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Vážení čtenáři, držíte v  rukou první 
číslo Bílovického zpravodaje roku 2022. 
Zima je za námi a  jaro už je za dveřmi. 
V mnoha letech minulých příznivý a op-
timistický čas, který přinášel pěkné a ra-
dostné věci života pro každého z  nás. 
Probouzející se příroda, delší dny, slunce, 
příslib hojnosti chvil, vidina prázdnin pro 
děti, plánování dovolené, čas pro pohyb 
v přírodě a mnoho dalších benefitů, které 
jaro a následně léto každoročně přináší. 
Jsem optimista a věřím, že nám to tento 
rok snad už nabídne v  míře vrchovaté. 
Neumím si představit, že se ten nevyda-
řený začátek dvacátých let tohoto století 
bude i nadále protahovat. 

A přesto – prožili jsme dva roky s pan-
demií covidu a v těchto dnech, kdy píši 
tyto řádky, jsme svědky neslýchaného 
válečného barbarství ze strany Ruska vůči 
Ukrajině. Neobhajitelného, neomluvitel-
ného, nepřijatelného a nevymazatelného 
z paměti. Nenacházím slova pro otevřený 
válečný konflikt, který v jednadvacátém 
století rozpoutaly mocenské struktury 
Ruska, reprezentované prezidentem Pu-
tinem, proti suverénnímu státu – Ukrajině. 
To, co se stalo, změnilo náš svět. Lidem 
z Ukrajiny musíme pomoci a chránit je, 
pomáháme a chráníme tím i sami sebe.

Mezi nejdůležitější hodnoty našeho 
života, ke kterým patří zdraví, rodina, lás-
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ka, přátelství svoboda, bychom měli 
vrátit mír, důležitou hodnotu pro náš 
život, o kterou musíme pečovat, ale 
také za ni bojovat.

Po padesáti letech jsem se vrátil ke 
svému oblíbenému ukrajinskému bás-
níkovi Tarasu Ševčenkovi (1814–1861). 
„Nemohu spát a  noc jak moře…“, 
verš, který se mi vždy vybaví s jeho 
jménem. Stojí to za to si tohoto bás-
níka připomenout, abychom pochopili 
hrdost, svobodymyslnost, nezávislost 
a  hrdinství Ukrajinců. Věřím, že se 
slunce a dobré dny na Ukrajinu musí 
zase vrátit. Ano, bude to ale také zá-
ležet na každém z nás. 

Vážení čtenáři, vedle obvyklých 
příspěvků, které do Bílovického zpra-
vodaje dostáváme od našich pravidel-
ných přispěvatelů vám chceme ten-
tokrát připomenout práci Obecního 
úřadu v Bílovicích nad Svitavou. Ještě 
jednou se věnujeme i  odpadovému 
hospodářství, které tvoří důležitý 
rámec služeb pro občany a které vý-
znamně ovlivňuje kvalitu života v obci. 
Změny, které se připravují v  této 
oblasti, jsou nyní velmi aktuální pro 
každého z vás.

Vaší pozornosti by také nemě-
la uniknout zpráva o  mimořádné 
události, kterou se i  přes všechny 
nástrahy covidové doby podařilo 
zorganizovat v  naší škole. Žáci os-
mých a  devátých tříd absolvovali 
v lednu a únoru svoje první taneční, 
jak je sami nazvali „svoje minita-
neční“, tedy svůj oficiální vstup do 
společenského života dospělých. 
Tuto akci si všichni žáci opravdu užili. 
Vrcholem byl Valentýnský ples, jaký 
Bílovice už dlouho nezažily. Svým 
dílem pomáhali všichni pedagogičtí 
i  nepedagogičtí pracovníci školy. 
A  tak jednoznačně palec nahoru, 
náramně se to podařilo.

Za sebe i za všechny členy redakční 
rady a mediální komise vám chci po-
přát hodně zdraví, hezké dny a dob-
ré zprávy s  vírou, že příští redakční 
sloupek bude už jen o  příjemných 
věcech života.

ZA REDAKCI BÍLOVICKÉHO  
ZPRAVODAJE PAVEL KOVÁČ 

Vážení spoluobčané, je rok 2022 a set- 
káváme se u nového čísla Bílovického zpra-
vodaje. Přeji vám všem, aby to byl pro vás 
rok úspěšný, aby to byl rok plný pohody, 
štěstí a naplnění všech vašich přání a cílů, 
které jste si předsevzali. Také vám i vašim 
nejbližším přeji zdraví a spokojenost. Vy-
pořádali jsme se s Covidem a když jsme si 
mysleli, že je to to nejhorší, co nás mohlo 
potkat, tak opak byl pravdou.

Tento rok jsme zjistili, že se můžou stát 
věci, které jsme vůbec nepředvídali. Ruský 
agresor napadl suverénní stát Ukrajinu. 
Přeji si, aby tato válka co nejdříve skončila 
a bylo co nejméně mrtvých. 

Tento rok máme připravenou spoustu 
akcí. Některé jsou větší a některé malé. 
Dovolte, abych vám jich pár představil.

Vysoutěžili jsme dodavatele hasičské 
zbrojnice. Je to firma Stavkom, s.r.o. 
Stavba započala v  březnu tohoto roku 
a potrvá 330 dní. Stavět se bude na místě 
vedle obecní hospody. Další stavbou je 
rekonstrukce základní školy, která spo-
čívá v nové střeše nad starou budovou, 
výměně starých oken a zateplení. Vše má 
být hotovo do konce srpna. Poslední velká 
stavba tento rok je stavba nové cyklolávky 
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SLOVO 
STAROSTY
přes řeku Svitavu. Tato stavba probíhá od 
března do října tohoto roku. Nyní jednáme 
také o dočasné lávce, která je vzhledem 
k  okolnostem (stavba železničního ko-
ridoru) v  obci potřeba. Plánujeme také 
stavbu multifunkčního hřiště na Polance. 
Tato stavba bude realizována z prostřed-
ků obce a  možné zahájení očekáváme 
hned na jaře tohoto roku. Uzavře se tak 
vybavenost pro sportovní a volnočasové 
aktivity pro všechny věkové kategorie 
v této části obce.

Další projekty jsou Pumptrack, nebo re-
konstrukce chodníku na ulici Havlíčkova. 
Všechny projekty, které se chystají, pro-
jektují, staví nebo jsou ukončené, najdete 
na našich speciálních stránkách www.
projekty.bilovicens.cz.

Mohu vás také ujistit, že jsme odsouhla-
sili minibusovou linku 211 do konce roku, 
respektive do 12.12.2022, kdy se budou 
měnit jízdní řády.

Po celý rok budeme také pořádat Far-
mářské trhy, jejichž termíny najdete na 
webu obce, FB, nebo v mobilní aplikaci. 

Chystáme další ročník populární Bílo-
vické křižovatky, která se opět uskuteční 
na hřišti za sokolovnou, nebude to tedy 
zatím na Mlýnském ostrově, jak jsme pů-
vodně plánovali. Datum je stanoveno na 
11. června 2022. Programová část je již do-
končena, ale nebudu ji zatím prozrazovat. 
Vše se dozvíte na plakátech v pravý čas.

Stále se také intenzivně pracuje na 
možné realizaci Mlýnského ostrova, jehož 
úprava přinese celou řadu významných 
bonusů pro zvýšení kvality společenského 
života v naší obci.

Řešíme také situaci na Palackého ná-
městí u sokolovny, kde turisté kteří ces-
tují na rozhlednu U Lidušky parkují podél 
silnice a tím znemožňují průjezd IZS i ob-
čanům, kteří zde bydlí.

Určitě jste si všimli, že začala rozsáhlá 
rekonstrukce železniční dráhy a  potrvá 
přibližně až do roku 2023. Bude mimo jiné 
postavena protihluková stěna v úseku uli-
ce Komenského, nově vytvořený podchod 
pod koleji na stranu k nádražní budově od 
stávající zastávky autobusů a na straně 
nádraží bude vybudována přístupová 
rampa, tak jak je tomu u vlaků jedoucích 
do Adamova. Dbejte prosím zvýšené 
opatrnosti v celém úseku stavby. Děkuji.

Přeji vám krásně strávené jaro a veselé 
Velikonoce.

MIROSLAV BOHÁČEK 
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RADA OBCE 25/21 24.11.2021
 » projednala Odpuštění nájemného 
v provozovně pedikury, Komenského 
733. Zpětně nelze odpustit, pokud 
neexistuje dodatek omezení z důvo-
du opatření COVID. Na radě 01/22 
byl schválen splátkový kalendář.

 » revokuje usn. č. 25/3/21 o pronájmu 
pozemku. Bude vytvořena nová ná-
jemní smlouva o pronájmu pozemku 
pro kynologický klub.

 » schvaluje Smlouvu o připojení k distri-
buční soustavě z NN č. 9001902590 
pro „Parkoviště P+R“ – hala 3x20A, 
provozovatel je EG.D., a.s.

 » schvaluje Smlouvu o připojení k distri-
buční soustavě z NN č. 9001902592 
pro „Parkoviště P+R“ – osvětlení 3× 
16 A, provozovatel je EG.D.

 » projednala žádost o vyjádření k zá-
měru „Novostavba RD na pozemcích 
p.č. 684/5 a 684/1“, k.ú., dle PD se 
jedná o rodinný dům se dvěma byto-
vými jednotkami, rada obce požaduje 
doložit dostatečný počet parkova-
cích stání a tato parkovací stání za-
kreslit včetně obalových křivek a kót 
do koordinační situace.

 » souhlasí se stavebním záměrem 
„Stavební úpravy bytového domu 
Šebelova 695“ dle předložené PD.

 » projednala žádost o  vyjádření ke 
změně sjezdu k rodinnému domu na 
ulici Fügnerovo nábřeží, p.č. 881/10, 
881/14. Z předložené dokumentace 
nejsou patrny rozhledové trojúhelní-
ky, není zpracován řez sjezdem. Rada 
obce požaduje provést sjezd tak, 
aby nedošlo ke změně odtokových 
poměrů dešťové vody.

 » projednala žádost o vydání souhla-
su se zřízením sjezdu z  pozemku 

p.č. 356/8 na místní komunikaci Kozlí-
kova. Rada obce konstatuje, že v před-
ložené PD není zakreslena poloha 
plotu, nejsou zaneseny inženýrské sítě 
(které půjdou do chrániček), nejsou 
zakresleny rozhledové trojúhelníky, 
není jasné vyspádování a  odvodnění 
sjezdu a zpevněné plochy. Odvodnění 
provést na pozemku investora.

 » souhlasí s umístěním nerezového komí-
nu na plášti RD Husova 302, dle před-
ložené situace s umístěním komínu.

 » schvaluje Smlouvu o dílo 22/2021/D 
na akci „Veřejné osvětlení ul. Nad 
Tratí a Lesní“, zhotovitel Brixton-sta-
vitelství.

 » bere na vědomí informaci o  uzavření 
mateřské školy ve dnech 23. 12. 2021–
31. 12. 2021, provoz bude zahájen 
3. 1. 2022.

 » schvaluje Servisní smlouvu o technické 
podpoře a  servisu související s  pro-
vozem geografického informačního 
systému Kompas5, zhotovitel: MK 
Consult, v.o.s.

 » projednala Smlouvu o  zajištění vzdá-
leného přístupu k  webovému geo-
grafickému informačnímu systému, 
provozovatel: MK Consult, v.o.s., před-
mětem smlouvy je trvalé provozování 
webového mapového serveru (techno-
logie K5MapServer) s  polohopisnými 
daty obce – digitální katastrální mapa, 
ortofotomapa, pasporty obecního ma-
jetku ve formě aplikačních modulů GIS 
Kompas5, popř. další data jako IS, ÚP, 
ÚAP apod.).

 » schvaluje rozpočtové opatření 15/2021 
dle přílohy.

 » schvaluje program zasedání Zastupi-
telstva obce, které se bude konat dne 
13. 12. 2021.

RADA OBCE 26/21 08.12.2021
 » souhlasí s dodatečným povolením země-
dělského objektu „přístavba ke stávající-
mu dřevěnému objektu na pozemku p.č. 
667/1", k.ú. dle předložené PD.

 » souhlasí se stavební záměrem Novo-
stavba rodinného domu v  Bílovicích 
nad Svitavou“, parc.č.  350/9, k.ú. dle 
projektové dokumentace.

 » souhlasí se stavbou „Přístavba chaty 
ev.č. 168 st.č. 659 a p.č. 1103/7, k.ú. za 
podmínky, že bude doložena zkouška 
těsnosti jímky a doložen způsob jejího 
vyvážení. Rada obce upozorňuje na po-
vinnost vážních lístků.

 » projednala doplněnou žádost o vyjád-
ření k  záměru Novostavba RD na po-
zemcích p.č. 684/5 a 684/1, Rada obce 
souhlasí s upravenou PD.

 » schvaluje cenovou nabídku na víceprá-
ce „Rekonstrukce místní komunikace 
ul. Soběšická“ a souhlasí s objednáním 
prací u firmy KOMFORT, a.s.

 » souhlasí se stavbou „ul. Husova – pro-
dloužení vodovodu a splaškové kanali-
zace“, dotčené pozemky ve vlastnictví 
obce p.č. 1212/47. Před zahájením prací 
je třeba uzavřít Smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břemene, 
uhradit jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene, dále uzavřít Smlouvu 
o zvláštním užívání pozemku.

 » schvaluje Servisní smlouvu č. SERV/2021 
/11/29 na servis, údržbu a opravu par-
kovacího systému „Parkoviště P+R“, 
zhotovitel AS Parking s.r.o.

 » schvaluje Dodatek č.  1 ke Smlouvě 
o zřízení pověřence pro ochranu osob-
ních údajů dle Nařízení EP a Rady EU 
2016/679 s DSO Šlapanicko.

 » schvaluje při jetí dotace ve výši 
30.000  Kč z  rozpočtu JMK na akci 
31. Silvestrovský běh do schodů.

 » bere na vědomí zápis mediální komise 
a  souhlasí s  poskytnutím navržené 
odměny za digitalizaci starých obec-
ních zpravodajů a jejich zveřejnění na 
webu obce.

 » schvaluje na návrh předsedkyně komi-
se nového člena mediální komise pana 
Petra Šafaříka od 1. 12. 2021.

 » schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene č. BM-014330061684 „Bílovi-
ce n. S. p.č. 1181/75, sm NN“, dotčené 
pozemky obce p.č. 1181/1, k.ú.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA

4



 » nesouhlasí s návrhem Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. BM-00030072596/002-ENOR „Bílo-
vice n. S., p.č.350/9, příp. NN, oprávněná 
EG.D., z  důvodu, že cena neodpovídá 
výpočtu dle schváleného vzorce.

 » nesouhlasí se zřízením sjezdu z pozem-
ku p.č. 417/11 na pozemek p.č. 417/7 dle 
žádosti č.j. 1598/2021/BNS.

 » schvaluje rozpočtové opatření 16/2021.
 » souhlasí na základě žádost č.j. 1626/ 
2021/BNS s  prodejem kaprů na ná-
městí v Bílovicích ve dnech od 21. 12 do 
23. 12. 2021.

RADA OBCE 27/21 17.12.2021
 » schvaluje pojištění hasičů dle cenové 
nabídky zpracované společností Allrisk, 
a.s., varianta č.2.

 » projednala žádost č.j.1630/2021/BNS 
o odprodej parkovacího místa u byto-
vého domu Vodárenská 700.

 » souhlasí s  pronájmem volného parko-
vacího místa u bytového domu Vodá-
renská 700.

 » souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 16/4 
– ostatní plocha – o  celkové výměře 
1111 m2, ve vlastnictví Obce, Kynologic-
kému klubu Svitava-Bílovice, pobočný 
spolek.

 » schvaluje založení společnosti Mlýnské 
byty s.r.o., jak je dále specifikována v za-
kladatelské listině Mlýnské byty s.r.o.

RADA OBCE 1/22 19.01.2022
 » projednala žádost o koupi parkovacího 
místa u  bytového domu Vodárenská 
700, p.č. 467/10.

 » projednala odprodej části pozemku z p.č. 
450/62 na ulici Soběšická za účelem vy-
budovaní nového parkovacího stání. Rada 
obce konstatuje že se jedná o místo vy-
hrazené pro umístění popelnic, které byly 
dočasně přemístěny z důvodu stavby. 
Obec nebude toto místo prodávat.

 » schvaluje Smlouvy o dílo: vytvoření stra-
tegického plánu rozvoje obce, vytvoření 
adaptační strategie na změnu klimatu, 
vytvoření Koncepce krizového řízení.

 » projednala možnosti vybudování kolum-
bária na místním hřbitově.

 » schvaluje hromadnou licenční smlouvu 
o veřejném provozování mezi OSA pro 
práva k dílům hudebním a obcí.

 » schvaluje výpověď smlouvy o spolupráci 
při validaci údajů pro účely služby moje 
ID, správce domény CZ. Nic.

 » schvaluje Smlouvu o  sběru, přepravě 
a odstraňování odpadu v obci, posky-
tovatel KTS EKOLOGIE s.r.o.

 » schvaluje Dodatek č.  1 ke smlouvě 
o sběru, přepravě a odstraňování od-
padu v  obci, poskytovatel KTS EKO-
LOGIE s.r.o.

 » bere na vědomí porovnání cen ohledně 
sběru, přepravy a odstraňování odpadu 
v obci.

 » schvaluje předloženou cenovou nabídku 
společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 
na poskytnutí telekomunikačních služeb 

 » souhlasí s  předloženou projektovou 
dokumentací stavby „FTTx0_B_Bílovi-
ce_nS_sever_BIBRN2_UR“ zpracované 
společností COM PLUS CZ a.s., staveb-
ník CETIN, a.s. za podmínky, že v rámci 
stavby stavební firma připoloží do vý-
kopu chráničku na náš optický kabel 
(internet, kabelová televize).

 » souhlasí se záměrem „Rekreační chata“ 
na p.č. 1251/6 a  1622 st., dle předlo-
žené PD.

 » bere na vědomí že dle Nařízení vlády 
č. 531/2021, kterým se mění Nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. o platových po-

měrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě dochází ke zvýše-
ní platových tarifů u pedagogických 
pracovníků.

 » schvaluje Dodatek č. 4 k pojistné smlou-
vě, pojištěný Obec Bílovice nad Svita-
vou, Základní škola a Mateřská škola.

 » schvaluje Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace ze schváleného 
rozpočtu obce na rok 2022. Příjemci 
dotace:
Rehabilitace Bílovice s.r.o.
Český svaz včelařů z. s.
SK Radiosport, z. s.
Kynologický klub – Bílovice n/ Svit.
Kynologický klub Svitava

V růžovém sadu, z. ú.
KODOKAI BRNO, z. s,
 Bystrouška dětský folklorní soubor z. s.
MANERE, z. s.
Lesní Bílovice, z. s.
Svaz neslyšících a  nedoslýchavých 
osob v ČR, z. s. Základní organizace 
Brno – venkov, p.s.
Kamila Dohnalová.
DOTYK II, o.p.s.
SPS Bronislav z. s.
Taneční klub Mirka.

 » RO bere na vědomí zápis mediální 
komise z 10. 1. 2022.

5
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VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 13. 12. 2021, ZÁPIS Č. 17/2018-2022

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a  určilo 
zapisovatelku, místostarosta přečetl 
zprávu o činnosti rady obce, předsedové 
finančního a kontrolního výboru přednesli 
své zprávy.

ZO schválilo rozpočet obce Bílovice 
nad Svitavou pro rok 2022.

ZO schválilo tyto majetkové převody:
 » převod práva na budoucí převod podílu 
id. 51/100 na bytové jednotce č. 7A a na 
budoucí převod parkovacího místa č. 8, 
vše na ulici Šebelova 734

 » převod práva na budoucí převod garáže 
č. 7 v bytovém domě 710 Lesní

 » směnu parkovacích míst p.č. 1181/256 
a p.č. 1181/259

 » prodej jednotek v domě č.p. 710, Bílovice 
nad Svitavou, rozhodlo o způsobu výpo-
čtu cen jednotek, garáží a parkovacích 
stání, schválilo vzorové smlouvy

 » prodej částí pozemků p.č. 165/2, p.č. 
1207/1 a p.č. 1207/19, vše k.ú. Bílovice 
nad Svitavou pro účely stavby dráhy 
a  rekonstrukce účelové komunikace 
ze strany organizace Správa železnic, 
státní organizace, za částku 166.770 Kč 
bez DPH.
ZO schválilo poskytnutí mimořádné 

odměny starostovi a místostarostovi obce 

za splnění mimořádných nebo zvláště 
významných úkolů ve výši dvojnásobku 
nejvyšší odměny, která jim v průběhu roku 
2021 náležela za výkon jimi zastávaných 
funkcí za měsíc.

ZO schválilo zprávu o hodnocení na-
bídek na dodavatele stavebních prací 
s názvem „V 00565 – Hasičská zbrojnice 
Bílovice nad Svitavou“ a pověřilo starostu 
dokončením zadávacího řízení dle výsled-
ků hodnocení. Zároveň schválilo návrh 
smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem 
dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabíd-
ková cena bez DPH.

ZO schválilo dodatek č.  10 Smlouvy 
o zajištění financování systému IDS JmK, 
uzavřené dne 20.12.2003. Pro rok 2022 se 
jedná o 374 900 Kč.

ZO schválilo provoz linky 211 do 
31.3.2022 s  tím, že na nejbližším zase-
dání ZO na jaře 2022 bude předložena 
koncepce provozu minibusové linky 211 
místostarostou obce.

ZO vydává obecně závaznou vyhlášku 
č.  1/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

ZO schválilo založení společnosti Mlýn-
ské byty s.r.o., jak je dále specifikována 
v  zakladatelské listině a  znění zaklada-

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

RADA OBCE 2/22 02.02.2022
 » schvaluje Smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízké-
ho napětí P+R 9552803037 – sklado-
vá hala, dodavatel E.ON Energie, a.s.

 » projednala zákaz chovu zvířat v obec-
ních bytech a  následně schvaluje 
úpravu Nájemních smluv na pronájem 
sociálních bytů Husova 962.

 » projednala žádost a  nemá námitky 
k  rozdělení pozemků p.č. 1040/3, 
1040/4, 1041/3, k.ú. dle předložené 
žádosti.

 » souhlasí se stavbou „ Havlíčkova 971, 
přípojka NN“ a  vedením kabelu NN 
v pozemku který není ve vlastnictví 
obce dle předložené situace zpraco-
vané firmou ENORM a.s.

 » projednala stanovisko k  záměru 
stavby RD, sklad + připojení na inže-
nýrské sítě na pozemku p.č. 1417/10, 
st.1300, 417/11, 417/7, Rada obce 

nesouhlasí s  připojením na stávající 
inženýrské sítě.

 » projednala žádost o stanovisko ke sta-
vebnímu záměru „Rekreační chata „ na 
p.č.1622, 1251/6 dle předložené PD.

 » souhlasí se záměrem „Odstranění stav-
by rekreačního objektu na pozemku p.č. 
1490, k.ú.

 » schvaluje předložený návrh trasy, po 
které bude jezdit stavební technika při 
„Odstranění stavby rekreačního objektu 
na pozemku p.č. 1490, k.ú.“ a při záměru 
stavby „Novostavba RD Nad Melatínem.

 » souhlasí se změnou sjezdu k rodinnému 
domu před dokončením na ulici Fügne-
rovo nábřeží na p.č. 881/10, 881/14 dle 
předložené dokumentace, která byla 
upravena v souladu s požadavky rady 
obce usn. 25/9/21.

 » projednala žádost o zajištění vyčištění 
a  srovnání chodníčku podél silnice na 
Fügnerovo nábřeží.

 » projednala žádost o osvětlení křižo-
vatky Obřanská/Soběšická.

 » projednala žádost o odstranění vzrost-
lých stromů a prořez ořešáku u  ná-
draží.

 » souhlasí s připojením se k akci „Vlajka 
pro Tibet“ a vyvěšením tibetské vlajky 
10. 3. 2022 na budově obecního úřadu.

RADA OBCE 3/22 11.02.2022
 » schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku 
p.č. 165/2, nájemce STRABAG Rail 
a.s., dočasný zábor „Brno – Malomě-
řice, St. 6 – Adamov, BC“.

 » schvaluje Nájemní smlouvu na proná-
jem části pozemku p.č. 155/3 o vý-
měře 108 m2 a části z pozemku p.č. 
1207/2 o výměře 9 m2.

 » schvaluje Nájemní smlouvu na proná-
jem části pozemku p.č. 155/3 o vý-
měře 969 m2.

IVAN MICHALÍK, MÍSTOSTAROSTA 
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telské listiny. ZO dává pokyn radě obce 
k provedení nezbytných kroků k přeměně 
společnost Mlýnský ostrov s.r.o. ve formě 
odštěpení sloučením s nástupnickou spo-
lečností Mlýnské byty s.r.o. ZO bere na 
vědomí, že o přeměně společností Mlýnský 
ostrov s.r.o. a Mlýnské byty s.r.o. bude roz-
hodovat rada obce v působnosti jediného 
společníka zúčastněných společností.

ZO schválilo dohodu o  podmínkách 
realizace technické infrastruktury o vzá-
jemné součinnosti při vybudování veřejné 

technické infrastruktury (splašková kana-
lizace a vodovod) pro zásobování vodou 
a  odvod splaškových vod pro rodinné 
domy umístěné v  lokalitě ul. Husova. na 
p.č. 1212/47 v k.ú. Bílovice nad Svitavou. 
Stavebník v  rámci výstavby zajistí či 
vybuduje na svoje náklady technickou 
infrastrukturu.

ZO schválilo Dodatek č.  1 k  veřejno-
právní smlouvě o poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci, uzavřené dne 15.06.2021 
mezi obcí Bílovice nad Svitavou, jako 

poskytovatelem a Dobrovolným svazkem 
obcí Šlapanicko, jako příjemcem.

ZO schválilo smlouvu č. 21/143 o bez-
úplatném převodu vlast. práva k  nemo-
vitým věcem, převodce ČR, Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, 
nabyvatel obec Bílovice nad Svitavou 
– a  to pozemku p.č. 1208/22, hodnota 
účetní evidenci 660 Kč a  pozemku p.č. 
1207/11, hodnota účetní evidenci 4 463 
Kč, oba v k.ú. Bílovice nad Svitavou.

ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 

Na zasedání 13.12.2021 bylo v kulturním 
sále v Obecní hospodě „narváno“, musely 
být doplněny židle pro účastníky z  řad 
veřejnosti.

V úvodu starosta veřejně děkoval hlav-
ním organizátorům velké kulturní akce, 
která proběhla v  září 2021 a  předal jim 
drobné dary. Jmenovitě to byli tři ženy 
a tři muži: Renata Munteanu, Šárka Kuče-
rová, Tereza Chlubnová, Pavel Kováč, Milan 
Nevídal a Jan Lata.

Veřejnou pochvalu a poděkování vyslovil 
starosta také oddílu SK Radiosport, kte-
rý se už po dvacáté za sebou umístil na 
prvním místě v hodnocení oddílů v rámci 
České republiky.

V  závěru slavnostní zahajovací části 
pak ještě připomenul památku bílovické 
občanky, paní Anežky Wassmanové, která 
zemřela začátkem prosince 2021 a v den 
zasedání by se právě mohla dožít sta let.

Byly předneseny pravidelné zprávy 
(o činnosti rady obce od posledního zase-
dání, zprávy finančního výboru a kontrolní-
ho výboru), proběhla informace o rozpočtu 
obce na rok 2022.

Majetkové převody byly opět částečně 
doprovázeny promítáním mapových nebo 
schematických vyobrazení, které dávaly 
aspoň trochu představu, kde projednáva-
né pozemky leží.

Zastupitelstvo schvalovalo převádění 
řady nemovitostí, které byly sáhodlouze 

a opakovaně specifikovány, vždy nejprve 
každou část starosta četl jako návrh a po 
schválení zase ve stejném rozsahu ještě 
jednou jako schválený závěr. (Je to skuteč-
ně nutné dělat takto, nemůže se podruhé 
říct už jen „jak bylo specifikováno“, nebo 
něco podobného?)

Mezi projednávanými položkami bylo 
několik malých kousků pozemků kolem 
železniční trati, které obec prodává Sprá-
vě železnic, protože budou zasaženy 
stavebními úpravami při právě probíhající 
rekonstrukci. Bohužel bude v souvislosti 
s  tím pokácen vzrostlý ořech v  parčíku 
u nádraží, protože podél železničního ná-
spu má vzniknout rampa.

Starosta a místostarosta přednesli své 
žádosti o mimořádné odměny, které jim 
zastupitelé schválili.

Jako dodavatel stavby nové hasičky 
a přilehlého parkoviště byla vybrána prv-
ní vítězná firma Navláčil s.r.o. ze Zlína, za 
cenu 35.495.000 Kč bez DPH. Pokud splní 
všechny podmínky, může se začít se stav-
bou, starosta byl pověřen dalším jednáním. 
Pokud podmínky nesplní, nastupují jednání 
s dalšími uchazeči v pořadí.

IDS JMK navýšil (pro všechny obce, 
nejenom pro nás) příspěvek na obyvatele 
a rok. Od roku 2003 se platilo 50 Kč, nyní 
zdražují na 100 Kč. Celkově tedy bude 
roční příspěvek placený naší obcí cca 
360 tisíc Kč.

Velká část jednání se věnovala proble-
matice linky 211. To byl, jak se ukázalo, 
také hlavní důvod velké účasti veřejnosti 
na zasedání. (Téměř všichni totiž po ukon-
čení tohoto bodu jednání sál opustili.)

Místostarosta podal obsáhlou zprávu 
o svých jednáních kolem linky 211 a o řadě 
okolností, které s ní souvisejí. Do jednání 
se v tomto bodu postupně zapojilo několik 
řečníků z přítomných občanů, kladli dota-
zy, vznášeli návrhy apod. Místostarosta 
i ostatní zastupitelé na ně reagovali. Pokud 
vás to zajímá zcela detailně, podívejte se 
na záznam ze zasedání v čase 2:15 až 3:09 
(je dostupný na webu obce https://www.
bilovicens.cz/videa/bilovicka-televize/
vysilani-2021).

Dalším bodem bylo vyhlášení ceny za 
svoz odpadu pro rok 2022. Po kratší dis-
kusi k  dotazům občanů zastupitelstvo 
schválilo sazbu 750 Kč na osobu a rok.

Z důvodu daňové optimalizace dochází 
1.1.2022 k přeměně společnosti Mlýnský 
ostrov s.r.o., při které se odštěpí byty 
a pozemky pod nimi. Tato oddělená část 
se bude jmenovat Mlýnské byty s.r.o. Spo-
lečnost Mlýnský ostrov s.r.o. pak bude mít 
možnost využít lepší sazbu DPH.

V bodu Různé informoval starosta, že je 
možné využívat P+R (Park & Ride) parkovi-
ště u nádraží, a to i s pomocí aplikace PaR.

ZPRACOVALA JANA SKLÁDANKOVÁ 

CO V ZÁPISE NEBYLO



8

Byla jsem oslovena, abych napsala článek 
o práci úřadu a úřednících. Domnívám se, že 
čtenář Zpravodaje má již povědomí o práci 
úředníků obecního úřadu v Bílovicích nad 
Svitavou. Pokusím se vysvětlit některé sku-
tečnosti, termíny a strukturu úřadu.

V úvodu je vhodné zmínit, že se jedná 
o smíšený model. V budově OÚ se nachází 
samospráva i veřejná správa. Samospráva 
(výkon samostatné působnosti), je zastou-
pena starostou, místostarostou, radou 
obce a  zastupitelstvem obce. Jednotli-
vé pravomoci jsou zakotveny v  zákoně 
č. 128/2000 Sb., o obcích.

Další část, výkon přenesené působnos-
ti, je prováděna úřadem, kde v čele stojí 
tajemník/tajemnice a skládá se z výkonu 
jednotlivých agend (matrika, stavební 
úřad, kácení dřevin, rušení trvalého po-
bytu, ověřování listin, Czech Point atd.), 
které jsou prováděny jednotlivými úřed-
níky, kteří podléhají zákonu č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů. Zde 
jsou zakotveny předpoklady pro vznik 
pracovního poměru úředníka, definovány 
základní povinnosti úředníka, vzdělávání 
úředníků, zkouška úředníka atd.

Platí, že samospráva je volena vždy na 
4 roky a stará se o  rozvoj obce a svoje 

příspěvkové organizace škola, školka. 
Zajišťuje a financuje provoz knihovny, ko-
munitního centra, jednotky dobrovolných 
hasičů, provoz parkoviště a udržuje další 
nemovitosti ve vlastnictví obce. Obec 
zajišťuje opravy místních komunikací, dět-
ských hřišť, kanalizace, chodníků, schodů, 
nebytových prostor, bytů atd.

Dle míry přenesené působnosti rozli-
šujeme 3  kategorie obcí. Obce dělíme 
na obce s  „běžnými“ obecními úřady 

(obce  „I“), obce s  pověřenými obecními 
úřady (obce „II“) a obce s rozšířenou pů-
sobností (obce  „III“). Asi by bylo dobré 
zmínit, že úředníci obecního úřadu nejsou 
státní zaměstnanci, takže pokud v médiích 
je informace, že se zvyšuje plat úředníkům 
(státním), jedná se o zaměstnance státu, 
tedy jednotlivá ministerstva, vojáci, po-
licisté, hasiči, různé státní inspekce atd. 
Úředníci úřadů jsou zaměstnanci obcí, 
měst a  městysů. Na jejich práci (výkon 
přenesené působnosti státu) obec dostá-
vá do rozpočtu na každý rok příspěvek. Pro 
rok 2022 obec Bílovice nad Svitavou má 
stanovenu výši příspěvku na 3 360 400 Kč.

V  Bílovicích se jedná o  obecní úřad 
I.  typu, avšak pověřený vedením matrik 
a  stavebním úřadem. Domnívám se, že 
náš úřad je vstřícným a odborně zdatným 
úřadem. V této náročné době jsme zvládli 
vykonávat jednotlivé agendy bez vážnější-
ho omezení pro občany i během pandemie.

Dochází k vývoji a změnám technologií, 
které skýtají nové možnosti komunikace 
občana s úřadem i nové možnosti podání 
dokumentů. Jedná se o využití IT techno-
logií – datové schránky, elektronická poda-
telna, portál občana, elektronické podpisy, 
e-občanky atd. Ve vztahu k tomuto tématu 
dochází i ke změnám zákonů. Čtenáři, kte-

Vstup do obecního úřadu.

POHLED DO NAŠEHO ÚŘADU
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rý se zajímá o možnosti elektronické ko-
munikace s úřadem nejen naším (finanční 
úřad, MSSZ, zdravotní pojišťovny, katastr 
nemovitostí atd.) doporučuji seznámení se 
se zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na di-
gitální služby a o změně některých zákonů, 
kterému se mimo jiné říká digitální ústava.

Jelikož v úvodu jsem se zmínila i o struk-
tuře úřadu, tedy o jeho členění, pokusím se 
v krátkých odstavcích popsat kumulované 
pracovní pozice kolegů.

Podatelna úřadu zpracovává a  zapi-
suje podání, které obec, úřad a  policie 
obdrží, jak prostřednictvím doručovatele 
poštovních služeb, tak podání učiněná 
prostřednictvím mailu podatelna@bilovi-
cens.cz, nebo datovou schránkou. Podání 
mailem a datovou schránku jsou bezplat-
ná podání. Dále zajišťuje výběr poplatků 
(za odpad, psy, stavební povolení atd.). 
Pracovnice podatelny je i administrativní 
silou pro stavební úřad. Dále zajišťuje 
zveřejňování dokumentů na úřední des-
ce. Zastupuje v nepřítomnosti matrikářku 
a evidenci obyvatel.

Účetní obce a pracovnice účtárny – 
zabezpečují finanční operace obce, platby, 
fakturace, objednávky, vyúčtování dotač-
ních titulů, evidenci majetku, inventarizaci 
atd. Pracovnice účtárny vede nájemní 
smlouvy na zahrádky, smlouvy o poskyt-
nutí dotace z  rozpočtu obce, připravuje 
ke zveřejnění záměry obce (prodat, pro-
najmout hmotný nemovitý majetek), má 
zkoušky i  na ověřování listin a  podpisů, 
tedy pokud se matrikářka věnuje žada-

telům a  tvoří se fronta, zajistí čekajícím 
žadatelům potřebné ověření.

Matrika je i ohlašovnou obce, zajišťuje 
matriční záležitosti a události (narození, 
sňatek, úmrtí, určení otcovství, potvrzení 
způsobilosti k uzavření manželství, vedení 
matričních knih), nejen pro obec Bílovice 
nad Svitavou, ale i pro další obce v mat-
ričním obvodu (Bílovice n/Sv., Řícmanice, 
Kanice, Babice n/Sv., Ochoz u Brna, Vra-
nov, Březina). Jako ohlašovna přihlašuje 
k  pobytu v  obci, vydává potvrzení na 
žádost, ruší pobyt na žádost, zajišťu-
je volby – voličské průkazy a  seznamy, 
agendu vidimace a legalizace (ověřování 
listin a podpisů), výpisy, podání a konver-
ze dokumentů prostřednictvím aplikace 

Czech Point. Občanské záležitosti – vítání 
miminek, prvňáčků, rozloučení s deváťáky, 
zlaté a  diamantové svatby. Zastupuje 
podatelnu v  nepřítomnosti pracovnice 
(nemoc, dovolená).

Stavební úřad zajišťuje agendu staveb-
ní v působnosti obce I. typu, tedy základní, 
a to ve správním obvodu – Bílovice n/Sv., 
Řícmanice, Kanice, Babice n/Sv., Ochoz 
u Brna. Další činností je silničně správní 
agenda – jedná se o místní komunikace 
a  správní řízení povolení kácení dřevin 
v obci.

Další kumulovanou agendou je správa 
a pronájem bytů, nebytů a odpadové 
hospodářství, sem patří pronájem neby-
tových prostor (lékaři, lékárna, pedikúra, 
Sanus), pronájem bytů v DPS, sociálních 
bytů, parkovacích míst, hrobových míst, 
odpadové hospodářství, ekodvůr, komu-
nikace s obstaravatelskou firmou Adavak. 
Zastupuje pracovnici účtárny.

Sekretariát starosty zabezpečuje ad-
ministrativu obce, podklady pro jednání 
rady a zápisy rady, personální záležitosti, 
také je dílčím IT obce – aktualizuje certi-
fikáty úředníků, je administrátorem dato-
vých schránek a prostředí pro funkčnost 
Czech Pointu, admin přístupu do registrů, 
zveřejňování informací na webu obce atd. 
Zastupuje evidenci obyvatel a má zkoušky 
na ověřování listin a podpisů.

Hospodářsko-technický pracovník 
spolupracuje s  vedoucím údržby obce, 
podílí se na veřejných zakázkách obce, 
účastní se kontrolních dní, zpracovává 

Sekretariát starosty, za ním zasedací 
místnost a kancelář mistostarosty. Naproti 
jsou kanceláře tajemníce a starosty.

Kancelář stavebního úřadu.



a předkládá na jednání rady obce podání 
od občanů na opravy, úpravy v obci. Spo-
lupracuje na realizaci veřejných zakázek.

Moje práce tajemnice, spočívá ve ve-
dení úřadu. Zodpovídám za chod úřadu, 
zastupitelnost úředníků a v případě kont-
rol jsem seznámena s výsledkem, a pokud 
je třeba náprava, tak i  za zajištění pro-
vedení nápravy. Ve struktuře úřadu jsem 
vedoucí všech úředníků. Úřad není členěn 
na oddělení ani odbory. Tedy pokud je 
třeba řešit pracovní činnosti jednotlivých 
úředníků, tak se ocitnete v mojí kancelá-
ři. Mým přímým nadřízeným je starosta 
obce. Pozice tajemnice je pozice, do které 
jsem byla jmenována ředitelkou krajského 
úřadu po výběrovém řízení na návrh teh-
dejšího starosty obce. Jsem správcem 
rozpočtu, což obnáší tvorbu návrhu roz-
počtu pro každý kalendářní rok a v průbě-
hu roku sledovat a navrhovat jeho změny. 
Podílím se na realizaci veřejných zakázek, 
připravuji žádosti o dotace, podklady pro 
administraci veřejných zakázek v  době 
jejich udržitelnosti. Připravuji jednání 

zastupitelstva a ve spolupráci s právníky 
obce i smlouvy a další právní věci. Mohu 
zmínit, že již bezmála 10 let spolupracuji 
i s naší základní školou a žákům 6. a 9. tříd 
v hodinách občanské nauky, kdy probírají 
téma „Domov je tam, kde…“, prezentuji 
práci obce a úřadu. I tato práce je pro mne 
obohacující a jsem ráda, když můj výklad 
žáci doplní svými znalostmi a zvídavými 
otázkami.

Starám se o zajištění funkčnosti IT tech-
nologií, což znamená se stále vzdělávat. 
Tato pozice vyžaduje erudovanost v ob-
lasti zákonů a  zejména sledování změn, 
které se v době eGovernmentu (elektro-
nické veřejné správy) dějí a  připravují. 
Již 10 let se na odborných konferencích 
hovoří o tom, že nebudou obíhat lidé, ale 
data a  v  současné době digitalizace to 
pomalu začíná být realita.

Asi se v tomto článku nedá pojmout ši-
roká různorodost pracovních pozic úřadu 
a obce. Jedná se o práci odborně nároč-
nou s potřebou se stále vzdělávat, nejen 
v oblasti právních předpisů, ale i v počí-

tačové gramotnosti. Jsem potěšena, že 
v počtu pracovníků, který úřad má, jsme 
schopni zajistit jednotlivé agendy.

Pro mne osobně je velmi důležité pra-
covní prostředí a  atmosféra na pracovi-
šti. Myslím, že se nám podařilo vytvořit 
pracovní kolektiv, kde je zastupitelnost, 
spolupráce a odbornost.

Ráda bych touto cestou poděkovala ko-
legům za spolupráci, za to, že byli schopni 
pracovat v nelehké covidové době. Za to, že 
když se připravují akce obce – festival Bílo-
vická křižovatka, vánoční trhy a další akce, 
tak ve svém volnu připravují např. občerstve-
ní pro kapely, vaří vánoční punč, prodávají ve 
stáncích reklamní předměty obce…

Pokusila jsem se napsat malý exkurz na 
náš úřad, doufám, že čtenáři to přineslo 
i nějaké poznání či nové informace.

Přeji všem čtenářům osobní pohodu 
a  nám všem společně, ať ty horší časy 
projedeme rychle a v dobrém zdraví.

Foto archiv OÚ
IDA KÁRNÁ, TAJEMNICE ÚŘADU 

Velice brzy nás čeká poměrně zásadní 
změna ve svozu odpadů. Na stránkách 
zpravodaje jsme o  tom psali několikrát 
a spolu s minulým číslem nám do schrá-
nek dokonce přišel i zpravodaj KTS eko-
logie, společnosti zařizující svoz odpadů 
v  Bílovicích nad Svitavou. Vzhledem 
k tomu, že změna je razantní a v použité 
sémantice KTS poměrně nekompromisní, 
pokusili jsme se vyrobit krátký návod, 
co a jak třídit. Každý obal musí mít (měl 
by mít) na sobě právě třídící symboly 
– onen známý recyklační trojúhelníček, 
číslo a zkratku.

Věříme, že všichni ví, že recyklace se 
značkou PAP patří do papíru (až na C/
PAP), ale kam patří C/LDPE 90, to už tak 
zřejmé není.

Úkol byl dán, pustili jsme se do něj. 
Oslovili jsme proto 4 svozové/třídící fir-
my a u všech pohořeli. Snaha o zavedení 

třídících a recyklačních značek byla jasná 
a věříme, že i dávala smysl – pomoci spo-
třebitelům se správným tříděním. Bohužel 
značek je mnoho a jasná pravidla (až na 
základní) stanovena nejsou.

Zmatek nejlépe ilustruje třídění plastu 
se značkou OTHER/7. Takto jsou označeny 
ostatní výrobky z jednosložkového plastu, 
které nejsou zahrnuty v číslech 1–6 (PET, 
PP, PS, HDPE,...). Patří sem tedy například 
polykarbonáty, polyuretan, epoxidy, po-
lyamidy a  další, přičemž “některé třídit 
lze, jiné obsahují chemikálie nebezpečné 
životnímu prostředí a není doporučeno je 
třídit”. Jenže,... jaké, když všechny jsou ve 
stejné kategorii?

Přesto jsme prošli internet a po deba-
tách s pracovníky oslovených firem dává-
me pokud možno souhrnný přehled, co 
a kam patří. Přesto je nutné říci, že není 
absolutní a ani kompletní.

MODRÝ NA PAPÍR
PAP, 20, 21, 22

CO SEM PATŘÍ:
 9Noviny
 9Sešity
 9Knihy – bez vazby
 9Letáky
 9Obálky – odstranit případně bub-
linkovou výplň, ta patří do plastu. 
Ovšem není třeba zvlášť dávat pryč 
fóliové okénko na obálkách s okén-
kem. To se při rozvláknění obálky 
v papírnách, na rozdíl od bublinkové 
fólie, odfiltruje pryč.
 9Balicí papír z Vánoc
 9Obecně vše, co splňuje definici: “S vý-
jimkou voskového, termopapíru a lako-
vaného papíru libovolný čistý papír.”
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CO SEM NEPATŘÍ:
 8 Kopíráky
 8 Voskový papír – od salámu z Jed-
noty
 8 Plenky – a to ani ty papírové
 8 Jinak znečištěný papír
 8 Účtenky na termopapíru – až na 
ekologické výjimky z  asi dvou ře-
tězců termopapír obsahuje bisfe-
nol, který tento papír diskvalifikuje 
z recyklace.

ŽLUTÝ NA PLAST A DROBNÝ KOV
PET, PETG, PP, HDPE,  
LDPE, PLA, PS, 1, 2, 4,  
5, 6, OTHER 7  
(ale ne vše)

CO SEM PATŘÍ:
 9Plastové výrobky z PET, PETG, Po-
lypropylenu, Polyethylenu, HDPE, 
HDPP a  dalších jednodruhových 
plastů
 9Výrobky z 3D tiskáren
 9Plastové obaly – ale pozor, opravdu 
jen pokud jsou čistě plastové, jako 
od těstovin, od sušenek
 9Plastové pytlíky, ve kterých jste si 
donesli rohlíky či chleba z pekárny 
(a  už jsou roztržené na zabalení 
svačiny do školy).
 9Menší množství polystyrenu – vý-
plně z  krabice s novou myčkou či 
televizí od Ježíška.
 9Bublinkové fólie – ať již ty, co vydo-
lujete z bublinkové obálky, anebo ty, 
co dostanete jako plnivo v krabici, 
aby se nerozbil nový telefon.
 9Kelímky od jogurtu (smetany) – 
není nutné nijak speciálně vymý-
vat, jen dojíst a  nenechávat tam 
zbytky jídla.
 9Plastové obaly od kosmetiky – zce-
la spotřebované ano, s  výjimkou 
řasenky.
 9Plechovky od nápojů
 9Konzervy od potravin
 9Hliníková víčka od jogurtů
 9Kovové obaly od kosmetiky a dro- 
gerie
 9Alobal

CO SEM NEPATŘÍ:
 8 Kombinované obaly, které mají 
značku C/, je až na jedinou výjimku 
nutné vyhodit do směsného odpa-
du. Tu tvoří pouze “tetrapack” obaly, 
které se u nás třídí a zpracovávají 
od nepaměti a patří do Oranžového 
kontejneru.
 8 Blistr z léků
 8 PVC 3 – linoleum z  rekonstrukce 
kuchyně. Pokud vám ve výčtu zna-
ků chybí číslo 3, nejedná se o tis-
kařského šotka. PVC – číslo 3 – je 
velice jednoduché vyrobit, recykluje 
se ovšem těžko (záměrně nepíšeme, 
že “to nejde”, protože jak praví starý 
vtip – určitě někde existuje někdo, 
kdo neví, že to nejde a dělá to...)
 8 Pěnové materiály – ani molitan ne-
patří do plastu
 8 Elektrické kabely a dráty – jak zná-
mo, obsahují měď, a ta patří výhrad-
ně do sběrny, eko-dvora, případně 
do kontejneru na elektroodpad
 8 Zubní pasty – směsný odpad
 8 NEvypláchnuté obaly od oleje – dle 
pracovníků třídících linek je nutné 
lahev od oleje před vyhozením do 
plastu pořádně vymýt
 8 Audio a video kazety, CD, DVD
 8 Kapsle do kávovarů, obaly od in-
stantních polévek anebo kompozitní 
obaly od káv z pražíren
 8 Látky z umělých materiálů – nylon, 
silon
 8 Obaly od nebezpečných látek
 8 Plynové láhve
 8 Kabely a dráty

 8 Elektrozařízení (na ně je zvláštní 
kontejner).

HNĚDÝ NA BIOODPAD

CO SEM PATŘÍ:
 9Zbytky rostlinného původu (odřezky 
ovoce, zeleniny, části rostlin apod.);
 9Sáčky od čaje a kávová sedlina;
 9Pečivo;
 9Produkty z  lepenky (roličky od 
toaletního papíru či kuchyňských 
utěrek);
 9Skořápky od vajec;
 9Peří, chlupy (pokud češete kočku 
nebo psa, tak odpad ze zvířecího 
hřebenu);
 9Piliny (chováte-li doma křečka nebo 
morče, tak šup tam s nimi);
 9Popel z dřevěného uhlí.

CO SEM NEPATŘÍ:
 8Maso a  živočišný odpad (kosti, 
masové odřezky, šlachy, uzeniny 
a podobně.);
 8 Rostliny napadané chorobami;
 8 Cigarety a nedopalky;
 8 Obaly vyrobené z bioplastů;
 8 Jedlé tuky a oleje – třídíme zvlášť 
do speciálních nádob pro sběr tuků 
a olejů;
 8 Exkrementy zvířat, která krmíme 
masem;
 8 Vlhčené ubrousky;
 8 Odpad, který patří do jiných třídi-
cích nádob

11

U obecního úřadu jsou pro občany připraveny nové nádoby (kontejnery), 
a to právě na papír, plasty, drobný kov a bioodpad, foto Petr Šafařík
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ORANŽOVÝ NA KARTONY
81, 82, C/PAP  
(ale jen některé)

CO SEM PATŘÍ:
 9Nápojový obal – tetrapack (ape-
lativum z  jména firmy Tetra Pak) 
jediné, co do těchto kontejnerů 
opravdu patří.
 9C/PAP – označení kompozitního 
materiálu pro mix papíru a dalšího 
materiálu
 9C/PAP 81 – označení pro směs 
papíru a  plastu (tzv. neaseptický 
nápojový karton – pasterované 
výrobky)
 9C/PAP/ALU 84 – označení pro směs 
papíru, plastu a hliníku (tzv. aseptic-
ký nápojový karton, někdy značený 
zkratkou UHT/trvanlivé výrobky)

CO SEM NEPATŘÍ
 8 Pozor, ne vše označené C/PAP je 
nápojový karton. Do oranžového kon-
tejneru patří opravdu pouze nápojový 
karton. Ovšem to, že se v oranžových 
objevuje pravidelně papír, plast, ale 
i plechovky, si nedovedeme vysvětlit 
jinak, než skoro se chce říci saboto-
váním principu třídění.

BÍLÝ A ZELENÝ NA SKLO
Kontejnery na sklo snad 
není třeba představovat 
a vysvětlovat, že barevné 
sklo patří do zeleného kon-
tejneru označeného jako  
“barevné sklo” a čiré do bílého.

CO SEM PATŘÍ
 9 láhve od nápojů
 9zavařovací sklenice
 9flakony od parfémů a deodorantů
 9tabulové sklo

CO SEM NEPATŘÍ
 8 porcelán a keramika
 8 drátěné sklo
 8 zrcadla
 8 varné sklo
 8 žárovky, zářivky a výbojky

ČERNÝ NA  
KOMUNÁLNÍ ODPAD

CO SEM PATŘÍ:
 9Maso a kosti
 9Sáčky z vysavače
 9Smetky
 9Popel
 9Hygienické pomůcky
 9Běžné žárovky
 9Čisticí utěrky a houby
 9Keramika a porcelán
 9Trus zvířat
 9Silně špinavé a mastné obaly bez 
nebezpečných látek
 9Voskový a termopapír papír
 9Prakticky všechny kompozitní ma-
terály, co mají recyklační značku 
“C/cokoli” s  výjimkou nápojových 
kartonů.

CO SEM NEPATŘÍ
 8 Úsporné žárovky 
 8 a zářivky
 8 Stavební odpad
 8 Vyřazená elektronika
 8 Papír
 8 Plast
 8 Bioodpad
 8 Kovy

ELEKTROODPAD
Při výměně pračky, myčky a  i  dalších 

elektrospotřebičů máte právo odevzdat 
(a  prodejce povinnost přijmout) starý 
spotřebič. Ne vždy ale vysloužilý spotřebič 
nahradíme za nový, občas je příjemné se 
starého zbavit a nenosit domů nový, který 
nepoužijete. Staré elektrospotřebiče, ale 
i dráty zde můžete bezpečně odložit.

Nepatří sem baterie a  žárovky či zá-
řivky. Ty patří do speciálních sběrných 
nádob na žárovky a baterie. Prozradíme, 
že krabice na baterie je třeba v Jednotě 
u pokladen.

KONTEJNER NA ODĚVY
Kontejner na oděvy je obvykle zvlášt-

ním typem kontejneru na recyklaci. Ob-
vykle nebývá provozován svozovým sys-
témem jako ostatní. Nejčastěji to bývá 

oblastní charita, která oblečení sváží, 
třídí a následně zpracovává dál. Ovšem 
pod pojmy “zpracování” není myšleno 
to, že by se z  toho šilo oblečení nové, 
ale buďto se dává potřebným a/nebo 
prodává. Není tedy nemožné, že manžel 
přinese z bazaru přesně stejnou vestu, 
jakou paní domu potají poslala dál. Dále 
je pravdou, že aspoň ty bílovické jsou 
často zcela plné a pak jejich okolí není 
zcela reprezentativní.

PROŠLÉ LÉKY
Ještě se třídí jedna komodita, na 

kterou kontejner nenajdete. Jedná se 
o použité léčivo. Až na výjimky se jedná 
o  účinné látky, které se nemají/nesmí 
dostat do odpadu, vody a pak do naší 
pitné vody. Prosím, veškeré použité lé-
čiva, léky, kapky i mastičky, nevyhazujte 
do koše, ale odneste do libovolné lékár-
ny. Ať té naší, nebo jakékoli jiné, kterou 
máte po cestě.

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr v Bílovicích nad Svitavou 

bere zpět široké množství odpadů. Ne 
všechny jsou zdarma, ale nic ze seznamu 
by se nemělo objevit v popelnici s komu-
nálním odpadem.

Na tento typ popelnic už brzy budeme 
jenom vzpomínat, foto Pavel Kováč



Z webu jsme vytáhli informace o ode-
bíraných odpadech: pneumatiky osobní, 
železné kovy, beton, tašky a keramické 
výrobky, železo a ocel, papír a lepenka, 
sklo, kovy, směsný komunální odpad, 
objemný odpad, dřevo a dřevěné desky, 
biologicky rozložitelný odpad, jedlý olej 
a tuk z domácností. Nutno zde podotk-
nout, že ne vše je odebíráno zdarma, 
za některé je nutné zaplatit, jmenovitě 
beton, cihly, keramiku a  křidlice a  také 
pneumatiky.

Stále tápete? Ano, není to jednoduché 
se v tom všem vyznat, ale věříme a dou-
fáme, že jsme vám trochu pomohli. A na 
závěr vás můžeme odkázat na zdroje na 
internetu, kde je o třídění odpadů napsáno 
mnohé a detailněji.

KTS Ekologie
www.kts-ekologie.cz/vse-o-odpadech
KamToVyhodit.cz
www.kamtovyhodit.cz
SamoSebou
www.samosebou.cz
Sběrný dvůr v Bílovicích nad Svitavou: 
www.bilovicens.cz/sberny-dvur

KARLA HRABALOVA 
 A PETR ŠAFAŘÍK 

Údržbu zelených ploch bychom měli 
dělat promyšleně a pokud možno 
s  minimálními dopady na biodi-
verzitu v dané lokalitě. Brněnská 
organizace Rezekvítek se dlouho-
době zabývá ekologií a ochranou 
přírody. Její vedoucí Vilém Jurek 
má dlouholeté zkušenosti s mozai-
kovitým sečením. Tento typ sečení 
objevil před patnácti lety v malé 
brožuře zabývající se ochranou mo-
týlů. Od té doby se snaží prosadit 
přírodě blízký způsob sečení nejen 
v  chráněných územích, ale také 
například v brněnských městských 
částech. Tento typ kosení pomáhá 
přežít hmyzu, dává potravu ptactvu, 
ochlazuje prostředí, čímž zlepšuje 
klimatické podmínky, a zároveň še-
tří finance.

Pane Jurku, řekněte nám, prosím, nejprve 
něco o sobě.

Přes dvanáct let pracuji na Rezekvít-
ku, kde se věnuji praktické ochraně 
přírody, ale také rekultivacím v lomech 
nebo výsadbám dřevin v  krajině. Pro-
tože se Rezekvítek mimo jiné věnuje 
také ekologické výchově a  osvětě, 
snažím se zkušenosti z různých oblastí 
mého působení předávat dál. Mnoho 
takzvaně ochranářských přístupů lze 
aplikovat i do ryze technických činností. 
Příkladem je sečení trávních porostů ve 
městech, kde se stala z kdysi zahrad-
nické či sadařské práce jen průmyslová 
údržba města.

Řízené sekání trávy je bezesporu velkým pří-
nosem pro hmyz, ptactvo i pro zlepšování 

klimatických podmínek v  místě. Jaké máte 
zkušenosti s reakcemi občanů na tuto novin-
ku v údržbě městské, potažmo obecní zeleně?

Novinka to ani není tak zásadní, je to 
jen návrat do dob, kdy se takto běžně 
hospodařilo. Ve městech nebo obcích 
se tak intenzivně neudržovaly trávníky 

jako dnes; výjimku tvořily zámecké par-
ky a okrasné zahrady. Pokud se někde 
objevil trs trávy, sežrala ho buď koza, 
nebo ji vyžnul člověk, aby bylo čím, přes 
zimu, tu kozu krmit. Co bylo více méně 
za plotem nebo v pangejtech (rozuměj 
příkopech), to se neseklo, ale páslo. Díky 
tomu, že si každý sekl v různou dobu 
a  zvířata žrala trávu různě, vznikala 
mozaika – prapředek mozaikové seče.

Dnes jsou při zavádění mozaikového 
sečení názory lidí smíšené. Osvícení 
občané to vnímají pozitivně. Ti, kteří 
se s tím nikdy nesetkali, jsou většinou 
skeptičtí a hledají důvody, proč to nejde. 
Podle mě je to nedůvěra a neschopnost 
vybočení ze zajetých kolejí. Stále totiž 
panuje mezi lidmi klišé, že travní porost 
vyšší jak 5 cm je nepropustná džungle 
plná dravé zvěře, pijavic a hadů, a že se 
to tak vždycky dělalo.

Aktuálně jsme ve stavu, kdy se neza-
vděčíte nikomu, co se týče názoru. Kaž- 
dý starosta, referent a správce zeleně 
to zná. Jakmile se dlouho neseče, drnčí 
telefon, že děcko kýchá a pes má v čeni-
chu osiny. Když se poseče, přistává řada 
e-mailů s námitkou, co si to dovolují, že 
posekli všechny ty krásné pampelišky. 
Pravda je někde uprostřed.

Je zpracována metodika k  řízené údržbě 
zelených ploch pro pracovníky údržby ve-

řejných ploch, kde by bylo možné najít návody, 
jak na to? Tedy jak často provádět sečení, jak 
vysoko od země sekat, aby nedocházelo k vy-
sychání trávy a půdy, jestli je nutné posekanou 
trávu odstranit, kdy na jaře provádět první se-
čení, aby hmyz a rostliny měly dostatek času 
na přežití a množení, zda je vhodné nechat ně-
které plochy ladem a jaké jsou vlastně přínosy 
pásového nebo mozaikového sečení?

Ucelená metodika v  češtině zatím 
není. Možná se dá použít standard 
AOPK – Krajinné trávníky a sečení. To se 
však týká spíše volné krajiny. Standar-
dy jsou psány jako rámcové směrnice. 
Takže tam nejsou žádné podrobnosti. 
Přes dva roky chystám materiál, který 
by se snad mohl konečně objevit letos 

KOSIT ČI NEKOSIT?
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na začátku sezóny. Ale nezbývá na to 
moc času, protože mám jiné povinnosti 
a  tyto aktivity doháním po večerech 
a nocích.

Když by se tedy prakticky sekalo méně, 
ušetřily by se i náklady na údržbu zeleně?

Ušetřit lze spoustu nákladů, přinej-
menším polovinu. Musí se ale postupo-
vat rozumně a  systematicky. Stručně 
to popíšu. Máte jednohektarovou plo-
chu, kterou se vším všudy posečete za 
25.000 Kč. Když posečete jen polovinu 
(0,5 ha), bude cena poloviční. Při další 
seči posečete tu zbylou plochu (0,5 ha) 
a pořád platíte stejnou cenu. Tady je 
potřeba sekat tak, aby bylo posečeno 
včas a  tráva nebyla zbytečně vysoká 
a hustá. Panuje jakási pověra, že když 
neposeču, bude v  nepokosené části 
dvakrát víc hmoty. Není tomu tak, pro-
tože nesečený porost roste pomaleji. 
Kosením se trávník stimuluje a  roste 
rychleji. Reálně naroste v neposečené 
ploše tráva o 30 %. Často se stává, že 
posečený pruh předroste ten nepose-
čený během krátké doby. Vše záleží na 
správném a přesném načasování. Roz-

hodně by se mělo sekat, ale není nutné 
sekat desetkrát ročně, lze to snížit, 
a nemusí se sekat všechno. Neposečeno 
může do dalšího roku zůstat cca 20 %. 
Zbytek je potřeba průběžně prosekat.

Náklady taky snižuje vhodně vole-
ná technika a  nastavení výšky seče. 
Bohužel 80 % firem, obcí a městských 
společností má nevhodné sekačky. Vět-

šina takových těch sekaček, kde chlapík 
pololeží a  hýbe páčkami, jsou stroje na 
údržbu fotbalových a golfových trávníků. 
Sekačka by měla mít možnost co nejvyšší 
výšky sečení. Sekačky, které neumí udělat 
vyšší porost jak 10 cm, jsou k ničemu. Vtip 
v tom samotném sečení je, že bohatě stačí 
posekat trávník na 10 až 12 cm. Výjimku 
tvoří rekreační trávníky, kam třeba lidé 
chodí piknikovat, tam stačí 6 až 10 cm. 
Pokud si mohu nastavit vyšší sečení, ne-
bude se mi sekačka hltit a budu jen trávník 
krátit, což bohatě stačí. Když jdu k holiči, 
tak se taky nenechám vyholit na kůži, ale 
vlasy si jen nechám ostříhat.

Zaznamenali jste při uplatňování řízeného se-
čení zelených ploch prokazatelný nárůst (ná-

vrat, opětovný rozvoj) biodiverzity – více motýlů, 
čmeláků, včel, ptactva, případně návrat rostlin, 
které předtím téměř vymizely?

Někdy to trvá rok dva, někdy je ten 
efekt poměrně rychlý. Pamatuji, že jsme 
na Hádech našli jednu rostlinu kriticky 
ohrožené zárazy nachové. Plošku jsme 
obsekali a  nechali tak. Další rok se na 
místě objevilo už pět kytek. Obecně to 
funguje tak, že pokud posečete plochu 

kompletně najednou, za tři týdny ji zase 
posečete a za další tři týdny zase, ne-
dáváte šanci bylinám, které potřebují 
zakvést a  vysemenit se. Díky tomu, že 
se alespoň část ponechá neposečená, 
dáváme šanci spoustě kvetoucích rostlin 
bezpečně zakvést a vysemenit se. Pokud 
se seče mozaikovitě, plníme funkci toho, 
že je hezky posečeno a zároveň dáváme 

možnost kytkám. Častým sečením klesá 
počet bylin na úkor trav, které nepo-
třebují kvést a rozmnožují se trsy nebo 
výběžky.

V případě hmyzu je zkušenost stejná. 
Dokonce je to intenzivnější, protože květ-
naté plochy s  vyšším porostem začnou 
objevovat druhy živočichů, pro které 
intenzivně sečená plocha nebyla nijak 
atraktivní, takřka ihned. Když se v  br-
něnských Kohoutovicích nechalo vysekat 
velké písmeno K, sledoval jsem zde po pár 
dnech otakárka fenyklového, vřetenušku 
čičorkovou a samozřejmě kudlanku nábož-
nou. A  opět tady platí: Když posečeme 
všechno, zničíme hmyzu životní prostor. 
Jednotlivé druhy se nemají kde živit, roz-
množovat a ani vyvíjet. Navíc holý, čerstvě 
posečený porost je bez úkrytů a pro ptáky 
je to hotová hostina.

Co se týče ptáků, tak i ty neposečené 
pásy jsou pro ně restaurací, jen s tím roz-
dílem, že dáváme hmyzu větší šanci ukrýt 
se ve vyšším porostu. Často se na struk-
turovaně sečené louce setkávám s ťuhýky, 
pěnicemi nebo i dokonce s dudkem.

Proč je v přírodě důležitá rozmanitost rostlin 
a živočichů?

Velmi zhruba řečeno. V  místech, kde 
toho hodně žije, se pořád něco děje (vez-
měte si příhody Mirka Donutila, kdyby 
vyprávěl stále jednu historku, bude to 
nuda, ale protože ty historky tahá z rukávu 
jednu za druhou, je s Mirkem Donutilem 
pořád legrace).

Druhy spolu žijí v různých vztazích a na-
vzájem se podporují nebo redukují. Čím 
víc je biotop druhově rozmanitější, tím 
je stabilnější a lépe odolává nepříznivým 
vlivům, jako je nedostatek vody, vyšší 
teploty, sníh, požár nebo invazní druhy. 
Fungují zde autoregulační (samoopravné) 
mechanismy. Právě to je jeden z důvodů, 
proč se říká, že si příroda sama pomůže. 
Je to nepřesné, ale pro laické vysvětlení 
dostačující. Pokud bude trávník druhově 
chudý, nepomůže si, a  musí přispěchat 
člověk s obnovnými zásahy. Když budeme 
hodně sekat, bude se v trávníku držet čím 
dál méně druhů. Jednoho dne to spadne 
třeba až na jeden druh, dejme tomu na již 
zmíněný jílek vytrvalý. Jenže co se stane, 
když přijde velký přísušek nebo plíseň? 
Jílek uhyne a zůstane jen shnilá plsť, kte-
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Speciální posek trávy v brněnských 
Lužánkách, foto Jitka Koudelová
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rou začnou osidlovat druhy raných stádií, 
jako jsou merlíky, bodláky a osinaté trávy. 
Nebo stačí bohatě to, když se trávník 
takzvaně zatáhne do země a  nadzemní 
orgány zežloutnou. Kdyby v ploše rostlo 
více druhů, nestane se to, protože uschlý 
jílek nahradí třeba jetel plazivý nebo jiná 
tráva, která vyšší teplotu snáší líp. Také 
funguje to, že ve vyšším porostu se drží 
lépe vlhkost a vyšší druhy dělají stín, tak-
že je to krásně strukturované a jednotlivé 
druhy si pomáhají.

Totéž platí s hmyzem. Když nebude do-
statek opylovatelů, tak se nebude moct 
rozmnožovat řada kytek. Navíc ty ekolo-
gické vazby jsou natolik malinké, jemné, 
že o nich málokdy vůbec tušíme.

Aby nebylo vše jen na obci a její údržbě, mohou 
se nějak zapojit i občané? Máte nějaké zprá-

vy ze strany občanů, že se pokouší tuto metodu 
uplatňovat i na vlastních pozemcích – zahradách, 
loukách, sadech, vinicích?

Každý z  nás, kdo vlastníme nebo si 
pronajímáme nějaký ten travnatý plácek, 
můžeme zavést vlastní mozaikové seče-

ní. Stačí udělat to, že při sečení zahrady 
posečeme jen polovinu, nebo každý tý-
den vysečeme pruh. Nebo se lze zapojit 
formou apelace na své zástupce obce 
(zastupitele, radní, starosty). Stačí jim vy-
světlit v čem jsou pozitiva mozaikové seče 
a že se nejedná o přerušení sečení. Sekat 
se bude a musí, jen se nemusí všechno 
a  dvanáctkrát za rok. Představení obcí 
a měst slyší nejvíce na úspory. Když se to 
navíc dobře komunikuje, může se mozai-
kové sečení představit jako diplomatické 
řešení pro všechny. Takto to radím všem 
a zafunguje to vždycky.

Když je kolem Bílovic les, může se hmyz uchýlit 
do něj. Není tedy zbytečné snažit se mu ne-

chávat prostor na obecních plochách?
Je rozdíl mezi hmyzem lesním a lučním 

nebo mokřadním. Co by třeba dělal takový 
kůrovec v  trávníku uprostřed návsi, kde 
není široko daleko ani jeden strom? Tohle 
je nutné rozdělovat a rozmanitost hledat 
v  různých biotopech. Takže má smysl 
podporovat i nelesní biodiverzitu v lesem 
obklopených Bílovicích.

Uveďte prosím nějaké inspirativní příklady 
z Brna a okolí.

Za zmínku stojí Kohoutovice, kde se 
teď s mozaikou začíná. Celkem dobře 
na tom je Lesná, kde se jim podařilo 
najít vhodnou firmu, která jim mozaiku 
umí udělat. Inspiraci lze hledat v No-
vém Lískovci, kde mají osvícenou paní 
starostku a pana referenta. Samozřejmě 
nesmím zapomenout na Veřejnou zeleň 
města Brna, kde jsou odborníci na slovo 
vzatí. Z dalších míst mě napadá třeba 
Jihlava nebo Veselí nad Moravou, kde 
jsem jakýsi posun viděl a líbilo se mi to.
Mnohokrát děkujeme za odpovědi a  přejeme 
Vám hodně vytrvalosti ve Vaší průkopnické 
činnosti.

POZVÁNKA NA  
PŘEDNÁŠKU S BESEDU
v  sále Obecní hospody s  panem 
Vilémem Jurkem na téma Mozai-
kové sečení ve středu 27. 4. 2022 
v 18 hodin. 

PAVEL KOVÁČ A JANA SKLÁDANKOVÁ 

Zvažujete prodej bytu?

Karel Hynšt | 604 533 466

Zeptejte se 
mě na jeho 

prodejní 
cenu.



Mnozí z vás již nejspíš zaznamenali, že 
v  Bílovicích nad Svitavou už nějaký čas 
funguje nové Komunitní centrum. Provozu-
je ho obec Bílovice nad Svitavou a sídlí na 
adrese bývalé knihovny na Fügnerově ná-
břeží 129, v krásných nově zrekonstruova-
ných prostorách, které lákají k navštívení.

Pojďme nyní nahlédnout pod pokličku 
jeho fungování a zjistit, co vlastně nabízí 
a pro koho.

Komunitní centrum nabízí široký pro-
gram volnočasových i rozvojových aktivit, 
odborné poradenství v nejrůznějších ob-
lastech lidského života, vzdělávací kurzy, 

a především prostor pro vzájemné sdíle-
ní, sbližování a začleňování do bílovické 
komunity.

Za cíl si také klade poskytovat oporu 
a pomoc občanům sociálně znevýhodně-
ným nebo těm, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci.

CO VÁM MŮŽE KOMUNITNÍ CENTRUM 
NABÍDNOUT?

Celkovou nabídku centra najdete na 
webu obce v záložce Komunitní centrum, 
nebo také na letáčcích, které jsou do-

stupné na obecním úřadě či v knihovně. 
Za všechny zmiňme například bezplatné 
aktivity pro seniory (pravidelné cvičení či 
kreativní rukodělné dílny), celou řadu od-
borných poradenství, od sociálního přes 
právní, psychologické, výchovné, až třeba 
po kariérové. Během roku je organizována 
také řada jednorázových vzdělávacích 
akcí, o kterých vás vždy zavčas informu-
jeme na webu obce v záložce Akce.

Prostřednictvím rodinného centra Žira-
fa je v Komunitním centru nabízena také 
široká řada volnočasových aktivit pro 
dospělé, děti i rodiče s dětmi. Konkrétní 
aktuální nabídku najdete na webu www.
zirafa-bilovice.cz.

O  podrobnostech ke všem nabíze-
ným aktivitám se můžete informovat 
na e-mailu kc@bilovicens.cz či na tel. 
+420 777 624 063. Na těchto kontaktech 
se rovněž můžete objednat ke všem nabí-
zeným poradenským službám.

U  všech zpoplatněných služeb Komu-
nitního centra platí, že rodinám, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci, chtěly by 
konkrétní službu / kroužek / aktivitu vy-
užít, ale brání jim v tom omezený rodinný 
rozpočet, vyjdeme rádi vstříc individuální 
domluvou. Neváhejte nás kontaktovat na 
výše uvedeném e-mailu či telefonu.

IVANA NOVOTNÁ 

KOMUNITNÍ CENTRUM
SPOLEČNÝ PROSTOR PRO VŠECHNY, MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ NA-
PŘÍČ GENERACEMI, VZDĚLÁNÍM, SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM ČI ZÁJMY

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Časnýř 
bývá často nazýván mikroregion Časnýř. 
Je v něm sdruženo pět obcí: Bílovice nad 
Svitavou, Řícmanice, Kanice, Babice nad 
Svitavou a Ochoz u Brna. Jako spojnice 

protéká těmito obcemi, s výjimkou Babic 
nad Svitavou, potok Časnýř, který dal 
jméno DSO.

Založení DSO Časnýř předcházel ve 
druhé polovině devadesátých let minu-

lého století vznik Smlouvy o spolupráci 
pro výstavbu společné čistírny odpad-
ních vod v Bílovicích nad Svitavou z roku 
1998. Navázal na ni 4. května 2000 
nově založený dobrovolný svazek obcí 
Vodovody a kanalizace Bílovicko. Členy 
svazku Bílovicko jsou obce DSO Časnýř 
vyjma Babic nad Svitavou. Jeho náplní 
je zajištění zásobování pitnou vodou 
a odvod/čistění splaškových vod. Tento 
svazek byl zaregistrován dne 12. června 
2000 u tehdejšího Okresního úřadu Br-
no-venkov.

OBCÍ ČASNÝŘ
DOBROVOLNÝ SVAZEK
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Po ročním úspěšné spolupráci mezi ob-
cemi se ukázalo, že spolupráce je velice 
přínosná v  jednodušším vyjednávání se 
státními organizacemi, např. o  dotacích 
nebo ve stavebních řízeních. Proto zá-
stupci našich pěti obcí pojali myšlenku na 
založení dalšího svazku obcí, jehož náplň 
bude značně širší než jen oblast vodního 
hospodářství. Rozhodnutí podnítila pře-
devším aktuální situace v roce 2001, kdy 
byl v Jihomoravském kraji zakládán inte-
grovaný dopravní systém (IDS JMK). Po 
nezbytných právních krocích byl založen 
dobrovolný svazek obcí Časnýř 17. října 
2001. Ve stanovách byly uvedeny tyto ob-
lasti, které budou náplní činnosti svazku:
 » Zavádění systémů veřejné osobní 
dopravy k zajištění dopravní obsluž-
nosti území,

 » řešení úkolů v oblasti školství,
 » řešení úkolů v oblasti zdravotnictví 
(Zajištění zdravotní péče pro všechny 
občany svazku (dobrá dostupnost). Ko-
ordinace pronajímání zdravotních středi-
sek členy svazku konkrétním lékařům.),

 » řešení úkolů v oblasti ochrany život-
ního prostředí a péče o krajinu (Spo-
lupráce při výstavbě a údržbě splaškové 
kanalizace, zajištění obnovy čistoty 
vodních toků. Spolupráce při realizaci 
biokoridorů, zajištění čistoty ovzduší 
a řešení odpadového hospodářství.),

 » řešení úkolů v oblasti sociální péče 
(Společná výstavba a  provoz domu 
s  pečovatelskou službou pro občany 
DSO Časnýř.),

 » řešení úkolů v oblasti cestovního ru-
chu a turistiky.
Společné řešení úkolů v  uvedených 

oblastech přineslo občanům našich obcí 
mnoho pozitivního.

Veřejná doprava funguje ke spokoje-
nosti až na nějaké malé výjimky dodnes. 
Při zakládání integrovaného dopravního 
systému (IDS) jsem se starosty členských 
obcí sestavoval časové oběhy autobusů 
tak, aby se děti dostaly na správnou hodi-
nu do i ze škol, lidé do zaměstnání i jinam. 
Málokdo ví, že první linka IDS v Jihomo-
ravském kraji byla spuštěna pro oblast 
Kuřim a  druhý v  pořadí byl mikroregion 
Bílovicko. Systém byl občany pochvalován, 
ale po roce byl navázán na vlak – svoz 
cestujících autobusem z/na vlak. Pomohla 
spolupráce obcí.

V Bílovicích byl ze státních dotací po-
staven Dům s  pečovatelskou službou 
(známý jako DPS) pro 52 obyvatel a jeho 
obyvatelé z našeho mikroregionu si byd-
lení velice pochvalují.

Asi největší část činnosti zabírají cy-
klostezky, jejich výstavba a  údržba. 
Z  Bílovic do Brna-Obřan byla historická 
štěrková cesta a  na popud pracovníků 
odboru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu JMK jsme v  roce 2009 realizovali 
stavbu nového asfaltového povrchu. Kva-
litní stezka o délce 3714 metrů je nejen pro 
cyklisty, ale i pro bruslaře na kolečkových 
bruslích a lyžaře na kolečkových běžkách. 
Jde o část mezinárodního koridoru Vídeň-
-Morava-Krakow, zvaný Jantarová stezka, 
která je součástí EuroVelo 9 (Balt-Jadran). 
Pro značnou vytíženost stezky jsme poz-
ději iniciovali přeznačení červené turistic-
ké značky na pravý břeh Svitavy. Náklady 

na cyklostezku ve výši více jak 7,2 mil. 
Kč byly hrazeny především z dotace EU, 
státního rozpočtu a z  rozpočtu Jihomo-
ravského kraje.

Současně jsme v  letech 2008–2009 
zrealizovali plán na odklonění cyklistů ze 
silnice II/373 v úseku Velká Klajdovka – 
Ochoz u Brna. Vybudovali jsme souběžně 
se silnicí lesní stezku Nad Klajdovkou 
v délce 3916 m za pomocí dotace ve výši 
cca 4,4 mil. Kč z rozpočtu kraje a vlastních 

prostředků. Cyklisté již nemusí riskovat 
své zdraví jízdou po silnici.

V  roce 2020 jsme provedli přípravu 
prodloužení cyklostezky Nad Klajdov-
kou od vodojemu do obce Ochoz 
u Brna. Doba nadvlády úředníků je stále 
horší a jen pro stavební povolení jsme 
museli doložit 24 dokladů, vyjádření 
a stanovisek. Stavba cyklostezky dlou-
hé 332,6 m byla roku 2021 zrealizována 
s nákladem cca 1,3 mil. Kč jak z vlastních 
prostředků, tak z dotací kraje a statu-
tárního města Brna. Vždyť jde o propo-
jení Brna s Moravským krasem.

Údržbu cyklostezek provádí už něko-
lik let firma Zdeňka Kaly a jeho bratra 
Jana z  Bílovic nad Svitavou. Provádí 
pravidelné čistění cyklostezek, vyžínání 
okrajů i úklid odpadků. Velice dobře pro-
vádí i drobné stavební práce při údržbě 
cyklostezek.

V  oblasti cykloturistiky a  turistiky 
provedl DSO Časnýř další významnou 
stavbu s nákladem cca 6 mil. Kč, a to 
stavbu rozhledny Liduška nad údo-
lím řeky Svitavy. Slavnostně otevřena 
byla v  říjnu roku 2021. Stále je ještě 
možné si tzv. koupit schod. „Koupě“ je 
řešená formou darovací smlouvy a na 
vybraném schodu bude nainstalována 
tabulka s vašim jménem, či se zvoleným 
nápisem. Sponzorské nabídky zasílejte 
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předsedovi DSO Časnýř nebo starostovi 
Bílovic nad Svitavou nebo na OÚ Bílovi-
ce nad Svitavou či Kanice.

Významnou činností v roce 2021 bylo 
zabezpečení cyklostezky z Bílovic nad 
Svitavou do Brna v úseku od ČOV po 
první železniční most před Bílovicemi. 
Začátkem roku se, pravděpodobně pů-
sobením vodní eroze po loňském velmi 
deštivém roce, začal ve větší míře se-
souvat skalnatý svah na cyklostezku. Na 
toto ohrožení zdraví i  života uživatelů 
cyklostezky upozornili opakovaně hasiči 
i Policie ČR, tak jsme cyklostezku na kon-
ci dubna 2021 uzavřeli a zahájili práce na 
zajištění bezpečnosti provozu. Náklady 
na sanaci svahu a skály byly více jak 4,3 
mil. Kč. Výrazně nám pomohla dotace 
kraje (1,5 mil. Kč) a města Brna (2,4 mil. 
Kč). Je však smutné, že cyklisté a další 

uživatelé cyklostezky o své zdraví nedbali, 
nedodržovali uzávěru a svým pohybem po 
stezce ztěžovali práci na zajištění její bez-
pečnosti. Cyklostezka byla po provedených 
zásazích (zúžení pomocí mobilních plotů 
pod skálou) na prázdniny otevřena. Na pod-
zim byla stezka opět uzavřena a odborní 
pracovníci provedli zajištění skal kovovými 
sítěmi. Zajištění stezky tzv. gabiony proti 
dalším sesuvům je naplánováno na druhou 
půli letošního roku.

Náš mikroregion je činný i  nad rámec 
katastrálních hranic členských obcí. Jsme 
členy Místní akční skupiny Moravský kras 
(MAS MK) a  jsme jedni z osmi zaklada-
telů obecně prospěšné společnosti Dům 
přírody v Moravském krasu. Je tam celo-
roční expozice o historii, vzniku i nynějším 
životě v krasu. Dům přírody MK najdete 
u Skalního mlýna kousek za parkovištěm. 

MAS působí v oblasti podpory rozvoje 
hospodaření, podnikání i veřejné správy, 
školství a podobně.

Současné vedení DSO Časnýř: před-
seda Vladimír Kalivoda (Kanice), mís-
topředseda Miroslav Boháček, členové 
Libor Slabý (Řícmanice), Eduard Levý 
(Babice nad Svitavou) a Eva Drochyt-
ková (Ochoz u Brna). Rozhodujícím or-
gánem je valná hromada. Sídlo svazku 
se přesunulo 2012 z  Bílovic do Kanic. 
Účetnictví vedla paní Marie Stloukalová 
(Bílovice nad Svitavou) do roku 2012. 
Vystřídala ji paní Blanka Kalivodová 
(Kanice). Dvaceti rokům fungování DSO 
Časnýř bylo věnováno jedno podzimní 
odpoledne za ZŠ Kanice, kam přijel také 
hejtman JMK Mgr. Jan Grolich.

MARTIN ŠERÁK ZE ZDROJŮ  
OD ING. VLADIMÍRA KALIVODY 

V minulém čísle Bílovického zpravodaje 
jsme vám přiblížili, jakým způsobem se 
staráme o atmosféru naší školy. Jedním 
ze způsobů podpory pozitivního klimatu 
je pořádání různých školních i mimoškol-
ních akcí. Oblíbená akce, která se nemohla 
v minulém roce z důvodu vládních opatření 
konat, je i  Valentýnský ples. Ten ovšem 
dostal nyní zelenou, a tak se na něj žáci 
8. a 9. tříd pravidelně připravovali v rámci 
Minitanečních, v nichž se učili nejen etike-
tě, ale především základům společenských 
tanců (jive, waltz, chacha, valčík či polku).

Ples se konal 8. února v podvečerních 
hodinách v sálu Obecní hospody. Všichni 
přišli slavnostně oblečeni a pohodově na-
laděni, plní nervozity i očekávání. Chlapci 
předali dívkám před prvním tancem růži 
a jakmile se rozezněly první známé tóny, 
už se pospíchalo na parket. Večer zpestřila 
pánská i dámská volenka, bohatá tombola 
i občerstvení, volba krále a královny plesu, 
zábavný fotokoutek či motivace v podo-

bě tanečního vystoupení našeho bývalé-
ho žáka Tomáše Frkala a  jeho půvabné 
partnerky. Závěr plesu patřil diskotéce 
a písničkám na přání, což mělo mezi žáky 
velký úspěch.

Právě tato akce byla jednou z prvních 
příležitostí (po několikaměsíční přestáv-
ce), kdy se mohli žáci i učitelé radovat ze 
společně organizované události. A nejen 
to. Žáci z pěti tříd spolu najednou mohli 
trávit pondělní odpoledne a večery, dostali 
možnost se vzájemně lépe poznat, navá-
zat nová přátelství a upevnit ta stávající. 
Měli se na co těšit, zažili vtipné okamžiky 
a protančili nejedny střevíce. Prožili si mo-
menty, na které jim zcela jistě zůstanou 
ještě dlouho hezké vzpomínky.

Nejen pro žáky byla zmíněná událost dů-
ležitá. Stejně tak i učitelé a další zaměst-

VALENTÝNSKÝ PLES
OČIMA ŽÁKŮ I UČITELŮ

Valentýnský ples 8. 2. 2022, foto Ondřej Žižka



nanci školy uvítali možnost se na něčem 
společně podílet. Dobrovolně, a tedy ve 
svém volném čase, chystali výzdobu, za-
řizovali občerstvení, navštěvovali Minita-
neční spolu se žáky, organizovali tombolu 
a spoustu dalších věcí, bez kterých by ples 
pravděpodobně nebyl tak vydařený. Spo-
lečně trávený čas (nejen při přípravách, ale 
i na samotném plese) napomohl k upev-
nění vzájemných vztahů. V běžném dni se 
nám, dospělým, podařilo vystoupit ze ste-
reotypu, zaměřit pozornost na něco zcela 

odlišného, tvořit, radovat se z maličkostí, 
odložit starosti. Nesmírnou odměnou pro 
nás všechny byla spokojenost zúčastně-
ných žáků a jejich zpětná vazba. Společně 
vynaložené úsilí nám všem přineslo novou 
energii, chuť a elán do dalších týdnů škol-
ního roku. A také nám dalo jasnou zprávu 
– pokud dáme hlavy a  ruce dohromady, 
dokážeme toho vymyslet a zorganizovat 
opravdu hodně!

TÝM ZAMĚSTNANCŮ ZŠ  
BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

V  letošním roce se budou poprvé 
na ZŠ Bílovice nad Svitavou konat 
příměstské tábory s angličtinou – Ron 
English Camp. Poslední týden v  čer-
venci a první týden v srpnu prodchnou 
školu anglickým duchem. Děti ve věku 
od 7 do 13 let stráví na půdě školy, a to 
jak v jejích moderních učebnách, tak 
i ve venkovních prostorách, týden plný 
konverzační angličtiny a různorodých 
aktivit rozvíjejících jazykové myšlení, 
spolupráci, týmového ducha a empatii.

Ron English Camp má zkušenosti s or-
ganizací táborů již od roku 2013 a doká-
že se tak cíleně orientovat na jazykové 
potřeby dětí a  teenagerů. Reálie, kon-
krétní rysy a zajímavosti ze života ang-
licky mluvícího světa jsou tak například 
předávány osvědčenými a velmi oblíbe-
nými kvízy o Americe, Kanadě, Walesu, 
Skotsku, Irsku, Anglii, Austrálii a Novém 
Zélandu. Do příprav kvízů jsou zapojeni 
rodilí mluvčí jednotlivých zemí, kteří mají 
bohaté zkušenosti z pobytových táborů 

s  angličtinou, s  výukou a mentalitou 
dětí. Samozřejmě nezapomínáme, že 
jsou prázdniny, a  proto je jazyková 
část dne vždy v příjemné rovnováze 
s táborovými aktivitami.

Příměstské tábory s  angličtinou 
se konají vždy od pondělí do pátku 
v turnusech od 25.7. do 29.7. a od 1.8. 
do 5.8. Oba týdny zakončíme v 16 ho-
din vystoupením – malou ochutnáv-
kou toho, čemu se děti přes týden 
věnovaly. Na vystoupení jsou zváni 
rodiče účastníků, sourozenci, kama-
rádi a všichni přátelé angličtiny a ZŠ 
Bílovice nad Svitavou.

Organizátor pobytových a  příměst-
ských táborů s angličtinou Ron English 
Camp – www.ronec.cz

MGR. RONALD MARTINI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OŽIJE
V LÉTĚ ANGLIČTINOU

Valentýnský ples 8. 2. 2022, foto Ondřej Žižka
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“Ples jsem si strašně užila, ale nejlepší 
bylo, když jsme všichni skákali do vzdu-
chu a křičeli slova písniček, které znají 
všichni. Protože přesně v  ten moment 
si uvědomíte, že i  když máme svoje 
rozdíly, jsme všichni jenom lidi. A ať po 
nás ostatní chtějí, abychom se chovali 
sebevíc dospěle nebo zodpovědně, ve 
skutečnosti jsme stejně všichni v hlou-
bi duše děti – a navždy budeme... a to 
bylo v tu chvíli jediné, co bylo důležité.” 
Kateřina Dočkalová, IX.A

“Za mě moc podařený večer. Děkuji 
všem a hlavně škole, že to pro nás dělá.” 
Lada Králová, VIII.B

“Moc jsem si ples užila. Bylo to krásné. 
Myslím, že to bylo i  dobře vymyšleno 
a mám hodně krásných zážitků. Nic bych 
neměnila.” Žákyně, VIII.C

“Možnost sblížit se s  lidmi, které 
máme rádi a případně si zlepšit vztah se 
třídou. Přiučil jsem se spoustu nového, 
chování k dámě a  taneční kroky, které 
jsem nikdy předtím neuměl. Opravdu 
jsem si to moc užil.” Tobias Trenz, IX.A

“Za mě i ostatní si myslím, že to bylo 
super. Organizačně za 1 a už se těším na 
příště.” Michal Trnka, IX.B
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Jistě jste o ní už slyšeli. V roce 2018 se 
v naší základní škole podařilo ve spolupráci 
s obcí otevřít přípravnou třídu. V prvním 
roce byla zřízena pouze pro děti s odkla-
dem školní docházky a nyní, díky změně 
zákona, můžeme přijímat i děti předškol-
ního věku. Přednostně však přijímáme 
právě děti s  odkladem školní docházky 

a do maximálního počtu 15 dětí přijímáme 
i děti pětileté. Díky sníženému počtu dětí 
ve třídě se můžeme lépe zaměřit nejen na 
oslabené oblasti, ale i  případná nadání. 
Děti do naší přípravné třídy jsou přijímá-
ny na základě doporučení z PPP, případně 
SPC, což nám umožňuje ještě před začát-
kem školního roku připravit výuku tak, aby 
každé z dětí postupovalo ve výuce podle 
svých individuálních potřeb. Velkou výho-
dou přípravné třídy je její umístění v bu-
dově základní školy. To umožňuje dětem 
spontánně se seznamovat s chodem školy 
a  jejími zaměstnanci, s  chodem školní 
jídelny, družiny či odpoledních kroužků. 
Dětem tak odpadá stres z  nového pro-
středí, který je často doprovází s přícho-
dem do první třídy. Každodenní přípravou 
se nám daří rozvíjet všechny dovednosti 
a  znalosti potřebné do začátku školní 
docházky. Přípravná třída není však jen 
o učení, motivaci a přípravě k základnímu 
vzdělávání, ale i o pohybu, seznamování 

s  novými kamarády a  získávání nových 
zážitků a dovedností prostřednictvím her.

Zažíváme spoustu skvělých věcí, expe-
rimentujeme, tvoříme a bádáme. Napomá-
hají nám k tomu témata, kterými v průběhu 
školního roku postupně procházíme. Děti 
tak mohou nakouknout třeba do pravěku, 
cestovat po kontinentech celé Země, 

seznámit se s  vesmírem, zasportovat si 
během olympijských her, experimentovat 
s vodou, ledem i barvami, zkoumat lidské 
tělo a mnoho dalšího. Do první třídy se 
chystáme někdy zcela nápadně, a to když 
potřebujeme procvičit něco hodně důleži-
tého a nového, ale většinou si to děti ani 
neuvědomují. I na běžné procházce v okolí 
školy s  dětmi živě debatujeme o  všem, 
co vidíme, rozvíjíme nápady podle toho, 
co zrovna najdeme, pracujeme s barvami 
přírody, s geometrickými tvary v lidských 
výtvorech. I  pro někoho možná nudnou 
matematiku dokážeme vměstnat do řá-
dění v tělocvičně – dělíme se na skupiny, 
třídíme barevné míčky, měříme vzdálenost, 
počítáme body a spoustu dalšího. Učení je 
pro nás zkrátka zábava a témata se nám 
prolínají vším, co děláme.

Pokud se chcete o naší přípravné třídě 
dozvědět více, podívejte se na www.zsbi-
lovice.cz/pripravna-trida , kde máme k ná-
hledu prezentaci plnou fotografií a dalších 

informací, nebo se přihlaste prostřednic-
tvím e-mailu vespalcova@zsbilovice.cz na 
BESEDU PRO RODIČE na téma: 

Seznámení s přípravnou třídou aneb 
jak všestranně připravit dítě na 
vstup do první třídy, která se usku-
teční on-line 30. 3. 2022 od 17:30 h.

Moc nás těší váš každoroční velký zájem 
o přípravnou třídu! Přihlášky spolu s do-
poručením z  PPP či SPC můžete zasílat 
na reditel@zsbilovice.cz do 31. 5. 2022.

MGR. KATEŘINA VESPALCOVÁ
MGR. ZDEŇKA PÁROVÁ 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Porovnání práce žáka na začátku školního roku 
a na jeho konci.
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V  minulosti probíhala výchova dětí 
na základě pozorování rodinných vzorů 
a přisvojování jasně definovaných pravi-
del. Dnes je situace jiná a výchova dětí 
se stává samostatnou vědeckou disci-
plínou s  multidisciplinárním přístupem. 
Faktem je, že žijeme v  době blahobytu 
a jen málokterý rodič si dokáže uvědomit 
důležité faktory budoucího směřování 
a rozvoje dítěte, jako jsou banální vjemy 
a prožitky, které dítě zažije ve věku do 10 
let (kritickým obdobím jsou první 3 roky 
života). Viditelné vzory chování v  okolí, 
přístup rodičů k  různým situacím nebo 
např. schopnost poprat se, znatelně for-
mují budoucí chování a úspěch v životě.

Základní podstata sportovní přípravy 
a konfrontace formou soutěžního prostře-
dí úspěšně simuluje širokou škálu životních 
situací. Sport nabízí komplexní rozvoj v ob-
lasti technické, fyzické, taktické a mentální 
dovednosti. Pomáhá rozvoji sociálních 
vazeb, a hlavně poskytuje reálnou zpět-
nou vazbu ve formě sportovního výsledku. 
Obdobně jako ve škole, v  práci, rodině 
apod. se nejprve musíme naučit porozu-
mět dané problematice, osvojit si řešení, 
strategicky zvolit přístup a  správně se 
soustředit na výkon. Výsledek je pak dán 
úměrou úsilí ve všech těchto oblastech. 
A pokud k tomu ještě přidáme fair-play, 
získáváme tzv. návyk radosti z  činnosti, 
který oproti opojení z výsledku přetrvává 
dlouhodobě, a  hlavně každého jedince 
motivuje k  dalšímu překonání překážky 
(důležitá psychologická stránka rozvoje).

Rodiče ve sportovní přípravě hrají stejně 
důležitou roli jako je tomu např. v přípravě 
do školy. V  dnešní době jsou sportovní 
aktivity vhodným řešením problému bla-
hobytu, kdy převládá pohodlnost dopravy 
autem, celodenní sezení ve škole, u po-
čítače, televize apod. Na významu tak 
roste taktická i mentální příprava, která 
vyžaduje dlouhodobý zájem dětí a hlavně 
rodičů o danou sportovní disciplínu. Malá 
podpora a  častá změna sportu, popř. 
zájmového kroužku v  krátkém období 

nedovolí usazení návyků a rozvoj volních 
vlastností jako jsou vytrvalost, zodpověd-
nost, cílevědomost atd.

Sportovní klub karate KODOKAI BRNO 
z. s., který se prioritně věnuje sportovní 
přípravě dětí v  Bílovicích nad Svitavou 
a  blízkém okolí, pracuje se všemi prvky 
rozvoje a  navazuje na propracovanou 
japonskou filozofii (KO – původní; DO – 
cesta; KAI – škola) v přípravě dětí na život. 
Drží se zásad cesty přirozené a otevřené 
výuky, která následuje základní principy 
a zároveň respektuje současný stav vývoje 
a  poznání. Věnuje se rozvoji dospělých, 
mládežnických, ale především dětských 
sportovců, u kterých ještě dochází k do-
tváření osobnostních charakteristik.

Jedním z prvků rozvoje sportovců jsou 
soutěže, jež jsou u začínajících dětí často 

nedostatečně podporovány. Přitom právě 
konfrontace v rámci sportovních pravidel 
a v duchu fair-play přináší nejbezpečněj-
ší formu rozvoje dětské osobnosti. Pro 
nejmenší a začínající sportovce musí být 
soutěže vhodně přizpůsobeny. Historicky 
první soutěž dětského poháru talentů ka-
rate se uskutečnila v roce 2015 v tělocvič-
ně ZŠ Bílovice nad Svitavou. Od té doby se 
tento systém přípravy a soutěží rozšířil po 

celé České republice. V loňském roce na 
Mistrovství ČR začátečníků v karate uspěli 
z Bílovic závodníci Karolína Konopčíková 
(7 let) a Matyáš Lužný (8 let) se ziskem 
prvního a třetího místa.

I přes situaci kolem pandemie má náš 
klub v roce 2021 nejlepší sportovní úspě-
chy v  historii. Sportovní mládež z  Bílo-
vic, Kanic, Řícmanic a Babic se účastnila 
v druhé polovině roku 15 turnajů, a to od 
regionálních, celostátních až po Mistrov-
ství České republiky. Celkově KODOKAI 
dosáhl neuvěřitelných 151 medailí, z toho 
40 zlatých. Vynikající výsledky si připsali 
také Matyáš Konopčík, Natálie Kellerová, 
Vojtěch Lužný, Tomáš Slabý a další. Náš 
klub se tak zařadil mezi 3 nejlepší spor-
tovní kluby olympijského karate v Jihomo-
ravském kraji.

Z  pohledu profesionálního sportovce, 
který dosahuje sportovního vrcholu kolem 
30 let života, jsou tyto úspěchy drobnými 
krůčky. Ovšem z pohledu rozvoje osob-
nosti konkrétního jedince útlého věku se 
jedná o velké mezníky. Dítě se na své cestě 
učí překonávat překážky, bojuje s neúspě-

chem, vytváří si sociální vazby, osvojuje 
si návyky, které pak vedou k pravidelné 
činnosti. Ale především si vytváří touhu 
po radosti z činnosti. Pokud nás něco baví, 
děláme to rádi a je jedno, kolik času tomu 
věnujeme. A to je cestou “DO” k úspěchu, 
která se přenáší do všech životních situací.

ING. VÍT ŠTENCEL,  
SPORTOVNÍ KLUB KARATE  

KODOKAI BRNO Z. S. 

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
K ÚSPĚŠNÉ CESTĚ ŽIVOTEM

Zleva Vojtěch Lužný, Matyáš Lužný, Karolína 
Konopčíková, 1. kolo krajského poháru talen-
tů JSK ČSKe – Tišnov, foto Vít Štencl
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BylinkovázastaveníKonec zimy nás často překvapí svou 
silou. Paní Zima se většinou ještě vzcho-
pí a udělí nám pár ledových a mrazivých 
šťouchanců. Kdo se ale bude chtít prá-
vě teď nechat přesvědčit optimismem 
a vyhlížet v trávě první jarní vitamíny, 
bude odměněn. Někdy to chce trochu 
trpělivosti a pod nohy poněkud zaostřit, 
ale určitě to stojí za to. Odměnou za 
trochu hledání mi byla letos už kolem 
10. února skvostná nálož čerstvého býlí. 
Tolik zázraků jsem ani sama nečekala. 
Chce to aspoň malou naději… a jde to!

JAKÉ ČERSTVÉ BYLINKY  
SI MŮŽEME VYCHUTNAT  
V ÚNORU NEBO BŘEZNU?

1. kandidátem na bohatou porci vita-
mínů je šťovík kyselý. Je to spolehlivý 

každoroční otužilec a nenechá se zimou 
zastrašit. Někdy se stane, že mu mráz 
jeho odvahu poněkud „osladí“ a lístky mu 
povadnou. Tenhle borec se však snadno 
vzchopí, jakmile přijde pár teplejších dní 
nad nulou. A pak už stačí jen sklízet! Je 
to jeden z  nejlepších pozdně zimních 
úlovků pro chuťové pohárky. Domácí 
chleba s tvarohem a solí ochutí na konci 
zimy přímo božsky!

2. horkým favoritem na cenu odváž-
livce roku je sedmikráska obecná. 

Ačkoli se jí přezdívá „chudobka“ a  je 
mezi jedlými kytičkami spíše Popelkou, 
obsahuje mnoho minerálních látek, vi-
taminů a posiluje přirozenou obranys-
chopnost. Její najemno pokrájené lístky 
se dají v kuchyni báječně využít, jsou 
však trochu tužší, a tak doporučuji na 
talíř především čerstvé sedmikráskové 
kvítky. Nádherně ozdobí i  jednoduchý 
pokrm – a ten pocit! Jedlé kvítí v únoru!

3. a tak trochu ještě nesmělá a nejistá 
je v této době smetanka lékařská. 

Najít ji je snadné, ačkoli se ještě trochu 
brání. Její první lístky jsou jemné a výbor-

né, i když v únoru bývají ještě malé. Zato 
v březnu už si smetanka dodá kuráž a mává 
na nás z mezí sama. Čaj z pampeliškových 
lístků je známý čistič těla i životabudič, ale 
v téhle době si je asi nejvíc vychutnáte na 
domácím chlebu s tvarohem a vajíčkem… 
snídaně hodná krále!

4. místo v kategorii „Otužilci“ patří naší 
české, planě rostoucí dobromysli, ně-

kdy označované též jako oregano, i když 
tento název sluší spíše její středomořské 
aromatičtější verzi.  "Dobrá mysl" se na 
konci zimy hodí, a tak si její čerstvé líst-
ky můžeme již nyní užít ve voňavém čaji, 
nebo se pokochat zelenou barvou a ozdo-
bit jimi těstoviny či pečivo. Ólalá! 

5. bylinkou, kterou už v únoru nezastaví 
ani ledová krusta, je petrželka. Sice jí 

už brzy zjara dojde dech a bude potřeba 
vysadit jí pro letošní rok znovu, ale nyní, 
ještě v době mrazu, sněhu a náledí, se její 
první kadeřavé lístečky hodí. Loňské rost-
linky vyrazí po zimě ze země i třeba v truh-
líku na balkóně nebo terase a podobně je 
na tom i třeba mangold. Chuť petrželky je 
nezaměnitelná a její antibakteriální vlast-
nosti i hojnost zdraví prospěšných látek 
nám budou jistě k užitku!

6. místo jsem vyhradila té nejvoňavější 
ze zde uvedených bylinek –meduňce. 

Už začátkem února dokáže tak neuvěři-
telně načechrat svoje lístky, že je jejich 
zeleň až dojemná. Ty pak stačí jen lehce 
promnout mezi prsty a  vůně nás oblaží 
natolik, že zapomeneme, že je za oknem 
ještě mráz. Tak šup s meduňkou do kon-
vičky a vychutnat si to blaho…

7. aktuálním tipem na přísun zdraví do 
těla v té nejčistší podobě je ptačinec 

žabinec. Zatímco ho někteří zatracují coby 
urputný plevel, jiní si na něm pochutnávají 
nebo ho používají jako léčivku. Tato křehká 
bylinka má chuť podobnou hrášku a  je ji 
možné použít čerstvou k přípravě salátů, 

pomazánek, omelet, zkrátka kamkoli je 
libo. Výhodou ptačince je, že je čerstvý 
hojně k mání skoro celý rok, tedy většinou 
i v zimě. A zadarmo!

8. statečným (statečnou) se stává šal-
věj. Je to bojovnice původem ze Stře-

domoří, ale s naší zimou se pere vskutku 
hrdinsky. I v březnu dokáže poskytnout 
svoje lístky k našemu prospěchu a ačkoli 
obsah jejích zdraví prospěšných látek 
není v této době tak úžasný jako v létě, 
chuťově je i teď ve skvělé kondici. Nechá 
se podložit pod maso, do omáček, k cibuli 
nebo přidat do čaje. A navíc nám její an-
tibakteriální vlastnosti mohou být v této 
roční době skvělou podporou.

Tak ať už vyrazíte na vycházku nebo 
se třeba jen projdete po zahradě, ne-
zapomeňte se už i teď porozhlédnout 
po pokladech na váš stůl. Kéž vám jed-
lé býlí pomůže přehoupnout se směle 
směrem k jaru. Užijte si to!

LENKA ŠICNEROVÁ, bylinkalenka.cz 

OSM STATEČNÝCH
ANEB CO SI TEĎ NAJDEME VENKU NA TALÍŘ

Hned na počátku jara nám příroda nabízí 
první bylinky pro zdraví, foto Lenka Šicnerová
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Vstoupili jsme do nového roku, roku 
2022. Stále nás omezují opatření proti 
covidu, stále se musíme vypořádávat 
s negativy, které nám tato doba přináší. 
Máme ale také radost z těch dobrých zjiš-
tění! Tím hlavním je, že nás zpívání stále 
baví a zpívat chceme. V současné sezóně 
jsme se snažili přinést našim posluchačům 
radost při jakékoli možné příležitosti. Stalo 
se tak už v srpnu 2021, kdy jsme uskuteč-
nili na zahrádce Obecní hospody koncert 

nesoucí název Letní koncert. Bílovice nad 
Svitavou jsme reprezentovali samostat-
ným sborovým koncertem v  synagoze 
na Rousínovském divadelním a folklorním 
festivalu. Od tamního publika se nám ve 
středu 18.  srpna 2021 dostalo vřelého 
přijetí a  upřímného potlesku. Těšily nás 
ovace od zaplněného náměstí při Soused-
ských slavnostech v září 2021, kde jsme 
se publiku představili v novém sborovém 
oblečení, za doprovodu nového sboro-

vého nástroje – stage piana, které jsme 
mohli pořídit díky finančnímu příspěvku 
naší obce. Odzpívali jsme krásný koncert 
v  Adamově, který proběhl 10.  listopadu 
2021 v  bývalých prostorách ředitelství 
ADASTu, nyní prostorách firmy Romex s.r.o.

Po dvou letech jsme se vrátili v pondělí 
27.  prosince 2021 do kostela svatého 
Cyrila a Metoděje u nás v Bílovicích nad 
Svitavou a uskutečnili krásný tradiční vá-
noční koncert. I když byl vstup kontrolován 
na základě protiepidemických opatření, 
zaplnily se k našemu překvapení všech-
ny lavice. Od konce února 2022 se již 
můžeme scházet v plném počtu. Pilně se 
připravujeme na Poetický koncert, který 
bude ve středu 30. března 2022 v 18:00 
v galerii Alfa a následně 13. dubna 2022 
v Adamově. Těšíme se na koncertní výlet 
do Rousínova v  neděli 17.  dubna 2022, 
na muzikálový koncert v květnu i aktivity 
následující. Děkujeme všem našim věrným 
posluchačům, paní Kamile Dohnalové za 
zázemí, které poskytuje našim zkouškám, 
a především našemu sbormistrovi – panu 
MgA. Davidu Křížovi, který nás chmurným 
covidovým obdobím, plným překážek 
a  distančního setkávání, provedl s  jeho 
typickou klidnou myslí a  neutuchajícím 
optimismem.

Těšíme se na setkání s vámi při našich 
koncertech.

ZA VÝBOR SPS BRONISLAV
OLGA LOŠŤÁKOVÁ 

ZPÍVALI JSME, ZPÍVÁME

SPS Bronislav na koncertě v synagoze  
v Rousínově 18. 8. 2021, archiv SPS Bronislav

A BUDEME ZPÍVAT

Téměř celé letní prázdniny nabízí LK 
Lesní skřítci příměstské tábory pro děti ve 
věku 3–7 let. První tábor bude bádavá vý-
prava do světa nejrůznějších experimentů, 
na dalších táborech se děti setkají s téma-
ty: zvířata naší krajiny, indiánská stezka, 
dobrodružství s Tlakovou patrolou, čtyři 
živelné bytosti a v tuto chvíli další tábory 
ještě připravujeme…

Od září přijímáme nové děti. Pokud uva-
žujete o lesním klubu coby formě vzdělá-
vání pro vaše děti, přijďte zažít „dny na 
zkoušku“, a vyzkoušet si tak, jak prožívají 
děti s průvodci jarní dny.

MICHAELA MARESOVÁ 

 www.lesniskritci.cz  LesniSkritci

Zveme vás na koncerty v kostele 
sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích 
nad Svitavou:

10. 4. v 18.30 hod Láska opravdi-
vá – mužský pěvecký sbor zazpívá 
pravoslavné zpěvy pašijového týdne

29. 5. v 17.00 hod Jiří Lang (var-
hany) a Zdeněk Junák (přednes) – 
varhanní skladby se budou prolínat 
s přednesem z díla Jiřího Suchého, 
Františka Novotného, G. M. Hopkinse 
a Jana Rybáře

MARIE VÁCOVÁ 

POZVÁNKA
NA KONCERTY

LÉTO U LESNÍCH SKŘÍTKŮ
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Letošní školní rok jsme na Lišce odstar-
tovali opět s  širokou nabídkou kroužků 
různých zaměření. Vedle stálic jako je 
vaření, rybářský kroužek a  elektrodílna 
jsme zpestřili nabídku o divadelní kroužky, 
angličtinu pro děti, parkour. Od 2. pololetí 
můžete děti přihlásit také na „Akrobatic-
kou gymnastiku“, což je esteticko-koor-
dinační sport, který zábavným a zdravým 
pohybem posílí celé tělo i mysl.

Pokud u svého dítěte pozorujete nad-
šení pro divadlo, kostýmy, kreativitu či 
snad přímo herecký talent, přihlaste ho 
do kroužku “Divadlo pro předškoláky” 
pro věkovou skupinu 5–7 let (pondělí 
14:00–15:00) anebo pro starší 7–12 let 
“Rozehraj se!” (16:30–18:00). A protože 
jsme chtěli vědět, jak divadlo dělají profí-
ci, pozvali jsme si divadelní skupinu Kača 
a Kača přímo do kroužku. Moc děkujeme 
za interaktivní představení “Zašeptej 
krutidráp a poletíme do Afriky”, které 
jsme si moc užili i s rodiči.

I nadále dva dny v týdnu – úterý a čtvr-
tek – probíhá v  sále Lišky miniškolka 
Maceška pro děti od 2 let, kde si mohou 

postupně a  nenásilně zvykat na pobyt 
bez rodičů a připravit se tak na pohodový 
vstup do mateřské školy. Chcete se při-
pojit? Napište na jana.blatna@luzanky.cz.

Venku se pomalu začne oteplovat 
a všichni si budeme chtít užívat více pří-
rody a vůni jara. Pokud půjdete s dětmi na 
procházku do bílovických lesů, můžete si ji 
zpestřit na Cestě bájných zvířat.

Mnoho starých legend i příběhů dáv-
ných kultur vypráví o  magické síle zví-
řecích postav. Lidé věřili, že uctívaná 
zvířata jim dokáží propůjčit některou 
ze svých schopností jako vytrvalost, 
schopnost pohledu z  jiné perspektivy, 
sílu či odvahu, a  zároveň mohou být 
naši učitelé i průvodci, kteří nám přináší 
velkou moudrost, radu i ochranu. Vybrali 
jsme několik z nich, které v našich lesích 
můžeme potkat i dnes. Na několika zasta-
veních se setkáme s  jejich výjimečnými 
vlastnostmi a díky jednoduchým úkolům 
zjistíme, které zvíře nám je svou charak-
teristikou blízké.

Trasa bude probíhat od 27. 2. do 3. 4. 
a povede od Minigolfu Liška k rozhledně. 

Více informací obdržíte po přihlášení na 
www.liska.luzanky.cz/Akce.

Zahájení sezóny na minigolfovém 
hřišti plánujeme v  sobotu 2.  4. 2022. 
Pokud půjdete kolem, jistě nás uvidíte 
při nějaké činnosti, která nám pomůže 
vylepšit, opravit a  zpříjemnit areál. Mů-
žete si u nás oddychnout nejen při hraní 
minigolfu, zastřílet si lukem na terč, ale 
klidně jenom posedět s kávičkou, limčou 
a nějakým malým mlsáním. A pokud jste 
učitel/ka, zveme vaši třídu na školní výlet 
s hraním minigolfu anebo můžete zkusit 
nové výukové programy, díky nimž se děti 
dozví hravou formou více o příběhu Lišky 
Bystroušky a jejím autorovi R. Těsnohlíd-
kovi, kteří prostě do Bílovic patří. Více na 
www.minigolfliska.luzanky.cz.

Do našeho týmu stále hledáme posily, 
pokud máte pozitivní pohled na svět, 
umíte komunikovat a máte chuť se přidat, 
neváhejte a ozvěte se nám na jana.blat-
na@luzanky.cz!

V případě, že už plánujete léto, vězte, že 
naše příměstské tábory se plní, ale stále 
ještě je možnost se přihlásit na tábory:

“Staň se hrdinou” v termínu 18.–22. 7. 
2022, který pro vás připravuje tým slo-
žený z lektorů výtvarného, dramatického 
kroužku a parkouru, takže program bude 
pestrý a určitě je na co se těšit. Vydáme 
se na hrdinskou výpravu, kde objevíme 
naše superschopnosti. Budeme se bavit 
nejen o tom, co hrdinu dělá hrdinou, ale 
zároveň překonáme zkoušky, které otes-
tují naše tělo i mysl. Posílíme trpělivost, 
odvahu, sebevědomí i vzájemnou důvěru 
vůči sobě či skupině.

“Karlík a továrna na čokoládu” v ter-
mínu 25. – 29. 7. 2022. V bílovických lesích 
se totiž skrývá tajemství Willyho Wonky 
a místní Umpalumpové budou řádit v ryt-
mu hudby, možná i  prozradí recept na 
vlastní čokoládu.

“Asterix a Obelix” v termínu 1. – 5. 8. 
2022. Hrdá skupina neohrožených Galů 
neustále musí bojovat o  své místo na 
Zemi proti zdatným Římanům. Ale není 
vše jenom o zdatnosti, ale také o důvtipu, 
zábavě a dovednostech.

Děkujeme, že se opět můžeme potkávat 
s vašimi dětmi a těšíme se i na vás, třeba 
na minigolfu.

MARKÉTA ŠENKOVÁ 

STŘÍPKY Z LIŠKY



42. ročník závodu Vánoční běh Ru-
dolfa Těsnohlídka proběhl v  sobotu 
4.  prosince 2021 po dvou letech ob-
vyklým soubojem běžců na trati místo 
virtuálního soupeření v prosinci 2020. 
Start/cíl závodu byl pod pomníkem 

B. Polanského u tzv. Smrtelky, kousek za 
studánkou Leoše Janáčka.

Registrace závodníků proběhly částeč-
ně elektronicky předem a částečně až na 
místě (a  ráno v sokolovně). Mrazivá noc 
pomohla měkkým úsekům tratí.

Do nejmladších kategorií dorazilo se 
svými rodiči, případně s  trenéry, dost 
dětí. V  nejmladší předškolní kategorii 
startovalo třináct dětí a nejmladší byla 
dvouletá Julinka Černá z Brna. Děti bě-
žely sto metrů po lesní cestě k vodní 
nádrži. Vyhrála Natálie Dvořáčková za 
45 sekund z Mor. Krumlova, druhá Si-
mona Okáčová a třetí Matěj Tesař, oba 
z Bílovic nad Svitavou.

Další vystartovalo Nejmladší žac-
tvo 1 v počtu dvanácti, na trať dlouhou 
400 metrů, vedoucí po cestě nahoru, 
přes dřevěný most pod hrází a násled-
ným seběhem z cesty po cestičce na 

PO DVOU LETECH NAOSTRO
VÁNOČNÍ BĚH
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I  přes nestabilní situaci s  výskytem 
několika epidemických vln se v roce 2021 
podařilo uskutečnit pět ze šesti plánova-
ných běžeckých závodů v obcích mikrore-
gionu Časnýř. Všem organizátorům náleží 
poděkování za jejich práci s  pořádáním 
běhů. Je načase si uplynulý první ročník 
stručně zrekapitulovat. Celkem se ales-
poň jednoho závodu zúčastnilo 61 občanů 
daných obcí (38 mužů, 23 žen). Největší 
zastoupení zaznamenaly s 25 běžkyněmi 
a běžci Bílovice n. Sv. Mezi muži se nena-
šel žádný, který by absolvoval všech pět 
závodů, naopak mezi ženami se našly hned 
dvě takové – K. Drncová z Kanic a H. Kiela-
rová z Bílovic n. Sv. Vítězům individuálních 
kategorií přísluší titul „běžeckého krále/
královny Časnýře“, v obou případech míří 
do Řícmanic (tab. 1). V pořadí obcí uspěly 
Bílovice n. Sv. (tab. 2). Individuální ocenění 
za rok 2021 budou předána po skončení 
prvního závodu nového ročníku 2022.

MEDAILOVÉ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ MUŽI
1. Tomáš Hrnčíř Řícmanice 383,0
2. Petr Kolář Kanice 376,6
3. Petr Kovář Kanice 356,4

MEDAILOVÉ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ ŽENY
1. M. Tollarová Řícmanice 340,0

2. Hana Kielarová Bílovice n. S. 326,1
3. Klára Drncová Kanice 306,3

MEDAILOVÉ POŘADÍ OBCÍ
1. Bílovice nad Svitavou 2440,5
2. Kanice 2039,1
3. Řícmanice 1387,0

Kompletní výsledky všech zúčastně-
ných jsou k  dispozici na https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1ZO0voy-
brq7rqYRH7efFno-fVLwDamuuW/edi-
t?usp=sharing

POHÁR O BĚŽECKÉHO KRÁLE  
A KRÁLOVNU ČASNÝŘE 2022

V probíhajícím roce 2022 je opět pláno-
váno šest běžeckých závodů na různých 
místech v  různých termínech (viz dále). 
Loňský rok ukázal, jak krásné běžecké tra-
sy náš region nabízí. Závody lze pojmout 
různým způsobem, dosažené výkony 
nejsou tím nejdůležitějším a pozitivní at-
mosféra je na nich nezávislá. Hodnocení 
Poháru dozná následujících změn – v první 
řadě se bodový zisk v rámci ženské kate-
gorie bude vždy vztahovat k nejlepšímu 
ženskému času (nikoliv absolutnímu). Dru-
hou změnu představuje závěrečné bodové 
vyhodnocení, do kterého vstoupí čtyři 

OHLÉDNUTÍ ZA POHÁREM O BĚŽECKÉHO
KRÁLE A KRÁLOVNU ČASNÝŘE 2021

nejlepší výkony z šesti možných (namísto 
současných pěti).

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH ZÁVODŮ 
POHÁRU O BĚŽECKÉHO KRÁLE 
A KRÁLOVNU ČASNÝŘE 2022

Jarní běh
2. 4. 2022, 7,4 km, Bílovice n. Sv. (Palac-
kého údolí), http://behy.bilovice.info/
jarni_behy.php

Ochozská tretra
jaro 2022, 7 km, Ochoz u Brna (fotbalo-
vé hřiště), https://www.facebook.com/
Ochozsk%C3%A1-tretra-1145247932 
43387/

Běh za sklínkou medu
1. 5. 2022, 7,6/14,7 km, Kanice (staré hřiště 
na Bukové), http://nezadal.wz.cz/hr/

Řícmanická močílková desítka
4. 6. 2022, 10 km, Řícmanice (sokolské 
cvičiště)

Sokolský běh republiky
28. 10. 2022, 6,9 km, Babice n. Sv. (soko-
lovna), https://www.behrepubliky.cz/
babice/r50

Vánoční běh R. Těsnohlídka
10. 12. 2022, 6 km, Bílovice n. Sv. (Palac-
kého údolí), http://behy.bilovice.info/
vanocni_behy.php

MARTIN ŠERÁK 



palouk pod pomníkem. První doběhly 
do cíle opět holky Thea Žáčková a Ad-
riana Homolová (obě z  Open Cycling 
Academy) za 1:30, resp. 1:45 minut, třetí 
skončil Michal Přidal z Komety Brno.

Nejmladšího žactva  2 narozeného 
2012–2013 bylo jen o trochu méně než 
žactva jedničky a  běželi stejnou trať. 
Tuto kategorii už vyhrál domácí zá-
vodník, a to Jakub Okáč z atletického 
oddílu, za 1:17 minut. Ne náhodou se 
fanouškům basketbalu vybaví jméno 
Jiří Okáč, bývalý brněnský basketbali-
sta a trenér. Na druhém a třetím místě 
doběhli dvojčata Filip a Dominik Durnovi 
z AC Moravská Slavia (1:23 a 1:26).

Krátce po doběhu žactva vystarto-
valy na stejnou trať dívky z kategorie 
přípravka. Byla to první kategorie s od-
dělenými starty a  hodnocením dívek 
a hochů. Doběh prvních tří dívek byl vel-
mi vyrovnaný. Vešly se do pěti sekund. 
Vyhrála Eliška Knotková (AC Mor. Slavia) 
před Emma Arrufi (VSK Univerzita Brno) 
a Veronikou Řehákovou (AC Moravský 
Krumlov). V této kategorii bohužel ne-
měly Bílovice zastoupení. Následovali je 
chlapci ve stejné kategorii, ale tentokrát 
už s domácími atlety. Vyhrál David Fuj-
cik (VSK Univerzita Brno) za 1:12 minut 
před domácím Ondřejem Krátkým a To-
biasem Žáčkem (Open Cycl. Academy).

Do kategorie mladšího žactva dorazila 
bohužel jen jedna žačka (dívka), ale deset 
kluků. Tito všichni běželi modře značenou 
trať dlouhou 750 metrů. Vedla po cestič-
ce nahoru přes cestu od mostu, dále po 

úzké cestičce do lesa, kde se běžci museli 
prudce otočit a utíkat nad hráz retenční 
nádrže. Pak už jen vyběhli kousek po cestě 
a zpátky na cestičku, kterou vyběhli hned 
po startu. Vyhrál Šimon Ellinger z Blanska 
(AK Ludvíka Daňka) za 2:10 minut, před 
domácím atletem Tomášem Mezerou 
a Matyášem Prokopem z druhého blanen-
ského klubu AK Blansko (časy 2:20 a 2:22).

Ve starším žactvu byl početní stav té-
měř opačný. Starší žákyně byly čtyři a žáci 
jen dva. Čekala je trať dlouhá 900 metrů, 
která byla téměř stejná jako 750metrová 
trať, ale místo ostré otočky a utíkání zpět, 
museli běžet dále do lesa do prudkého 
kopce, pak pokračovali podél mladých 
stromů zpět a seběhem se napojili opět 
na 750metrový okruh. Ze starších žákyň 
doběhla první Lucie Heřmanová za 3:47 
minut z AK Olymp Brno těsně před Stelou 
Tomanovou z Orla Vyškov. Za nimi s odstu-
pem jedenácti sekund doběhla Adéla Foj-
tová z Lokomotivy Břeclav. Ze dvou žáků 
zvítězil Denis Ellinger z AK Ludvíka Daňka 
Blansko před domácím Janem Tollarem (SK 
Radiosport Bílovice nad Svit.) časech 3:42 
a 3:43 minut.

Dorostenky nedorazily žádné, jak už 
to často bývá, a dorostenci byli jen dva. 
Dorostenci běželi stejnou trať jako starší 
žactvo, ale dvakrát, takže kopcovitých 
1800 metrů s otáčkou u startu/cíle. Albert 
Chmelík ze TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 
zvítězil v čase 7:27 minut s velmi výrazným 
náskokem tři minut na Jana Lišku, také 
domácí atlet.

Ženy a muže čekala kopcovitá trať dlou-
há šest kilometrů, která doznala drobné 
úpravy oproti loňsku u  rozhledny Liduš-
ka. Ženy a  muži stejně jako předchozí 
kategorie museli vyběhnout nahoru na 
cestu, ale pak seběhli přes dřevěný most 
a připojili se na zelenou turistickou trasu. 
U  památníku Prvního vánočního stromu 
bylo bahno zmrzlé. Zelená je dovedla 
k rozcestníku Resslův pomník, kde odbočili 
po žluté značce do Těsnohlídkova údolí. 
V horní části je původní pevná cesta, ale 
v dolní části údolí byla cesta lesními děl-
níky výrazně upravena (rozšířena) kvůli 
těžbě a svozu stromů (asi nejen kůrovec). 
Díky nízké teplotě byl hliněný terén rela-
tivně pevný, a tak nebyl vážnější problém 
přeskakovat potok křížící cestu. Kolem 
Těsnohlídkova pomníku běžci doběhli na 
začátek údolí, kde museli odbočit doprava 
do velmi prudkého kopce a vyběhnout až 
k rozhledně Liduška. Od rozhledny běželi 
doprava kolem modřínové plantáže, aby 
po půl kilometru mohli odbočit prudce 
doleva na cestu mezi pasekami (výhled do 
Palackého údolí). Před doběhnutím na tzv. 
Vyhlídkovou lesní cestu měli běžci odbočit 
na úzkou cestičku doprava dolů, ale i přes 
fáborky a barevné šipky na stromech a na 
cestě odbočku někteří minuli a museli se 
více či méně vracet. Navazující seběh, kte-
rý byl asi nejpříjemnějším úsekem závodu 
díky měkkému lesnímu podkladu (jehličí, 
mechy, listí, …) je dovedl zpět na Vyhlíd-
kovou cestu. Závodníkům už stačilo po 
cestě doběhnout k cestičce vedoucí k cíli 
a tu co nejrychleji seběhnout.

Nejrychlejším mužem byl zkušený triat-
lonový veterán Filip Ospalý (10× Mistr ČR 
a 4× Mistr Evropy v olympijském triatlonu, 
vice-mistr světa a 7x vítěz závodu Iron-
-man 70.3,…) v  čase 23:17 minut před 
zkušeným brněnským běžcem Lukášem 
Souralem (23:21) za VSK Univerzita Brno 
a dalším dobrým běžcem Filipem Adám-
kem (23:22) za KOS Tesla Brno. V rámci 
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Vánoční běh naostro, foto Miroslav Nosek
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zákazu) se usnesl náš sbor zákaz ten pro 
vždy dodržovati a  neuspořádati žádné 
církevní Florianské oslavy, jelikož tato čistě 
církevní oslava nemá s hasičstvím pranic 
společného a jest vlastně původu němec-
kého a  stála sboru každoročně mnohdy 
i značných zcela zbytečných výloh, čímž 
pokladna sboru po celé ty léta byla znač-
ně poškozena. – Odstraněním této oslavy 
odstraněna jest i nesvornost ze sboru, ne-
boť Florianská oslova byla vždy původem 

Hasiči 1926 BnS, archiv SDH Bílovice nad Svitavou

celoročního poháru O  krále a  královnu 
mikroregionu Časnýř zvítězil Tomáš Hrnčíř 
(26:35) z Řícmanic před Martinem Šerá-
kem (27:11) ze Sokola Bílovice nad Svit. 
a Petrem Matulou (27:14) z SK Radiosport 
Bílovice nad Svitavou.

Mezi ženami o (předním) pořadí neroz-
hodovaly sekundy jako u mužů. Zvítězila 
Barbora Názlerová v  čase 27:25 minut 
z AC Moravská Slavia před Natálií Mráz-

kovou (29:21) z AK Olymp Brno a Eliškou 
Vlachovou Hutovou (30:19) z  týmu 2B 
Winner. V rámci poháru Časnýře vyhrála 
čtvrtá Šárka Tomašovová (30:40) z Bílovic 
nad Svitavou před Lucií Matulovou (31:23) 
a Markétou Tollarovou (31:34), obě z SK 
Radiosport Bílovice nad Svitavou.

Všichni závodníci si po doběhu mohli 
dát teplý čaj a  české buchty, které vě-
novala Bílovická pekárna, díky. Závodu se 

zúčastnilo 107 spokojených závodníků. 
Závodníky jsme odměnili díky sponzo-
rům, a to především: obchod Sanasport, 
obec Bílovice nad Svitavou, čerpací sta-
nice FORS CS, MyBuddy e-shop, firma 
Trusted Network Solution, Quatro Print, 
Primis, EXPIstudio a další.

Výsledky, informace na webových 
stránkách behy.bilovice.info.

MARTIN ŠERÁK  

Konec I.  světové války a vznik Česko-
slovenské republiky přinesl velké změny 
nejen do celé společnosti, ale i do bílovic-
kého hasičského sboru. Ve funcích skončili 
jeho dlouholetí představitelé, starosta 
Josef Tepera i náčelník sboru Antonín Kar-
tous (který byl souběžně v letech 1908–17 
starostou obce). Starostou byl počátkem 
roku 1919 zvolen Jan Drahovzal, náčelní-
kem Antonín Trnka, Tepera byl jmenován 
čestným starostou.

Začátky republiky byly spojeny s odmí-
táním katolické církve, která byla viněna 
ze spojenectví „trůnu a oltáře“ v zaniklé 
habsburské monarchii, a  tyto nálady se 
projevily i mezi hasiči. Již v únoru 1919 bylo 
v kronice zapsáno striktní rozhodnutí žup-
ního výboru, podle kterého se „Žádný sbor 
nesmí účastniti žádných církevních parád 
a slavností, jak to bývalo dříve, což jest 
pro sbor nedůstojné a který sbor by tak 
učinil, bude s ním naloženo jako se sborem 
neorganizovaným.“ Ne všichni členové se 
s takovým rozhodnutím ztotožnili, v dubnu 
1919 starosta navrhuje, aby „na Floriánka, 
jak obyčejně sbor účastnil se kostelní slav-
nosti“, což patrně nebylo odsouhlaseno, 
a tak bývalý starosta Kartous dal alespoň 
na tento svátek sloužit za hasičský sbor 
mši, což bylo některými „pokrokovými“ 
bratry odsuzováno. O celé věci podrobně 
promluvil jednatel při zprávě za rok 1919: 
„Na základě tohoto (pozn. Lata – župního 

rozdvojení sboru na dvě strany, z kterých 
bohužel vždy musela podlehnout strana 
mající zájem čistě hasičský na zřeteli.“ 
Zákaz účasti sboru na církevních slavnos-
tech se tedy prosadil a v tomto směru je 
symptomatické, že na později zbudované 
zbrojnici není zobrazen sv. Florián, ale sv. 

Jiří, který však spíše než křesťanského rytí-
ře, připomíná slovanského bohatýra. Hasiči 
se naopak začali účastnit oslav konaných 
na paměť upálení mistra Jana Husa.

V roce 1919 byla zavedena další forma 
členství, a sice vedle činného a přispívají-
cího rovněž členství čestné: „starší (zvláště 
zakládající) činní členové budou jmenováni 
členy čestnými, se všemi právy činných 
členů, ale bez povinnosti účastnit se cviče-
ní, služeb a zásahů“. Tato „pocta“ nicméně 

VE 20. LETECH 20. STOLETÍ
BÍLOVIČTÍ HASIČI
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byla spojena s odebráním nedostatkové 
výstroje, což někteří starší členové nesli 
úkorně: „Br. Mozer Frant. děkuje za poctu, 
která jim byla udělena a žádá by mu ne-
byla odňata výzbroj ani výstroj, že chce 
zůstat činným až do věčného odpočinku.“

Další převratnou novinkou toho roku 
bylo otevření sboru i pro ženy: „Br. Kučera 
František činí dotaz, zdali by byly přijmu-
ty do sboru ženské jako členi a  sděluje 
zároveň, že byl od několika žen požádán, 
by návrh tento ve sboře učinil. Přítomní 
s podivem vítají tuto novotinu a souhlasí 
s  návrhem.“ V  listopadu 1919 se konala 
ustavující členská schůze ženského od-
boru, do kterého se přihlásilo 13 žen. Ná-
čelnicí byla zvolena Jóža Drahovzalová, 
místonáčelními Magda Trnková a  Emilie 

Macháčková. Ženy začaly připravovat 
různé společenské akce, které přinášely 
sboru zisk, ovšem bratři hasiči úplně ne-
tušili, co se sestrami počít. Nejprve bylo 
rozhodnuto, že se ženy budou účastnit 
pouze zásahů v  obci, a  nikoliv výjezdů 
mimo ni, ale ani toto zapojení se patrně 
nerealizovalo. K sebevědomí nových čle-
nek sboru jistě nepřispěl konflikt s prvním 
jednatelem hasičů: „Cvičení ženského 
odboru bylo přerušeno výstupem řídícího 
učitele Kozlíka, který dal svoji nepřízeň 
najevo tím, že učinil urážlivou poznámku 
a vyhnal cvičící ze dvora školní budovy.“ 
Zápisní kniha ženského odboru přestává 

být vedena již koncem roku 1920 a odbor 
se patrně rozpadá, přičemž některé z žen 
našly uplatnění v samaritánském odboru 
vedeném Janem Gronem.

Největším úspěchem hasičů v  první 
polovině 20. let bylo vybudování hasič-
ské zbrojnice vedle hostince u Prachařů, 
přičemž pozemek jim prodala Klára Pra-
chařová za 11.500 Kč. Na zbrojnici ještě 
„stihl“ přispět kníže Lichtenštejn koncem 
roku 1919 částkou 6.000 Kč dříve, než mu 
byly okolní lesy v rámci pozemkové refor-
my zabrány. Plán zbrojnice zpracoval bez-
platně architekt Jan Flora. Místo samotné 
již tehdy nebylo vnímáno jako ideální, 
převážila však snaha mít po dlouhé době 
stálou základnu: „Br. Tepera promlouvá, že 
místo, kde má státi skladiště, že není tak 

výhodné, jak by mělo býti, totiž má býti 
na všech čtyřech stranách volná prostora, 
k tomu odpovídá br. náčelník, že uznává, 
že není tak výhodné, jak by mělo býti, 
ale že za 30 let se zajisté naskytla lepší 
příležitost ku koupi výhodnějšího místa, 
jen že se nikdo nestaral.“ Zbrojnice byla 
slavnostně otevřena 18. května 1924.

Hasiči každoročně konali řadu spole-
čenských akcí a slavností, přičemž nejo-
kázalejší byly zřejmě dožínky se slavným 
průvodem s alegorickými vozy, jehož se 
účastnila většina tehdejších bílovických 
spolků, které na sebe spíše nevražily 
a jinak příliš nespolupracovaly. Představu 

o dožínkách konaných roku 1920 evokuje 
tento zápis: „Malebný průvod, který prošel 
vesnicí, a jehož účastnily se veškeré místní 
spolky a  korporace, vzbudil všeobecné 
nadšení u obecenstva, zejména legionáři 
a  alegorické vozy, vůz Sokolů, Pol. org. 
soc. dem. vůz práce, Čs. lidová jednota 
vůz vlasti a historická skupina robotníků 
a vrchnosti, pak ženci a ženy v národních 
krojích na vozech, jakož i jízda na koních. 
Kolomazník, dráb a policajt přispěli svými 
šprýmy ku všeobecnému obveselení.“ 
O  množství společenských akcí kona-
ných všemi spolky v obci vypovídá údaj, 
že „Sbor vykonal pohotovostní službu 
při divadlech korporacím Těl. jednotě 
Sokol, Besedě Havlíček, Děl. Těl Jednotě 
a Jednotě Orel 38krát.“ Možná se nejed-
nalo výlučně o divadelní představení, ale 
i o různé plesy, zábavy a besídky, i tak jde 
ale o úctyhodné číslo.

S  ohledem na charakter sboru bylo 
nutno klást důraz na kázeň v jeho řadách, 
což ale kolidovalo s  jeho dobrovolností. 
Dočteme se např. že „Při ustanovení noční 
stráže po požáru neuposlechl br. F. M. a B. 
H. rozkazu náčelnictva, proto se usnáší 
výbor na základě stanov paragraf 8 se oba 
bratři na jeden rok ze sboru vylučují.“ Část 
členů výboru přitom byla proti vyloučení 
obou provinilců s  námitkou, že někteří 
bratři se k požáru vůbec nedostavili, což 
ale většinu výboru neobměkčilo. Jiný člen 
byl napomínán, aby při konání stráže na 
divadle nekouřil. Členové vyloučení za 
různé prohřešky tak často po nějaké době 
znovu do sboru vstupovali a na základě 
různých konfliktů, jež se dnes mohou jevit 
jako malicherné, zase vystupovali. V roce 
1925 byl např. řešen tento závažný spor: 
„K výboru volán br. Trnka Met. pro zaviněný 
nepořádek a pro urážku osoby náčelníka 
při plese 7. února t. r. Br. Trnka M. se hájí 
tím, že prý ho nazval br. náčelník volem. 
Br. náčelník to odmítá a žádá potrestání.“

V  druhé polovině 20. let začal sbor 
usilovat o  získání hasičského automo-
bilu („autostroje“), kterážto snaha byla 
v  roce 1927 korunována úspěchem, 
avšak přinesla i četné spory a konfliktní 
situace. Jde o téma natolik rozsáhlé, že 
mu budeme věnovat samostatný článek 
v některém z dalších čísel zpravodaje.

JAN LATA 

Hasiči BnS 1926 II, archiv SDH Bílovice nad Svitavou
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Na stránkách Bílovického zpravodaje 
dáváme „návratům do historie obce“ po-
měrně velký prostor. Pro některé čtenáře 
té historie může být až příliš. Nechceme 
tu argumentovat okřídlenými citáty his-
toriků, kteří nás nabádají k prosté úvaze 
či zkušenosti, že pokud chceme znát svoji 
budoucnost, měli bychom dobře znát svoji 
historii. Bílovice měly vždy štěstí na muže, 
kteří se o minulost obce zajímali a měli 
ambici, výstižnější je možná ctižádost, 
s  výsledky svého bádání seznamovat 
veřejnost. Vzpomeňme na tyto význačné 
osobnosti: Josefa Kozlíka, Aloise Kalu, 
Miloslava Procházku, Vladimíra Ondruše, 
fotografa Boleslava Zlámala a Bořivoje 
Nejezchleba. Z těch žijících a historií obce 
se intenzivně zabývajících uveďme Vladi-
slava Kalu, Zdeňka Mrkose a Jana Latu. 
Bílovický zpravodaj je a chce být kronikou 
života obce, a do té historie společně se 
současností bezesporu patří.
Požádali jsme o rozhovor pana Zdeňka Mr-
kose, aby nám řekl, co ho přivedlo k zájmu 
o historii. (Se Zdeňkem Mrkosem si tykám, 
tak na tom nebudu nic měnit.)

Vzpomínám si, jak mi pan Nejezchleb vyprávěl, 
že ho k historii přivedly ve škole hodiny děje-

pisu, jak to bylo u Tebe?
Naprosto stejně, s tím rozdílem, že to 

byl on, kdo nás dějepis učil, ale taky nás 
žáky vodil po hradech, zámcích a  kos-
telech. K  tomu jsem sám později přidal 
bádání po vlastním rodokmenu.

Je řada obcí kolem nás, které se pyšní prvními 
zápisy a zmínkami z historie své obce. Pravda, 

Bílovice nad Svitavou o tyto příčky příliš bojovat 
nemohou, ale v 18., 19. a 20 století to s historic-

kými událostmi v naší obci už bylo prokazatelně 
jinak. Jak to vidíš Ty? Která doba byla pro Bílovice 
nejvýznamnější?

Nejvýznamnější byla asi doba velmi 
vzdálená, neurčitá – snad neolit, kdy se 
lidé u některého ze zdejších brodů začali 
usazovat. Potom samozřejmě rozkvět 
obce, který následoval po zřízení želez-
niční zastávky – tedy konec 19. století.

Oba se známe už dlouhou dobu a mnohé jsme 
spolu z historie Bílovic zkoušeli popsat a za-

znamenat. Často slyším od lidí z Bílovic: Zeptejte 
se Mrkose, ten to bude vědět“. Jak a kde jsi zís-
kával své pověstné portfolio znalostí o historii 
obce a dokumenty časů dávno minulých?

Už bývám někdy alergický na otázky, 
které mě pasují do role jakéhosi místního 
historika. Nemám na to vzdělání a mám 
špatnou paměť (Vladislavu Kalovi jen tiše 
závidím). Čerpám ze znalosti místních pra-

menů, a to je něco, co může nastudovat 
každý, kdo je trochu patriot. Bibliografie 
okresu Brno – venkov, kterou mi dal do 
ruky knihovník pan Kudera a pak to už šlo 
samo. Co je psáno – to je dáno!

Může být znalost historie pro mladou generaci 
v něčem prospěšná a poučná?

Určitě. Snad už jsou překonané teorie 
o všechno řešící globalizaci. I kdyby fungo-
valy, měli by mladí přesto vědět, kde jsou 
jejich kořeny a měli by na svoje předky být 
hrdí. Taky aby se měli ze světa kam vracet.

Někdy máme pocit, že už bylo vše objeveno a nic 
nového už nelze najít? Jaký máš na to názor?

Pořád je co objevovat! Digitalizace 
dnešním badatelům dává nástroje, o kte-
rých se nikomu před 15 lety ani nesnilo. Da-
tabáze novin a časopisů, matrik, sčítacích 
operátů, historických map – to všechno, 
co jsme dřív pracně vyseděli v knihovnách 
a archivech (a platili třeba 15 Kč za kopii 
A4) – to všechno dnes pohodlně studu-
jeme doma na PC v papučích a čajíčkem 
na stole.

Např. zásadní objev pro Bílovice nad 
Svitavou vloni tak nějak podobně udělal 
Jan Lata ve zjištění přesného data zřízení 
zdejší železniční zastávky.
Děkujeme za rozhovor. 

PAVEL KOVÁČ 

PROČ SE VRACET
K HISTORII?

Pohlednice Bílovice nad Svitavou  
z počátku minulého století, archiv obce
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Zkuste ANGLIČTINU PRO SENIORY 
I přes to, že současná situace se může zdát 
beznadějná, je nutné nepropadat panice. 
Všude kolem nás vidíme spoustu zoufalství, 
neštěstí a negativní energie. Lidé pláčou, 

I KDYŽ SE VŠE ZDÁ BEZNADĚJNÉ,

POZOR, SENIOŘI V OHROŽENÍ!

NEZŮSTÁVEJTE NA MÍSTĚ A ŽIJTE DÁL
naříkají a strachují se, co bude dál. Mno-
ho z nás si na sebe bere tíhu celé situace 
a zbytečně se trápí věcmi, které nezmění.

Je důležité si uvědomit, co se součas-
nou situací můžeme dělat. Jak už před 

tisíci lety řekl řecký filozof Epiktétos, 
„některé věci pod naší kontrolou jsou 
a některé nejsou. Vždy se soustřeďme na 
ty, které změnit můžeme.“ Pokud uvízneme 
v myšlenkové smyčce, která nás nutí cítit 
se špatně, nemůžeme se posunout dál ani 
nikomu pomoci. 

Věc, nad kterou teď máme kontrolu, je 
náš vlastní život. Nikdo z nás nechce jen 
bezmocně koukat na události kolem nás. 
Co tedy můžeme dělat? Můžeme poslat 
karimatky, spacáky nebo přispět na cha-
ritu. Můžeme trpícím lidem věnovat naše 
večerní modlitby. Je ale důležité pokračo-
vat dál i v našem životě. 

Skvělou cestou, jak udržet naše myš-
lenky nad vodou může být učení se cizího 
jazyka. ANGLIČTINA pro SENIORY nabízí 
kurzy šité na míru právě pro DŮCHODCE. 
Podle nejnovějších studií pomáhá učení 
se cizího jazyka v boji proti OSAMĚLOSTI 
a DEPRESI. V hodinách se naučíte nejen 
jazyk, ale také potkáte zajímavé lidi, kteří 
vám pomůžou se odreagovat a bavit se. 

Více informací o kurzech můžete nalézt 
na webových stránkách lektorky Jaroslavy 
Sobotkové www.jaroslavasobotkova.cz, 
na telefonu +420 603 223 353 nebo pište 
na sejdemese@volny.cz. 

Těšíme se na vás, za spolek Sejděme se 
KAROLÍNA STÁRKOVÁ 
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Podvodníci stále intenzivně útočí na 
seniory s legendami „vnuk" a „nemoc-
nice". Starší lidé se při svém mnohdy 
osamoceném způsobu života, důvěři-
vosti, a především touze po sociálním 
kontaktu často stávají snadným cílem, 
přitahujícím pozornost různých zlodějů, 
podvodníků a násilníků.

Senioři jsou nejčastěji obelháváni 
legendou VNUK. Pachatel se prostřed-
nictvím telefonního hovoru začne vydá-
vat za rodinného příslušníka, nejčastěji 
vnuka, který se dostal do tíživé životní 
situace a pod tlakem smyšlených okol-
ností a časové tísně potřebuje rychlou 
finanční výpomoc.

Jindy se pachatel vydává za ošetřu-
jícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřu-

jící lékař vašeho vnuka, kterého k nám do 
nemocnice přivezli s vážným zraněním, 
vyžadujícím nadstandardní léčbu, která 
není hrazena z veřejného zdravotního po-
jištění.“ Profesionální konverzace s naléha-
vostí provedení lékařského úkonu snadno 
přesvědčí seniora o reálnosti situace. Další 
telefonát může být od fiktivního nemoc-
ničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, 
že jejich příbuzný zavinil dopravní nehodu, 
při níž zranil malé dítě. Jejich příbuzný se 
s poškozenými dohodnul na finančním vy-
rovnání, ale sám nemůže volat v důsledku 
překousnutého jazyka.

V loňském roce jsme opět zaznamenali 
nárůst podvodných legend, a proto jsme 
přistoupili ve spolupráci s provozovatelem 
linky 1188 k robotickému volání s varová-

ním Policie ČR pro tyto případy. Jsme 
si vědomi, že pro seniory a jejich rodiny 
se jedná o poněkud netradiční způsob 
prevence.

SENIORŮM RADÍME:
 » Tyto telefonáty si okamžitě ověřte. 
Zavolejte příbuzným, kteří vám měli 
údajně volat.

 » Když zjistíte, že vám nikdo z rodiny 
nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 
a sdělte jim obsah přijatého hovoru.

 » Na policii se obraťte i v případě, kdy 
se příbuzných nedovoláte.

 » Nikdy nesvěřujte své peníze cizím 
lidem. Ani při nabídce zástavy: dokla-
dů, cizí měny nebo zboží (může jít o 
zcizené věci nebo padělky).

ZE STRÁNEK PČR, PK 
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  KOSMETIKA a MASÁŽE

Tělu lze ulevit různými způsoby – 
příjemným dotekem s pomocí aroma olejů 

RELAXAČNÍ AROMA MASÁŽÍ, 
uvolněním zatuhlých míst
(např. uvolnění kyčlí, zad)

MASÁŽÍ s NAHŘÁTÝMI BAŇKAMI 
390,- Kč / 30 min.

 nebo prohříváním celého těla 
pomocí horkých kamenů při 

MASÁŽI LÁVOVÝMI KAMENY 
950,- Kč / 90 min.

Celkové uvolnění lze podpořit 
REFLEXNÍ MASÁŽÍ CHODIDEL
….a dalšími  technikami, kterým se věnuji. 

KOMPLETNÍ 
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 

přírodní italskou kosmetikou z Parmy 
[COMFORT ZONE].

Již brzy 
v nové provozovně 

na poliklinice na ul. Lazaretní 7 
v Brně – Zábrdovicích, 

Mgr. SILVIE RYSOVÁ, DiS.
Kanice 215, 664 01

tel: 777 638 641

více na 
www.silvierysova.cz

Ron English Camp
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ANGLIČTINOU NA ZŠ BÍLOVICE NAD SVITAVOU

 » hravá, konverzační, interaktivní výuka přizpůsobená věku dětí 

 » různorodé aktivity rozvíjejíci jazykové myšlení, kreativitu, empatii 

a týmového ducha

 » profesionální, přátelský a nadšený tým učitelů a vedoucích 

 » program od 9 do 16 hod. (o děti se postaráme od 7:30 do 17:30) 

 » od 7 do 13 let (podmínkou je dokončení 1. třídy základní školy)

 » tábory organizujeme již od roku 2013

Pokud se tábory konat nebudou, vracíme 100 % ceny.

Mgr. Ronald Martini, +420 604 964 729, ron@ronec.cz, www.ronec.cz

25.–29. července 1.–5. srpna 2022 &


