeným materiálem jsou
tak ruličky od toaletního papíru nebo plata
od vajíček – vznikají z nich květináčky na
jarní sadbu, hudební štěrchátka s kamínky
či solí, dalekohledy. Hravě se tak využije
i zbytkový materiál z domácností Lesních
skřítků. Světlo světa tak spatřil třeba
trojmístný kluzák vyřezaný ze zbytkového linolea.
Jak se chová takový odpad v přírodě se
učíme i na „odpadkovém pokladu“. Skřítci
sesbírají různé druhy odpadu, ty pak zakopou jako poklad na označeném místě, na
které se po čase vrátí, např. po půl roce,
a poklad zase vykopou. Takto na vlastní oči
vidí, co se s pokladem – odpadem stalo.

POMÁHÁME PŘÍRODĚ!
Lesní skřítci pravidelně podnikají hon
za odpadky v okolních lesích. Oblečeme
si rukavice, vezmeme velkou kárku a pytle
a vypravíme se na sběr odpadků. Loni se
děti rozhodly vyčistit Kuní potůček a nasadit tak všanc i suchost svých ponožek
a bot. Bahnění si užily, a ještě udělaly
dobrý skutek.
Umí i překvapit svou pozorností. Pětiletý
Luky si při jednom velkém úklidu najednou
odskočil do lesa, pak se vynořil s velkým
kusem plastového nárazníku z auta a prohlásil: „Tohle tady leželo od mých tří let!“
„Úklid provádíme i při každodenních
vycházkách, protože nejsme ochotni přehlížet, co vše v přírodě lidé po sobě nechávají,“ říká Zuzana Minaříková, průvodkyně
Lesních skřítků.

DARY PŘÍRODY
Součástí výuky je ukázka soběstačnosti.
Umíme si vyrobit lepidlo z mouky a vody.
Opravdu lepí! Máme zahrádku, kde si pěstujeme zeleninu, byliny a drobné ovoce.
Ukazujeme si rostliny ve volné přírodě,
které jsou jedlé a které jedovaté, co lze
z bylin vyrobit – od čajů, přes sirupy až
po masti. A nejlepší je, když se procesu
výroby účastní samotné děti. Trénují svoji
zručnost, učí se, pozorují. Vnímají bohatství přírody, rozmanitost toho, co nabízí
každé roční období. Zažívají, že příroda je
hezké místo pro hru, že nabízí jídlo a vodu,
umí uzdravit, a proto si zaslouží i naši péči.
LESNÍ BÍLOVICE Z. S.

V lese je stále co objevovat.
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LIŠČÍ NOVINKY
Ačkoliv jsou naše aktivity vzhledem
k současné situaci stále omezeny,
i tak se snažíme být s vámi na vlnách
zábavy legrace.

MACEŠKA LIŠKA
V únoru jsme na našem středisku úspěšně otevřeli další lužáneckou miniškolku
Maceška. Děti od 2 let si tak mohou nenásilnou formou postupně zvykat na pobyt
bez rodičů. Kvalifikované lektorky Eva
a Soňa jsou k dispozici vždy v úterý a čtvrtek 8.30–12.30 hod. v sále střediska Liška,
Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou. Pro
více informací navštivte www.maceska.
luzanky.cz nebo pište na email maceska.
liska@luzanky.cz

OUTDOOROVÉ TRASY
Z realizovaných venkovních aktivit stojí
za zmínku povedená hledačka Čertovské
Bílovice nebo Bílovické příšerky. V obou
případech šlo o putování po Bílovicích

a hledání veselých ilustrací, jejichž názvy
či čísla měli účastníci za úkol zaznamenat.
Po zaslání výsledků na úspěšné luštitele
čekaly věcné i sladké odměny a vzhledem
k počtu zúčastněných i pozitivních zpětných vazeb nás těší, že jsou právě tyto
aktivity hojně vyhledávány jako balanc
k dnešní online době. Na další se můžete
těšit tentokrát na Cacovickém ostrově.
V termínu 5. – 28. 3. 2021 na vás bude
čekat formou gamebooku příběh O vlkovi,
který vypadl z knížky. Jeho dějovou linii
i konec tvoříte vy sami dle vašich odpovědí, jež vás posouvají příběhem a jednotlivými „stanovišti“.
Brzy se také můžete těšit na hru zaměřenou na osobnosti Bílovic nad Svitavou.

TVOŘIVÉ BALÍČKY
Pro kreativce i ty, kteří si tvoření chtějí
teprve vyzkoušet, nabízíme tvořivé balíčky
na různá témata. Určitě si nenechte momentálně ujít balíček Minecraft, ve kterém nechybí dřevěné figurky pro další hru

ŘEKNI MI, LÁSKO,
CO PO NÁS ZŮSTANE

Zachraňte aspoň kapradí, pro ty,
co nás tu nahradí.
Zachraňte aspoň kapradí, pro ty,
co přijdou po nás.
Zachraňte aspoň vlahý mech,
pro ty, co přijdou v příštích dnech.
Zachraňte krásu lesních řas,
pro ty, co přijdou po nás.

Vypůjčila jsem si tato slova skupiny
Chinaski, protože říkají mnohé o tom,
co vám chci říct i já, a nad čím bychom
se měli zamyslet všichni.

Asi se shodneme na tom, že okolí Blovic
je prostě nádherné a inspirovalo svou krásou nejednoho umělce. V knihách tak zní
překrásná slova o vodě, stráních a lesích,
které nás obklopují.
Aby bylo možné i za několik let a generací obdivovat to, co nám tady zanechali
naši předkové, a to nejen v knihách, nesmíme se jen nečinně koukat.
Tato doba, více než kdy jindy, přináší
svou daň za naše pohodlí, a tou daní je
naše lhostejnost a odpad.
Nenechávejme naše životní prostředí
trpět a každý udělejme alespoň něco

a stylový Minecraft meč. V dalším balíčku
si můžete vyzkoušet tisk na vak na záda
a nebudou chybět ani elektrobalíčky. Nabídku balíčků postupně rozšiřujeme, aby
si na své přišel opravdu každý.
Veškeré potřebné informace k balíčkům
i trasám naleznete na www.liska.luzanky.
cz/akce a našich sociálních sítích, brzy
také na Lužo e-shopu.

BÍLOVICKÝ HOVNIVÁL
Vzhledem k zaměření tohoto čísla na
environmentální aktivity nelze nezmínit již
6. ročník liškovské outdoorové a šifrovací
hry zaměřené na ochranu přírody a ekologii, Bílovický Hovnivál. Také letos se máte
na co těšit. Sestavte 2–5 členný tým, přihlaste jej a přes lužáneckou aplikaci Lapka
plňte úkoly, šifry a poznávejte nová místa
v okolí Bílovic. Můžete zvolit náročnější
či jednodušší trasu, obě budou spuštěny 22. 4. 2021 a po přihlášení se můžete
účastnit hry o věcné ceny do 31. 5. 2021.
Trasy budou zpřístupněny i po vyhlášení
vítězů. Za podporu Bílovického Hovnivála
děkujeme obci Bílovice nad Svitavou.
Více informací je k dispozici na bilovickyhovnival.luzanky.cz.
DAGMAR VOLNOHRADSKÁ

málo pro to, aby naše okolí zůstalo
krásné i pro další generace. Někdy
stačí opravdu málo, ale pokud to málo
uděláme všichni, bude kolem nás zase
krásně.
Proto prosím, třiďte odpad a učte
mladou generaci, jak se s úctou chovat
nejen jeden k druhému, ale i k řece,
k lesu, stromům, rostlinám a zvířatům.
Aby se nikde v příkopech nepovalovaly
odpadky, na chodnících nedopalky, psí
exkrementy a stříkačky. Ve vodě plastové lahve a v lese plechovky. Všechno
to má vliv nejen na naše zdraví. I to,
že sami třeba neškodíme, ale jsme
k tomuto lhostejní, je vlastně špatně.
Děkuji.
Zdroj textu písně: Chinaski – Kapradí
[text a akordy na YouSongs.cz]
KARLA HRABALOVÁ
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MATRIKA A JEJÍ ÚDAJE

Matrika slouží především jako státní evidence narození, uzavření
manželství a úmrtí osob a evidence obyvatel. Vykonává činnost
ohlašovny trvalého pobytu na území obce. Když se řekne, že jde
někdo na matriku, tak tím většinou myslí obecní nebo městský
úřad, který má pověření vést matriku. V naší obci má tuto funkci na
starosti paní Daniela Binarová. Na matrice je evidováno narození,
úmrtí a sňatky, které se udály ve vymezeném správním obvodu
našeho matričního úřadu, který zahrnuje celkem sedm obcí – Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina, Kanice, Ochoz
u Brna, Řícmanice a Vranov. Mezi méně běžné záležitosti, které se
na matrikách rovněž vyřizují, patří například změna jména nebo
příjmení anebo určení otcovství. Člověk si zde také může nechat
opravit své jméno a příjmení, nebo oznámit ztrátu občanského
průkazu. Pro nadšence, kteří sledují historii svých rodin, slouží

matriky také jako cenný zdroj informací potřebných k sestavení
rodokmenu. Každopádně je zde možné v rámci dodržení pravidel
ochrany osobních údajů (GDPR) sledovat vývoj a trendy.
Potěšující informací jistě je, že za loňský extrémní rok neubylo
narozených dětí a ani se nijak výrazně nezvýšil počet úmrtí. Zajímavým údajem může pro někoho být také to, že nejčastějším
jménem v naší obci je Jan (113 výskytů), Petr (103) a Jiří (90), za
ním hned následuje ženské jméno Jana (85), pak Martina (82)
a Hana (74). Ojedinělými jmény jsou např. Vadym, Vesna, Leo,
Zoja a další. U příjmení vede jednoznačně Svobodová (23 výskytů), následuje Svoboda (17) a Novotný, Novotná (16). Trnka,
Šenková (13), Šerák, Bednaříková, Kala (12) a další. V tomto
směru lze sledovat také nové trendy, které spočívají v oblibě
dávání zdvojených jmen např. Sára Emilly, Matyáš Andre nebo

POHYB OBYVATEL V ROCE 2020
Měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září
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Listopad
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Celkem
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Elizabeth Anna apod. Přičemž třeba ta poslední uvedená jména se mi velmi líbí. Některá příjmení nám zase napovídají také
národnostní různorodost. Například jméno Ueberecken nezní
příliš česky, ale takových cizích jmen a příjmení bychom v evidenci našli celou řadu.
V počtu obyvatel je vidět celkový dlouholetý nárůst. Čísla
ale objektivně odpovídají jen obyvatelům, kteří zde mají trvalé
bydliště. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že v Bílovicích žije
přechodně o mnoho obyvatel více. To samé lze říct i o množství
sňatků, které matrika eviduje. V evidenci má jen ty sňatky, které
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se uskutečnily přímo v Bílovicích nad Svitavou nebo v takzvaném
„matričním obvodu“. Neeviduje však sňatky, které byly uskutečněny jinde.
Na grafu, takzvaném Stromu života, se můžete podívat na
početní poměr mužů a žen a jejich věkové rozložení.
Nejstaršími obyvateli naší obce jsou tři ženy ve věku 95 až
99 let. Rádi bychom uvedli jejich jména, ale nesmíme, kvůli ochraně osobních údajů. Nicméně k tomuto úctyhodnému věku jim
tímto gratulujeme a přejeme mnoho zdraví.
KARLA HRABALOVÁ
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MILOSTPANE, Z TOHO BY
BYLA, PANEČKU, OPERA!
O světový věhlas příběhů lišky Bystroušky
se zasloužil Leoš Janáček. Právem ho lze
považovat za třetího z duchovních otců
legendární lišky, která byla inspirována kresbami Stanislava Lolka a napsána Rudolfem
Těsnohlídkem v roce 1920 v Bílovicích nad
Svitavou. Také Leoš Janáček neporušil pravidlo šťastné náhody. Položme si otázku,
jak vlastně došlo k tomu, že Leoš Janáček
zkomponoval operu s poněkud pozměněným názvem Příhody lišky Bystroušky na
motivy knihy Liška Bystrouška od Rudolfa
Těsnohlídka.
Šestašedesátiletý Janáček byl na počátku dvacátých let již všeobecně uznávaným
skladatelem, mohl se už těšit ze světového
uznání svých děl, a tak samozřejmě v Brně,
kde žil převážnou část svého života, patřil
k místním velmi váženým celebritám.
V redakci Lidových novin na České 6
v Brně byl poměrně častým hostem a velmi
rád si sem zašel „na kafíčko“. Víme, že zde
v té době pracoval i Rudolf Těsnohlídek
jako redaktor. Museli se tedy čas od času
potkávat. Těsnohlídek však přiznává, že by
ho nikdy nenapadlo, že mezi ním a mistrem
Janáčkem může dojít ke spolupráci. To, že
chce Leoš Janáček podle jeho Lišky Bystroušky složit operu, bylo pro něj naprosto
nečekané a překvapivé. Jak jsem výše uvedl,

opět to byla náhoda, která stála u zrodu jedné z nejoblíbenějších oper Leoše Janáčka.
Musíme se ponořit do vzpomínek Janáčkovy hospodyně Marie Stejskalové (citováno
z knihy Marie Trkanové U Janáčků).
Jednou se stalo, že Leoše Janáčka při práci vyrušil hlasitý smích jeho hospodyně před
dveřmi jeho domku na Kaunicově ulici (dnes
je tam Památník Leoše Janáčka). Následoval
tento rozhovor: „Prosím vás, osobo, čemu
se tak smějete?“ – „Ale tady Bystroušce,
milostpane.“ – „Jaké Bystroušce?“ – „Copak
oni to nečtou? Vždyť to napsal pan redaktor
Těsnohlídek z Lidovek.“ Hospodyně poté
podala Lidové noviny Janáčkovi a pokračovala: „Milostpane, oni přece tak dobře znají,
co si zvířátka povídají, pořád ty hlasy ptáků
zapisujou – z toho by byla, panečku, opera!“
Marie Stejskalová dále píše: On na to nic.
Jen se začal shánět po každém pokračování
Bystroušky. A co se dál nestalo! Došel za
panem Těsnohlídkem, ten zas přišel k nám,
dohodli se a náš pán začal studovat zvířátka
k Bystroušce. Ráno v šest hodin vstal, vypil
svou karlovarskou vodu – každý rok v květnu
dělával doma karlovarskou kúru – a šel do
Lužánek poslouchat, jak zpívají ptáci, jak
šumí stromy, jak bzučí čmeláci. Vracel se
plný života a radosti a říkal: „Co ti lidé zaspí!“
Ještě víc toho pro Bystroušku nasbíral na

PŘESPOLNÍ ČÍTÁRNA

V této rubrice upozorňujeme na zajímavé články uveřejněné ve zpravodajích
sousedních obcí, které mají nějaký vztah k Bílovicím, řeší inspirativní otázky
nebo mají regionální přesah. Pokud vás anotace některého článku zaujme,
lze si jej snadno vyhledat na webu příslušné obce.

MALOMĚŘICE A OBŘANY
V minulé čítárně jsme připomněli znovuosazení desky připomínající osvobození Rudou armádou, jež je umístěna na
železničním mostu před prvním (obřanským) tunelem. Ve zpravodaji č. 8/2020

26

je uveřejněn článek o jejím doplnění další
deskou vzpomínající na hrdinský čin strážce železničního tunelu Františka Olejníčka
a jeho syna Otmara, kteří 24. dubna 1945
přerušili odpalovací zařízení nainstalované
wehrmachtem k zaminovanému mostu,

Hukvaldech. Na Babí hůře mu hajný Sládeček vystopoval liščí doupě s mladými a pán
je tam chodil pozorovat. Když potom doma
v Brně skládal a přehrával, bylo to někdy tak
krásné, že jsme s milostpaní nechávaly práce
a jen se na sebe dívaly. Tolik z autentických
vzpomínek Marie Stejskalové.
Janáček začal pracovat na opeře Příhody
lišky Bystroušky v roce 1921. V památníku
Leoše Janáčka v Brně je uloženo knižní vydání z roku 1920, kde si zřetelně červenou
pastelkou zatrhával pasáže vhodné pro jeho
představu příběhu. Libreto k opeře si napsal
sám. Z knihy zpracoval jenom deset kapitol
a také zásadně změnil konec příběhu. Liška
Bystrouška v operním zpracování, na rozdíl
od Těsnohlídkovy předlohy, umírá výstřelem
z pušky pytláka Harašty. Úspěšnou premiéru
měla opera 6. listopadu 1924 v Brně.
PAVEL KOVÁČ

a tak umožnili následujícího dne sovětskému vojsku přechod přes Svitavu. Zmíněny
jsou též další osudy obou hrdinů.

ŘÍCMANICE
Zpravodaj č. 4/2020 přináší informaci
o zavedení „Říckarty“, tedy karty vydávané
místním občanům, díky níž mohou využívat
slevy např. při vstupu na obecní kluziště
nebo koupaliště. Své zkušenosti s pěstováním netypických či starých druhů ovoce
v podmínkách našeho mikroregionu popisuje Michal Hladký. O tom, že jde o pěstitele nejen zapáleného, ale i poučeného
svědčí jeho web www.plnazahrada.cz.

S ARNOŠTEM GOLDFLAMEM

O AUDIOKNIZE LIŠKA BYSTROUŠKA
Prof. MgA. Arnošt Goldflam, spisovatel, dramatik, režisér, herec a pedagog.

P

okud se Vás někdo zeptá na Bílovice nad Svitavou, co všechno se Vám vybaví?
Ó, mnoho je toho. Jako dítě jsme tam
chodili s našima z Obřan na výlety, do
okolí na houby, v zimě z Útěchova lyžovat, na obědy do Sokolovny a kupovali
jsme často, ba léta, v Brně chleba z bílovické pekárny.

V

listopadu 2019 jste měl v Bílovicích autorské
čtení. Zajedete si někdy do Bílovic jen tak, pro
potěchu z krásné přírody?
Teď bydlím v Praze už pár let... ale
když se dostanu do Brna na pár dní, jdu
rád podél řeky, kde jsem se i v dětství
jednou topil, do těch Bílovic, to je moje
mládí, můj život, snad se dá říct, že i tak
trochu domov.

K

dy jste se v životě poprvé „setkal“ s liškou
Bystrouškou?
Četl jsem tu knížku poprvé, když mi
bylo asi 17 nebo 18. Byl jsem tehdy
a hlavně teď, znovu okouzlen její atmosférou, jazykem, postavami, je to mis-

KANICE
Kanické listy č. 3/2020 se věnují řemeslům provozovaným v obci. Publikují
vzpomínku Květoslava Křičky, jehož otec
a dědeček provozovali dřevoprůmyslový
podnik a byli mj. největšími dodavateli
cvičebního nářadí v republice. Rovněž
je uveřejněn rozhovor s výrobcem kytar Davidem Kourkem (viz též www.
kourek.cz).

OCHOZ
Zpravodaj č. 4/2020 přináší rozhovor
s ochozským rodákem profesionálním rybářem Zdeňkem Řeřuchou, který provozuje

trovské dílo. Byl jsem tam i u té myslivny,
a když jsem před pár lety četl studii Milana Kundery o Janáčkově opeře a o stáří,
to mě dostalo.

J

ak došlo k tomu, že jste namluvil Těsnohlídkovu
Lišku Bystroušku?
Byl jsem osloven. Samotného by mě to
nenapadlo, ale jsem velice rád a vděčen,
že jsem tu příležitost dostal, i když musím říct, že to nebylo lehké, ten jazyk, pak
taky i ten líšeňský dialekt, docela jsem
se s tím nadřel. Ale snad to stálo za to.

torie lásky obou lišek, atmosféra toho
příběhu... prostě všechno.

C

o byste vzkázal obyvatelům Bílovic nad Svitavou?
Že žijí v mém oblíbeném místě, ať si
to nepokazí, chrání si své krásné nádraží, Sokolovnu, okolní lesy, dobrý chleba,

V

yslechl jste si verzi, kterou nahrál v roce
1973 Karel Höger?
Ano, hned jsem si ji poslechl, on to četl
mistrovsky, ale já jsem to chtěl udělat po
svém. Ani jsem nečekal, že bych mohl být
kladen po boku takového mistra, neměl
jsem konkurenční ambice, nechtěl jsem
být srovnáván. Snad je ta moje verze
autonomním dílkem.

C

o Vás na příbězích o lišce Bystroušce nejvíc
zaujalo, které pasáže knihy se Vám nejvíc líbí?
Snad všechno. Příběh těch starých
mužů a jejich hospodské rozpravy, his-

rybářský kemp v Norsku a webový magazín
Zachytame.cz.
Ondřej Mlejnek informuje o pokračování v archeologickém výzkumu jeskyně
Švédský stůl. Hlavního cíle výzkumu
– nalezení pozůstatků neandrtálského
člověka – se prozatím dosáhnout nepodařilo.

ADAMOV
Zpravodaj č. 2/2021 dává několik tipů
k procházkám do okolí, mj. k vodopádu
na Pytláckém potoce či k pomníku bílovického občana Oldřicha Kocmana, který
tragicky zahynul v roce 1939. Uveřejněna

je též vzpomínka na Jana Rybáře, o kterém píšeme na jiném místě i v našem
zpravodaji.

SOBĚŠICE
Zpravodaj MČ Brno-sever „Severník“ v č. 12/2020 publikuje informaci
o opravě studánky Jana Doležala pocházející z roku 1933, která se nachází
u pramene Melatína. Jedná se o jednu
ze zhruba 50 studánek, jež leží na území ŠLP Křtiny.
VYBRAL A ZPRACOVAL
JAN LATA
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ať se jim tam dobře žije navždy a že se
tam zase někdy vypravím, budu-li jen živ
a zdráv. Arnošt Goldflam
Za kontakt na pana Arnošta Goldflama
vděčím paní Renatě Munteanu. Mile mě
překvapila okamžitá vstřícnost a rychlost, s jakou reagoval pan Goldflam na
moji žádost o rozhovor. Není to tak běžné
u osobností jeho formátu.
Slovy pana Wericha, jsem na něj fanda.
Mám od něj několik knih a také tři audio-

knihy. Jeho vypravěčství je nezaměnitelné. Neopakovatelnou melodikou a dikcí
hlasu přidává příběhům, které čte, další
rozměr plný entuziazmu a ryzí člověčiny.
Myslím si, že jím načtená audiokniha
Liška Bystrouška (2020) by mohla přinést
radost zejména Bílovčákům. Samozřejmě,
že znám mistrovskou verzi Karla Högera
z roku 1973 a měl jsem to štěstí, že jsem
žil v době této herecké ikony. Přesto
mohu sám za sebe prohlásit, že Goldflamova verze Lišky Bystroušky je kouzelná.

Arnošt Goldflam se v posledních letech
vydal také na spisovatelskou dráhu. Jeho
povídkové knihy, které mapují zejména
životní etapu jeho dětství a vztahují se
i k jeho milovanému Brnu, jsou velice populární. Jestliže se ve svých návratech,
s laskavostí sobě vlastní, věnoval zejména tatínkovi, nepřehlédnutelné a dominantní osobě své rodiny, pak je právě nyní
v prodeji jeho nejnovější kniha o mamince
nazvaná Hlavně o mamince. (2021).
PAVEL KOVÁČ

PŘÍRODA V KNIHÁCH

Tématem Zpravodaje je tentokrát
zeleň a příroda, proto bych vám ráda
představila knihy na toto téma, které
stojí za pozornost. Nejmladší „čtenáře“
potěší nápaditá leporela, nad kterými navíc mohou strávit čas se svými
rodiči. Velmi vydařený je „Rok v lese“
autorky Emilie Dziubakové. Na bohatě ilustrovaných dvoustranách jsou
v něm zachyceny proměny jednoho
místa v průběhu roku. Děti tak mohou
pozorovat chování zvířat během jednotlivých ročních období, za různého
počasí i v různou denní dobu. Neméně
přitažlivá jsou leporela Petry Bártíkové „Co se děje v mraveništi“ a „Co
se děje ve včelím úlu“, která upoutají
hned na první pohled tvarem hmyzích
domečků a nejrůznějšími průřezy. Za
přečtení rozhodně stojí kniha Kateryny
Michalicyny „Kdo roste v parku“. Milá
obrázková knížka naučí děti rozeznávat jedenáct nejobvyklejších stromů.
Díky dojemnému příběhu a půvabným
ilustracím si děti snadno zapamatují,
jak stromy vypadají, jakou mají kůru,

řádková inzerce

Mladá rodina hledá v Bílovicích stavební pozemek, nebo starší dům k rekonstrukci. Prosím nabídněte.
Děkujeme. +420 725 572 737
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plody, listy a květy, zkrátka to, čím je každý z nich jedinečný. Netradičně a hravě
pojala svou knihu „Jedna dvě v lese“ Petra
Tomášková, která lesní prostředí bere jako
základ pro rozvoj matematických představ
předškoláků a čerstvých školáčků, takže tu
dochází k přirozenému propojení matematiky s přírodou. Laskavou formou přibližují
přírodu dětem knihy Petera Wohllebena
„Víš, kde bydlí zvířata?“ a „Víš, kde jsou
děti stromů?“. Zvídavé děti ocení knihy
jako „Hravouka“ Terezy Vostradovské nebo
„Klub přátel hub“ Elise Gravelové. Věděli
jste, že se mláďata koaly ze začátku živí
matčiným trusem? Mnoho podobně překvapivých informací naleznete v knížkách
„Ilustrovaný atlas legračních faktů o zvířatech“ a „Ilustrovaný atlas legračních faktů
o mláďatech“ autorky Maji Säfströmov. Za
povšimnutí stojí i netradičně pojatá naučná kniha Britty Teckentrupové „Všechny
barvy počasí“, která dětem jednoduše
a srozumitelně vysvětluje řadu jevů a projevů počasí. Kniha je doplněna půvabnými
ilustracemi, díky nimž se zároveň jedná
o dílko neskutečně poetické.
Z knih pro dospělé bych ráda zmínila
alespoň tituly „Tajný život stromů“ a „Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou“
známého autora Petera Wohllebena.
V knihách autor čerpá ze svých mnohaletých zkušeností lesníka a ukazuje nám
les ze zcela nové perspektivy. Jeho knihy
plné nových informací o stromech a le-

sích čtenáře přivádí doslova k úžasu
nad zázraky přírody. Čtivá a vydařená
je i populárně naučná kniha Jennifer
Ackermanové „Genialita ptáků“.
V knihovně nově nabízíme k vypůjčení také společenské hry. Půjčit si
můžete nejen oblíbená Krycí jména,
Desítku, Černé historky atp., ale třeba
i hru „50 stromů“.
Kromě představených knih najdete
v bílovické knihovně i řadu dalších
zajímavých titulů o přírodě. Věříme,
že Vás některý z nich zaujme. Těšíme
se na Vás!
ŠÁRKA KUČEROVÁ

SBOROVÉ
OHLÉDNUTÍ ZA
ROKEM 2020
Rok 2020 začal obvyklým plánováním
termínů a přípravami na další období.
Mezi hlavní projekty patřilo plánované
přivítání francouzského pěveckého sboru
z Toulouse, se kterým jsme měli mít během jednoho jarního týdne hned několik
společných vystoupení v ČR. Začali jsme
připravovat také repertoár na velký muzikálový koncert, který se vám v předchozím
roce velmi líbil. Těšili jsme se, že vás zase
překvapíme něčím novým. Naše plány se
ale kvůli pandemii covidu změnily.
Přesto se nám podařilo v lednu 2020
uspořádat alespoň Novoroční koncert.
V letní „covidové přestávce“ jsme se pak
v červnu sešli na Zpívání pod balkony pro
místní seniory na dvoře jejich domova.
V horkém srpnu jsme uskutečnili Letní setkání na zahrádce před knihovnou, v rámci
sborového soustředění. Někteří nás zaslechli i u řeky na kovárně v programu akce
Překročme řeku.
V čase vánočním jsme napjatě čekali,
jak se situace bude vyvíjet. Měli jsme
nachystané různé varianty pro Vánoční
koncert. My sboristé jsme se těšili na
koncert v kostele, který již několikátým
rokem 27. prosince k Vánocům v Bílovicích
patří. Vzhledem k opětovné pandemické
situaci vyhrála varianta „nejmenší“ – tedy
vystoupení samotného sbormistra Davida
Kříže a naší sopránky Barči Lošťákové.
Toto vystoupení jste mohli shlédnout i na
místním TV vysílání a věříme, že vám tento
hudební pozdrav vnesl do vašich domovů
něžnou a laskavou atmosféru Vánoc. Za
kamerou byl předseda sboru Martin Vágner.
Věříme, že se situace uklidní a celý sbor
se bude opětovně scházet při zkouškách
a rozdávat radost při vystoupeních. Nezahálíme ani v době covidu. Sbormistr posílá
offline hudební domácí úkoly a sboristé
se pilně připravují na brzké setkání nejen
s ním, ale především se svým publikem. Přejeme všem pevné zdraví! Těšíme se na vás!
SBORISTÉ SPS BRONISLAV

VIRTUÁLNÍ 41. ROČNÍK

VÁNOČNÍHO BĚHU

Jak jistě všichni víte, tak v rámci
vyhlášeného stavu nouze v České
republice jsou již několik měsíců zakázány (hromadné) sportovní akce.
Zákaz se týkal i tradičního Vánočního
běhu Rudolfa Těsnohlídka, který se měl
konal v sobotu 5. prosince. Jako jeden
z organizátorů bílovických běhů, který
se zúčastňuje jiných běžeckých závodů a ví, že už několik závodů proběhlo
ve virtuálním režimu, jsem se rozhodl
uspořádat Virtuální Vánoční běh. Věděl
jsem, že nemohu závod zorganizovat
pro všechny věkové kategorie a stejně
tak bude obtížné získat sponzorské
dary pro tři nejrychlejší běžce a běžkyně. Závod podpořil brněnský obchod se
sportovním, primárně běžeckým zbožím Sanasport.cz (dlouholetý partner
závodu) a český výrobce koncentrovaných tekutých minerálních a pod-

pařezech. Jenom na dvou místech, kde
trasa kříží zpevněnou lesní cestu, jsem
přidal na stromy stužky místo papírových fáborů.
Trať začíná pod pomníkem B. Polanského za studánkou L. Janáčka výběhem
na lesní cestu a následným seběhem
k retenčnímu jezírku. Trať vede po zelené značce až pod Reslovu hájovnu
a dále probíhá celým Těsnohlídkovým
údolím, které bylo v prosinci hodně
bahnité s „dostatkem“ vody. Na začátku
údolí trať odbočuje ostře doprava do
prudkého kopce a zatáčí až na lesní cestě u přístřešku nad vyhlídkou (v místech
plánované rozhledny). Po štěrkové lesní
cestě vede trať dolů a v zatáčce ostře
odbočuje doprava a pak hned doleva
dolů z kopce až opět vyběhne závodník
na cestu. Po ní už stačí běžet kousek
přes sto metrů a seběhnout do cíle.

půrných látek nejen pro sportovce Minerals70. Odměnu dostala nejrychlejší
žena a nejrychlejší muž.
Virtuální Vánoční běh Rudolfa Těsnohlídka probíhal týden od soboty 5. prosince do soboty 12. prosince, aby měli
všichni zájemci šanci najít vhodný čas
a aby se potkalo minimum osob na trati.
Trať 5,4 km dlouhého okruhu zůstala
z velké části vyznačená z loňského roku
díky oranžovým šipkám na stromech či

Podmínky závodu byly postaveny
primárně na fair-play, protože běžci
stačilo poslat odkaz na změřený závod
na některé ze sportovních internetových aplikací nebo snímek z aplikace
v mobilním telefonu. I když v terénu byly
šipky na stromech a běžci měli k dispozici elektronickou trasu, kterou si mohli
uložit a použít ve svých sportovních
hodinkách nebo ve sportovní aplikaci
na telefonu, tak někteří z nich místy
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více nebo méně tzv. zakufrovali a trať
si prodloužili. Nejdelší vzdálenost uběhl Tomáš Hrnčíř z Řícmanic. Obtížnosti
závodu nahrával také mokrý terén, nejen
ve zmíněném Těsnohlídkově údolí.
Vypsané kategorie byly omezeny jen
na dvě – muži, ženy. Přihlásilo se patnáct běžců, z toho sedm žen. Zúčastnili
se všichni až na jednu ženu. V mužích
vyhrál Michal Švec z Brna časem 28:18
před druhým Martinem Šerákem (já
a také jsem kousek přeběhl navíc) s časem 28:40 a třetím Tomášem Hrnčířem

s časem 29:08. Těsně čtvrtý doběhl domácí běžec Jakub Skalický s časem 29:12.
V ženách s výrazným náskokem zvítězila
Magda Janková z Brna, čas 29:43. Druhá
oběhla trať Eva Švecová z Brna za 42:00
a třetí Martina Ehlová z Ohrozimy, čas
42:27. Z domácích nebo téměř domácích
(DSO Časnýř) běžců se zúčastnili ještě
Jan Drábek (Kanice) a Jan Strážnický
s manželkou Janou (Bílovice n. Sv.).
Od běžců jsem dostal na závod vesměs
dobré reakce, nejen ohledně trati. Většina
byla ráda, že se vůbec nějaký závod koná,

BĚŽECKÉ ZÁVODY
V MIKROREGIONU ČASNÝŘ V ROCE 2021

Mnohé z nás nepřekvapí, že právě okolí
obcí mikroregionu Časnýř je pro běhání
jako stvořené. V posledních několika letech začaly k tradičním běžeckým událostem (Bílovické závody) přibývat další,
pořádané místními nadšenci. A v letošním
roce je dokonce zaděláno na to, že každá
obec bude mít svůj vlastní běžecký závod!
Sice dnes nelze vyloučit komplikace spojené s protiepidemickými opatřeními (změna formátu závodu na virtuální, v horším
případě zrušení celého závodu), přesto
věříme v ideální scénář. Základní přehledové informace k jednotlivým závodům
obsahuje níže uvedená tabulka. Podrobnosti lze nalézt pod přiloženými odkazy
na webové stránky. Některé závody mají
Název závodu

Datum

omezenou kapacitu (např. Běh za sklínkou
medu), je tedy dobré se včas registrovat
dle instrukcí organizátorů.

POHÁR O BĚŽECKÉHO KRÁLE
A KRÁLOVNU ČASNÝŘE
Účastníci závodů s trvalým bydlištěm
v obcích mikroregionu Časnýř budou za
své výkony v závodech bodováni. Způsob
bodování se uplatňuje např. v brněnském
TRIEXPERT CUPU a je následující: vítěz/
vítězka každého závodu v kategorii mužů
a žen získá 100 bodů; ostatní účastníci obdrží počet bodů dle procentuálního podílu
k času vítěze (čas vítěze/čas účastníka *
100). Pro celkové hodnocení se bude sčítat pět nejvyšších bodových zisků z šesti
Hlavní závod
Délka

Čas startu

i když bez přímého soupeření a tedy
motivace k maximálnímu výkonu. Pevně
doufám(e), že Jarní běh v sobotu 10.
dubna se bude moci konat v (téměř)
klasickém režimu. Jsme připraveni
uzpůsobit pravidla a program na případné starty ve vlnách, aby se běžci
nehromadili u startu/cíle. Příští, 42.
ročník Vánočního běhu je naplánován
na 4. prosinec 2021. Výsledky a aktuální
informace jsou na webových stránkách
behy.bilovice.info.
MARTIN ŠERÁK

teoreticky možných účastí. V případě
zrušení více než jednoho závodu bude
systém upraven.
Průběžné pořadí poháru bude zveřejňováno po uzavření výsledkových listin
jednotlivých závodů v rámci facebookové skupiny „Pohár o běžeckého krále
a královnu Časnýře“ s přímým odkazem zde: https://www.facebook.com/
groups/1204768719920886.

KDE TO NEJVÍC BĚHÁ?
Spolu s individuálním hodnocením závodníků se budou body sčítat i týmově za
každou obec mikroregionu. Aby se eliminoval vliv většího počtu běžců z jedné obce,
bude se pro každou obec sčítat pouze pět
nejlepších mužských a tři nejlepší ženské
výkony v daném závodě. Do celkového hodnocení vstoupí všech šest plánovaných závodů. Chcete svou obec posunout vzhůru?
Zúčastněte se alespoň některých závodů
a připište body za své výkony!
PETR KOLÁŘ, KANICE

Místo konání

Webové stránky

Jarní běh

10. 4.

7,4 km

11:30

Bílovice n. Sv. (Palackého údolí)

http://behy.bilovice.info/jarni_beh/
Jarni_beh-2021.php

Běh za sklínkou medu

1. 5.

7,6 km;
14,7 km

11:00

Kanice (staré hřiště na Bukové)

http://nezadal.wz.cz/hr/

26. 6.

10 km

09:00

Řícmanice (sokolské cvičiště)

https://www.facebook.com/
events/766500327290209

září (bude
upřesněno)

7 km

bude
upřesněn

Ochoz u Brna (fotbalové hřiště)

https://www.facebook.com/Ochozsk%C3%A1-tretra-114524793243387

28. 10.

6,9 km

bude
upřesněn

Babice n. Sv. (sokolovna)

https://www.behrepubliky.cz/zavody/
babice-nad-svitavou

4. 12.

5,4 km

bude
upřesněn

Bílovice n. Sv. (Palackého údolí)

http://behy.bilovice.info/vanocni_
behy.php

Řícmanická močílková desítka
Ochozská tretra
Sokolský běh republiky
Vánoční běh R. Těsnohlídka
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