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REDAKČNÍ SLOUPEK
Vážení čtenáři, každý z nás vyhlíží léto. 

Přestože vám budou lidé na otázku, kte-
ré roční období mají nejraději odpovídat 
různě, léto se umístí vždy na nejvyšších 
příčkách. Čas prázdnin, dovolených, slun-
ce a koupání, procházek přírodou, která to 
na nás umí opravdu rozbalit v největší své 
kráse. Léto je prostě úžasný dar, kterým 
jsme každoročně obdarováváni. Chtěli 
jsme pro vás připravit obsah zpravodaje, 
který by nám všem připomněl, že léto 
v Bílovicích nad Svitavou umí nabídnout 
širokou škálu možností, jak tento čas plný 
hojnosti využít právě tady u nás, možnos-
tí pro domácí, ale i návštěvníky. Inspirací 
byli pro nás asi nejznámější propagátoři 
Bílovic nad Svitavou, pánové Josef Koz-
lík (jeho průvodce Výletní místo Bílovice 
u Brna z roku 1900) a Miloslav Procházka 
(průvodce Výletní Bílovice nad Svitavou 
z  roku 1988). Naše hlavní téma je tedy, 
jak jinak: (Vý)Letní Bílovice nad Svitavou.

Naším zpravodajem však bude rezo-
novat, ať chceme nebo nechceme, téma 
koronavirus a  onemocnění Covid-19. 
Stejně jako vy i naše redakční rada byla 
od poloviny března v domácí preventivní 
karanténě a stejně jako vy jsme řešili věci 
veskrze světské a  samozřejmě rodinné. 
Najednou vyvstávalo před každým z nás 
množství mnohem důležitějších věcí, než 
je naše redaktorská práce. V  digitálním 
světě je v současné době možnost nava-
zovat kontakty různými způsoby, ale věřte, 
že práce redakční rady vyžaduje i osobní 
konzultace jejich členů, abychom se mohli 
sjednotit na pojetí každého nového čísla 
zpravodaje. Nakonec se ti z nás, kteří byli 
odvážnější, sešli začátkem května venku 
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Vážení občané, píši svá slova v druhé 
polovině května, a tak se zdá, že už mohu 
být více optimistický. Situace, která nás 
všechny potkala v souvislosti s epidemií 
koronaviru, způsobujícího nemoc Covid-19, 
byla skutečně mimořádná a nikdo z nás 
se s  něčím podobným ve svém životě 
nesetkal. Srovnatelnou snad mohla být 
jen španělská chřipka, která obyvatelstvo 
nejen v Evropě svým rozsahem a morta-
litou doslova masakrovala více než před 
sto lety. Věřím, že my všichni máme už to 
horší za sebou.

Nejdříve bych však chtěl zmínit, jak se 
dařilo v těchto nelehkých podmínkách na-
plňovat záměry vedení obce pro rok 2020. 
Na přelomu února a března jsme podávali 
žádosti o dotace na pumptrackové hřiště 
v  lokalitě U hrušky a multifunkční hřiště 
ve vnitrobloku školy, dále pak na Bílovic-
kou rozhlednu, která by se měla budovat 
na místě zvaném Na Vyhlídce, a také na 
dobudování parkoviště P+R pod nádražím. 
V  současné době čekáme na vyhodno-
cení našich žádostí, které se v důsledku 
opatření spojených s  nouzovým stavem 

u myslivny lišky Bystroušky. Poněkud 
komicky vyhlížející orouškovaná sku-
pina, která dokonce dodržovala poža-
dované rozestupy.(Zkrátka disciplína 
nade vše!) Takové bylo tentokrát se-
tkání redakční rady při přípravě toho-
to čísla. Procházka to však byla velmi 
příjemná. S měsíčním předstihem jsem 
oslovoval naše pravidelné přispěvate-
le, nicméně uzávěrku 22. května 2020 
bylo pro některé obtížné dodržet. Ale 
nakonec se i v tomto čase podařilo vše 
stihnout a my jsme rádi, že na počátku 
léta obdržíte svůj zpravodaj, ve kterém 
si budete moci opět přečíst něco zají-
mavého z historie i současného života 
naší obce. 

Loučil jsem se minule s vámi přáním, 
abychom všechno, co nás čeká, zvládli 
ve zdraví a bez „ztráty kytičky“ v na-
šich vztazích. Po každé bitvě se vždyc-
ky najde spousta generálů. Mnozí 
najednou zcela jasně a zřetelně vědí, 
co se mělo udělat a jak. Myslím, že nej-
sem daleko od pravdy, když si dovolím 
poznamenat, že jsme všichni v prvních 
dnech pocítili strach a úzkost, z něče-
ho neznámého a dosud nepoznaného. 
Nejsem politik ani sociolog, ale jsem 
přesvědčen, že jsme to zvládli velmi 
dobře. A  hořekujeme-li někdy nad 
upadající morálkou v naší společnos-
ti, tak právě tato doba koronavirová 
dokázala, že to s námi není vůbec tak 
zlé. Věřím, že si většina z nás odnese 
z těchto časů zkušenost, která posí-
lí vztahy v  rodině, pokoru, slušnost 
a vzájemnost mezi námi všemi. Vrátí 
zkrátka tyto hodnoty života na místo, 
které jim právem patří.

Přeji vám jménem svým i  jménem 
celé redakce krásné léto, požehnané 
sluncem, radostí společných chvil 
s  vašimi nejbližšími a  samozřejmě 
pevné zdraví.

Dobré dny a dobré zprávy!

ZA REDAKCI BÍLOVICKÉHO  
ZPRAVODAJE PAVEL KOVÁČ 



SLOVO 
STAROSTY
dostalo do časového skluzu. Věříme, že 
s výsledky budeme seznámeni do konce 
června. Ve výběrovém řízení bylo vybráno 
pro obec nové komunální vozidlo. Probíhá 
výběrové řízení na dodavatele úsekového 
měření rychlosti vozidel projíždějících 
obcí, který by mělo být v obou směrech in-
stalováno na ulici Obřanská. Toto zařízení 
bude odesílat data jednak obecní policii, 
ale také na městský úřad Šlapanice – obec 
s rozšířenou působností ORP, kde budou 
řešeny případné přestupky.

Po dobu nouzového stavu byla zrušena 
místní autobusová linka. Musel se také 
zrušit letošní hudební festival Bílovická kři-
žovatka. Je odložen na rok 2021. V rámci 
možností a s jistým omezením probíhaly 
běžné opravy a úpravy v rámci obce. EON 
například prováděl svedení přenosu elek-
trické energie do kabelů v zemi.

Vrátím-li se do poloviny března, tak pro 
všechny z  nás, vedení obce nevyjímaje, 
začala platit vládní nařízení, která zásadně 
změnila naše životy. Vzhledem k faktu, že 
jsme od nadřízených komunálních složek 
nedostávali žádné, nebo jen opožděné in-
formace, byla pro nás jediným zdrojem in-
formací na počátku pouze oficiální média.

Rozhodl jsem se na 15. března ve 20.00 
hod. svolat krizový štáb obce. Pozváni 
na něj byli členové rady obce, tajemnice 
obce, ředitel základní školy, zástupce 
obecní policie, velitel HZS, starostové 
okolních obcí, za lékaře působící v Bílovi-
cích MUDr. Pavel Klíma a jako poradce pro 
legislativní otázky JUDr. Ph.D. Jan Lata. 
Dohodli jsme se, že mateřská škola bude 
počínaje dnem 17. března uzavřena. Stejně 
tak byl uzavřen pro veřejnost obecní úřad. 
Byla vydána stručná tisková zpráva pro 
občany Bílovic nad Svitavou s údaji, jak 
bude život obce v době koronavirové epi-
demie fungovat. Byly zveřejněny kontaktní 
údaje na vedení obce a všech zaintereso-

vaných organizací. Bylo zrušeno veřejné 
jednání zastupitelstva, které se mělo 
konat 16. března 2020. Bylo rozhodnuto, 
že všechny důležité informace občanům 
budou sdělovány v  obecním rozhlase, 
dále v místní televizi, na facebooku a na 
webu obce. Platby za odvoz komunálního 
odpadu byly odloženy do konce června. 
Bylo dohodnuto, že ordinace lékařů budou 
dostupné v omezeném rozsahu. Občanům 
bylo doporučeno zrušit všechny hromad-
né sportovní i kulturní aktivity na území 
obce. Všechna sportoviště byla opatřena 
informací o  jejich uzavření. Uzavřen byl 
také sběrný dvůr. Prostřednictvím letáč-
ku byli všichni občané Bílovic informováni 
o  zásadách dodržování bezpečnostních 
a hygienických pravidel v nouzovém stavu, 
současně na něm mohli najít všechny po-
třebné kontaktní údaje pro případ řešení 
naléhavých životních situací. Obec zajisti-
la přípravu hotových jídel a jejich rozvoz ve 
spolupráci s hasiči. Potřebným občanům 
byly také vedením obce zprostředkovány 
nákupy potravin opět spojené s jejich roz-
vozem. Obec zprostředkovávala pro obča-
ny také dětské lékaře a lékaře specialisty.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem 
poděkoval za přístup k  této mimořád-
né situaci, ve které jsme se pohybovali 
dlouhý čas. Jsem na naše občany velmi 
pyšný, protože se chovali zodpovědně 
a  disciplinovaně. Díky vám jsme situaci 
zvládali velmi dobře. Zkušenost nad jiné, 
spoléhejme sami na sebe. Své poděková-
ní všem, kteří se nejvíce zasloužili o  to, 
abychom danou situaci zvládli, uvádím 
na jiném místě zpravodaje. Přesto ještě 
jednou, velmi vám děkuji.

Přeji vám, aby nadcházející léto přineslo 
zpátky radost a optimismus do života nás 
všech. Přeji vám hodně zdraví.

MIROSLAV BOHÁČEK 
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Vážení občané, v  důsledku epidemie 
koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje 
onemocnění Covid-19 byl usnesením vlády 
č. 69/2020 Sb., ze dne 12. března 2020, 
v České republice vyhlášen nouzový stav, 
na jehož základě vyhlásila vláda v březnu 
a v dubnu 2020 řadu krizových opatření, 
která omezila běžné každodenní aktivity 
lidí a firem. Všem se nám ze dne na den 
zásadně změnil život. Nikdo z nás neměl 
s touto novou situací žádnou zkušenost. 
Tyto řádky píši v druhé polovině května 
a jsem rád, že jsme v naší republice do-
kázali zvládnout tuto mimořádnou situaci 
velmi dobře. Těší mě, že mohu použít stej-
né hodnocení i v rámci naší obce.

Chci poděkovat vám všem, že jsme 
tuto nelehkou dobu zvládli. Současně 
chci poděkovat zvlášť některým občanům 
a organizacím, kteří se významně podíleli 
na zvládnutí této krize.

Mé poděkování patří členům mateřské-
ho centra Žirafa, kteří vyrobili dva tisíce 
roušek, přičemž devět set zbylo pro ob-
čany Bílovic a  zbývajících jedenáct set 
bylo poskytnuto brněnským nemocnicím. 
V rámci Žirafy se sdružilo více než čtyři-
cet žen, které šily roušky, napařovaly je 
a žehlily, tedy aby byly z hlediska hygieny 
připraveny ke konečné distribuci. Hlavní 
organizátorkou byla paní Šárka Kučerová. 
Moje poděkování míří také k  paní Alici 

Lázničkové, která poskytla materiál k vý-
robě roušek. Těch žen, které se na této 
činnosti podílely, byla celá řada a většina 
z nich chtěla zůstat bezejmenná, nestály 
o žádnou prezentaci. To náhlé semknutí 
a spolupráce lidí bylo úžasné.

Veliké poděkování přísluší celému perso-
nálu Obecní hospody v čele s Markétou Ze-
manovou za rozvoz jídla všem potřebným, 
tedy nejen seniorům, ale i mladým rodinám 
a  také jinak nemohoucím lidem. Rozvoz 
platila obec, jídlo si samozřejmě platili 
objednatelé. Byla to velmi důležitá pomoc 
v nejkritičtějším období nouzového stavu.

Poděkovat chci také všem pracovníkům 
brněnské organizace SANUS, kteří se po 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

30. dubna 2020 jsme si v Bílovicích 
nad Svitavou připomněli 75. výročí 
osvobození Bílovic nad Svitavou Ru-
dou armádou od německých okupantů. 
Vzhledem k  nouzovému stavu vyhlá-
šenému vládou České republiky v sou-
vislosti s koronavirovou epidemií mělo 
připomenutí této významné historické 
události v dějinách naší obce komorní 
charakter.

Starosta Miroslav Boháček za naši 
obec a naše občany na místním hřbito-
vě položil věnec na hrob rudoarmějců, 
kteří padli v  bojích při osvobozování 
Bílovic.

Tento pietní akt pak pokračoval na 
Ostrůvku položením věnce u památníku 
padlých a umučených občanů Bílovic ve 
II. světové válce. Starosta současně také 
uctil položením věnce s trikolórou i oběti 
z I. světové války u památníku, který se 
rovněž nachází na stejném místě. Ze za-

stupitelů se těchto pietních aktů účastnila 
paní Lenka Prudíková.

Položit život za svobodu stále zůstá-
vá nejvyšší morální hodnotou, Vedení 
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obce i  občané Bílovic nad Svitavou 
nezapomenou na tyto oběti svých 
spoluobčanů.

JANA VÁGNEROVÁ 

75. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
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celou dobu nouzového stavu vzorně sta-
rali o naše seniory. V této složité době se 
zvláště vyznamenali členové Hasičského 
záchranného sboru, kteří pro občany 

zajišťovali nákupy potravin a jiných ne-
zbytných věcí pro život. Tyto nákupy 
organizovala obec podle požadavků 
občanů. Další v řadě mých poděko-
vání míří k pracovníkům Bílovické 
pekárny, obchodu s  potravinami 
Lefner i  prodejně potravin na 
benzinové čerpací stanici nejen za 
jejich bezproblémový provoz, ale 
také za to, že ve svých provozov-

nách umožňovali občanům, aby si 
případně vyzvedli roušky, které byly 

ušity v Žirafě a byly zde poskytovány 
zdarma.
Chci také poděkovat všem lidem, kteří 

prostřednictvím e-mailů a  sociálních sítí 
nabídli v této krizové situaci vedení obce 
okamžitou pomoc s nákupy, s venčením 
psů ale i  mediační pomoc potřebným. 
Velmi si toho vážíme.

Se svým poděkováním nechci zapome-
nout ani na naši školu a učitele. Situace, ve 

které se ocitli, nebyla vůbec jednoduchá. 
Přesto už po několika dnech dokázali najít 
způsob, jak pokračovat ve výuce pomocí 
digitálních technologií na dálku. Ve své 
práci patřili k nejlepším v našem okrese.

Přestože nechtěl být uváděn, chci podě-
kovat také za mimořádný sponzorský dar 
pro obec od pana Ivo Nešpora, který obci 
poskytl pět set respirátorů FFP2, které 
mohly být použity pro lékaře, pracovníky 
obecního úřadu, hasiče, policii a pro další 
potřebné pracovníky, kteří při plnění svých 
úkolů byli vystaveni největším rizikům.

Vážení občané, jako starosta jsem 
pyšný na občany, kteří žijí v  Bílovicích 
nad Svitavou. Solidarita, rychlost, ochota 
poskytnout nezištnou pomoc a semknutí 
lidí v této mimořádné době byly pro mě 
úžasným a velmi milým překvapením. Všem 
vám děkuji, byli jste skvělí. Zasluhujete 
standing ovation – veliký potlesk ve stoje.

MIROSLAV BOHÁČEK 

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 26. 02. 2020

Rada obce schválila
 » finanční dotace ve výši minimálních 
spoluúčastí jednotlivých dotací na 
rekonstrukci hřiště a na provoz TJ So-
kol Bílovice. Skutečná výše příspěvku 
obce bude ve výši max. 30 % z přizna-
né dotace JMK a 10 % v případě druhé 
žádosti na projektovou dokumentaci 
opravy budovy sokolovny.

 » nesouhlas s využitím části ulice Ha-
vlíčkova (p.č. 958/6) jako přístupové 
komunikace při výstavbě budoucího 
RD v k.ú.Řícmanice. Jedná se o komu-
nikaci k Andělovským a obec nechce, 
aby se stavělo – zásobovalo z Bílovic.

 » dodatečné povolení stavby „Veřejné 
osvětlení BR12, Bílovice nad Svitavou“.

 » Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
ve výši 30 tis. Kč, příjemci V růžovém 
sadu, z.ú, IČ: 266 05 601.

 » vyjádření občanů ul. Tyršovy k opravě 
cesty pro pěší z Trávníků. Po diskuzi 
se rada usnesla, že nechá pěšinku 
v současném stavu, jak občané chtějí.

JEDNÁNÍ | 01. 04. 2020
Rada obce schválila

 » cenovou nabídku na zhotovení projek-
tového díla č. 20/03/30/BIL/HUs na 
akci „Propojení dvou obytných zón, ul. 
Husova a ul.Dobrovského

 » zaslání mimořádných záloh ve výši 
50 tis. Kč ze schváleného rozpočtu na 
rok 2020, na Veřejnoprávní smlouvy.

 » výpověď Veřejnoprávní smlouvy o výko-
nu přenesené působnosti na úseku pro-
jednávání přestupků s MěÚ Šlapanice.

 » nové nájemce do sociálních bytů o ve-
likosti 2× 1+kk.

JEDNÁNÍ | 15. 04. 2020
Rada obce schválila

 » výměnu 10 ks oken v obecní hospodě 
firmou Aleš Vlach IČ: 66572061 za 
celkovou cenu 162.866 Kč vč. DPH.

JEDNÁNÍ | 04. 03. 2020
Rada obce schválila

 » podání žádosti o dotaci na vybudování 
areálu na pumptrack, poskytovatel MMR 
ČR a souhlasí se zajištěním finančních 
prostředků na spolufinancování akce ve 
výši podílu vlastních zdrojů.

 » zprávu o operativně bezpečností situaci 
v obci Bílovice nad Svitavou za období 
roku 2019, zaslanou PČR ČR.

JEDNÁNÍ | 11. 03. 2020
Rada obce schválila

 » informaci ředitelky MŠ o termínu a mís-
tu zápisu k předškolnímu vzdělávání na 
školní rok 2020–2021.
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 » opravu místních komunikací firmou 
REACOM s.r.o. IČ: 27679438 za ceny 
technologie PATCH 3.200 Kč/t bez 
DPH a emulzní nástřik 120 Kč m2 bez 
DPH do výše ve schváleném rozpoč-
tu obce.

 » opravu schodiště z  ul.Svatopluka 
Čecha směrem do Trávníků formou 
nalepení nových schodnic vč. nové 
dlažby podest. Při zachování sjezdů 
pro kočárky ve stávajících rozměrech. 
Zhotovitel firma Máša s.r.o. za cenu 
do 420 tis. bez DPH.

 » objednáním projektové dokumentace 
na vybudování ul. Polanka (mezi BD 
spojařů) dle cenové nabídky firmy 
DSgeoprojekting. Petr Doležel, za 
cenu 638.396 Kč vč. DPH.

 » záměr směny pozemků ve vlast-
nictví Obce Bílovice nad Svitavou 

a ve vlastnictví firmy Grimaldi spol. 
s.r.o.

 » Zadávací podmínky na dodávky – za-
kázka malého rozsahu do 2 mil. pro 
výběr komunální techniky do údržby 
obce – auto.

JEDNÁNÍ | 29. 04. 2020
Rada obce schválila

 » odpuštění nájmu za pronájem prostor 
Obecní hospody po dobu nařízeného 
uzavření hospody v souvislosti s vyhláše-
ním nouzového stavu při nákaze Covid-19.

 » vzala na vědomí informaci ředitelky 
Mateřské školy o  provozu do konce 
školního roku 2019/2020.

 » záměr „Výstavba RD v ulici Bezová“ na 
pozemku p.č. 480/163.

 » záměr rekonstrukce RD Kratinova čp. 
344 na pozemku p.č. st. 324.

6

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

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

KONANÉHO DNE 11. 05. 2019, ZÁPIS Č.8/2018-2022

 » zveřejnění záměru na prodej části po-
zemku z p.č. 1212/47, k.ú. Bílovice nad 
Svitavou dle žádosti 239/2020/BNS.

 » zveřejnění záměru na pronájem 5 par- 
kovacích stání na ul. Husova čp. 962 
v  1NP domu se sociálními byty za 
cenu 1.500 Kč/měs./parkovací místo.

JEDNÁNÍ | 06. 05. 2020
Rada obce schválila

 » jednání s vlastníky pozemků na od-
kup pozemků pod plánovanou opra-
vou chodníku při propojení obytných 
zón Husova – Dobrovského.

 » objednání projektové dokumentace 
pro stavbu „ul. Polanka – prodlouže-
ní splaškové kanalizace“ dle cenové 
nabídky Vodárenské akciové společ-
ností a.s.

ZPRACOVAL MARTIN VOZKA 

Starosta na úvod uvedl, že březnové 
plánované zasedání se nemohlo usku-
tečnit z  důvodů nouzového stavu v  ČR 
– COVID 19. V  úvodu jednání seznámil 
přítomné s odpověďmi na dotazy občanů 
z minulého zasedání ZO.

Nedodržování rychlosti na komunikaci 
Obřanská – rekonstrukce započne výměnou 
veřejného osvětlení a během měsíce se za-
čne soutěžit dodavatel na úsekové měření.

Alej ul . Soběšická – jedná se s majiteli 
pozemků – výsadba by mohla proběhnout 
na podzim 2020.

Hřiště ve vnitrobloku na Nivách – 16. 5. je 
plánována brigáda, na které se přesune dět-
ské hřiště dle domluvy na vedlejší pozemek.

Vazníky u knihovny (dotaz vznesený 
k aktuální podobě povrchové úpravy slou-

pů tzv. kolonády podél obecní knihovny 
v  centru Bílovic nad Svitavou).Starosta 
si vyžádal informace od projektanta Ing. 
Arch. Pavla Pekára, který se k dané věci 
vyjadřuje následovně: „Sloupy jsou výraz-
ným prvkem architektury nové zástavby 
centra obce, jež se nachází uprostřed 
krásné přírody svitavského údolí. Proto 
jsem zvolil k jejich provedení materiál pří-
rodní, a  to dřevo lepené. Jako architekt 
vnímám estetický přínos této konstruk-
ce, která dokáže přinést stavbě vysokou 
estetickou hodnotu. Navíc jde o materiál 
tvarově stálý, odolný proti zakřivení, sta-
ticky pevný s velkou variabilitou uplatnění. 
Jde o materiál vyrobený bočním lepením 
více lamel z  masivního dřeva. Lepení je 
prováděno ekologickými prostředky na 

bázi melaminové pryskyřice, procesem 
transparentní lepené spáry odolné vůči 
povětrnostním vlivům. Lepené hranoly 
se hoblují čtyřstranně, mají sražené hra-
ny. Sloupy i  vazníky takto vyrobené při 
správném návrhu a provedení nevyžadují 
další speciální údržbu oproti konstrukcím 
ocelovým i železobetonovým.

Při osobním ohledání tzv. „fleků“ na povr-
chu sloupů musím konstatovat, že se jedná 
pouze o estetickou záležitost. Stabilita a tr-
vanlivost konstrukce není ohrožena, pouze 
na povrchu bude docházet k  rozšíření 
„fleků“. Jedná se totiž o postupné strávení 
původní povrchové impregnace tím, že je 
dřevo odhaleno povětrnostním podmínkám. 
Stejně jako modřínové dřevo na fasádách 
Domu přírody Moravského krasu na Skalním 
mlýně bude toto dřevo dále šednout a ča-
sem se celkově povrchy sloupů sjednotí do 
přírodního šedohnědého odstínu.

Pokud bychom požadovali uchování 
původního vzhledu sloupů, museli bychom 
pravidelně s odstupem několika let tyto 
sloupy nechat přebrousit a opět opatřit 
olejovou impregnací nebo lakem.

Lakování ovšem nedoporučuji, protože 
po letech se začne loupat a takto posti-
žený povrch vypadá velmi nehezky oproti 
současným flekům po oleji.

Z  výše uvedených důvodů doporučuji 
daný problém neřešit a vyčkat na celko-



7

vé přírodní zacelení povrchů. Chápu, že 
to vyžaduje určitou trpělivost, nicméně 
výsledek za to určitě stojí.“

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a určilo za-
pisovatelku, místostarosta přečetl zprávu 
o činnosti rady obce

ZO schválilo podání žádosti
 » o  dotaci na vybudování areálu na 
Pumptrack, poskytovatel MMR, Rozvoj 
základní a  doprovodné infrastruktury 
cestovního, podprogram 117D72100 
a souhlasí se zajištěním finančních pro-
středků na spolufinancování akce ve výši 
podílu vlastních zdrojů, dle stanovených 
podmínek dotace.

 » o dotaci na Multifunkční hřiště ZŠ Bílovi-
ce nad Svitavou ve vnitrobloku základní 
školy, poskytovatel MMR, podprogram 
„Podpora obcí 3 001 – 10 000 obyvatel“, 
dotační titul 117D8220B, Podpora obno-
vy sportovní infrastruktury, a  souhlasí 
se zajištěním finančních prostředků na 
spolufinancování akce, ve výši podílu 
vlastních zdrojů, dle stanovených pod-
mínek dotace.
Hledalo se řešení a možnost dotace na 

stavbu nové cyklolávky přeš řeku (opravu 
mostu). Bohužel se v tomto programovém 
období žádná nová dotace neobjevila, 
a proto obec zkusí zažádat v rámci progra-
mového období 2021-2026 o doplnění do 
strategického plánu v rámci programu ITI 
Brněnské metropolitní aglomerace. Reálný 
je rok 2022. Předpokládaná cena je nyní 
cca 10 mil, buď obec najde dotační titul, 
ze kterého bude možné čerpat dotaci, 
nebo bychom museli stavět za své finanční 
prostředky.

ZO schválilo realizaci projektu Zave-
dení strategického řízení v obci Bílovice 
nad Svitavou, Registrační číslo projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014379,  
Operační program zaměstnanost, prioritní 
osa Efektivní veřejná správa, výzva: Výzva 
pro územní samosprávné celky (obce, 
kraje a sdružení a asociace ÚSC), a sou-
hlasí se zajištěním finančních prostředků 
na spolufinancování akce, ve výši podílu 
vlastních zdrojů, dle stanovených podmí-
nek dotace.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 
1.950.687,50 Kč (z toho přímé: 1.696.250,00 
Kč, nepřímé 254.437,50 Kč. Vlastní zdroje 
celkem: 97.534,38 Kč (tj. 5 %).

ZO schválilo rozpočtové opatření č . 
2/2020 .

ZO bere na vědomí výsledky prove-
dené fyzické a dokladové inventury za rok 
2019 dle protokolu o provedení inventari-
zace a dle přílohy.

ZO schválilo účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce
 » pro Tělocvičnou jednotu Sokol Bílovice 
nad Svitavou, ve výši 200.000 Kč.

 » pro Římskokatolickou farnost Bílovice 
nad Svitavou, ve výši 150.000 Kč.

 » pro Žirafu Bílovice z.s., ve výši 117.000 Kč.
 » pro Lužánky – středisko volného času, 
ve výši 115.000 Kč.

 » pro Sanus Brno z.s., ve výši 124.000 Kč.
 » pro Junák český skaut, středisko Axinit, 
Brno, z.s, ve výši 60.000 Kč.
ZO schválilo předložený návrh 

Zprávy o  uplatňování územního plánu 

obec Bílovice nad Svitavou za období 
2016–2019.

Zpráva o  uplatňování územního plánu 
Bílovice nad Svitavou neukládá obci oka-
mžité pořízení změny územního plánu. 
Nedošlo ke změně podmínek, na základě 
kterých byla územně plánovací dokumen-
tace vydána, nejsou požadavky na změnu 
ÚP od zastupitelstva obce.

ZO schválilo převod vodního díla – SO-
02 kanalizační stoky a SO-03 vodovodního 

řádu, vybudovaného v rámci stavby ozna-
čené jako „Účelová neveřejná komunikace 
a inženýrské sítě pro pozemky p.č. 390/1, 
390/2 k.ú. Bílovice nad Svitavou, prodlou-
žení splaškové kanalizace a vodovodu“ do 
výlučného vlastnictví Obce Bílovice nad 
Svitavou, za kupní cenu 100 Kč, a ukládá 
starostovi uzavřít Kupní smlouvu.

Dále k tomuto bodu schvaluje bezúplat-
ný převod SO „SO-03 Vodovodní řad“ 
a „SO-02 Kanalizační stoka“ do vlastnic-
tví dobrovolného svazku obcí „Vodovody 
a kanalizace Bílovicko“.

Závěrem starosta poděkoval všem za 
pomoc v nouzovém stavu při COVID 19, 
ženám, co šily roušky, hasičům zajišťujícím 
nákupy a všem ostatním, kteří svým úsilím 
pomohli zvládnout nečekanou a nelehkou 
situaci.

ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 

placená inzerce
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Vzhledem k mimořádné situaci, ka-
ranténě a omezení pohybu osob se 
veřejné zasedání plánované původ-
ně na 18 . 3 . 2020 konalo v náhrad-
ním termínu 11 . 5 . 2020 .

Zastupitelé byli usazení jednotlivě 
u stolečků s předepsanými rozestupy 

a  měli samozřejmě roušky přes ústa 
a nos. Také všichni další přítomní měli 
roušky a dodržovali vzájemné odstupy.

V úvodu starosta přednesl odpo-
vědi na dotazy občanů, které vyplynuly 
z diskuse minulého veřejného zasedání.

K ulici Havlíčkova sdělil, že se bu-
dou vyměňovat dva sloupy. Kromě toho 
informoval, že bude zahájeno výběrové 
řízení na instalaci úsekového měření.

V ulici Soběšické dále probíhá jed-
nání s občany, majiteli pozemků kolem 
silnice, jehož cílem je umístit zde 
stromy a  zeleň, které bohužel není 
možné vysadit na okrajové úzké obec-
ní pozemky, pod kterými jsou vedeny 
sítě. Projednaná výsadba pak proběhne 
pravděpodobně na podzim.

Brigáda k  přesunu dětského hřiště 
na Nivách by měla proběhnout v blízké 
době po zasedání.

Ohledně připomínky občanů k nekvalit-
nímu vzhledu dřevěných vazníků u nové 
knihovny ve středu obce si starosta vyžá-
dal názor architekta Pekára a přečetl jeho 
vyjádření (viz Zápis jednání ZO).

Ve zprávě z jednání rady obce mě zau-
jalo například, že se bude opravovat so-
kolovna, budou se měnit okna v Obecní 

hospodě a bude se opravovat schodiště 
z  ulice Svatopluka Čecha do Trávníků 
a z Husovy ulice na ulici Dobrovského. 
Řeší se také další projekt na úpravy ulice 
Polanka.

Dotace na multifunkční hřiště na 
začátku Soběšické a na školní hřiště ve 
vnitrobloku školy jsou v jednání.

Cyklolávku se bude obec nově snažit 
dostat do strategického plánu rozvoje 
Brna a okolí, ze kterého by se její stavba 
mohla realizovat v letech 2021–22 a stála 
by obec jen zhruba 30 % nákladů (z odha-
dovaných cca 10 milionů Kč).

Dotační titul pro zvýšení zaměstna-
nosti využije obec na zajištění dokumen-
tace potřebné pro zavedení strategického 
řízení v  Bílovicích. Získá tak zpracované 
havarijní plány.

Po přednesených rozpočtových opat-
řeních a  informaci o  fyzické inventuře 

majetku obce následoval přehled 
a  schvalování dotací, které obec při-
děluje místním organizacím. Vzhledem 
k tomu, že dotace nemohly být schvá-
leny v březnu, kvůli zrušení veřejného 
zasedání, přidělila obec v  mezidobí 
dotovaným subjektům zálohy do výše 
50.000 Kč.

V bodu Různé starosta nejprve po-
děkoval všem, kdo se zapojili do pomo-
ci obci a svým spoluobčanům v období 
COVID karantény, velmi si všech těchto 
aktivit váží.

Dále informoval, že se chystá up-
grade mobilní aplikace obecního webu, 
že se opět rozbíhají farmářské trhy. 
Naopak festival Bílovická křižovatka 
se obec pro letošní rok rozhodla zrušit.

V diskusi se občan z Polanky ptal, 
zda je naděje, že bude znovu jezdit 
linka 211. Na to starosta odpověděl, že 
určitě, jen zatím obecní zastupitelstvo 
diskutuje o termínu obnovení provozu. 
Nejpravděpodobnější je, že bude ob-
novena až od září, ale je možné, že na 
dalším zasedání (15. 6. 2020) zastupi-
telé rozhodnou jinak.

Další dotaz se týkal povrchu ulice 
Prostřední, jestli by nebylo možné ho 
zlepšit. Starosta odpověděl, že na ulici 
Prostřední jsou plánované výkopové 
práce kvůli vodě a kanalizaci pro někte-
ré domy, a pak obec prověří možnosti, 
jak tedy povrch ulice lépe vyřešit. Pro-
blémem je velký sklon ulice.

Poslední dotaz z řad občanů pak byl, 
zda někdo v Bílovicích onemocněl nebo 
zemřel na COVID 19. Starosta odpově-
děl, že oficiální informace o tom jsou 
nedostupné, ale pokud pracovníci obce 
ví, tak nikdo.

Další zasedání se bude konat 
15. června 2020.

ZE SVÝCH POZNÁMEK ZPRACOVALA 
JANA SKLÁDANKOVÁ 

CO V ZÁPISE NEBYLO
ANEB POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
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(VÝ)LETNÍ BÍLOVICE
TÉMA
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Teprve nedávno jsem společně s panem 
Zdeňkem Mrkosem, v současné době zřej-
mě největším znalcem bílovické historie 
a reálií, objevil přírodní skvost Myší díru. 
Zůstal jsem při vstupu do této soutěsky, 
kterou vede cesta do Útěchova, doslova 
ohromen nádherou tohoto místa. V Bílovi-
cích působím už přes dvacet let, ale nikdy 
jsem toto místo, ke své škodě, nenavštívil. 
Proč to zmiňuji?

V obci a jejím okolí se nachází celá řada 
pamětihodností, nesčetných možností 
procházek krajinou, která zde na pěšky 
dosažitelné ploše nabízí doslova kaleido-

skop přírodních krás. Zákoutí řeky Svitavy, 
proměny lesa, stráně, kopce s úžasnými 
výhledy všem pěším i  cyklistům, všem, 
kteří chtějí okusit, jak je tu krásně. Když 
mluvíme o našich Bílovicích, často si při-
pomínáme jejich slavné přívlastky, kterými 
se honosily na prvorepublikových pohled-
nicích. Bílovice – Moravské Švýcarsko, Bí-
lovice – vzdušné lázně. Připusťme, že tyto 
přívlastky marketinkově užívaly a užívají 
i  jiná místa v naší republice: České Švý-
carsko, Saské Švýcarsko, no a „vzdušných 
a slunečních lázní“ je bezpočet. Bílovice 
nad Svitavou si však oba přívlastky mírou 

vrchovatou zaslouží, snad jen u toho Mo-
ravského Švýcarska bychom měli připustit, 
že vedle Bílovic je do tohoto označení 
třeba vložit celý Moravský kras, k němuž 
jsou Bílovice jednou z honosných bran.

K místopisu Bílovic nad Svitavou a jejich 
okolí bylo mnohé zveřejněno už v 1. čísle 
Bílovického zpravodaje v roce 2019, přes-
to si připomeňme, co v Bílovicích stojí za 
zhlédnutí, čím se můžeme pochlubit, o čem 
stojí za to vědět víc. Jsou to nabídky pro 
místní obyvatele, pro jejich hosty, ale i pro 
širokou veřejnost, která přijde nebo se při-
jede podívat k nám do Bílovic. PK 

Jméno pana Miloslava Procházky dneš-
ním „Bílovčákům“ moc neříká. Ale mělo 
by. Příznivci lokální historie ho totiž znají 
velmi dobře. Jako autora mnohých, velmi 
precizně zpracovaných článků v  Bílovic-

kém zpravodaji, autora publikace Výletní 
Bílovice nad Svitavou z roku 1988, jedné 
z nemnohých lokálně historických prací, 
ze které dodnes čerpají i autoři vysoko-
školských prací, nebo třeba jako iniciátora 

stavby pomníku obětem II.  sv. války na 
ostrůvku.

Pan Miloslav Procházka se narodil Jose-
fovi Procházkovi a Terezii rozené Červené 
z Korouhve u Poličky o prázdninách roku 
1909. Ačkoli se narodil v  Brně, přestě-
hoval se s  rodiči do Bílovic už ve velmi 
útlém věku. Musel, jinak by se nemohl 

MILOSLAV PROCHÁZKA (17. 7. 1909–5. 12. 1998)
POZAPOMENUTÝ ZNALEC BÍLOVIC



10

stát jedním z  Čimčirínkových chlapců 
(kniha Rudolfa Těsnohlídka vyšla v  roce 
1922, tedy v jeho 13 letech). Z Brna, kde 
byl jeho otec správcem Agrární banky, 
se nejdříve přestěhovali za mlýn, aby 
se následně přesunuli do vily v polovině 
kopce na Polanku. Bílovice však pro Pro-
cházkovy před jejich přistěhováním nebyly 
úplně neznámé. Bydlela tady Miloslavova 
babička z otcovy strany, a co ještě v té 
době nevěděl, jeho budoucí manželka, 

Josefa Kotolová. Tu si vzal v  roce 1938 
v  Bílovicích, načež zde spolu vychovali 
syna a dceru. Pan Procházka vystudoval 
Francouzské gymnázium a nějakou dobu 
byl úředníkem Finančního referátu v Brně. 
Od padesátých let až do důchodu byl 
potom kontrolorem v průmyslovém areálu 
ADAST v  Adamově. Ačkoli by se mohlo 

zdát, že jeho hlavním koníčkem byla lo-
kální historie, byl renesančním člověkem. 
Jeho dcera vzpomíná, jak nadšeným byl 
nejenom Sokolem, kterému dělal archiváře 
a  pomáhal například s  organizací plesů, 
hodů a  podobných kulturních akcí, ale 
i  členem ochotnického divadelního sou-
boru nebo třeba sadařem, účastnícím se 
i pěstitelských výstav. Bílovické historii se 
věnoval do svých posledních dnů a jeden 
z  jeho zřejmě posledních publikovaných 

článků tak vyšel v  zářijovém čísle Bílo-
vického zpravodaje z  roku 1998. Článek 
„V dědině před válkou i za války“ popiso-
val Procházkovým čtivým vypravěčským 
stylem všední život obyvatel Bílovic těsně 
před a v průběhu Velké války. Ve článku 
hojně popisoval jak české velikány, kteří 
do Bílovic zavítali, tak bílovické „tetky“, 

se kterými tito velikáni rozprávěli, nebo 
třeba i  tuláky známé pouze přezdívkou, 
chodící do místních hospůdek na pivo. Pan 
Procházka, mezi „Bílovčáky“ přezdívaný 
pro svou vzpřímenou, až mírně zakloněnou 
chůzi také „hvězdář“, zemřel v nedožitých 
90 letech chvíli před Vánoci roku 1998.

Jeho zřejmě nejznámější a co do rozsa-
hu určitě nejrozsáhlejší publikace Výletní 
Bílovice nad Svitavou svým obsahem znač-
ně přesahuje svůj název. Zcela jistě by ji 
mohl při své návštěvě Bílovic použít velmi 
zvídavý turista, který by se v  ní dočetl 
nejenom o geografických zajímavostech 
bílovického okolí, ale i o jejich historii. Svou 
cenu má ale i pro lokální historiky. Ve svém 
textu Procházka například hojně popisuje 
místa lokálními názvy, dnes již mnohým 
neznámými. Detailně seznamuje čtenáře 
s bílovickými budovami společně s jejich 
obyvateli nebo častými návštěvníky. To 
vše s  důrazem na významné osobnosti 
především kulturního života jak na obecní, 
tak na celorepublikové úrovni. V publikaci 
se tak můžeme nejenom dočíst, kde se 
scházeli členové místního Sokola, ale i kte-
rý architekt navrhnul který pomník, nebo 
dokonce zídku. V celé publikaci pak najde-
me hojné zmínky o Procházkově největším 
historickém zájmu, o  osobnosti Rudolfa 
Těsnohlídka a jeho působení v Bílovicích.

Za pomoc se sestavením textu děkuji 
nejenom dceři, paní Radmile Kumhalové 
ale i  Pavlu Kováčovi, Zdeňku Mrkosovi 
a Janu Latovi. Zároveň chci poprosit čte-
náře, kteří by měli nějaký dosud nepubli-
kovaný text pana Procházky či jeho fotku, 
aby se na redakci zpravodaje prosím obrá-
tili. Jeho odkaz může potěšit nás všechny! 

JAN HORÁČEK 

Zleva: p. Dušek (ředitel mramorárny), Miloš Jedlička, 
Miloslav Procházka,PhDr. Zdeněk Kožmín, Miloslav 
Šmerda. Obecní archiv Bílovice nad Svitavou.

K dnešnímu dni je v Bílovicích evidová-
no 42 ulic, jedno náměstí, jedno nábřeží 
a  jedno návrší. V  tomto článku bych se 
rád zmínil o zajímavých aspektech jejich 
pojmenování. Potřeba pojmenování ulic vy-
vstala poté, co se Bílovice staly vyhledáva-
ným výletním místem. U Kaly (s. 32) čteme, 

že v „roce 1885 přikročil obecní výbor na 
přání letních hostí z Brna k pojmenování 
některých ulic ve vesnici. Označovací ta-
bulky byly napřed německé a pak české. 
Tak ulice Poděbradova označena jako 
Schmiedgasse – Kovářská, ulice Husova 
a Kollárova Wranauergasse – Vranovská, 

ulice ke mlýnu Mühlgasse – Mlynářská. 
Toto pojmenování se dlouho neudrželo 
a bylo pro nevoli ostatního obyvatelstva 
odstraněno.“

Řádné pojmenování ulic bylo provede-
no v roce 1912 (Nejezchleb, s. 98), které 
však takřka pominulo tradiční pomístní 

NÁZVY BÍLOVICKÝCH ULIC
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názvy a ulice byly pojmenovány výlučně 
po českých velikánech uctívaných v době 
národního obrození, čímž měl být zjevně 
podtržen český ráz obce. Dostalo se tak-
řka na všechny: konkrétně šlo o dva ná-
boženské reformátory (Hus, Komenský), 
jednoho vojevůdce (Žižka), husitského 
krále (Poděbradova), dva obrozence 
(Dobrovský, Kollár), historika (Palackého), 
čtyři spisovatele (Čech, Havlíček, Jirá-
sek, Machar). Sokolský charakter obce 
byl podtržen tím, že se pamatovalo na 
oba zakladatele Sokola, jak známějšího 
Tyrše, tak méně známého Fügnera. Ná-
zev Poděbradova možná souvisel i s tím, 
že bílovická sokolská jednota původně 
spadala do župy Krále Jiřího a do původ-
ního sídla jeho rodu Kunštátu se konaly 
okázalé výpravy. Z dnešního pohledu je 
nezvyklé, že Jirásek i Machar v době, kdy 
po nich byly pojmenovány ulice, ještě 
žili. Obrozenecký program v  sobě nesl 
i název Táborské návrší. Názvy některých 
ulic patrně nebyly vybrány náhodně – na 
ulici pojmenované po učiteli národů (dříve 
se prý honosně říkalo Komenského třída, 
jak o tom svědčí tabulka na domě číslo 
287) se nachází škola. Je otázkou, zda 
název Táborské návrší nekoresponduje 
s  pomístním názvem Betlém, jenž prý 
byl odvozen od toho, že zde byla nejdří-
ve v obci dovedena od mlýna elektřina 
a osvětlené návrší působilo romanticky 
jako Betlém.

Územní rozvoj obce po I. světové vál-
ce vedl ke vzniku nových ulic, které byly 
pojmenovány již nikoliv po českých vý-
tečnících, ale bylo pamatováno na míst-
ní osobnosti, a  to řídící učitele Teperu 
a  Kozlíka, jakož i  dlouholetého starostu 
Taranzu. Po II. světové válce byla původní 
ulice Palackého přejmenována na třídu 
dr. Edvarda Beneše a na historika „zbylo“ 
stejnojmenné údolí, které se stalo sou-
časně i ulicí. Poté, co byla původní Žižko-
va přejmenována po zde dříve bydlícím 
odbojáři Františku Kratinovi umučeném 
nacisty v roce 1941, se z Benešovy třídy 
stala nynější Žižkova. Tato ulice tedy mě-
nila jméno nejčastěji: Palackého – Benešo-
va – Žižkova. Další ulice byla v 70. letech 
pojmenována po S.  K. Neumannovi. Po 
listopadu 1989 bylo možno připomenout 
československého letce v Anglii Metoděje 
Šebelu a teprve v  roce 2016 se dostalo 

na Rudolfa Těsnohlídka, po kterém bylo 
pojmenováno nejreprezentativnější místo 
v obci – první (a zřejmě i poslední) náměs-
tí. Více se o bílovických osobnostech, po 
kterých byly pojmenovány místní ulice, 
dočteme v č. 1/2014 zpravodaje.

Za zmínku stojí, že pokud nové názvy 
nerespektovaly pomístní označení, pak 
toto se mnohdy drží až do dnešní doby 
(Husova – V Uličkách, Havlíčkova – Říc-
manská, již zmíněný Betlém). Centru obce 
(přibližně dnešní Žižkova plus Těsnohlíd-
kovo náměstí) se stále říká Na Dědině 
a  areálu kolem Trávníků a  Dobrovského 
(dříve uváděném jako návrší) se říká Na 
Kopci. Přežilo (snad pro jeho stručnost) 
i německé pojmenování Anenského údolí 
– Annentahl. Naopak s dřívějším názvem 
ulice Komenského – V  Lukách – se již 
v současnosti příliš nesetkáme. Pomístní 
názvy vznikají i v současnosti, nejpůvab-
nější je patrně označení spojnice Trávníků 
a Tyršovy jako Kádvojka (K2), třebaže po 
vybudování schodiště již není jeho tref-
nost tak patrná. Jistou záhadou je ulice 
Svatopluka Čecha, které se tradičně říká 
Cyrilka a  dokonce je zachována i  jedna 

cedulka s číslem popisným právě s tímto 
označením. Je možné, že tento název byl 
odvozen od Cyrilo-Metodějské záložny, 
která výstavbu některých domků úvěro-
vala, a takové domky pak byly označeny 
její cedulkou.

Ze 45 bílovických ulic je tedy 20 po-
jmenováno po osobnostech, z  nichž 
však pouze 7 mělo vztah k Bílovicím. Je 
symptomatické, že ve všech případech 
jde o  muže. Výhoda výběru osobností 
z českého panteonu byla ta, že nikomu 
nevadily ani po roce 1948, a názvy ulic 
se proto takřka neměnily. I tak jsou po 
roce 1945 a zejména po roce 1989 více 

preferovány pomístní názvy ať již tradiční 
či uměle vytvořené. Máme tak ulici Nad, 
Pod i Za Nádražím. Kopcovitý reliéf Bílo-
vic je patrný i z toho, že rovných pět ulic 
leží „nad“ něčím. Zdá se, jako by z ozna-
čování ulic jmény osob panovala určitá 
obava. Domnívám se však, že se o Bílovi-
ce zasloužila řada významných osobností 
a pojmenování nových ulic právě jejich 
jmény by bylo vhodnější než nic neříka-
jící (byť snad developersky atraktivní) 
pojmenování po ovocném stromoví, a to 
i  v  zájmu posilování historické paměti 
Bílovic. Ke ctěné úvaze bych si dovo-
lil předložit návrh, aby některé z  nově 
vzniklých ulic (a doufám, že jich nebude 
příliš mnoho) byly pojmenovány např. po 
manželech Julinkových (viz zpravodaj 
1/2019), bratrech Čapkových, faktickém 
zakladateli místního Sokola učiteli Jose-
fu Pokorovi, dlouholetém faráři Vojtěchu 
Hebelkovi či po olympioničce Boženě 
Dobešové-Kalové.

Za konzultaci a cenné připomínky děkuji 
Zdeňku Mrkosovi.

JAN LATA 

Anenské údolí
Dobrovského
Fügnerovo nábřeží
Havlíčkova
Hradisko
Husova
Jiráskova
K Lipinám 
Ke Třešním
Kollárova
Komenského
Kozlíkova
Kratinova
Lesní
Macharova
Mezi Cestami
Mladova
Nad Borešovou
Nad Cihelnou
Nad Melatínem
Nad Nádražím
Nad Tratí
Obřanská

Palackého
Pod Nádražím
Poděbradova
Polanka
Polní
Prostřední
S. K. Neumanna
Soběšická
Sv. Čecha
Šebelova
Šípková
Táborské návrší
Taranzova
Teperova
Těsnohlídkovo 
náměstí
Trávníky
Tyršova
U Hrušek
Vodárenská
Za Nádražím
Za školkou
Žižkova

SEZNAM 
BÍLOVICKÝCH ULIC
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Když jsme v redakční radě vybírali, co 
je v  Bílovicích zajímavého, unikátního, 
zkrátka stojí za zhlédnutí, byli jsme pře-
kvapeni počtem těchto položek. Bílovice 
nad Svitavou mají řadu historicky zajíma-
vých staveb, bezpočtu přírodních lokalit 
a také několik kuriozit, které jinde nena-
jdete. S většinou z nich budete seznámeni 
v nově připravovaném průvodci naší obce. 
Bílovický zpravodaj se v rozsáhlejších pří-
spěvcích bílovickým Nej… v minulosti již 
mnohokrát věnoval. My vám dnes z těch 
několika desítek zajímavostí Bílovic chce-
me připomenout alespoň některé. 

Památná hruška u benzinové stanice. 
O  čem všem by mohla vyprávět! Podle 
Miloslava Procházky bychom se dostali 
možná až do časů Napoleona. Pamětnice, 
možná poslední, patří k ovocným stromům, 
které sloužily pocestným k  odpočinku 
a občerstvení na jejich cestách. 

Památník Lidušky, v  zimním lese na-
lezeného děvčátka, jehož příběh se stal 
podnětem k založení slavné, téměř stoleté 

tradice stavění vánočních stromů, kterou 
inicioval Rudolf Těsnohlídek (1969, vytvo-
řila Božena Matalová).

Most přes Svitavu u sokolovny (1966–
1969). Železobetonový silniční most, při-
pomínající svým půdorysným tvarem dvě 
hyperboly nebo klotoidy obrácené vrcholy 
proti sobě. I na evropské poměry mimo-
řádné architektonické řešení. 

Památník padlých občanů Bílovic nad 
Svitavou v I . světové válce na Ostrův-
ku . Jeho stavba v roce 1915, tedy tři roky 
před ukončením válečného konfliktu, jej 
řadí mezi nejstarší v  Evropě. Bezesporu 
se jedná o historický unikát.

BÍLOVICKÁ NEJ…

Foto: Dagmar Konečná

Foto: Pavel Kováč

Foto: Pavel Kováč
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Kostel sv . Cyrila a Metoděje (1913), 
na jehož vstupních dveřích se můžete 
seznámit s  Hlaholicí, písmem speciálně 
vytvořeným věrozvěstem Cyrilem pro 
možnost překladu náboženských textů 
a konání bohoslužeb ve slovanském jazyce 
v období Velké Moravy.

Bílovice mají také tovární komín na Po-
lance, z kterého se nikdy nekouřilo. V roce 
1969 ho začalo stavět družstvo Trend jako 

součást centrální kotelny bytovek na Po-
lance. Krach družstva a změna investora 
přinesla i nový způsob vytápění, a tak tu 
komín zůstal jako nechtěný pamětník ně-
čeho, co se nepodařilo.

Unikátní přírodní lokalitou mezi Bílo-
vicemi a  Útěchovem je soutěska Myší 
díra. Téměř nedotčený kousek nádherné 
přírody.

V  našem výčtu určitě chybí myslivna 
lišky Bystroušky, studánka Leoše Janáčka, 
sokolovna, prvorepublikové vily, nádherný 
pašijový kříž na turistické cestě do Řícma-
nic, mnohá zákoutí řeky Svitavy, mnohé 
zajímavé přírodní lokality v okolí Bílovic, 
další památné stromy – stoleté lípy na 
Ostrůvku, architektonicky velmi zdařilé 
a působivé Těsnohlídkovo náměstí, Lesní 
galerie panelů s vyobrazením historických 
reálií Bílovic a mnoho dalších zajímavostí 
obce, se kterými vás podrobněji sezná-
míme ve výše zmíněné nové publikaci 
o Bílovicích, která by se měla stát novým 
bedekrem pro naši obec.

PAVEL KOVÁČ 
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Historie budování veřejných plováren, 
koupališť a vodních lázní v naší zemi by 
svým rozsahem vydala na samostatnou 
obsáhlou publikaci. A kupodivu, bylo by to 

velmi zajímavé čtení. K létu od nepaměti 
patřilo slunce a  koupání. Nejinak tomu 
bylo i v Bílovicích, kdy jimi protékající řeka 
Svitava k tomu přímo vybízela. Zkusme se 
vrátit do minulosti a připomenout si, jaké 
možnosti ke koupání řeka nabízela.

Už Josef Kozlík (ředitel školy, propagátor 
sadařství a včelařství, významná historická 
osobnost Bílovic) ve svém průvodci Výletní 
místo Bílovice u Brna, který byl publiko-
ván v roce 1900, sice stručně, ale přeci jen 
výstižně sděluje, že v letních měsících do 
Bílovic přijížděly stovky Brňanů občerstvit 
se lesním vzduchem a  využít nádhernou 
krajinu v okolí Bílovic k procházkám. Míst-
ním i  hostům byly k dispozici také letní 
lázně vybudované poblíž bílovického mlýna. 
Cituji: Mlýn zdejší (majetek J. Julínka) jest 
moderně zařízen a elektrickým osvětlením 
opatřen. Jsou při něm také letní lázně či 
koupelny zbudovány.

Poznatky, které můžeme získat z tohoto 
už ve své době velmi hodnotného bedek-
ru, jsou v mnoha ohledech velmi zajímavé. 

Vedle informací pro návštěvníky Bílovic, 
kdy Josef Kozlík popisuje podrobně okolí 
obce a  doporučuje trasy pro vycházky 
i s pamětihodnostmi (mapka i zobrazení 

významných míst), které se na cestě na-
cházejí, se věnuje také podrobně popisu 
vesnice, jejího obyvatelstva, spolků, které 
zde v té době působily a celkově i způsobu 
života obyvatel. Poprvé zde Bílovice ozna-
čuje jako výletní místo (viz pozdější Pro-
cházkovy Výletní Bílovice nad Svitavou). 
Zmiňuje také tehdejší název obce jako 
Bílovice u Brna, tedy předchůdce dneš-
ních Bílovic nad Svitavou. Jeho lakonické, 
aby se přijíždějící Brňané mohli občerstvit 
lesním vzduchem, v sobě už skrývá jeden 
z budoucích přívlastků, kterým se Bílovice 
pyšnily ve dvacátých a  třicátých letech 
minulého století: Bílovice nad Svitavou 
– vzdušné lázně. Doslova kouzelně působí 
pro dnešního čtenáře jízdní řád vlaků mezi 
Bílovicemi a Brnem, který Josef Kozlík uve-
řejňuje na poslední straně publikace. Vedle 
kategorie stálých vlaků – čtyři z  Bílovic 
a  pět z  Brna (je tu hezké označení pro 
jednotlivé spoje: ráno, dopoledne, odpo-
ledne, večer a v noci – z Bílovic v noci už 
nic nejelo!), byly pro návštěvníky z Brna 

v neděli vypravovány v době od května 
do září takzvané „zábavní vlaky“.

Vraťme se ale k  bílovickým lázním, 
bílovické plovárně, nebo chcete-li k  bí-
lovickému koupališti na Svitavě. Zřejmě 
jen pamětníci si ale budou pamatovat 
nejčastěji užívaný název „koupelna“. Svoje 
zlatá léta zažilo koupání ve Svitavě, jak už 
bylo uvedeno, ve dvacátých a  třicátých 
letech. Vedle jednodenních návštěvníků se 
Bílovice v letních měsících rozrostly o oby-
vatele, kteří zde pobývali v pronajatých 
letních bytech – tzv. „lufťáci“. K horkému 
létu koupání ve Svitavě přirozeně patřilo. 
Vybudování místa vhodného ke koupá-
ní, na němž by byl zajištěn odpovídající 
komfort (občerstvení, místo pro opalování, 
převlékací kabinky, půjčovna loděk a dal-
ší) se stalo nezbytností. Připomeňme si, 
co o  tom napsal Miloslav Procházka ve 
své dosud nepřekonané publikaci Výlet-
ní Bílovice nad Svitavou z  roku 1988. 
Cituji: Nad Tišinou na levém břehu řeky, 
na Janákově louce, naproti vilám, byla od 
roku 1906 do počátku II. světové války 
koupelna „Ve volšičkách“, nejprve spra-
vovaná Okrašlovacím spolkem a od roku 
1921 Sokolem. Dále píše: O koupaliště se 
také staral Těsnohlídek (v  Bílovicích žil 
1914–1922 a  byl členem místního Soko-

HISTORIE BÍLOVICKÉ PLOVÁRNY
ANEB KAM SE CHODILO DO KOUPELNY

Bílovická plovárna, hotel Kosík, dvacátá léta 
minulého století, archiv Pavel Kováč.
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la), který sem chodíval se svým synem 
Milanem a Pepíčkem Tesařem. Koupaliště 
navštěvovali také bratři Karel a Josef Čap-
kové, akademický malíř František Koudelka 
a šéfdirigent brněnské opery František Ne-
umann (1874–1928). Stravování i ubytová-
ní letních hostů nabízel nedaleký Kosíkův 
hotel. Toto zařízení si u místních obyvatel 
získalo, myslíme si spíše neprávem, po-
někud nechvalnou pověst, kvůli údajné 
frivolnosti hostů. Místní o něm mluvili jako 
o hanbinci. Blíže pravdě snad bude prostý 
fakt, že k létu ještě stále patří letní lásky 
i jistá rozevlátost v těchto krátkodobých 
vztazích, která, chceme tomu věřit, snad 
neměla u většiny aktérů zásadní vliv na 
změny jejich morálního kodexu.

Připomeňme si zážitky z bílovické kou-
pelny literárně zachycené některými ze 
slavných návštěvníků Bílovic. Helena Ko-
želuhová, Čapci očima rodiny (neteř Karla 
a Josefa Čapkových – do Bílovic jezdili za 
svoji sestrou). Někdy bylo hodně teplo 
a sucho nedovolilo věřit v růst hub, vydali 
jsme se lesem přes kopec k řece. Zavolali 
jsme přes tento uzounký proud stařičkého 
vrásčitého plavčíka Srbu, který nás v loďce 
převezl na puchřející dřevěnou plovárnu. 
Voda byla ve Svitavě úpěnlivě studená 
a čtrnáct stupňů se považovalo za krajní 
možnost teploty. Snad proto, pokud si 
vzpomínám, jsme se koupaly hlavně my 
ženské. Matka trpěla proto, aby na nás 
mohla dohlížet, a  pokud by její chabé 
plavecké umění stačilo, zachránit nás, 
kdybychom se topily. Pro nás děti (dcery 
Heleny) byla i studená voda čirý požitek, 

ale strýci nebyli přívrženci sportu za kaž-
dou cenu. Většinou se tedy jelo na lodičce.

Emotivně popsal své koupání ve Svitavě 
S. K. Neumann (v Bílovicích žil 1906–1915) 
ve fejetonu Píseň ke chvále vody, vyšel ve 
sbírce S městem za zády v roce 1922, píše: 
Teď miluji Svitavu, dosti ji miluji, abych 
neřekl, že z  nouze. Je rozmarná, divoká 
jako láska má a člověk načeká se často 
velmi dlouho, než mu oplatí lásku poho-
dou svou a dá mu něco z bohatství svých 
hlubin. …a dále: Ve dnech nejparnějších 
odvažuji se koupat. Je to asi tolik pro mne, 
jako pomazlit se s vodou. Pohladím všecky 
její vnady, polaškuji se s ní, dvakrát, třikrát 
ponořím se do její náruče, a když pud je 
ukojen a žár smyslné potřeby ochladne, 
vylézám na břeh a  pokojným pohledem 
oddaného labužníka celuji půvaby vody.

Bílovičtí však hojně využívali i jiná místa 
ke koupání ve Svitavě, než výše zmiňova-
nou koupelnu. Důvodů bylo více, jednak se 
necítili příliš dobře mezi honorací, která na 
to prostě měla (služby „Ve volšičkách“ byly 
zpoplatněny), dále také proto, že na tomto 
koupališti byla vyžadována určitá pravidla 
a nakonec snad i proto, že vhodných míst 
ke koupání ve Svitavě bylo víc a oni na 
těch svých měli své soukromí. Pro děti byl 
vodním rájem úsek mělké Svitavy mezi láv-
kou a Ostrůvkem, bylo tu bezpečno a ony 
si mohly vedle osvěžení a cachtání ve vodě 
stavět z kamenů hráze a hrát další vodní 
hry. Při nedávné procházce těmito místy 
jsem byl překvapen, že to místo děti stále 
využívají, matky seděly na břehu a  děti 
se brouzdaly vodou a těchto radovánek 
využíval i jejich pes.

K oblíbeným místům ke koupání patřily 
oba břehy Svitavy pod dnešním fotbalo-
vým hřištěm v Doličkách (někdy v Dolicích 
a v Kozlíkově bedekru bychom našli ještě 
starší pojmenování – Šišová) až k místu 
Pod Skalkou, které leží na rozhraní kata-
strů Bílovic a Obřan. Opět nechme zaznít 
slova S.  K. Neumana, tentokrát citova-
ná z  fejetonu Pokračování bez názvu 
z výše uvedené sbírky. Tam dole v ohybu 
řeky „pod skalkou“, je místečko domácích 
lidí. Letňáci mají koupelnu okrašlovací-
ho spolku za mlýnem. Hodiny pro pány 
a hodiny pro dámy. Loďky, na něž se ne-
smí v plavkách. Sem chodí se koupat jen 
honorace a lidé, kteří se po ní opičí. Zato 
„pod skalkou“ bylo loni hlučno a veselo. 

Tišina, místo na Svitavě, kde se koupali a jez-
dili na lodičkách letní návštěvníci. Plovárna 
byla na protějším břehu. Květen 2020.

A ti, kdož milují vodu a sluníčko a koupel 
v přírodě nikoli jako měšťácký obřad, ale 
jako rozkošnou idylu, také tu našli chvilku 
pro sebe.

Koupání Pod skalkou měli ve velké oblibě 
i Němci z Obřan, láskyplně nazývali toto 
místo Lorelay, podle stejnojmenné skály 
opředené mnoha pověstmi, která se na-
chází na břehu německého Rýna.

Koupelna, přesněji koupání u mlýna, byla 
v provozu až do roku 1956, kdy kvůli silné 
kontaminaci řeky způsobené adamovským 
podnikem ADAST bylo koupání ve Svitavě 
na dlouhou dobu zakázáno. Prvorepubliko-
vá sláva bílovické koupelny značně utrpěla 
odlivem hostů v roce 1940 vybudováním br-
něnské přehrady a také stavitelskými pra-
cemi na mostech směrem k Adamovu, kdy 
prašná vozovka a zvýšený počet nákladních 
aut zejména v letních měsících zamořoval 
koupaliště všude přítomným prachem.

Co napsat v závěru? Bílovice nad Svita-
vou by si určitě návrat přírodního (případ-
ně jiného) koupaliště zasloužily. Je to však 
z hlediska ekonomického i hygienického 
téměř nereálné. Věříme, že se při reali-
zaci projektu Mlýnského ostrova najdou 
možnosti, jak vyřešit návrat ke koupání 
ve Svitavě v místech, o kterých jsme se 
zmiňovali. Mimochodem o možnostech ob-
novení koupaliště v Bílovicích nad Svitavou 
psal na stránkách Bílovického zpravodaje 
(3/2018) pan Vladimír Hencl ve svém pří-
spěvku Vodní svět nebo akvapark.

Děkuji za cenné připomínky Zdeňku 
Mrkosovi.

PAVEL KOVÁČ 

Koupání v Dolicích, čtyřicátá  
léta. Archiv Zdeněk Mrkos.
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Tak jako se někdo cítí hezky ve městě 
mezi domy, tak já se prostě cítím krásně 
tady v  lese – mezi stromy. Už se zase 
toulám a kochám.

Abych tu nádheru vstřebala co nejvíce, 
na chvíli jsem se zastavila, zhluboka se 
nadechla a  zaposlouchala se do zvuků 
přicházejících ke mně z  blízkého okolí. 

Lesní pěšina se krásně vinula mezi stromy 
a ve větvích zpívali svou symfonii ptáci, 
kteří tak důrazně oznamovali, že zima už 
je definitivně za námi.

Na přilehlé stráni v mlčící zelené trávě 
na sebe téměř pokřikovaly první jarní kyt-
ky, která z nich že je nejkrásnější. A ony 
jsou všechny krásné. Svými barvami po 
té více méně šedivé zimě potěší opravdu 
každé oko a lákají na první nektar spoustu 
včel a jiného hmyzu.

V  jehličí se moje stopy ztrácely, jako 
bych tu nikdy nebyla. Přesto ve mně zů-
stávaly a tato místa zanechávala krásné 
pocity pohody a klidu.

Opodál právě projížděl vlak. Dunění 
pražců se rozléhalo údolím, to jak vlak 
právě vyjel z blízkého tunelu a stáčel se 

podél břehu řeky, aby za krátkou chvilku 
zmizel v krajině lesů k nedalekým Babicím.

Po cestičce pod mohutnými lipami jsem 
došla ke staré železné lávce přes Svitavu, 
kde zrovna děti házely kvítky sedmikrásek 
do vody. Kvítky zůstávaly na hladině a po-
hupovaly se na vlnách a jako poslové jara 
pluly snad potěšit někoho dalšího.

Kdybych byla básník, nebo skladatel, 
jistě bych nyní zachytila tu krásu v nějaké 
básni či písni, abych ji předala dál.

Když budete chvíli tiše, uslyšíte, že 
i voda s vámi může rozmlouvat. Sem tam 
ke mně dolehlo zažbluňkání, to asi jak 
voda v  řece omývá oblázky a  naráží na 
břehy. Nebo to byla zvědavá rybka, která 
ve vodě poskočila, aby se na okamžik po-
dívala na ten náš svět? Možná.

První nedočkavá vážka poletovala kolem 
vysoké trávy svažující se těsně nad bře-
hem řeky a hledala snad ještě krásnější 
výhled, než jsem měla v tu chvíli já. Na-
konec se uvelebila na blatouchu.

Vzhlédla jsem od vody. Na jednom 
břehu řeky, na Ostrůvku, postávalo pár 
lidí, kteří tam venčili své psy. Ti skákali 

s radostí pro klacíky do vody a zase celí 
mokří přibíhali zpět ke svým páníčkům. 
Dováděli jako malé děti. Na druhé straně 
řeky na kopci se vyjímal nádherný bílovický 
kostelík. Úžasná architektura. Na slunci 
zářil tolika barvami. Světlo bylo příhodné. 
Neodolala jsem a vytáhla jsem fotoaparát, 
abych zachytila ten jedinečný okamžik.

Bylo pozdní odpoledne. Bílé peřinky 
mraků pluly po blankytné obloze a zrcadli-
ly se i na vodní hladině řeky. Na chvíli jsem 
se ještě ohlédla a pak jsem pokračovala na 
své cestě. Chtěla jsem dojít ještě kousek 
dál podél řeky a pak nahoru do lesů…

Slunce se pomalu klonilo k obzoru a pro-
dlužovalo stíny stromů. Lesy se rozpínaly 
od řeky do přilehlých kopců a strání do 
širokého okolí a vzduch voněl právě kve-
toucím jasmínem. Ten jemný vánek, klid 
a  harmonie okolní přírody mě doslova 
pobízely k další procházce. U splavu jsem 
chvíli poseděla. Vždycky mě fascinovaly 
závoje padající hučící vody. Ta zákoutí, 
která řeka v údolí Bílovic nabízí, jsou do-
slova pohádková.

Když jsem prošla „myší dírou“ pod že-
leznicí a za sebou posléze zanechala řeku, 
budovy i  zvuky Bílovic, došla jsem lesní 
zkratkou do prudkého kopce až k  turi-
stické trase Vojance, která mě dovedla 
k palouku U Luže, což je další krásné místo 
k rozjímání s příjemnou lavičkou… Zjistila 
jsem, že když se takto často zastavuji 
a pozoruji ten cvrkot kolem sebe, tak čas 
letí strašně rychle. Musela jsem přidat 
do kroku, aby mě nezastihla tma, a plá-
novaný okruh přece jen zkrátit vzhledem 
k  nadcházejícímu večeru. Zamířila jsem 
k Melatínu. Nakonec to bylo dobré roz-
hodnutí, protože jsem díky tomu zahlédla 
na jednom z palouků několik pasoucích se 
srnek. Stály tam v houfu a tak jako v po-
hádce nebo na malovaném obrázku se 
na tom zeleném travním koberci vyjímaly 
v naprosté harmonii s okolní krajinou a pů-
sobily prostě úžasně. Slunce ještě lehce 
problikávalo mezi větvemi stromů a jako 
reflektor svítilo přímo na ně. Nestihla jsem 
si je vyfotit. Škoda. Když mě zahlédly, tak 

POHÁDKOVÉ BÍLOVICE

Brouzdaliště ve Svitavě mezi lávkou  
a Ostrůvkem Foto Pavel Kováč
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jako mávnutím proutku rychle zmizely 
v mlází. Jistě šly hledat nějaké místo ke 
spánku.

To mi připomenulo, že už bych taky měla 
jít. Melatín na mě sice působil k večeru už 
trochu strašidelně, jako by se ve stínech 
stromů schovávaly všechny strachy lidí, ale 
tma v podstatě jen vždycky namaluje všech-
ny věci kolem nás do odstínů černé a šedi, 
a nikomu neublíží, takže není čeho se bát.

S tmou je jen horší orientace v terénu. 
Kdo to tu nezná, mohl by i zabloudit, ale 
já tu nejsem poprvé, takže vím, že všech-
ny ty cesty a  pěšinky, kterými chodím, 
mě nakonec vždycky bezpečně dovedou 
domů – do Bílovic.

Byla to opět moc pěkná procházka, 
ostatně jako vždy. Vůbec se nedivím, že 
tuto krajinu vyhledávali a milovali spiso-
vatelé, básníci, malíři a další umělci a že 

je okolí Bílovic stále atraktivní a  lákavé 
pro turisty i náhodné návštěvníky. Bílovi-
ce nad Svitavou jsou krásné. Příroda je tu 
skutečně překrásná a je třeba si toho vážit 
a tu krásu vnímat všemi smysly a chránit 
ji. Doporučuji všem vydat se do okolí naší 
obce a poznávat nová místa. Je tu stále 
co objevovat.

KARLA HRABALOVÁ 

Všichni asi znáte cyklostezku Brno-
-Obřany – Bílovice nad Svitavou, na které 
bývá v teplém počasí v pracovních dnech 
odpoledne a o víkendech dopoledne i od-
poledne dost rušno („husto“). Je to sice 
„jediná“ pro cyklisty a bruslaře speciálně 
upravená cyklostezka do Bílovic, ale máme 
tu několik dalších cest vhodných pro jízdu 
na kole. Alespoň dvě z nich popíši ve svém 
textu samostatně.

Cyklostezku Brno-Obřany – Bílovice 
vybudoval Dobrovolný svazek obcí (DSO) 
mikroregionu ČASNÝŘ (Bílovice nad Sv., 
Řícmanice, Kanice, Babice nad Sv. a Ochoz 
u Brna). Název mikroregionu je odvozen od 
potoka Časnýře, v  jehož povodí zmíněné 
obce, s výjimkou Babic, leží. Cyklostezka 
byla vybudována díky evropské dotaci pro 
ROP Jihovýchod a také díky MAS Morav-
ský kras. Stavba cyklostezky byla zahájena 
v prosinci 2008 a ukončena v srpnu 2009. 
Byla vybudována asfaltová stezka v délce 
3714 m. Připočteme-li cestu k ČOV v Bílo-
vicích a cestu ke konečné tramvaje v Ob-
řanech, dostaneme délku téměř 5 km. DSO 
Časnýř zastupoval v projektu především 
Ing. Vladimír Kalivoda, bývalý starosta 
Kanic a stále ještě předseda DSO Časnýř. 
Náklady na projekt byly 7,258 mil. Kč, z če-
hož 6,169 mil. Kč bylo čerpáno z EU dotací.

Získal jsem výsledky sčítání na cyklo-
stezkách Jihomoravského kraje z  roku 
2010, krátce po dokončení cyklostez-

ky, uvedené v  diplomové práci Tomáše 
Krošláka (Masarykova univerzita). Na 
cyklostezce Brno – Bílovice automatický 
sčítač zaznamenával pohyb osob podle 
směru pohybu od ledna do května včet-

ně. V tomto období projelo či prošlo po 
cyklostezce 76017 osob oběma směry, 
tedy průměrně 15203 za měsíc. Přestože 
nemám k dispozici měření z posledních let, 

podle vlastních zkušeností usuzuji, že tato 
čísla jsou v současnosti, díky velké oblibě 
této trasy, podstatně vyšší.

Cyklostezka měla zpočátku společnou 
trasu s  turistickou dálkovou červenou 
trasou, ale už několik let vede červená 
značka po druhém břehu řeky, mimo jiné 
díky vybudovaným kovovým schodům 
přes skalku u fotbalového hřiště. Cyklistů 
i bruslařů je v současné době určitě víc, 
zatímco pěších turistů ubylo, a tak je toto 
řešení ideální. 

Cyklostezka je součástí dálkové cyk-
lotrasy č. 5 – Jantarová stezka (https://

mapy.cz/s/ceboratabu), která vede 
z Krakova do Vídně (dávná obchodní ces-
ta s jantarem). V ČR vede od hraničního 
přechodu Hatě u Bohumína po přechod 

CYKLOSTEZKA
BRNO-OBŘANY – BÍLOVICE

Hamersky mlýn 
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Hevlín – Laa an der Thaya. Několik let je již 
cyklostezka součástí evropské cyklostez-
ky EuroVelo 9 Balt – Jadran, která svými 
1 930 km patří ke kratším trasám mezi 
šestnácti dálkovými EuroVelo trasami. 
V rámci projektu EuroVelo byly (a jsou) bu-
dována, obvykle zastřešená, odpočívadla 
(nejen) pro cyklisty, z nichž jedno je i na 
rozcestí Těsnohlídkova údolí (u železnič-
ního mostu). Více informací o EuroVelo 9 
najdete na internetu na adrese https://
www.greenways.cz/EuroVelo/EuroVelo-v-
-CR/EuroVelo-9 (Bílovic se týká 5. etapa).

Kromě výhledů do přírody jsou na cy-
klostezce dobré možnosti občerstvení. 
V Bílovicích je na cyklotrase z Adamova 
první občerstvení na Ostrůvku, které je na 
levém břehu řeky u lávky pro pěší. Není tu 
však plnohodnotná kuchyně. Můžete zde 
sedět venku přímo u řeky. Další místem je 
Výletní restaurace Sokolovna, která je na 
strategickém místě, kde začíná cyklostez-
ka. Díky tomu mnoho lidí volí sokolovnu za 
start nebo cíl své jízdy, chůze nebo běhu.

Na druhém konci cyklostezky jsou dva 
restaurační podniky – Na konečné a Na 
vzpírárně. Restaurace Na konečné, která 
je na levém břehu na konci cyklostezky, 
změnila před pár měsíci provozovatele. 
Někteří čtenáři Zpravodaje znají nového 
provozovatele z hospody Svitava a ob-

čerstvení Na Ostrůvku v  Bílovicích. Na 
levém břehu za lávkou pro pěší a cyklisty 
je občerstvení Na vzpírárně, v rámci are-
álu oddílu vzpírání TAK HELLAS (http://
www.takhellas.cz). Letos kvůli stavu nou-
ze občerstvení bohužel ještě neotevřelo 
svůj provoz. Z terasy Na vzpírárně je hez-
ký výhled na řeku. Oba podniky fungují 
jen v odpoledním až večerním režimu.

Na cestě je několik míst vhodných k za-
stavení. V Obřanech u konečné tramvaje 
je splav. Když podjedete železniční most 
a vyjedete krátký kopeček, tak jste pod 

bývalým Maloměřickým lomem, kde je ně-
kolik obřích kamenů na posezení. Nahoru 
do lomu vede vyšlapaná cesta, která pro 
zdatné turisty pokračuje cestičkou až na 
lesní cestu Šumbera, vedoucí z Maloměřic 
na Kopaniny. Dále proti proudu narazíte na 
studánku Marcelku na pravé straně stezky 
(levý břeh řeky). Ta je bohužel už zhruba 
tři roky bez vody. V její blízkosti jsou pa-
trné základy nějakých domů pod skalou. 
Na protějším břehu je vidět restaurace 
Farma. Asi po dvou stech metrech uvidíte 
Hamerský mlýn, což je novodobý název od 
nynějšího majitele areálu, který má různo-
rodou výrobní historii (strojnické práce, 
pilníky, zpracování kůží). Vodní energie zde 
byla využívána k pohonu strojů, ale také 
pro výrobu elektřiny.

Další zastávkou je výše zmíněné zastře-
šené zastavení začátku Těsnohlídkova 
údolí (rozcestí) vybudované v rámci me-
zinárodní cyklotrasy EuroVelo 9. Začíná tu 
modrá turistická značka na Obřanský hrad 
(jen pozůstatky zdiva) a  dále na kopec 
s  pomníkem Šumbera. Je tam památník 
S.  K. Neumanna a prochází tam naučná 
stezka. Žlutá značka vede podél potůčku 
k památníku Josefa Ressla a Resslově há-
jovně. Je možnost přejít po lávce pro pěší 
na pravý břeh řeky a tam jít po červené 
značce do Bílovic, či zpátky do Obřan 
(kolem restaurace Farma). KČT nedoporu-
čuje cyklistům jezdit po červené značce. 
Od Těsnohlídkova údolí projedete cestou 
do Bílovic kolem chat a ČOV k sokolovně.

MYŠÍ DÍROU DO ÚTĚCHOVA A ZPÁTKY 
VOJANKOU NEBO MELATÍNEM

Z Bílovic nad Svitavou můžete na kole 
vyrazit téměř jakýmkoliv směrem a neu-
děláte chybu. Mnoho cest je dobré začít 
jízdou směrem na Adamov a podle poža-
dované délky odbočit na správnou stez-
ku (cestu). Oficiální cyklotrasa číslo pět 
pokračuje do Adamova po silnici. Pokud 
chcete jet bezpečněji, zvláště s dětmi, tak 
je dobré použít stezku, posléze cestu, po 
pravém břehu řeky podél železniční trati. 
Nejjednodušší je vyjet na stezku podjez-
dem u Obecní hospody.

Po 500 m dojedete ke splavu, který byl 
nedávno modernizován. Za dalších 1,9 km 
dojedete k památníku pěti letců Českoslo-
venské armády, kteří zde zahynuli při havá-
rii letadla dne 25. 9. 1951. Na levé straně je 
podjezd (podchod) pod železniční tratí do 
„soutěsky“ nazvané Myší díra. Na levé stra-
ně za podchodem je pamětní deska Karla 
Daniela Gangloffa upevněná na skále. Ka-
rel Daniel Gangloff (1809–1879) byl lesník, 
geometr a vynálezce, který vymyslel řadu 
zlepšováků pro zeměměřičství a lesnictví. 
Potok v Myší díře připomíná horský potů-
ček svým průtokem ve skalnatém korytě, 
po obou stranách cesty je skála. Cesta je 
taktéž pojmenována po Karlu Gangloffo-
vi. Gangloffova cesta je dobře sjízdná na 
téměř všech typech kol, kromě silničních 
speciálů. Dolní část cesty, Myší díra, je 
součástí přírodní rezervace Malužín, která 
sahá až k bývalé nemocnici a později LDN 
ležící před nádražím Babice nad Svitavou.

Těsnohlidkovo udolí – rozcestí s in-
formacemi a s přístřeším. Foto autor.
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Po zhruba 500 m doleva odbočuje úzká 
cestička, která se jmenuje Kaštánkův trail 
a vede ve stráni nad železniční tratí smě-
rem k Bílovicím. Prakticky v celé délce je to 
úzká cestička, kterou mají v oblibě cyklisté 
na horských či cyklokrosových kolech. Mís-
ty jsou z ní hezké výhledy směrem k řece. 
Délka Kaškánkova trailu z  Myší díry do 
tunýlku (podchodu) pod Praskavicí (název 
údolí) je 2,7 km. Trail si můžete velmi dobře 
užít pěšky, ať už půjdete nebo poběžíte.

Gangloffova cesta vede až do Útě-
chova podél Útěchovského potoka. Po 
zhruba 2,1 km od pomníku letců je křižo-
vatka lesních cest, odkud vás štěrkovitá, 
lépe zpevněná, cesta vedoucí doprava 
dovede ke žluté tur. značce kousek nad 
Mufloní studánkou a  pak na silnici Útě-
chov – Adamov. Na kole či pěšky je lépe 
pokračovat doleva. Cesta vás dovede na 
okraj Útěchova a ulicí Boří až k hlavní sil-
nici, kde vede několik turistických značek 
(červená, modrá a zelená). Zelená značka 
tvoří cestu nazvanou Brněnská podkova 
a dovede vás na lesní cestu Vojanka, kte-
rá vede přes palouk U luže až do Bílovic 
na Polanku. Za Útěchovem tvoří zelenou 
značku úzká lesní cestička (asi 350  m), 
která není průjezdná (nebo jen obtížně) 

na silničních kolech. Od překřížení silnice 
už zelená značka vede po široké zpev-
něné cestě Vojanka až na Polanku. Další 
možností je dojet z  Útěchova po silnici 
za palouk U buku a za paloukem odbočit 
doleva na lesní cestu Melatín podél stej-
nojmenného potoka.

DO BABIC ČI DO ADAMOVA  
MIMO SILNICI

Pokud chcete jet do Babic nad Svitavou 
nebo Adamova či někam dál a chcete se 
co nejvíce vyhnout silnici, tak vám dopo-
ručuji Rosenauerovu lesní cestu. Cesta 
odbočuje doprava před prvním silničním 
mostem směr Adamov. Na začátku cesty 
je na skále památník Josefa Rosenauera 
(1735–1804), lesního inženýra z  jižních 
Čech. Projektoval meliorace a  zasloužil 
se o  vybudování Schwarzenberského 
plavebního kanálu. Rosenaurova lesní 
cesta stoupá většinou mírně a otvírají se 
z ní krásné výhledy na údolí Svitavy. Po 
1,6 km dojedete nad Babické nádraží, kde 
můžete odbočit na lesní cestu vedoucí 
k nástupišti. Po dalších 700 m dojedete 
k  modré značce, která vede k  nádraží 
(hůře sjízdná). Dále vás cesta dovede 

na silnici Kanice – Babice k  památníku 
P. Křičky a J. Švehly (kousek od Srnčí stu-
dánky). Vrátit se tedy můžete po lesní 
cestě Brněnka, od křížku nad arboretem 
je to červená značka, do Bílovic. Cestou 
si můžete prohlédnout zrekonstruovaný 
Pašijový kříž. Na kole jen musíte odbočit 
buď za křížkem doleva Havlíčkovou ulicí na 
hlavní silnici, nebo kousek dál doprava na 
Táborské návrší, protože červená značka 
vede dál po schodech. Délka tohoto okru-
hu je 11,7 km.

Pokud sjedete k Babickému nádraží, tak 
po přejetí nového silničního mostu směrem 
na Adamov, můžete odbočit na lesní ces-
tu Pod Jelencem. Cesta Pod Jelencem se 
poměrně hodně kroutí a v jedné části je 
poměrně velký výhled na Adamov. Cesta 
vás dovede až do Babic na rozcestí turi-
stických cest. Odtud můžete pokračovat 
na různé směry – po zelené k Alexandro-
vě rozhledně nad Adamovem, po žluté 
(lesní cesta Dřínová) k památníku lesníků, 
nebo po červené do Křtin. Další cestou 
do Adamova je odbočit po 1,7 km z cesty 
Pod Jelencem doleva na cestu Barborka, 
jež vede k řece a podél ní až k pěší lávce 
u nádraží v Adamově.

MARTIN ŠERÁK 

Všechny publikace o historii Bílovic se 
shodnou v tom, že zásadním milníkem v dě-
jinách obce bylo zřízení železniční zastávky. 
Díky tomu začala být vesnička obklopující 
místní mlýn, zapadlá v  těžko dostupném 
údolí, vyhledávaným letoviskem Brňanů 
všech národností, kteří sem začali jezdit ne-
jen na výlety, ale i letní byty a ti nejbohatší 
si zde začali stavět honosné vily. Všechny 
dosavadní publikace, tedy Kalova (s. 31), 
Procházkova (s. 7) i Nejezchlebova (s. 92) 
shodně uvádějí, že k  této události došlo 
roku 1878, a to z inciativy a za finančního 
přispění mlynáře Jana Julinka. 

V  loňském roce vyšla kniha Železniční 
trať Brno – Česká Třebová na starých po-

hlednicích (Pavel Stejskal a  kol.), kde je 
uvedeno, že bílovická železniční stanice 
slouží cestujícím od Silvestra roku 1872, 
přičemž původně zde bylo nákladiště, 
kde odbočovala kolej na nakládku a vy-
kládku (s. 39). To je patrné i z fotografie ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA?

KDY BYLA V BÍLOVICÍCH ZŘÍZENA



staré čekárny ležící u koleje směrem od 
Brna vedle strážního domku č. 121, kdy 
pohlednice byla pořízena mezi lety 1884 
a 1896 (tamtéž). Teprve v roce 1913 byla 
postavena nová staniční budova, která 
slouží doposud. 

Při pátrání na webu www.digitalni- 
knihovna.cz obsahující staré tiskoviny, jež 
umožňuje fulltextové vyhledávání (byť díky 
občasné špatné kvalitě tiskovin vykazuje 
jistou chybovost), jsem narazil na noticku 
v novinách Moravská orlice ze dne 25. 12. 

1879, podle které obec Bílovice zažádala 
u obecní komory o  zřízení železniční za-
stávky, přičemž komora se usnesla zaslat 
žádost společnosti státní dráhy s doporu-
čujícím stanoviskem. V Moravských novi-
nách pak byla dne 12. 5. 1881 uveřejněna 
informace, že od 15. května t. r. budou 
mezi stanicemi Brno a Adamov u strážního 
domku č. 121 blíže Bílovic „smíšené vlaky 
č. 71, 72, 220, 221 a 234 se zastavovati by 
cestující vstoupiti neb slézti mohli“. Dále 
je uvedena cena jízdného z Brna a upozor-
nění, že v místě není čekárna a je s sebou 
možno brát jen příruční zavazadla.

Zdá se tedy, že původně bylo z Julin-
kovy iniciativy zřízeno někdy v 70. letech 
19.  století nákladiště, ale osobní vlaky 
začaly v Bílovicích stavět až v roce 1881, 
a právě od tohoto data se odvíjí rozkvět 
naší obce. Pokud by Bílovice měly někdy 
mít svůj památný den, pak právě 15. kvě-
ten by patřil mezi horké kandidáty. Příští 
rok přitom uplyne 140 let od chvíle, kdy 
v neděli 15. května 1881 zastavil v Bílovi-
cích první vlak, z něhož vystoupili výletu-
chtiví Brňané.

JAN LATA 

Probíhající rekonstrukce nádraží v Bílovicích  
nad Svitavou. Foto poskytla Správa železnic ČR.

Jako většina lékařů, se stavím ke 
koronaviru rezervovaně. Na začátku 
převládaly smíšené pocity očekávání, 
zklamání, naštvání, rozhořčení, až na-
konec přijetí této nové neblahé situace. 
Když se neví, co může nastat, je lepší 
udělat napřed kroky restriktivnější, 
které pro náš normální život přinesou 
řadu omezení.

Na začátku nebyly ochranné po-
můcky, jen kusé informace, natož ty 
vědecky podložené, zkrátka nic. Médii 
se šířila jen panika, strach, do toho 
všechna ta nařízení, více či méně lo-
gická, mnohdy si navzájem odporující.

Po měsíci trvání nouzového stavu 
jsme však v podstatě byli tam, kde jsme 
začínali. Dostatečné ochranné pomůcky 
stále jako zdravotníci nemáme, zato 
máme miliony zákazů, příkazů a nařízení, 
někdy si protiřečících, pomalu krachují 

malí živnostníci, nemůžeme vyjet za hra-
nice, chováme se jako stádo zahnané do 
ohrady, máme nosit náhubky vždy a všude, 
i když zdravý rozum i WHO (světová zdra-
votnická organizace) říká něco jiného. Také 
data říkají něco jiného – celková smrtnost 
se nijak nezvýšila, např. na chřipku umírá 
stále 3× více lidí než na Covid 19, sebe-
vražednost je 6× vyšší (!), navíc, z vlastní 
zkušenosti, začínají lidé umírat na banální 
věci, protože se jim nedostane běžně do-
stupné péče, a  co je ještě horší, bojí se 
k lékaři vůbec jít, že prý raději umřou doma.

Hledejme ale i  pozitivní stránky – je 
krásné jaro, kdo se nebojí opustit obydlí, 
objeví netušené možnosti cestiček v lese, 
kterých si nikdy předtím nevšiml, hraje si 
hodiny v potoce s dětmi v bahně, uvědomí 
si, jak úžasné je bydlet na vesnici, upraví 
zahradu, dům, chalupu, debatuje více s ro-
dinou, přemýšlí, že prožití takové demo 

verze nějaké katastrofy vlastně není 
na škodu, protože vám dává zjistit, jak 
se zachovají lidé kolem vás, že si umí 
vzájemně pomoci, že dokážou vymyslet 
úžasné věci, ale že dokážou nečekaně 
vyplavat i negativní vlastnosti – a to je 
taky dobré vědět.

I když v krizovém štábu země vlast-
ně není jediný lékař a profesor Roman 
Prymula (bohu díky aspoň za něj) je 
pouze teoretik, začínají se stále silněji 
ozývat hlasy lékařů, a co víc, jsou zve-
řejňovány!, což je dobře. Přestaňme 
se bát, buďme ostražití, ale začněme 
myslet logicky a doufejme, že ta logika 
a kritické myšlení provzlíná nahoru do 
nejvyšších pater.

Doufám, že v době vydání zpravodaje 
už bude „ovzduší dýchatelnější“ – lidé 
méně vystrašení, mocnáři poučenější, 
že budou následovat LOGICKÉ kroky 
a JASNÁ vize, a taky, že nás tato zku-
šenost posílí.

VENDULA BARTÁKOVÁ
22 . DUBNA 2020 

KORONAVIRUS V NÁS
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Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 
o  uzavření škol v  souvislosti s  epidemií 
koronaviru, způsobující onemocnění Co-
vid-19 jsme předpokládali, ale připravit se 
na něj nebylo možné. Netušili jsme, jakého 
rozsahu omezení budou ani jak dlouho to 
bude trvat. Po uzavření školy jsme svolali 
poradu a domluvili se s učiteli na způso-
bu zadávání úkolů. Prvních několik dní se 
jednalo pouze o zadávání opakování učiva 
přes e-maily, případně přes náš informační 
systém Škola online. To se změnilo asi po 
čtrnácti dnech, když bylo jasné, že uza-
vření škol bude trvat déle.

Uzavření školy z různých důvodů se dělo 
již v  historii. Spousta pamětníků si jistě 
vybavuje uhelné prázdniny nebo chřipkové 
prázdniny, které žáci naší školy v relativně 
nedávné minulosti zažili. Škola byla v těch-
to obdobích zavřena mnohdy i na měsíc.

Dnešní doba je ovšem specifická tím, 
že je svět prosycen informačními techno-
logiemi. Před 80 lety došlo uhlí a škola se 
jednoduše zavřela. Žáci měli opravdové 
prázdniny. Současná situace byla naprosto 
odlišná. Žáci sice byli doma, ale museli 
plnit zadané úkoly.

Pro vedení školy vyvstaly nové povin-
nosti. V  okamžiku, kdy bylo jasné, že 
školy nebudou zavřené na 3–4 týdny, 
jsme začali přemýšlet, jakým způsobem 
zajistit alespoň částečně výuku. Do této 
doby byla veškerá práce na rodičích 
a my jsme jim chtěli nějakým způsobem 
pomoci. Napadlo nás zavedení tzv. on-
line videokonferencí. Jak jsem se později 
dozvěděl od České školní inspekce, tak 
jsme v tomto byli průkopníci minimálně 
na okrese Brno-venkov.

Zavedení videokonferencí má ale spous-
tu úskalí, která by nás předtím nenapadla. 
Problém byl například v  rodinách s  více 
dětmi a  jedním počítačem, kdy se kon-
ference pro jejich děti nakupily ve stejný 
čas. Další problém byl v  tom, že velké 
množství rodičů pracovalo z domu a po-
čítač potřebovali pro svou práci. Původně 
jsme zamýšleli pořádat skoro na každou 
hodinu videokonferenci, to ale nebylo 
z výše uvedených důvodů možné. Zvolili 

jsme kompromis a vzdělávání pokračovalo 
pouze ve stěžejních předmětech (mate-
matika, český jazyk, cizí jazyky).

Ministerstvo školství přišlo s nápadem 
na pořádání videokonferencí až dva týdny 
po zavedení tohoto typu výuky na naší 
škole. Všechny vzniklé problémy jsme 
museli vyřešit sami, dá se říct, že školám 
nikdo nepomohl. Vedení obce nám nabídlo 
pomoc, ale svým způsobem nebylo jak po-
moci, takže jsme to nakonec zvládli sami.

Velmi si vážím toho, že většina učitelů na 
tento způsob výuky přistoupila. Bylo v tom 
pro nás všechny spousta nového. Můj ob-
div mají i rodiče, protože i pro ně byla tato 
situace velmi náročná a zvládli to skvěle.

Co se týká účasti žáků na videokonfe-
rencích, tak to bylo individuální. V někte-
rých třídách byla účast 100%, ve třídách 
s  nejmenší účastí se to pohybovalo ko-
lem 70 %. Připojovat se dá přes tablet, 
mobil a  notebook, takže jsme apelovali 
na ty rodiče žáků, kteří se nepřipojovali, 
až nakonec se ve všech třídách povedlo 
dosáhnout účasti nad 90 %.

Výuku žáků devátých ročníků jsme pojali 
jako intenzivní čtrnáctidenní přípravu na 
přijímací zkoušky. Výuka probíhala ve škole 
v termínu od 11. do 22. května s účastí sko-
ro 90 % ze všech žáků devátých ročníků. 
Neúčastnili se pouze ti, kteří jsou již přijatí 
na střední školy. Škola je také otevřena od 
25. května žákům prvního stupně. Na tuto 
výuku se přihlásilo přes 60 % žáků.

Podpora ze strany MŠMT byla minimální. 
Vše jsme se snažili promýšlet dostatečně 
dopředu, takže vydané metodické pokyny 
ze strany ministerstva, které mnohdy přišly 
z mého pohledu pozdě, nás nepřekvapily.

Opatření spojených s návratem žáků do 
školy bylo takové množství, že je zde asi 

nemá smysl všechna vyjmenovávat. Velmi 
stručně můžu popsat problémy, které jsme 
museli řešit. Jsou povolené skupinky do 
15 žáků. Toto omezení je problematické, 
protože třídy jsou samozřejmě početnější 
a v případě, že se přihlásí víc než 15 dětí 
(například z 1. A), musel jsem nějaké děti 
vybrat a přeřadit je jinam. Prvňáček, který 
se těšil na svou paní učitelku, měl bohužel 

ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIRU

Libor Žanda, ředitel školy
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smůlu. Problém je také v tom, že ne všichni 
třídní učitelé mohli nastoupit. Pokud sdílí 
domácnost s  někým z  rizikové skupiny, 
nenastoupili a  byli při výuce nahrazeni 
asistenty pedagoga nebo vychovateli.

Jednotlivé skupiny, kterých je nakonec 
šestnáct, se nesmí ve škole ani před školou 
setkávat. Toto je komplikace také napří-
klad pro stravování ve školní jídelně. I to se 
nakonec povedlo vyřešit, ale nebylo to nic 
jednoduchého. Dále se řešila forma výuky 
dětí, které do školy nedochází, školní druži-
na, hodnocení žáků za 2. pololetí a celá řada 
dalších problémů. Nejdůležitější ale je, že se 
výuka nakonec mohla rozběhnout a mohli 
jsme ulevit rodičům, pro které to v posled-
ních měsících musel být opravdový očistec.

Pokud budu srovnávat naši školu s jiný-
mi školami, jsem přesvědčený o tom, že 
jsme obstáli. Je to zásluhou všech, kteří 
se na tom podíleli, a tím nemyslím pouze 
zaměstnance školy, ale také rodiče, praro-
diče a další, kteří pomáhali. Bez vzájemné 
spolupráce by škola nedokázala nic. Když 
jsem se bavil s kolegy řediteli, na jiných 
školách se připojovalo na videokonferen-
ce třeba jen 40 % žáků, a na některých 
školách tato možnost vzdělávání dokonce 
ani nebyla nabídnuta. Reakce rodičů byly 
a jsou ve většině případů velmi pozitivní. 
Nejvíc mě potěší, když rodiče naši školu 
srovnávají s  výukou sourozence, který 
už chodí na gymnázium do Brna, a naše 
škola v tom srovnání vedla. Přišlo hodně 
pochvalných a děkovných e-mailů a já si 
toho velmi vážím.

Samozřejmě se určitě najde i dost ne-
spokojených rodičů, protože ne všichni 
učitelé se tomuto novému trendu dokázali 
přizpůsobit. Já jsem to vše pečlivě sledo-
val a z pohledu ředitele školy jsou to pro 
mě cenné poznatky a výstupy.

Závěrem bych chtěl všem popřát hod-
ně zdraví a budeme společně doufat, že 
se neobjeví žádná další podobná situace 
a školy budou moct fungovat standardním 
způsobem, nyní snad i s větším využíváním 
moderních technologií. Pokud bych hledal 
něco pozitivního na tomto přerušení škol-
ní docházky, je to určitě skokové zlepšení 
počítačové gramotnosti všech zaintere-
sovaných a v neposlední řadě významné 
zlepšení spolupráce a nárůst důvěry mezi 
školou a rodiči.

LIBOR ŽANDA, ŘEDITEL ŠKOLY 

Uvádíme zde postřehy učitelů, vlast-
ně pěti učitelek, na které připadla pří-
prava žáků devátých tříd nejdříve doma 
pomocí videokonferencí a  pak dva 
týdny přímo ve škole v  podmínkách, 
kdy bylo nutné dodržovat předepsa-
ná hygienická omezení. (V posledním 
příspěvku jsou uvedeny otázky, které 
vyučujícím položila redakce.)

HANA ANDRESOVÁ
Když se zavřely školy, měla spousta 

žáků pocit, že začaly prázdniny. Já 
osobně jsem byla v  rozpacích. Chvíli 
nám všem trvalo, než jsme se s novou 
situací vypořádali a  zvykli si na nový 
způsob života, pohybu venku, na zvý-
šenou hygienu a vyšší míru ohledupl-
nosti a  v  případě účastníků školního 
vzdělávání také na nový způsob výuky 
a plnění úkolů.

České školství nebylo na tuto situa-
ci připraveno, a tak se na většině škol 
začalo improvizovat. Byla jsem velmi 
mile překvapena, že naše vedení přišlo 
rychle s  elegantním řešením situace. 
Výuka online přes videokonferenci! 

Z reakcí dětí i rodičů usuzuji, že šlo o krok 
dobrým směrem. Jistě, byly tu nejrůznější 
škobrtnutí s technikou či připojením k in-
ternetu, bylo nutné děti naučit pracovat 
s používanou aplikací. Mnozí z nás dospě-
lých i dětí muselo překonat počáteční stud 
a nechuť k online přenosům. Ale podařilo 
se. Zvládli to malí i  velcí žáci (usuzuji 
z vlastí zkušenosti s žáky 3. a 9. ročníku). 
Příprava na výuku byla z mého pohledu 
srovnatelná. I když je pravda, že mi velmi 
chyběl osobní kontakt – možnost podívat 
se, jak danou látku dítě samostatně zvládá 
(ne každému vyhovuje pohled do kamery 
a sdílení vlastního řešení).

Nejvíc mě překvapilo, jak rychle se děti 
naučily pracovat s počítačem, programy 
a aplikacemi. Ze začátku nedokázaly sa-
mostatně zapnout či vypnout mikrofon. 
Dnes vytvářejí prezentace, píší struktu-
rované texty a zvládají celkovou obsluhu 
počítače při online výuce. Zkrátka platí, 
že děti jsou jako houby – a nasávají vě-
domosti všeho druhu.

Když jsem se žáků ptala, jak působila 
celá situace na ně, reakce byly u mlad-
ších i starších obdobné. Na začátku velké 

V NOUZOVÉM STAVU?
JAK SE UČÍ

Omezené vyučování od 25. 5. 2020 – žáci III. A, 
paní učitelka Hana Andresová. Foto Pavel Kováč.



nadšení z volna, odpočinek, nicnedělání. 
Později čím dál častější stesk po kamará-
dech a společnosti, až po současné těšení 
se do školy.

Z mého pohledu jsme celé období zvlád-
li skvěle. A i když se říká, že české školství 
zamrzlo a nevyvíjí se, tak si myslím, že je 
to naopak. Dokážeme být velmi flexibilní 
a vypořádat se s nestandardní situací.

HANA HAJDOVÁ
Zpočátku jsem měla největší obavy 

z toho, jak technicky zvládnu vést online 
hodinu, přece jen nejsem žádný „ajťák“ 
a PC určitě není můj velký kamarád. Ale 
všechno se to brzo zvládlo, a proto jsme 
se mohli nejen slyšet, vidět (někteří žáci 
být vidět nechtěli), ale společně jsme i sdí-
leli stránky s textem, grafy jednoduchých 
vět, opravovali chyby přímo na obrazovce 
atd. Samozřejmě, že jsme nestihli tolik cvi-
čení jako ve škole, ale běžné hodině se to 
přiblížilo a komunikace se žáky byla velmi 
důležitá. A výuka deváťáků ve škole a kon-
takt z očí do očí? I když to někteří nepři-
znali, měla jsem pocit, že se do školy cel-
kem těšili. Z IX. C jich z patnácti do školy 
chodilo čtrnáct, což bylo výborné. Zaměřili 
jsme se hlavně na procvičování zkušebních 
testů, práci s textem, vyhledávání chyb… 
Žáci v hodinách roušky odkládali a sezení 
po jednom v lavici bylo skvělé.

JANA BÍLKOVÁ
Doba koronaviru byla pro mě po za-

čátku videokonferencí dobou hlubšího 
náhledu nejen do hlubin žákovské duše, 
ale skrz kamery též do různých domác-
ností. Pozitivní bylo rozšíření možností 
Školy Online, například vracení a znám-
kování úkolů mi ušetřilo část práce se 
zpětnou vazbou, kterou jsem dřív musela 
posílat pouze přes zprávy. Bohužel stále 
nevím, jak vidí například zadávané úkoly 
„druhá strana“ – i  po déle než měsíci, 
během kterého několikrát týdně do růz-
ných předmětů úkoly zadávám, se občas 
setkávám se sdělením, že žák o  přidě-
leném úkolu nevěděl (přestože ostatní 
z  té samé třídy jej bez problému ode-
vzdali). Největší nevýhodu vidím v tom, 
že je velmi omezená zpětná vazba, a to 
oboustranně. Na písemné úkoly se snažím 
reagovat přímo u úkolu komentářem, ale 
ani nevím, zda si má žák šanci jej přečíst. 

Na videokonferenci se část žáků potýká 
s  připojením, vypadává jim spojení, jiní 
se připojí, vypnou si kameru a odejdou 
nejspíš od počítače, protože nereagují, 
a příště netuší, o čem jsme tam mluvili.

SVĚTLANA MAUEROVÁ
Při distanční výuce jsem se snažila, aby 

učivo zasílané žákům bylo pro ně co nej-
více názorné, přehledné a v co nejjedno-
dušší podobě. Zkrátka, aby je neodradilo, 
když to napoprvé nepochopí. Nejtěžší 
bylo vybrat učivo (příklady), které je pro 
žáky stěžejní, tedy budou na ně navazo-

vat nebo potřebovat ho i v následujících 
ročnících a současně jim při samostudiu 
porozumí. Zpočátku asi všichni žáci byli 
rádi, že nemusí do školy. Po pár týdnech 
jsem však od řady z nich dostala zprávu, 
že by se tam rádi vrátili. Ptáte se proč? 
Plnění zadaných úkolů vyžadovalo od žáků 
více aktivity, samostatnosti a plánování. 
A tak ve výsledku jim to zabralo více času 
než ve škole. 

Práce s žáky IX. B při přípravě na přijí-
mací zkoušky z matematiky byla pro mě 
příjemnou změnou. Na všech žácích je 
vidět chuť do práce a  snaha podat co 
nejlepší výkon. Častější mytí rukou, pou-
žívání dezinfekce či nošení roušek nejsou 
pro ně žádnou překážkou. Více je mrzí to, 
že nemohou být spolu celá třída a prav-
děpodobně přijdou o  aktivity spojené 

s odchodem na střední školu – tablo, 
akademie či poslední zvonění.

TAMARA SPOUSTOVÁ

Co bylo nutné změnit v  metodách práce 
a v přípravě na výuku? 

Úplně všechno, především struk-
turu učiva. Nemá smysl nechat žáky 
procvičovat pravopis, když jim chyby 
opraví Word nebo zodpovědný rodič. 
Pak tedy autentické zadání úkolu do 
češtiny pro šesťáky vypadá třeba tak-
to: „Dnes mám pro vás výzvu. Rozbor 
věty na větné členy a  jejich zápis do 

grafu nám docela šel. Ale co když to 
zkusíme naopak? Co když dostanete 
zadaný graf a budete mít za úkol podle 
grafu vymyslet větu? Grafy najdete 
v přiloženém dokumentu.“ Víte, že tato 
třída nebude mít nadrilovaný pravopis, 
ale posílí si o to více analytické vnímání 
struktury jazyka.

Co bylo nejtěžší?
Učitel je herec na forbíně. Miluje 

odezvu publika a  reaguje na ni. Bez 
odezvy je bezradný. Co dělají diváci? 
Smějí se? Pláčou? Nechápavě krčí ra-
meny?

Protože je výuka oboustranně in-
teraktivní živý proces, nejtěžší byla 
nemožnost okamžitě reagovat.

Příprava deváťáků k přijímacím zkouškám  
od 11. 5. 2020 – žáci IX. B. Foto Pavel Kováč.
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Mail, Škola online, Skype, Viber… nic 
nenahradí okamžik u  tabule: „Koukni, 
tady by bylo lepší řešit to takhle…“

Máte nějaké zajímavé postřehy a  nové 
zkušenosti?

No jéje! Nových zkušeností ve vy-
užívání techniky víc než dost: boj 
s  grafickým tabletem, snaha vytvořit 
svoje výukové video, tvorba ppt ke kaž- 
dému novému tématu… Také získáte 
nechtěnou zkušenost s  tím, že když 
kvůli technickému problému opustíte 
na chvíli videokonferenci, počítač vám 

pak nedovolí zapnout mikrofon, protože 
žáci mluví jeden přes druhého. To vám ne-
zbude než nasadit děsivý obličej a výhrůž-
ně gestikulovat a  poskakovat. A  musíte 
doufat, že vás u toho nezahlédne žádný 
rodič. Protože ve chvíli videokonference 
jste chtě nechtě na očích celé rodině, vidí 
vám doslova do kuchyně.

Jak reagovali žáci?
Žáci byli a  jsou báječní. Nechtěné 

volno (slyšela jsem úžasná označení „koro-
niny“ nebo „chrchelné prázdniny“) využíva-
li ke kreativnímu pojetí zadané práce. Když 

jsem zadala do slohu „popis pracovního 
postupu“, přišla mi místo čtvrt stránky 
textu celá nahraná videa, kde naprosto 
profesionálně šesťačky předvedly, jak 
se třeba pečou arašídové muffiny.

Myslím, že žáci sice možná nebudou 
mít všechny „předepsané“ vědomosti, 
zato ve velké míře získali kompeten-
ce k  učení, větší míru samostatnosti 
a  zodpovědnosti, rozvinuli svoji kre-
ativitu, a  především, stejně jako uči-
telé, rozšířili oblast své počítačové 
gramotnosti.

OTÁZKY KLADL PAVEL KOVÁČ 

Sucho v krajině začíná být palčivým a dlouho-
dobým tématem. Kdy poprvé jste si všimli, že 

je v lese něco špatně? Jak se sucho v bílovickém 
lese projevuje?

S  výraznějším nedostatkem srážek se 
setkáváme od roku 2015. Ačkoliv celkové 
roční úhrny se pohybují kolem normálu, 
hlavním problémem je jejich nerovno-
měrné rozložení během růstové sezóny. 
Jak sucha, tak i přívalové deště jsou pro 
les škodlivé. Sluneční záření a voda jsou 
hnacím motorem lesního ekosystému, ve 
kterém každá jeho součást má svoji funkci 
a vše je vzájemně propojeno. Nedostatek 
vody se tak postupně projeví ve všech 
jeho součástech. Pro nás nejmarkantnější 
schnoucí stromy jsou už jen konečnou fází 
celého řetězce. Sucho uvnitř vodivého 
systému stromů způsobí doslova explozi 
připomínající embolii u člověka. Důsledkem 
je i ztráta přirozené obranyschopnosti, kdy 
jsou stromy snadněji napadány nejrůzněj-
šími druhy hmyzu či hub. Zatímco různé 
druhy kůrovců se specializují hlavně na 
jehličnany (hlavně na smrk a borovici), tak 
motýli (např. obaleči nebo bekyně) zase 
třeba na duby (viz Hády). Tracheomykózy 
jsou samostatnou kapitolou. V  poslední 
době jsme zaznamenali výskyt konkrétní-
ho druhu kůrovce i na buku, což bohužel 

svědčí o chřadnutí i této na polesí nejroz-
šířenější dřeviny. Ačkoliv největší problémy 

pozorujeme obecně u  starších porostů, 
ušetřeny nejsou ani mladé stromky, ze-
jména pak čerstvě vysazené sazenice. 
V letošním roce bylo na bílovickém polesí 
zalesněno bezmála 166 tis. ks sazenic. Od 

SUCHÁ LÉTA V NAŠÍ KRAJINĚ
Rozhovor s vedoucím oddělení rozvoje a pedagogiky Ing . Lumírem Dobrovolným, 
Ph .D . a vedoucím polesí Bílovice nad Svitavou Ing . Pavlem Podlipným .



roku 2015 se ztráty na zalesnění z důvodu 
sucha pohybují okolo 50 %, v roce 2018 
dokonce 70 %. Tyto ztráty neznamenají 
pouze náklady, ale mají také vliv na kva-
litu budoucích lesních porostů. Dalším 
negativním jevem je např. ztráta plodnosti 
dřevin a problémy s obnovou lesa. Určitou 
útěchou pro občany může být fakt, že také 
bílovické lesy jsou majetkem Mendelovy 
univerzity v Brně. Vědci zde v problema-
tice sucha usilovně bádají a  výsledky 
výzkumů jsou přenášeny přímo do praxe, 
takže odborná správa zdejších lesů je na 
nejvyšší úrovni v ČR.

Vysychají potůčky, studánky? Dá se proti tomu 
něco dělat?

Průtoky na malých lesních tocích jsou 
v poslední době minimální, to můžeme sle-
dovat i na hladině retenční nádrže na Kuním 
potoce nad Myslivnou lišky Bystroušky. 
Hladina této nádrže klesá v letním období 
v posledních třech letech cca o 50 centi-
metrů, což jsme dříve nezaznamenávali. 
Většina lesních studánek má poměrně silné 
prameny, takže prozatím tečou, vyschlá 
je například Srnčí studánka nad Kanicemi. 
Voda v krajině je globální problém a netýká 
se pouze lesa. Do projektů směřujících ke 
zlepšení vodního režimu v krajině se musí 
zapojit všichni, kteří v  krajině hospodaří, 
včetně zemědělců. Všeobecně lze říci, že 
čím je vyšší pokryvnost půdy vegetací, tím 
je menší výpar vody. V současné době jsou 
řešeny různé projekty s cílem zadržet vodu 
v krajině. Jedná se o budování malých vod-
ních nádrží, mokřadů, obnovy remízů v ze-
mědělské krajině apod. V této souvislosti 

lze zmínit i rozvíjející se obor agrolesnictví, 
tedy pěstování stromů spolu se zeměděl-
skou výrobou. Jeden z  takových objektů 
pro výzkum a výuku posluchačů MENDELU 
byl založen tento rok v Babicích.

Má sucho dopad na zvířata?
Zvířata si dokáží vodu najít a dojít 

si k ní. Problém se suchem mají především 
menší živočichové a ptáci. U ptáků může 
při snížené vlhkosti v době hnízdění do-
cházet i k vysychání vajíček. V lesích ŠLP 
Křtiny je naštěstí dostatek malých vodních 
toků a drobných mokřadů, v zemědělské 
krajině je však nutné vodu zvěři, především 
zajícům a bažantům dovážet do napajedel.

Těží se jen suché dřevo, nebo i ostatní? Proč?
V současné době probíhá na území 

univerzitních lesů ŠLP Křtiny pouze tzv. 
nahodilá těžba, tedy těžba jak suchých 
(mrtvých), tak chřadnoucích stromů. Při 
snaze zpomalit nebo zastavit kůrovcovu 
kalamitu je totiž těžba suchých stromů 
nedostačující. Zásada při boji s kůrovci je 
taková, že je třeba vyhledávat napadené 
stromy, ty vytěžit do dokončení vývoje 
kůrovců a asanovat, aby z těchto stromů 
nemohl kůrovec vylétnout, napadat další 
stromy a dále se rozmnožovat. Některým 
návštěvníkům lesa se může zdát, že jsou 
těženy zdravé stromy, ale není tomu tak.

Jak obecně se dá v  lese bojovat se suchem, 
jestli vůbec?

Nelze asi očekávat, že by se srážkové 
poměry v budoucnu nějak výrazně změnily 
k lepšímu. Hlavním úkolem nás lesníků je 

Velký jarní úklid, desinfekce u bran-
ky a nové objevy – tak vypadala doba 
koronavirová u Lesních skřítků

Když se uzavřou vrátka Lesních skřít-
ků kvůli karanténě, otevřou se zase 
nové možnosti. Například je možné 

do budoucna zabránit vzniku velkoploš-
ných kalamitních holin, na kterých jsou 
extrémní podmínky pro jakýkoliv život – 
teploty i nad 60 ̊ C, zvýšený výpar, špatná 
retence vody atd. Kalamita obvykle posti-
huje konkrétní dřevinu v konkrétní věkové 
fázi. Hlavním lesnickým opatřením v boji se 
suchem je proto pěstování druhově i věko-
vě pestrých lesů, které jsou výrazně odol-
nější než stejnorodé a stejnověké. Ještě 
větší prostor je potřeba dát v lesnickém 
hospodaření přírodním procesům, zejména 
tzv. přirozené obnově lesa, tedy přiroze-
nému náletu dřevin. Důležité je i smíšení 
různých druhů dřevin, a to z toho důvodu, 
že pokud jedna z nich bude mít zdravotní 
problém, tak by ostatní měly zajistit, že 
nedojde ke vzniku holiny. Při obnově lesa 
se zaměřujeme na dřeviny, které sucho 
lépe snášejí. V okolí Bílovic nad Svitavou 
bude do budoucna hlavní dřevinou dub, 
včetně jihoevropských druhů dubů, které 
již v našich podmínkách zkoušíme vysazo-
vat, také to budou další listnaté dřeviny 
jako javor, lípa, habr, jeřáb břek, jeřáb 
oskeruše apod. Při vzniku větších holin 
po kůrovcových těžbách ve smrkových 
porostech v oblasti Hádů zkoušíme vyu-
žití tzv. přípravných dřevin kvůli zajištění 
rychlého zastínění půdy, jako je výsev 
břízy. Obecně půjde o  širší uplatňování 
přírodě bližších způsobů lesnického hos-
podaření. Důležité pro nás jako univerzitní 
lesy je, že všechny tyto poznatky z praxe 
předáváme studentům MENDELU, tedy 
novým generacím lesníků v  rámci jejich 
praktické výuky.

PTALA SE VENDULA BARTÁKOVÁ 

se vrhnout na velký jarní úklid, postavit 
dřevník, vyrobit desinfekci a prozkoumat 
neznámá místa v okolí.

Když malí Skřítci zůstali doma kvůli koro-
navirové karanténě, velcí Skřítci-průvodci 
se vrhli do intenzivního jarního úklidu 

a úprav zahrady lesního klubu. Vyčis-
tili zázemí a zahradu od přebytečných 
věcí, a vzniklo tak místo na nové projek-
ty. Malí zahradníci se už mohou radovat 
z fóliovníku a případných plodů z něj, 
ale i z nově zasazených bylin. Pro po-
těchu očí a duší návštěvníků zahradní 
stráně slouží něžná modř rozsázených 
pomněnek. Morčátka Anička a Černou-
šek získala nový letní byt (výběh i s do-
mečkem). Polínkům a jinému dřevu byl 
učiněn řád v nových dřevnících. Špalky 
z pokácených suchých stromů si našly 
nová místa po zahradě a budou sloužit 

LESNÍ SKŘÍTCI
DOBA KORONAVIROVÁ
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jako herní prvky, sedátka pro děti či 
jako stojany pro květináčky s kytkami.

“Při úklidu jsme objevili i ptačí budku, 
tak jsme ji odnesli do lesa a zavěsili, 
aby mohla ještě letos nabídnout by-
dlení menším opeřeným nájemníkům,” 
říká Vojta Jašíček, průvodce z Lesních 
skřítků.

NÁVRAT DO ŠKOLKY
Po uvolnění některých opatření se 

začali malí Skřítkové vracet do školky. 
U branky je čekala desinfekce, kterou 
vyrobili průvodci, doplněná instruk-
tážní básničkou, aby usnadnila nové 
hygienické návyky. Skřítci si do svého 
výukového programu přibrali i  téma 
nemocí, jejich přenosu a hygieny. Ně-
kdy dětem pomáhal i plyšák, který se 
takových diskuzí účastnil a demonstro-
val, jak si například lze správně a dobře 
umýt packy.

OBJEVY V OKOLÍ A STARÉ SRDCOVKY
Doba karantény přinesla i  objevy. 

Skřítci mají svá oblíbená místa – Vrbu 
s  rybníčkem u  Ušákovského potoka 
nebo Žlutý les, jak Skřítci nazývají stráň 

nad hájovnou, neboť se zde les na podzim 
barví do žlutých odstínů.

Ve snaze omezit výlety na frekvento-
vaná místa, objevili Skřítci během svých 
procházek nová kouzelná zákoutí. Napří-
klad na stráni nad svým základním tábo-
rem, kde u padlých stromů můžou stavět 
domečky a kmeny využívat jako přírodní 
prolézačku. Nebo vyhlídku na Bílovice, 
která je u  silničky vedoucí od Liduščina 
přístřešku. Průvodci pro větší pohodlí vý-

letníků zrenovovali posezení, které tu 
bylo vytvořeno jinými nadšenci. Takže 
i vy si zde můžete spočinout a pohléd-
nout do kraje.

Pokud máte děti ve věku 3,5 roku až 
7 let, můžou poznávat známé i nezná-
mé okolí Bílovic na letních příměstských 
táborcích, na některých jsou ještě 
volná místa. Podívejte se na www.
lesniskritci.cz. Budeme se na vás těšit!

LESNÍ BÍLOVICE Z . S . 

Anička a černoušek mají nový  
letní byt. Foto Lesní Bílovice z. s.

Vážení rodiče a přátelé mateřské školy, 
vítám Vás na stránkách Bílovického zpra-
vodaje, v  rubrice mateřské školy. Další 
školní rok pomalu končí, dovolte mi, abych 
Vás seznámila s činností a akcemi, které 
jsme připravili.

Ve školním roce 2019–2020 docházelo 
136 dětí, z toho bylo 33 předškoláků. Byly 
rozděleny do šesti celodenních a věkově 
smíšených tříd. V jednotlivých odděleních 
byl dětský nábytek sestaven tak, aby tvo-
řil koutky pro činnosti předškoláků, rozvoj 
logopedické prevence, výtvarné a pracov-
ní aktivity. Ve velké oblibě byly dřevěné 
kuchyňky a obchůdky.

Výchovně vzdělávací program pro děti 
nadále zůstává vypracovaný podle Ku-

rikula podpory zdraví, učí je zdravému 
způsobu života a vede je k odpovědnosti 
za své zdraví.

V rámci jednotlivých tříd paní učitelky 
připravovaly zajímavé aktivity. A  co se 
dětem líbilo? Například narozeninové 
oslavy pro kluky a holčičky, ranní cvičení 
s využitím tělovýchovného nářadí a náčiní, 
zpívání za doprovodu klavíru a rytmických 
nástrojů, jazykové chvilky na procvičová-
ní mluvidel, pravidelné denní čtení před 
odpoledním odpočinkem na lehátkách, 
karnevaly i diskotéky v maskách a kostý-
mech, experimentování a zařazování jed-
noduchých pokusů, příprava zeleninových 
a ovocných salátů. Do tříd také byli zváni 
rodiče a společně si něco vyráběli. Každý 

den paní učitelky chystaly činnosti na po-
byt venku. Máme štěstí, že v Bílovicích je 
stále co objevovat a tolik míst, kam zajít. 
Pozorujeme přírodu, zajímavé stavby, do-
pravní prostředky a další.

PŘERUŠENÍ PROVOZU  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na základě rozhodnutí zřizovatele ma-
teřské školy byl od 17. 3. 2020 provoz na-
šeho předškolního zařízení přerušen z dů-
vodu koronavirové epidemie. A co se dělo 
v uzavřené školce? Paní učitelky měly za 
úkol studovat odbornou předškolní peda-
gogiku, doplňovat si metodické zásobníky 
a inovovat třídní vzdělávací programy. Ně-
které posílaly dětem inspiraci, co mohou 
dělat doma. Před znovuotevřením provozu 
připravovaly plány a pomůcky k výchovně 
vzdělávací činnosti.

CO JE NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU
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Provozní zaměstnanci využili čas k tomu, 
aby provedli generální úklid ve všech pro-
storách budovy. Velkou pozornost věnovali 
dezinfekci. Byla to nová situace, která nás 
vedla k zamyšlení nad tím, jak zabezpe-
čit nastaveným hygienicko-dezinfekčním 
plánem pobyt dětí i  dospělých v  MŠ. 
Nakoupili jsme dávkovače na dezinfekci 
rukou, čistící prostředky pro dezinfekci 
školy, roušky, jednorázové rukavice, pa-
pírové ručníky, bezkontaktní teploměry 
a další potřeby.

Děti a  jejich rodiče jsme opět přivítali 
ve znovuotevřené školce 18. 5. 2020. Paní 
učitelky vysvětlovaly klukům a holčičkám, 
jak o sebe pečovat, když je období nemo-
cí. Do vzdělávacích činností zařadily téma 
o  zdraví a  zopakovaly postupy s  hygie-
nou rukou, jak správně kašlat a  kýchat, 
abychom nenakazili ostatní kolem. Děti 
odpovídaly na otázky, proč a jak musíme 
dbát na své zdraví.

A  jak nás epidemie poznamenala? 
Ekonomicky pro nás uzavření školy 
znamenalo odepsat některé potraviny, 
které se jiným způsobem nedaly včas 
využít. Zvýšily se náklady na dezinfekční 
prostředky. Také jsme rodiče osvobodili 
od placení školného po dobu přerušení 
provozu. Bohužel pro děti byly zrušeny 
do konce školního roku všechny kulturní 
akce i výlety. A co nám všem toto období 
dalo? Uvědomili jsme si hodnotu svého 

zdraví i  lidí kolem. Více jsme pomáhali 
svým nejbližším.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020–2021

Tentokrát to bylo všechno jinak, než je 
zvykem. Rádi se u  zápisu seznamujeme 
s novými rodiči a dětmi, kteří mají zájem 
o umístění v naší školce. Bohužel, přeru-
šení vzdělávání z důvodu nemoci Covid-19 

znamenalo také změnit postup k přijímání 
chlapců a děvčat.

Do 12. 5. 2020 bylo přijato 50 žádostí. 
V dostatečném předstihu byla zveřejněna 
také pravidla pro přijímání. V době přípra-
vy tohoto článku nebyly zatím zveřejněny 
výsledky přijatých i nepřijatých dětí. Na 

přelomu měsíce května a června bude na 
webových stránkách – www.msbilovice.
eu zveřejněna tabulka s výsledky zápisu.

Chci upozornit na to, že pokud některé 
děti nebudou přijaty v  řádném termínu 
zápisu z důvodu naplnění kapacity MŠ, je 
možné přijímat i v průběhu celého školního 
roku, pokud se někdo odhlásí. I nepřijaté 
děti dále evidujeme jako zájemce o nástup 
do školky.

Všem dětem i  jejich rodičům přejeme 
krásné letní prázdniny, budoucím prvňáč-
kům hodně nových kamarádů v základní 
škole, a my se budeme těšit po prázdni-
nách na nové malé kamarády.

ZA MATEŘSKOU ŠKOLU  
JIŘINA ŠUBRTOVÁ, ŘEDITELKA 

V lesích na Blanensku se nachází uni-
kát světové botaniky. V  samém srdci 
Moravského krasu zde roste buk albín. 
Třicetiletý strom s bílými listy žije záslu-
hou ostatních vzrostlých buků, které mu 
svými větvemi zajišťují stín a kořeny do-
dávají potřebné živiny. Zelené listy jsou 
přitom důležité pro fungování fotosyn-
tézy. Osamocený bez okolních stromů 
by tento albín nepřežil. Objevil jej pří-
rodovědec Zdeněk Špíšek z olomoucké 

Univerzity Palackého, který působí také 
ve sdružení Stromy pro Moravský kras, jež 
v tomto regionu vysazuje původní ovocné 
dřeviny. (Rozhovor s tímto znalcem našeho 
regionu přineseme v některém z dalších čí-
sel zpravodaje.) Albinismus je známý u lidí, 
zvířat i u květin. U dřevin je ale tento jev 
velmi vzácný. Ochranáři a přírodovědci pří-
padným hledačům sdělují, že se buk albín 
nachází na místě, kam se turisté nedosta-
nou. Více na youtube/Buk albín.

Přejatá zpráva z  tisku (Právo). Se 
souhlasem objevitele této botanické 
rarity Zdeňka Špíška. 

NAPSAL PAVEL KOVÁČ 

BUK ALBÍN

Na procházce u koní. Foto  
archiv mateřské školy.
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LIŠKA V ČASECH KORONAVIRU
Také my jsme byli zasaženi vládními 

opatřeními a  na začátku naše centrum 
opravdu na několik týdnů usnulo. Dokonce 
jsme museli zrušit tradiční akci „Liška nikdy 
nespí“ a v tomto školním roce ji bohužel 
již organizovat nebudeme. Pedagogickou 
činnost jsme kompletně přerušili a nejprve 
pracovali pouze z domova. Postupně jsme 
se ale pustili do velkého úklidu, restů, inven-
tur, nových vizí Lišky, vedli online pohovory, 

vymýšleli jsme nové metodiky, programy 
na tábory a hledali inspiraci do kroužků. 
Největší prostorovou změnou jsou stropní 
podhledy v sále, přestavěný ateliér včet-
ně nových regálů a  letní výzdoba terasy, 
připravená na sezónu. Děti si budou moci 
v  příjemném prostředí sníst sváču nebo 
zhodnotit nejednu táborovou hru.

Během karantény jsme se snažili komuni-
kovat s dětmi po sociálních sítích a podpo-
řit jejich chuť tvořit či zkoušet i v domácích 
podmínkách. Dostali jsme spoustu odezev 
na naše výzvy v podobě fotografií výrobků, 
kulinářských dobrot, nahlášených rekordů 

a zpocených triček. Některé šťastlivce se 
nám podařilo odměnit v rámci celolužánec-
ké soutěže pizzou zdarma.

Kuchyň byla v době virové bezpečným 
a  zároveň kreativním útočištěm a  navíc 
láska prochází žaludkem, když se k tomu 
naše středisko může pochlubit hned třemi 
kulinářskými kroužky. Liščí tým doma pekl, 
smažil, dusil, restoval a testoval nové re-
cepty. Chybami se člověk učí a dnes již 
víme, že pečící papír lze spálit a někdy je 

potřeba si pořádně přečíst recept, aby se 
z koláčů neupekly tvrdé zbraně a z dezer-
tu se nestala netuhnoucí kaše.

BÍLOVICKÝ HOVNIVÁL
Téma potravin provázelo během měsíce 

května i naši tradiční outdoorovou šifrova-
cí hru Bílovický Hovnivál. Děti letos poprvé 
využily Lapku – aplikaci v mobilu – nejen 
na orientaci v terénu, ale i pro plnění jed-
notlivých úkolů. Chlebokazi, Plísňáci a Ne-
sežrouti dnes denně útočí v každé rodině 
a  nutí nás vyhazovat jídlo. Našeptávají 
nám, že máme víc nakupovat, a proto by-

chom se s nimi měli naučit bojovat. Navíc 
se v  rámci projití trasy Bílovického Hov-
nivála dozvíte spoustu zajímavostí, např. 
ohledně expirace potravin či množství 
vyhozeného jídla. Dobrodružná cesta vede 
kolem krásných míst a  vyhlídek poblíž 
Adamova. Trasa bude v Lapce dostupná 
po celé léto, tak můžete vyrazit!

Více na www.bilovickyhovnival.wz.cz

LIŠKA VÝLETNÍ
Takovéto Bílovice zná i nejeden Brňák, 

navíc napojením na cyklostezku je vol-
nočasový aspekt naší obce ještě více 
umocněn. Cesta směrem ke Studánce Le-
oše Janáčka se zejména v letním období 
hemží cyklisty, horaly, rodinami s dětmi, 
kteří hledají odpočinek a zážitky blízko 
přírody či v ní. Určitě si pak výletník ne-
může nepovšimnout minigolfového hřiš-
tě na této trase. Ano, právě to je místo 
pro další volnočasovou aktivitu, a  díky 
spolupráci obce Bílovice nad Svitavou 
a střediska Liška – Lužánky možná již brzy 
bude celý areál v novém hávu. Doufáme, 
že vše stihneme co nejdříve a budeme 
vám tak moci nabídnout rodinnou zábavu 
a nevšední zážitky.

LÉTO NA LIŠCE A NOVÉ TVÁŘE
Jako vždy jsou letní měsíce „nadupané“ 

a téměř kompletně zaplněné tábory jsou 
toho důkazem. I letos budeme tvořit, sklá-
dat, hýbat se, tancovat, poznávat krásy 
vědy a  techniky či splyneme s  příběhy. 
Dokonce nabízíme i  pobytový tábor se 
sportovně – záchranářskou tématikou. Na 
mnoha letních akcích se také seznámíte 
s novými liškovskými externisty, tak si ur-
čitě nenechte ujít:
19. 6. 2020 – Slizománie
23. 6. 2020 – Workshop bruslení, aneb 

Buď in na inlajnech
26. 6. 2020 – přespávačka Alenka v říši 

divů

Určitě se máte na co těšit! 
DAGMAR VOLNOHRADSKÁ 

VEDOUCÍ STŘEDISKA LIŠKA-LUŽÁNKY
www.liska.luzanky.cz

Trasa Hovnivála zúročena  
v kuchyni. Foto Pavla Šarmanová

KUCHYŇ JAKO ÚTOČIŠTĚ



Když druhý týden v  březnu proběhly 
družinové schůzky pěti družin zapsaného 
spolku MANERE, nikdo z jejich dětských 
členů, rádců a vedoucích netušil, že uply-
nou celé dva měsíce, než za zpřísněných 
podmínek znovu obnovíme svoji činnost. 
Zpočátku se někteří rádci a vedoucí věno-
vali, tak jako mnozí jiní, výrobě roušek pro 

nemocnice v Brně. Po pár týdnech jsme 
se ale rozhodli, že získaný čas „korona-
prázdnin“ věnujeme kromě přípravy letního 
tábora i něčemu s přesahem do budoucna 
– vylepšení naší klubovny.

Klubovnu tvoří dřevěná chatka v blízkos-
ti bílovického nádraží s přilehlým pozem-
kem, na kterém je travnaté hřiště, venkovní 
posezení a terasa s ohništěm. Když jsme 
zde před dvanácti lety začínali, byla to 
zanedbaná dřevěná chatka na zarostlé 
zahradě bývalých školních pozemků. Po-
stupně jsme na pozemku provedli terénní 
a  zahradní úpravy, obnovili oplocení, do 
chatky přivedli elektrickou energii a  vy-
bavili ji elektroinstalací, postavili komín 
a kamna, vyměnili okna a dveře, obnovili 
nátěry, přidali zastřešení vstupu a provedli 
řadu dalších vylepšení. Bylo to možné 
jenom díky práci rodičů a  členů našeho 

spolku (většinou realizované formou pra-
videlných velkých podzimních brigád), 
finanční pomocí dvou krajských dotací 
a v posledních letech díky finanční pomoci 
obce Bílovice nad Svitavou.

Takže letos mám pro rodiče našich čle-
nů dobrou (?) zprávu – podzimní brigáda 
nebude. Čas, který rádci a vedoucí věnují 

přípravě a realizaci oddílové činnosti, jsme 
proměnili v nový zateplený strop vstupní 
místnosti obložený palubkami, kompletní 
zateplení stropu klubovny, obnovení části 
nátěrů klubovny i venkovních dřevěných 
prvků a  v  řadu dalších drobností, které 
zlepšují podmínky pro naší klubovní čin-
nost.

V  době, kdy tento článek vzniká, už 
naše činnost opět pokračuje. Letní tá-
bor je v  podstatných bodech připraven 
a  začínáme přemýšlet o příštím školním 
roku. Jednou z věcí je, že bychom chtěli 
posílit dívčí část našeho oddílu založením 
šesté družiny určené pro holky ve věku 
třetí až páté třídy (po prázdninách) – více 
informací můžete získat na našem webu 
www.manere.cz v  části volně přístupné 
veřejnosti. Schůzky této družiny vedené 
Gabčou budou ve středu. Pokud o  naši 
činnost mají zájem kluci, v současné době 
můžeme nabídnout členství pouze klu-
kům od třetí třídy, pokud se uvolní místo 
v některé ze čtyř družin. Takže závěrem 
zbývá jen popřát všem přátelům přírody, 
turistiky a táboření krásné léto a mnoho 
prázdninových zážitků!

RENÉ RETEK, VEDOUCÍ MANERE, Z .S . 
FOTO ARCHIV MANERE 

KOROPRÁZDNINY V MANERE

Celkový pohled na klubovnu

Vzpomínka na podzimní  
KOLOJÁDU v Kutinách
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Rozvláčný úvod vynechám a  přejdu 
rovnou k věci. Tak jsme se v době korona-
virové totiž všichni ocitli. Bez úvodu, bez 
přípravy, doslova ze dne na den. A přesně 
tak bylo třeba se nové situaci i přizpůso-
bit. Bez otálení, ale i bez zahálení, přitom 
však zodpovědně a v souladu s vládními 
nařízeními.

V Žirafě vše začalo v polovině března 
přerušením kroužků i veškerých jednorá-
zových akcí a jakýmsi zdánlivým „bezča-
sím“. To však velmi rychle vystřídalo šití 
a  distribuování roušek pro potřebné. 
Společně s námi se do „rouškování“ zapo-
jilo 25 bílovických švadlen z řad místních 
maminek. Další 3 dobrovolnice zajišťovaly 
vyvařování, žehlení a balíčkování roušek. 
A řada dalších věnovala materiál či se po-
dílela na přípravách, jako je stříhání látek, 
navlékání šňůr atp. Díky všem ochotným 
pomocníkům se přes Žirafu během nece-
lých tří týdnů vybralo 2025 roušek. Z toho 
jsme jich 870 předali přímo do Bílovic 
(zejména prostřednictvím obecního úřadu 
a hasičů, nebo napřímo do lékárny, pekár-
ny, na poštu, do DDP, důchodcům atd.). 
Zbytek putoval hlavně do nemocnic (ke 
sv. Anně, do brněnské Dětské nemocnice, 
Vojenské nemocnice, nemocnice Na Ho-
molce) a do domova důchodců v Tuřanech. 
Chtěla bych na tomto místě ještě jednou 
poděkovat všem, kdo se do „rouškování“ 
zapojili a zcela nezištně mu věnovali svůj 
čas a  energii. Ať již jste pomáhali přes 
Žirafu, nebo jste šili roušky pro rodinu, 
sousedy, známé, pro nemocnice, či zajišťo-
vali jejich distribuci, všem vám patří velký 
dík! Vlna solidarity a spolupráce, která se 
v této době vzedmula, byla opravdu úžas-
ná! A i přes veškeré nesnáze této doby si 
řada z nás jistě uvědomila, jak skvělé lidi 
ve svém okolí máme.

Od prvních chvil, kdy jsme byli nuceni 
přerušit v Žirafě činnost, jsme také pře-
mýšleli, jak rodinám zpříjemnit čas v karan-

téně. Proto jsme začali vkládat na žirafí FB 
a web tipy na zajímavé on-line akce. Naše 
stránky se plnily návody na tvoření s dětmi 
i odkazy na on-line vzdělávání pro dospě-
lé. Nechyběly ani tipy kulturní. Postupně 
se do on-line „projektů“ začali zapojovat 
i  naši skvělí lektoři, kteří nelenili a  pro 
účastníky svých kurzů natáčeli dle svých 
možností jednotlivé lekce. Rodiče si tak 

i doma mohli s dětmi zadovádět, zatančit 
a  tvořit podobně jako v Mrňouscích, ve 
Zpívánkovém tanečku nebo v Robátkách. 
Protáhnout se stejně jako ve Sportíku, či si 
zamuzicírovat jako v Mama music. Zkrátka 
nezůstali ani malí přírodovědci, kteří do-
stávali materiály k probádání.

Velkým plusem v období karantény byla 
pro většinu z nás možnost trávit čas ven-
ku. Hlavně okolní lesy skýtají nepřeberné 
možnosti jak pro procházky, tak pro vy-
řádění dětí. Proto nás velmi nadchnul ná-
pad Lucky Matulové na pořádání lesních 
bílovických OB vycházek pro nejmenší, 
do jejichž propagace jsme se obratem 
zapojili. Vycházky byly vedeny po vyzna-
čených trasách, na které jednotlivé rodi-
ny vycházely v  pevně daných časových 
intervalech, aby nedocházelo k jejich po-

tkávání. Celkem sedm uspořádaných vy-
cházek velmi příjemně roztříštilo stereotyp 
karantény řadě bílovických rodin s dětmi. 
Malí účastníci se na nich setkali např. se 
zvířátky, stali se z nich cestovatelé či po-
odhalili nejrůznější tajemství lesa. Kromě 
zábavy při plnění úkolů se na každé z tras 
účastníci seznámili i s mnoha novými mís-
ty v okolí Bílovic, což byl příjemný bonus 
navíc. Poslední z  vycházek – květinová 
– byla dokonce tematicky sladěná s ce-
lorepublikovým festivalem rodiny, který 
na řadě jiných míst v zemi probíhá jen on-
-line formou. Pro mě osobně představovaly 
vycházky v této zvláštní době něco jako 
zářivý střípek „normálnosti“. Lucko, díky 
za skvělý nápad!

V  posledních dnech se vše postupně 
vrací do běžných kolejí, takže i  v Žirafě 
se opět rozbíhá provoz včetně kurzů, 
i když někdy ve změněných podmínkách 
a  za zpřísněných hygienických pravidel. 
Kroužky, které bylo možné přesunout ven, 
se konají většinou na hřišti za sokolovnou. 
Moc děkujeme za vstřícnost bílovické TJ 
Sokol, že můžeme toto hřiště využívat. 
Část kurzů probíhá opět uvnitř v Žirafě. 
Návštěvníci se však nemusí bát, prostory 
pravidelně čistíme, větráme a s dezinfekcí 
si již téměř tykáme.

A protože to vypadá, že se budou naří-
zení uvolňovat i nadále, připravujeme pro 
vás na červen po nucené odmlce opět 
i  jednorázové akce. Těšit se můžete na 
oblíbený Bílovický blešák, přednášky či 
bezkontaktní vyšetření zraku u dětí. Bě-
hem prázdnin by se měly konat příměst-
ské tábory pod vedením Mirky Šmardové 
a  kurzy keramiky. A  v  září snad již vše 
opět poběží tak, jak jste v Žirafě zvyklí. 
Doufejme.

Za všechny ze Žirafy přeji krásné bez-
koronaléto plné pohody i hodně zdraví.

ŠÁRKA KUČEROVÁ 

NEJEN ŠITÍ ROUŠEK
ČAS STRÁVENÝ DOMA I VENKU
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