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STAROSTYMilí přátelé, druhé číslo zpravodaje vždy 
směřuje do léta. Čtyři čísla, čtyři roční období. 
Trochu se ostýchám, neboť nechci svými slo-
vy nic zakřiknout. Možná jste zaznamenali, že 
když hledám slovní zkratku, obracím se k poezii, 
tentokrát se mi vybavil mistrovský překlad ja-
ponských pětiverší Bohumilem Mathesiem. Tak 
zkusím vlastní parafrází asi toho nejznámějšího. 
„Marno je na léto budoucí psát, slova mi v dešti 
začnou tancovat…“

Jako by se jaro letos nedokázalo proplakat ke 
slunečným dnům. Chlad nocí a rán se zaštiťuje 
optimismem známé pranostiky, ale zahrádkáři 
spíše lomí rukama a ve stodole ráj příliš neoče-
kávají. Nu což, kalendář konstatuje, že bude léto 
a snad i konečně dobře a normálně. Statistiky 
epidemie jsou zatím příznivé a návrat do oby-
čejných dnů si určitě přejeme všichni. A moc!

Hlavním tématem tohoto zpravodaje je geni-
us loci Bílovic nad Svitavou. Neodvažujeme se 
s určitostí nalézt a pojmenovat jak a kým byl 
objeven. Myslíme si, že i nadále zůstane všechno 
kolem něj trvale utajeno. Přesto se pokoušíme 
poodhalit některé skutečnosti, které mohly být 
přítomny u jeho zrodu. Věříme, že i vy sami se 
alespoň na chvíli zamyslíte nad otázkou, co pro 
vás osobně Bílovice znamenají.

Téma genius loci je široké a vlastně i  stěží 
uchopitelné. Každý z nás je bude interpretovat 
po svém a není možné použít zcela racionálních 
argumentů potvrzujících nebo vyvracejících 
naše názory. Je to ale téma krásné, pozitivní 
a plné osobních emocí, téma, při kterém si na-
vzájem sdělujeme, proč máme místo, kde žijeme, 
rádi a proč je nám právě tady dobře.

Návrat do normálních dnů života, a pojďme 
si rovnou říci, že to tak snad už konečně bude, 
přinese do Bílovic mimořádnou a vpravdě histo-
rickou událost, která s jejich geniem loci souvisí. 
V září chceme na velké slavnosti složit poklonu 
naší obci, našim krásným Bílovicím. Věříme, že 
den D (dozvíte se dále) bude pro všechny oby-
vatele výjimečný a bude naplněn radostí, opti-
mismem a společným sdílením chvil, ve kterých 
se budeme moci celý den potkávat.

Přejeme vám šťastné a slunečné dny v době 
prázdnin a dovolených.

PAVEL KOVÁČ 
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Vážení občané, setkáváme se po-
druhé v  tomto roce na stránkách 
Bílovického zpravodaje. Věřím, že to 
nejtěžší období způsobené pandemií 
koronaviru máme za sebou a můžeme 
se tak postupně vracet k životu bez 
různých omezení a  překážek, které 
jsme museli více než rok každoden-
ně přijímat. Je před námi léto, které 
s  sebou přináší radost, optimismus, 
odpočinek a relaxaci v čase prázdnin 
pro děti a v čase dnů naší dovolené.

Chci vás informovat o tom, jak po-
kračují realizace staveb, jejichž do-
končení je plánováno v  tomto roce. 
V  dubnu byly započaty přípravné 
práce na bílovické rozhledně. V době, 
kdy píši tyto řádky, jsou již vybudová-
ny základy stavby, v polovině května 
jsme navštívili dodavatele ocelové 
konstrukce v  Ostravě. Po techno-
logické přestávce, která bude trvat 
do 10. června, se budou na místo 
navážet jednotlivé díly konstrukce 
s následnou montáží na základovou 
desku. Dokončení stavby očekáváme 
na přelomu září a října.

Další stavbou, kde už jsou také 
práce v  plném proudu, je budoucí 
parkoviště pod nádražím – projekt 
Park and Ride. Po dokončení stavby, 
v  září tohoto roku, zde bude nově 
k dispozici 76 parkovacích míst, kte-
rá výrazně přispějí ke zlepšení parko-
vání v naší obci. Na tomto parkovišti 

je pamatováno i  na motocykly a  jízdní 
kola. Parkování bude provozováno v rám-
ci chytrého řešení. Například parkování 
automobilu na 24 hodin bude stát 20 Kč, 
v případě, že bude mít uživatel platnou 
jízdenku IDS Jihomoravského kraje, bude 
mít parkování zdarma. Třetí významnou 
akcí, která právě probíhá, je výstavba 
multifunkčního hřiště ve vnitrobloku ško-
ly. Nyní probíhá odstraňování zámkové 
dlažby, přeložky firmy CETIN, vše tak, 
aby cca 8. června začala celá stavba mul-
tifunkčního hřiště. Součástí vnitrobloku 
zůstanou i stávající herní prvky pro nej-
menší děti. Termín dokončení očekáváme 
do konce září.

Akcí, která se poněkud zpozdila, ale 
bude do konce listopadu hotová, je bu-
dování pumptrackového hřiště u benzi-
nové pumpy. Firma CETIN v  současné 
době pracuje na přeložkách. Zpoždění je 
způsobeno nutností vybudovat v místě 
novou trafostanici od společnosti E.ON. 
Vlastní práce na pumptracku začnou až 
v  červenci. Bude zde k  dispozici také 
menší multifunkční hřiště, horolezecká 
stěna a  pískoviště. Multifunkční hřiště 
vznikne také na Polance. Po vysoutěže-
ní už vybíráme dodavatele, i toto hřiště 
by mělo být pro veřejnost k dispozici do 
konce roku. Plníme tak slib, že na Polance 
budou k užívání hřiště pro všechny věko-
vé kategorie dětí a mládeže.

Pokračuje také projektování budoucí 
hasičské zbrojnice, poté bude následovat 
vysoutěžení dodavatele stavby, tak aby 
se na podzim mohlo začít stavět. Občané 
si jistě všimli, že na objektu, který stojí na 
místě budoucí stavby, už probíhají bou-
rací práce. Chci poděkovat všem členům 
JSDH, kteří ve svém volném čase a za-
darmo pomáhají přípravu stavby urych-
lit. Veliteli hasičů se podařilo dohodnout 



s hasičskou jednotkou z Hulína, že si na 
bouracích pracích udělají cvičení a sou-
časně nám pomohou odvozem sutě. Tato 
pomoc ušetří značnou část celkových fi-
nančních prostředků na realizaci projek-
tu. Začátkem června otevíráme k užívání 
nové hřiště na Vodárenské. Dále připra-
vujeme projekt na celkovou rekonstrukci 
ulice Poděbradova, se záměrem do konce 
roku požádat o  dotaci na tuto stavbu. 
Podařilo se nám také uspět s  žádostí 
o dotaci na lávku pro pěší a cyklisty přes 
řeku Svitavu, o které jsem již na stránkách 
zpravodaje psal. Po schvalovacím řízení 
chceme v  létě nebo na podzim provést 
vysoutěžení dodavatele, aby se na jaře 
příštího roku mohlo začít stavět.

Chtěl bych vás také všechny pozvat 
na festival „Bílovická křižovatka“, který 
jsme museli kvůli Covid-19 přesunout na 
září letošního roku. Můžete se tedy těšit 

na sobotu 4. 9. od 15:00, a to na kapely 
The Tap Tap, Pavel Čadek, O5 Radeček 
a  Progres 2. Doufám, že se vám bude 
i v tomto menším provedení festival líbit 
a že se opět společně setkáme.

Vážení občané, 18. září letošního roku 
se v  Bílovicích nad Svitavou uskuteční 
mimořádná kulturně společenská akce, 
kterou pro nás všechny připravuje kul-
turní komise zastupitelstva obce, kdy 
v jednom dni budou probíhat sousedské 
slavnosti, dále tradiční sokolské hody 
a kdy si společně připomeneme 140. vý-
ročí příjezdu prvního vlaku do zřízené 
železniční zastávky v  Bílovicích u  Brna 
(15.  5. 1881), vlaku, který do naší obce 
přivezl první cestující – návštěvníky z ne-
dalekého Brna. Bílovice vždy patřily k těm 
obcím, které žily bohatým kulturně spo-
lečenským životem. Zastupitelstvo obce 
přivítalo tento návrh a je připraveno za-
jistit organizační i finanční podporu této 
historické události. Mohu prozradit, že 
se připravuje bohatý program, který je 
dramaturgicky zaměřen tak, aby se co 
nejvěrohodněji přiblížil dobovým reáliím: 
příjezd parního vlaku, kulturní program 
připomínající obsahem dobu přelomu 
19. a 20. století, dobové oblečení, účast 
složek vojska v  dobových uniformách, 
dopravní prostředky té doby, jarmark 
a řada dalších překvapení. Chci poděko-
vat členům kulturní komise a všem dob-
rovolným nadšencům, kteří tuto historic-
kou událost již několik měsíců připravují. 
Pojďme si popřát dobré počasí a přízni-
vou epidemiologickou situaci. Nedá mi, 
abych nepřipomenul skutečnost, která 
zdůrazní celkový zážitek naší slavnosti. 
Je to nově opravené nádraží, které jistě 
významně přispěje svým vzhledem k cel-
kovému obrazu této sváteční události. 
Další kroky Správy železnic, které jsou 
připraveny na konci roku a budou pokra-
čovat i v roce příštím – rekonstrukce kolejí 
a vybudování podchodu u našeho nádra-
ží významně zlepší celkový komfort pro 
cestující. Budu tomu velmi rád a věřím, že 
se sejdeme 18. září 2021 v hojném počtu 
a prožijeme tento pro obec tak významný 
den společně.

Přeji zdraví a spokojenost a také pěkné 
letní dny plné pohody.

MIROSLAV BOHÁČEK 
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RADA OBCE 4/2021, 3. 3. 2021
 » schvaluje dohodu o  zániku nájmu 
bytu v  DPS, Komenského 733 byt 
č. 107, 1. patro,

 » schvaluje nájemní smlouvu 1/2021 – 
NP o pronájmu části 40 m2 z pozem-
ků p. č. 153/1 – ostatní plocha – o cel-
kové výměře 875 m2, a p. č. 153/2 
– ostatní plocha – o celkové výměře 
3 855 m2, za účelem přístřešku pro 
uložení dřeva, na ulici Pod Nádražím,

 » schvaluje přijetí dotace ve výši 
3.000.000 Kč z  rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na realizaci projektu 
„Stavba požární zbrojnice pro JSDH 
Bílovice nad Svitavou“. Rada obce 
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 » schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene „Bílovi-
ce n. S., p. č. 148, příp. NN, Průšová“ 
– dotčený pozemek obce p. č. 1212/2, 
oprávněná EG.D, a.s., jednorázová 
náhrada 7.500 Kč bez DPH.

 » schvaluje předloženou PD „Bílovice 
nad Svitavou, veřejné osvětlení ul. 
Nad Tratí a  Lesní“, včetně vedení 
veřejného osvětlení ke dvěma od-
bočkám, investor Obec Bílovice nad 
Svitavou.

 » schvaluje program Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou, které se 
bude konat 15. 3. 2021 v 18.00 hod.

 » projednala žádost o pomoc občana 
naší obce,

 » schvaluje Smlouvu o  realizaci pře-
kládky sítě elektronických komuni-
kací „VPIC Bílovice nad Svitavou – 
Hřiště u ZŠ“. Zhotovitel: CETIN a.s.

 » schvaluje podání žádosti o  dotaci 
na projekt „Modernizace budovy 
ZŠ Bílovice nad Svitavou“ v  rámci 

programu Podpora rozvoje regionů 2021, 
poskytovatel Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR.

 » schvaluje kupní smlouvu č. 1/2021/KS na 
pozemek p. č. st. 11/4, zastavěná plocha 
a nádvoří o celkové výměře 18 m2, k. ú. 
Bílovice nad Svitavou a pozemek p. č. 
1212/52 o výměře 16 m2.

RADA OBCE 5/2021, 10. 3. 2021
 » podání návrhu na exekuci na nepeněžité 
plnění směřující k odstranění staveb, je-
jichž odstranění je pravomocně nařízeno 
Stavebním úřadem Bílovice nad Svitavou 
a nebylo dobrovolně provedeno.

RADA OBCE 6/2021, 17. 3. 2021
 » schvaluje Dohodu o zániku nájmu bytu 
Lesní 725 Bílovice nad Svitavou, 1. pod-
laží, byt 0B. Zánik nájmu ke dni: 31. 03. 
2021.

 » schvaluje uznání dluhu a dohodu o splát-
kách u neplatičů. Jedná se o vzniklý dluh 
z místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů.

 » schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene „Bílovice n. S., p. č. 359/4,sm.
NN, Zoufalý“ – dotčený pozemek obce 
p. č. 322/12,

 » souhlasí se stavbou „Bílovice n. S., p. č. 
617/4, příp. NN, Růžička“ stavebník EG.D, 
a. s. dle předložené dokumentace zpra-
cované firmou ENORM, za podmínky, že 
sloup bude umístěn na pozemku odbě-
ratele p. č. 617/4. Sousední pozemek ve 
vlastnictví obce p. č. 1212/47, k. ú. Bílovi-
ce nad Svitavou, nebude stavbou dotčen.

 » schvaluje Příkazní smlouvu 2/2021/P na 
zajištění kvalifikovaného výkonu územně 
plánovací činnosti podle §24 stavebního 

zákona při pořizování ÚP v rámci pořizo-
vání změny č. 2 územního plánu Bílovice 
nad Svitavou,

 » souhlasí se stavebním záměrem „Novo-
stavba RD“ na pozemku p. č. 359/4, k. 
ú. Bílovice nad Svitavou,

 » projednala žádost o vyjádření k zámě-
ru „Zpevněné plochy při RD Lesní 740“,

 » souhlasí se záměrem stavby „Novostav-
ba rodinného domu na p. č. 450/34“ 
ulice Ke Třešním, Bílovice nad Svitavou. 
Rada požaduje, aby stavebník zajistil 
výstavbu pomocí techniky, která je po-
volena pro danou lokalitu, to je do 3,5 t.

 » souhlasí s přeložkou elektrického vedení 
v rámci stavby „Multifunkční hřiště, ZŠ 
Bílovice nad Svitavou“ dle předložené 
PD zpracované společností INTAR a.s.,

 » schvaluje návrh Smlouvy o  budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti pro stav-
bu „VPIC_Bilovice nad Svitavou – Hřiště 
u  ZŠ“, budoucí oprávněný CETIN a. s., 
dotčený pozemek obce p. č. st 42/1,

 » bere na vědomí Zprávu Policie ČR o ope-
rativně bezpečnostní situaci v obci Bílo-
vice nad Svitavou za období 1. 1. 2020 
– 31. 12. 2020.

 » projednala žádost o vyjádření ke stavbě 
„Novostavba RD, k. ú. Bílovice nad Svita-
vou“ na pozemcích p. č. 460/1, 460/68, 
a k přístupu techniky pro výstavbu.

 » schvaluje dodatek č.  2 ke smlouvě 
č.  1817810, kterým se posunuje plně-
ní reklamní kampaně akce Bílovická 
křižovatka,

 » souhlasí s vedením vodovodní přípojky 
p. č. 498, k. ú. Bílovice nad Svitavou přes 
pozemek ve vlastnictví obce p. č. 158/3.

RADA OBCE 7/2021, 31. 3. 2021
 » schvaluje Dohodu o zániku nájmu bytu 
v  DPS, Komenského 733 byt č.  112, 
1. patro,

 » schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem 
bytu č. 2A, bytový dům Šebelova 751,

 » schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem 
bytu 9B v bytovém domě Šebelova 734,

 » projednala žádost vlastníka domu na uli-
ci Obřanská o zábor veřejného prostran-
ství za účelem vyhrazeného parkovacího 
stání před svým domem. Rada obce ne-
souhlasí s vyhrazením parkovacího stání 
na tomto pozemku.

 » projednala podmínky pronájmu bytu 
2+kk, Lesní 725, Bílovice nad Svitavou,

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA
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 » schvaluje posunutí svítidel dle předlo-
ženého situačního výkresu k projektové 
dokumentaci stavby „Bílovice nad Svi-
tavou, veřejné osvětlení ul. Nad Tratí 
a Lesní“,

 » souhlasí s objednáním Projektu na stav-
bu nové Opěrné zdi na ul. Husova ve 
vlastnictví obce p. č. 693/1, k. ú. Bílovi-
ce nad Svitavou, dle předložené ceno-
vé nabídky zapracované Ing. Vendulou 
Kvapilovou,

 » bere na vědomí informaci o Objednání 
projektu na vybudování zpomalovacích 
prvků na ulici Dobrovského,

 » nesouhlasí s prodejem části pozemku p. 
č. 1181/1 o výměře 153 m2, k. ú. Bílovice 
nad Svitavou,

 » schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 12/2020/D na zpracování projektové 
dokumentace na stavby „Oprava stře-
chy ZŠ Bílovice nad Svitavou“, zhotovitel 
Ing Ivan Zbořil,

 » schvaluje rozpočtové opatření 3/2021,
 » schvaluje Informaci ředitelky MŠ Bílo-
vice nad Svitavou o organizaci zápisu 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2021/2022, kterou ředitelka upravila na 
základě opatření Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mi-
mořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 
a onemocněním COVID-19,

 » schvaluje zvláštní ujednání ke smlouvě 
pro umístění Z-boxu, která byla schvá-
lena Radou obce dne 17. 2. 2021,

 » souhlasí s přístupem stavební techniky 
dle vyznačené trasy přes pozemky při 
realizaci akce „Novostavba pasivního 
RD na p. č. 438/15, k. ú. Bílovice nad 
Svitavou“,

 » souhlasí se stavbou „Novostavba RD, k. 
ú. Bílovice nad Svitavou“ na pozemcích 
p. č. 460/1, 460/68, dle podané žádosti 
s tím, že budou dodrženy vzdálenosti 
odstupu od sousedního pozemku dle 
platných právních předpisů,

 » projednala žádost o vyjádření k vodo-
vodní a splaškové kanalizační přípojky 
k pozemku p. č. 417/5. Rada obce od-
kládá projednání tohoto bodu na další 
radu obce.

 » schvaluje předloženou cenovou nabídku 
na projektovou přípravu akce „Studie in-
teriéru objektu Hasičské zbrojnice, cena 
100.000 Kč bez DPH.

RADA OBCE 8/2021, 14. 4. 2021
 » schvaluje vypuštění bodu III, 3. 1. a) ze 
Smlouvy o výpůjčce Komunitního cent-
ra, Fügnerovo nábřeží čp. 129, výpůjči-
tel Žirafa,

 » projednala rekonstrukci uvolněného 
bytu Lesní 725 B, Bílovice nad Svitavou,

 » schvaluje pronájem uvolněného bytu 
č.  307 o  velikosti 1+kk, v  domě s  pe-
čovatelskou službou Komenského 733, 
Bílovice nad Svitavou,

 » schvaluje pronájem uvolněného bytu 
č. 112 v DPS, Komenského 733 Bílovice 
nad Svitavou,

 » schvaluje Smlouvu o dílo, objednavatel: 
Obec Bílovice nad Svitavou, zhotovitel: 
Náš Pasport s.r.o., předmět plnění: vy-
tvoření pasportů: městské zeleně, ve-
řejného osvětlení, městského mobiliáře, 
hrobových míst,

 » schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu 
části 100 m2 z  pozemku p. č. 1206/2 
– ostatní plocha – o  celkové výměře 
378 m2, na ulici Fügnerovo nábř., za úče-
lem provozování letní zahrádky,

 » schvaluje Příkazní smlouvu 3/2021/P na 
výkon autorského dozoru na akci „Parko-
viště P+R, Bílovice nad Svitavou“,

 » schvaluje cenovou nabídku od spo-
lečnosti na projektovou dokumentaci 
pro výběr zhotovitele a  cenovou na 
autorský dozor při realizaci stavby 
„Lávka pro pěší a cyklo v Bílovicích nad 
Svitavou“,

 » schvaluje DOHODU O PŘEVODU NĚ-
KTERÝCH PRÁV A  POVINNOSTÍ ZE 
SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ pro umístě-
ní stavby „Sportovní hřiště – Pumptrack 
– Bílovice“, nabyvatel CETIN a.s.,

 » schvaluje Plnou moc pro Ing. Petra Dole-
žala, DS+GEOprojekt. IČ 45186677 k za-
stupování obce ve správních řízeních 
a jednáních v souvislosti se zajištěním 
povolení akce „Bílovice nad Svitavou – 
místní komunikace Polanka“,

 » nesouhlasí s připojením k vodovodní pří-
pojce k pozemku p. č. 417/5, k. ú. Blovice 
nad Svitavou,

 » potvrzuje, že pozemky p. č. 1207/13 
a 17/1, k. ú. Bílovice nad Svitavou jsou 
zařazeny do pasportu veřejných komu-
nikací jako účelová komunikace,

 » projednala žádost o  vydání stanovis-
ka obce ke zřízení Lesní základní školy 
Otakárek, s.r.o.,

 » schvaluje poskytnutí částky z  roz-
počtu obce ve výši 3.000 Kč na pro-
voz Linky bezpečí z.s.,

 » neschvaluje předloženou nabídku na 
dodávku elektřiny a plynu na období 
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022,

 » obec zajistí posouzení a případnou 
nutnost oprav u zdi na ulici Sv. Če-
cha v souvislosti s Žádosti o úpravu 
hranic pozemků u RD č. p. 187,

 » schvaluje rozpočtové opatření 4/2021,
 » souhlasí s prodloužením termínu pro 
vrácení kauce do března roku 2022, 
vzhledem k tomu, že k realizaci ka-
nalizační přípojky na ulici Husova 214 
došlo až v březnu 2021.

RADA OBCE 9/2021, 28. 4. 2021
 » schvaluje nájemce k pronájmu uvol-
něného bytu č. 107 o velikosti 1+kk 
v  1.  patře Domu s  pečovatelskou 
službou,

 » souhlasí s podpisem starosty na do-
ručených smlouvách o  sdružených 
službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí firmy E.ON u  bytů 
v DPS, Komenského 733,

 » schvaluje postoupení práv a povinností 
z Nájemní smlouvy, včetně všech práv 
a povinností souvisejících, z původních 
nájemníků na budoucího nájemníka,

 » schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o  dílo na akci: „II/374 Bílovice nad 
Svitavou, sanace svahu“,

 » souhlasí se stavbou „Bílovice n. S., p. 
č.48/1, příp. NN,“ v pozemku obce p. č. 
1333/2, pro provedení prací musí být 
pozemek uveden do původního stavu,

 » schvaluje Smlouvu o zřízení služeb-
nosti navazující na realizovanou 
stavbu vedenou pod označením 
„11010-081971VOD8M_B_BOBIL_
OK“, dotčené pozemky obce p. č. 
283/9, 286/2, 286/14, k. ú. Bílovice 
nad Svitavou, ve prospěch společ-
nosti CETIN a.s.,

 » nesouhlasí s předloženou studií zá-
měru „Bytový dům na st. p. č. 191/1 
a 191/2, ul. Sv. Čecha“, 14 b. j.,

 » souhlasí s  předloženým záměrem 
„Rekonstrukce RD Bílovice“ p. č. st. 
76/3,

 » souhlasí se záměrem stavby „Rodin-
ný dům Bílovice nad Svitavou“ p. č. 
480/174,
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VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 15. 3. 2021, ZÁPIS Č. 12/2018–2022

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a určilo za-
pisovatelku, místostarosta přečetl zprávu 
o činnosti rady obce, správkyně rozpoč-
tu přečetla inventarizační zprávu a ZO ji 
vzalo na vědomí.

ZO schválilo prodej oddělené části 
z pozemku p.č. 480/106 o celkové výměře 
1917 m², nově nazvaná jako p.č. 480/202 
o výměře 37 m², na ulici Obřanská, jedná 

se o  pozemek pro Trafostanici v  rámci 
stavby „Bílovice n. S. úprava TS Obřan-
ská“, kupující EG.D, a.s. Kupní cena je 
3.060 Kč/m², celková kupní cena činí 
113.220 Kč. K  prodeji byla schválena 
i kupní smlouva.

ZO schválilo podání žádosti o  do-
taci na modernizaci budovy ZŠ Bílovi-
ce nad Svitavou, poskytovatel MMR, 
podprogram, dotační titul 117D8220E 

„Rekonstrukce a přestavba veřejných bu-
dov“ a souhlasí se zajištěním finančních 
prostředků na spolufinancování akce ve 
výši podílu vlastních zdrojů dle stanove-
ných podmínek dotace.

ZO schválilo podání žádosti o dota-
ci na lávku pro pěší a cyklisty přes řeku 
Svitavu, poskytovatel IROP, z programu 
„ITI Brněnské metropolitní aglomera-
ce, podpora cyklodopravy“ a  souhlasí 
se zajištěním finančních prostředků na 
spolufinancování akce ve výši podílu 
vlastních zdrojů dle stanovených pod-
mínek dotace.

ZO schválilo realizaci výstavby hasič-
ské zbrojnice a souhlasí se zajištěním fi-
nančních prostředků na spolufinancování 
akce ve výši podílu vlastních zdrojů dle 
stanovených podmínek dotace.

ZO schválilo jako vítězného uchaze-
če na zakázku „00464 – Parkoviště P+R 
v obci Bílovice nad Svitavou“ společnost 
KOMFORT, a.s. na základě protokolu 
hodnotící komise – kritérium nejnižší 

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

 » souhlasí se stavebním záměrem „Sta-
vební úpravy rodinného domu, Dob-
rovského 412, Bílovice nad Svitavou“,

 » souhlasí s předloženou dokumentací 
stavby „Novostavba rekreačního ob-
jektu“ na parcele p. č. 46/1,

 » souhlasí se stavebním záměrem „Sta-
vební úpravy RD Bílovice nad Svita-
vou p. č. st 177“ ulice Sv. Čecha čp. 
187 dle předložené projektové doku-
mentace. Rada obce upozorňuje, že 
nejsou řešena parkovací místa pro ne-
movitost a není zajištěno parkování.

 » doporučuje zastupitelstvu schválit 
Smlouvu o budoucí darovací smlou-
vě a  o  údržbě komunikace v  rámci 
stavby „Brno-Maloměřice St. 6 – Ada-
mov, BC“,

 » schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2021,

 » projednala zápis mediální komise 
z 6. 4. 2021 a podporuje předložené 
projekty,

 » schvaluje Smlouvu o  dílo na akci 
Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku 
Svitavu, zpracování PDPS a  výkon 
autorského dozoru,

 » souhlasí se zřízením přípravné třídy, tzv. 
nultého ročníku v Základní škole Bílovice 
nad Svitavou.

RADA OBCE 10/2021, 12. 5. 2021
 » souhlasí s úpravou zahrady v sociálním 
bydlení na ulici Husova 962,

 » nesouhlasí se stavbou „nového plotu 
u RD Za Školkou 757“,

 » souhlasí s přijetím účelově určeného fi-
nančního daru od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. v  rámci projektu 
obědy pro děti pro úhradu stravného 
ve školní jídelně pro 2 žáky ve školním 
roce 2020/2021 v období od 4. 5. 2021 
do 30. 6. 2021. Příjemce Základní škola,

 » bere na vědomí konání 37. ročníku Pohád-
kového lesa“ v lokalitě kolem „Myslivny 
lišky Bystroušky“ od soboty 22. 5. 021,

 » schvaluje zveřejnění záměru – směny 
parkovacího místa č.  18 parcelní číslo: 
1181/270,

 » projednala žádost na vyhrazení parkovací-
ho ZTP stání před DPS Komenského 733,

 » schvaluje Smlouvu na hudební vystou-
pení skupina O5 a Radeček, na akci Bí-
lovická křižovatka 2021,

 » schvaluje upuštění od platby ná-
jemného za nájem Obecní hospody 
v  Bílovicích nad Svitavou, po dobu 
zamezení podnikání vládou v oboru 
pohostinství,

 » projednala nabídku k  odkupu části 
parcel p. č. 144/1, 145, 148 za nádra-
žím – přístupová cesta do chatové 
oblasti Dolice a  k  nemovitostem 
v části za nádražím,

 » schvaluje cenovou nabídku na vy-
pracování „Územní plán obce, změ-
na č. 2“,

 » projednala žádost o vyjádření k opra-
venému záměru „Bytový dům na st. p. 
č.191/1 a 191/2, ul. Sv. Čecha“ – sní-
žení počtu bytů,

 » schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6/2021,

 » schvaluje usnesení č. 10/16/21,
 » schvaluje Smlouvu o  zřízení věcné-
ho břemene č. 7700102960_1/BVB, 
oprávněná společnost GasNet, s.r.o., 
na zřízení věcného břemene pro umís-
tění plynárenského zařízení „P-HAV 
Bílovice nad Svit.-Tyršova HP“.

IVAN MICHALÍK 
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nabídková cena – za cenu 11.719.930,89 
Kč bez DPH a k tomu smlouvu o dílo, do-
končení je stanoveno na 180 dní od pře-
dání staveniště.

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 
rok 2021
 » pro Junáka – český skaut, středisko 
Axinit Brno, z. s. ve výši 60.000 Kč na 
podporu činností 1. bílovických skaut-
ských oddílů (chlapecký a dívčí oddíl).

 » pro SPS Bronislav, z.s. ve výši 64.000 Kč 
na podporu činnosti sboru.

 » pro Tělocvičnou jednotu Sokol Bílovice 
nad Svitavou, ve výši 240.000 Kč na 
úhradu nákladů spojených se zajiště-
ním sportovních a  kulturních činnos-
tí pro občany obce a mládež Sokola, 
údržbu a  opravu sportovních areálů, 

nákup sportovních pomůcek pro jed-
notlivé oddíly.

 » pro Římskokatolickou farnost Bílovice 
nad Svitavou, ve výši 150.000 Kč na 
zhotovení vitráží pro bílovický kostel.

 » pro Žirafu Bílovice z. s. ,  ve výši 
127.000 Kč na pořízení a  vybavení 
venkovních prostor komunitního cen-
tra 30.000 Kč, dovybavení vnitřních 
prostor centra 20.000 Kč, uspořádání 
tradičního Dne dětí, organizace oblí-
bených divadelních představení a dal-
ší akce pro rodiny s dětmi 35.000 Kč, 
úklidové služby 17.000 Kč, odměna pro 
koordinátora 25.000 Kč.

 » pro Lužánky – středisko volného 
času Brno, příspěvková organizace, 
ve výši 100.000 Kč na příspěvek na 
pomůcky, vybavení a  materiál pro 

zajištění kroužků, přívesnických táborů 
10.000 Kč, pomůcky, vybavení a materi-
ál a realizace jednorázových a přespá-
vacích akcí a  workshopů 20.000 Kč, 
příspěvek a příprava realizace akce pro 
veřejnost „Bílovický hovnivál“ 20.000 
Kč, příspěvek na otevření a vedení ak-
tivit v  objektu minigolfu v  Bílovicích 
50.000Kč.

 » pro Sanus Brno z. s. ve výši 124.000 
Kč na zajištění sociálních služeb pro 
občany obce Bílovice nad Svitavou, na 
mzdové a provozní náklady.
ZO schválilo pořízení změny č. 2 územ-

ního plánu Bílovice nad Svitavou dle §6 
odst. 2 a 5 stavebního zákona č. 183/06 
Sb. v platném znění.

UPRAVILA VENDULA BARTÁKOVÁ 

Zasedání zastupitelstva se konalo 15. 
3. 2021, v sále Obecní hospody. Zastu-
pitelé seděli u stolečků v předepsaných 
rozestupech a měli nasazeny respiráto-
ry, protože stále platila vládní nařízení 
kvůli COVID.

Místostarosta Ivan Michalík referoval, 
že je v kontaktu s pracovníky DPMB a pro-
jednává s nimi nové vedení linky 211. Nově 
se bude jezdit z nádraží hvězdicově na 
Nivy a zpět a na Polanku a zpět, takže 
se zruší zastávka u budoucí nové hasič-
ské zbrojnice, místo toho bude zastávka 
na náměstí.

Pokud by někdo chtěl jet z Polanky na 
Nivy, bude muset přestoupit.

Na Nivy bude 211 jezdit jen v časech, 
kdy tam nejede 75, aby nedocházelo ke 
zbytečnému souběhu obou linek. Jakmile 
začnou děti chodit do školy a začne se 

více cestovat, obnoví se provoz linky 211, 
už s novým jízdním řádem.

Paní Novotná, zástupkyně rodinné-
ho centra Žirafa, informovala přítomné 
o záměru zřízení komunitní zahrady pro 
všechny, která už vzniká revitalizací části 
zahrady přiléhající ke komunitnímu cen-
tru (bývalé knihovně). Realizace začala 
v březnu 2021 a hotovo by mělo být za 
rok, tj. v březnu 2022. Náklady projektu 
jsou 149 tisíc Kč, přičemž se Žirafě poda-
řilo získat dotaci od České spořitelny ve 
výši 70 tisíc. Od obce dostanou 30 tisíc 
a zbylé peníze se snaží získat veřejnou 
sbírkou (je možné na ni přispívat až do 
září). Uvítají i účast lidí na brigádách, kte-
ré budou organizovat. Jak by měla nově 
zahrada vypadat, to si můžete poslech-
nout na záznamu, v čase 1:05 až 1:15.

Zastupitelka V. Bartáková se ptala na 
zamýšlené situační řešení nové zahrád-
ky u  řeky, jestli nebude zabráněno pří-
stupu veřejnosti k  řece. Místostarosta 
zhruba popsal zamýšlené úpravy a ujis-
til, že o žádném oplocení se s nájemcem 
nejednalo.

Další dotazy zastupitelky se týkaly 
právě schválených projektů, jestli jimi 
nebude příliš zatížen rozpočet obce, 
a  také toho, co se stane s  nevyčerpa-
nými příspěvky schválenými pro místní 
organizace.

Odpověděla tajemnice a  správkyně 
rozpočtu I. Kárná. Schválené velké pro-
jekty jsou nastavené tak, aby nezatížily 
obec nepřijatelně. Některé dotace se bu-
dou čerpat po realizaci, ale pro většinu 
projektů je s ministerstvem dohodnuto, 
že obec bude platit jen své podíly, ne-
bude ani dočasně platit podíly dotační.

U příspěvků pro organizace je veřejno-
právní smlouva postavena tak, že pokud 
nebude možné (například kvůli vládním 
omezením) poskytnuté prostředky na 
daný účel vyčerpat, budou při ročním vy-
účtování vráceny zpět do rozpočtu obce.

Příští zasedání zastupitelstva je pláno-
váno na 14. 6. 2021.

PODLE TELEVIZNÍHO ZÁZNAMU ZASEDÁNÍ 
ZPRACOVALA JANA SKLÁDANKOVÁ 

CO V ZÁPISE NEBYLO

Elektrikář – opravy a rekonstrukce.
Tel.: 797 676 748

řádková inzerce
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TÉMA

GENIUS LOCI
Kdy byl objeven v Bílovicích nad Svitavou?

Ta otázka je už na první pohled spekulativní a přinejmenším od-
vážná. Dobu a už vůbec ne datum, odkdy je Bílovicím nad Svita-
vou plným právem přisuzován jejich genius loci, nemůžeme určit 
ani dohledat. Důvody jsou prosté. Jedná se o subjektivní pocit 
něčeho jedinečného, výjimečného a neopakovatelného. Něčeho, 
co zasáhne naše emoce a trvale se usadí hluboko v našem nitru. 

Ten okamžik si musí zažít každý sám. Objektivizovat tuto osobní 
zkušenost, přenášet ji na druhé a doporučovat, aby ji zkusili zažít 
i ostatní, je sice možné, ale nemusí se to vždy podařit. Genius 
loci místa, události, okamžiku a dalších věcí života tak zůstává 
zpravidla na každém z nás.

PAVEL KOVÁČ 

Příkladů míst a zcela ojedinělých úkazů, 
kde můžeme zažít a pocítit genia loci je 
u nás i v celém světě bezpočet. Každý z nás 
si po celý život objevuje a stále doplňuje 
svůj soukromý depozitář prožitků, které nás 
nabíjí energií a utvrzují v tom, že jsou v na-
šem světě místa, kde vyřkneme tu prostou 
větu: „Tady je krásně“. Patří sem lokality 
utvářené z různých přírodních prvků, jejich 
uspořádání, geomagnetické anomálie, spe-
cifické vůně a barvy, zvuková kulisa a další. 
To vše v proměnách ročních období i nálad 
dotvářených klimatem a změnami počasí. 
Může to být také unikátní architektura 

Genius loci se nejčastěji překládá jako 
„duch místa“. Původ těchto slov však mu-
síme hledat až hluboko v antice. Antický 
člověk byl přesvědčen, že je pro něj život-
ně důležité vycházet v dobrém s duchem 
lokality, ve které se narodil a  žil, neboť 
právě v ní je nastaven jeho životní osud 
a budoucí míra kvality jeho života.

Význam a obsah tohoto latinského rče-
ní se postupem doby měnil do té míry, že 
dnes při jeho výkladu máme na mysli ze-
jména označení pro výjimečné místo se 
zvláštní a  neopakovatelnou atmosférou, 
určitým kouzlem a tajemstvím.

originálně zasazená v krajině. Jsou to však 
i historie a události s místem spojené.

Připomeňme si, že naše země, která se 
nachází v  samém středu Evropy, je mi-
mořádně krásná, ačkoliv nám často tento 
fakt musí připomenout návštěvníci z  ji-
ných koutů světa. Pomineme-li tak často 
zmiňovaný „nedostatek“, že nám chybí 
k dokonalosti jen moře, musíme objektiv-
ně potvrdit, že nám příroda rozdávala vr-
chovatě. Údolí, roviny, kopce i hory, divoké 
skalní útvary, dostatek lesů, které se stří-
dají s obdělávanou zemědělskou půdou, 
řeky, rybníky, jezera, vše, co vytváří doko-
nalou harmonii přírody. Stovky kulturních 
památek, staveb, které potvrzují bohaté 
kulturní a historické kořeny našeho národa 
v této části světa.

Nepochybujeme o  tom, že malebnost 
a nádhera krajiny tvořená hlubokými lesy, 

PROČ HO POUŽÍVÁME A JAKÝ  
JE JEHO VÝZNAM?

KDE SE VZALO TOTO LATINSKÉ SOUSLOVÍ? 
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stráněmi, loukami, údolími, studánkami, 
potoky a řekou musela doslova učarovat 
našim předkům a  že se jim právě toto 
místo jevilo jako moc dobré pro vybudo-
vání svých obydlí a  založení budoucích 
Bílovic nad Svitavou. Byli to oni, kteří jako 
první objevili genius loci tohoto místa. 
Věhlas a objevení genia loci Bílovic nad 
Svitavou také pro cizí návštěvníky však 
musel počkat na svůj čas. Ten podle nás 
nastal někdy na přelomu devatenáctého 
a dvacátého století. Máme dobrý důvod 
předpokládat, že k tomu došlo v době, kdy 
byla vybudována železniční trať z Brna do 
České Třebové (1849) a zejména pak 15. 

Švýcarsko. Pro svoje čisté ovzduší jsou 
považovány také za vzdušné a  sluneční 
lázně. V  roce 1906 je zde vybudováno 
přírodní koupaliště, fungují zde hotely 
a restaurační zařízení, pronajímají se zde 
pokoje pro letní hosty. Bílovice prožívají 
velmi slavné období.

Na konci roku 1906, někteří literární 
historici uvádějí až rok 1907, se do Bílovic 
přistěhoval S. K. Neumann, uznávaný bás-
ník, vůdčí osobnost české literatury toho-
to období. Žije zde se svou rodinou až do 
roku 1915. Z pohledu bílovických občanů 
je až do současnosti považován za velmi 
kontroverzní osobnost, která co do vztahů 

do kulturní a historické mapy naší země. 
Do Bílovic v desátých a dvacátých letech 
minulého století začaly jezdit významné 
osobnosti našeho kulturního a společen-
ského života.

Svým dílem k  objevování genia loci 
Bílovic významně přispěl také novinář, 
spisovatel a  básník Rudolf Těsnohlídek 
(v Bílovicích bydlel v  letech 1914–1922). 
Připomeňme si jeho Lišku Bystroušku i tra-
dici vánočních stromů republiky, které jsou 
s naší obcí trvale spjaty.

Byli to často právě umělci, kteří objevo-
vali a ve svých dílech zprostředkovali po-
pis genia loci různých míst, nebo jej svojí 

května 1881, kdy z vlaku na nově zřízené 
železniční zastávce v  Bílovicích u  Brna 
(v té době oficiální název obce) vystoupili 
první návštěvníci z Brna. Od tohoto data 
se stala naše obec vyhledávanou lokalitou 
letních hostů, turistů, ale i  těch, kteří si 
zde začali budovat svá letní a později tr-
valá sídla. Budování velkolepých vil (v teh-
dy oblíbeném secesním stylu) v Bílovicích 
spadá právě do tohoto období. Bílovice, 
které jsou jednou z bran do Moravského 
krasu, začínají být pro svoji nádhernou 
přírodu, rozprostírající se až k  Adamo-
vu a  Blansku, označovány za Moravské 

s ostatními obyvateli obce byla vnímána 
spíše nepříznivě. Neumannovi však nelze 
upřít, že Bílovicím a okolní krajině vzdal 
největší hold. Jeho básnická sbírka Kni-
ha lesů, vod a strání (1914) je působivou 
přírodní lyrikou, ceněnou i  v  evropském 
kontextu. Je oslavou mimořádného mís-
ta, které ho doslova uchvátilo a  celého 
pohltilo svojí jedinečností a  nádherou. 
V  jeho sbírce básní najdeme konkrétní 
místa v okolí Bílovic, kterým rovným dílem 
přisuzuje kouzlo, výjimečnost a neopako-
vatelnost emočního prožitku. Neumannovi 
nelze upřít, že Bílovice nad Svitavou zapsal 

přítomností spoluvytvářeli. Vzpomeňme 
na Hrabalovo Kersko, Haškovu Lipnici, 
Halasův Kunštát, Nerudovu Malou Stranu 
v Praze, Máchův Kokořín, Skácelovy Vno-
rovy… a mohli bychom pokračovat. Je to 
tak i s Neumannovými a Těsnohlídkovými 
Bílovicemi.

Na konci třicátých let obliba Bílovic nad 
Svitavou slábne. Tento trend je možné 
pozorovat až do začátku II. světové války 
a také po jejím konci. Příčin náhlého odli-
vu návštěvníků Bílovic bylo hned několik.

Stavby honosných letních sídel „villegia-
turu“ ukončila hospodářská krize třicátých 

Bílovice nad Svitavou, červen 2021, 
autor Adam Jiří Noss
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let minulého století. Připomeňme si také, 
že atraktivnost bílovického koupaliště 
„koupelny“ značně utrpěla budováním 
nové silnice do Adamova. Rachot a prach 
přestavby Knížecí cesty na konci třicá-
tých let doslova vyháněly návštěvníky, 
kteří do té doby nedali na své oblíbené 
místo dopustit.

V Moravském krasu se začaly budovat 
a otevírat nové lokality pro turisty a ná-
vštěvníky, kteří chtěli poznat nová místa 
ke svým vycházkám i cestám za poznáním, 
v místech, která byla pro ně nová. V Blan-
sku se od roku 1910 postupně otevíraly 
pro veřejnost jeskyně (Kateřinská, Punkev-
ní), v roce 1922 byla plně elektrifikována 

a  lépe zpřístupněny Sloupsko-šošůvské 
jeskyně.

V Brně byla na řece Svratce v průběhu 
válečných let (1940) dokončena Brněnská 
přehrada (někdy používán název Kníničská 
přehrada), která se stala největším koupa-
lištěm pro občany Brna. Nedaleko od ní na 
Mniší hoře se stala novou atrakcí v roce 
1953 nově otevřená zoologická zahrada. 
Ve stejném roce se začíná budovat kas-
káda rybníků v meandrech potoka Říčka, 
která začíná v  Ochozi u  Brna rybníkem 
Pod Hádkem a končí v Mariánském údo-
lí v Brně – Líšni. Pro pěší turistiku ideální 
trasa „roubená“ řadou oblíbených hospů-
dek a  občerstvovacích zařízení. Možná 

bychom mohli ve výčtu okolností, které 
způsobily dočasný úbytek hostů Bílovic 
pokračovat.

Zdálo se, jako kdyby bílovický geni-
us loci náhle přestal působit, jako by se 
postupně vytrácel. Dnes víme, že tu byl 
stále přítomen, jen bylo nutné ho znovu 
objevit a pečovat o něj. Po roce 1989 se 
to zcela určitě podařilo a zdá se, že se to 
daří i nadále.

O tom však více v dalším čísle zpravo-
daje. Vždyť za třicet dva let po společen-
ských změnách v naší zemi se i v Bílovi-
cích událo veliké množství změn, které 
si zaslouží, aby byly popsány podrobněji.

Na jiném místě zpravodaje se dočtete 
(příspěvek paní Olgy Uhrové), že geni-
us loci byl a  je vytvářen také obyvateli, 
kteří v Bílovicích nad Svitavou žijí a pe-
čují o krásnou krajinu i obec, kterou mají 
nade vše rádi a milují ji. To se mi moc líbí 
a souhlasím s tím.

Latinské sousloví, či rčení, genius loci 
dokáže čeština nahradit desítkami syno-
nym, která jsou velmi výstižná, ale já jej 
považuji za vznešené, výstižné a krásné 
označení. Zní mi jako ochranná známka 
něčeho vskutku nevšedního a ojedinělého 
a je nám dobře srozumitelné. V písni o Bí-
lovicích jsem to napsal, tak jak to cítím: 
“Možná jsou místa, věhlasná více, s historií 
prastarou, pro mě to jsou Bílovice, ale jen 
ty nad Svitavou.“

PAVEL KOVÁČ S CENNÝMI RADAMI  
MARTINA VOZKY A ZDEŇKA MRKOSE 

Malebná zákoutí řeky Svitavy,  
foto Zdeněk Adler

Jsem zastupitelem Bílovic nad Svitavou 
a zároveň dlouholetý přispěvatel do Zpravo-
daje vesměs v historických rubrikách. Bílo-
vice tedy znám řekněme... dost… Bydlím tu 
přes pětadvacet let a pět let pracuji v místní 
fyzioterapeutické ordinaci. Mezi bývalými 
bílovickými starosty mám jednoho přímého 
předka a několik dalších vzdálenějších čle-
nů rodiny. A přesto! Když jsem u sebe v or-
dinaci jedné starší pacientce vysvětloval, 

jestli jsem tedy starousedlík, nebo náplava 
(proč jsem to vůbec dělal??? :D), řekl jsem 
jí, že v Bílovicích se narodila naposledy moje 
prababička a dál jsme sem jezdili „pouze na 
zahradu“. V tu chvíli se z vedlejší kóje ozva-
lo: „Takže náplava!“ (Mimochodem jsme ná-
sledně zjistili, že obě starší pacientky jsou 
moje vzdálené pratety… :D)

Bílovice prošly za posledních sto let velmi 
bouřlivým vývojem a toto je jedna z jeho 

tváří. Pryč jsou ty doby, kdy Orelští chlap-
ci cestou na mši házeli kamení do oken 
chlapcům Sokolským, nebo kdy chlapci 
Sokolští zmlátili chlapce Orelské, proto-
že si dovolili jít kopat do míče na „jejich 
území“, jak na svých přednáškách vzpomí-
nal nezapomenutelný Bořivoj Nejezchleb. 
V socialistických novinách se již nemůžeme 
dočíst, že bílovičtí katolíci jsou banda opil-
ců a budižkničemů, ani po mši za kostelem 
nemůžeme zaslechnout, že místní socia-
listé jsou... překvapivě také banda opilců 
a budižkničemů… Nevím o tom, že bychom 

KAM SE PODĚLY NAŠE-VAŠE BÍLOVICE?
Jmenuji se Jan Horáček a jsem náplava…
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Úzká a příkrá schodiště s tajemnými zákoutími 
najdete v Bílovicích všude. Foto Miroslav Boucník.

v Bílovicích měli „naše Němce“, „naše Židy“, 
nebo i „Brňáky“ či „lufťáky“. Zaplať pánbůh, 
že nemusíme mezi sebou diferencovat na 
skupiny, které se zdraví „chvála Kristu“, 
„nazdar soudruhu“, nebo „sláva vítězství“. 
Toho všeho jsme byli v posledním více než 
čtvrtstoletí ušetřeni.

A  tak to málo, co nám ještě z  doby 
dávno minulé zbylo, je rozlišovat, kdo je 
náplava a kdo starousedlík, kdo bydlí v Bí-
lovicích, a kdo ne (myšleno celý levý břeh 
Svitavy… Nebo jsou opravdové Bílovice 

jenom kolem obecního úřadu a  „mimo“ 
je i Polanka a Nivy? Sám se v tom trochu 
ztrácím…). Nevím jak vás, ale mě tyto 
úvahy vlastně baví. Beru-li v potaz, že vět-
šina skalních „rodáků“ se vlastně narodila 
tam kde já – na Obilním trhu – a spousta 
„starousedlíků“ je zde „starousedlá“ klidně 
i pouhých sto let… nutí mě to k úsměvu… 

Z etnografického hlediska je tedy toto 
diferencování pro mne velmi malebné 
a  v  této své, dnes již nenásilné formě 
kouzelné a hodnotné. Poukazuje na jistou 

absenci anonymity, tolik známou větším 
městům, a odkazuje na dobu, která už je 
dávno pryč. A já se tedy ptám: „Kam se 
poděly tyto NAŠE Bílovice!?“ A  hned si 
i odpovídám: „No, některé jejich části na-
štěstí v nenávratnu. A jiné? Stačí se trochu 
porozhlédnout a těch krásných, nezapo-
menutelných, které se vryjí hluboko do 
srdce a zůstanou v něm navždy, najdete 
stále dost, možná dokonce víc, než před 
sto lety…“

JAN HORÁČEK 

Ačkoli nejsem „rodilý Bílovčák“, do Bílo-
vic jsem jezdila od mala za babičkou do 
domečku v Uličkách. Stav před rokem 89 
si skoro nepamatuju, snad kromě „vůně“ 
kovového zábradlí schodiště z  Dobrov-
ského do Husovy ulice, která se občas 
line na schodech doposud a vždycky mi 
připomene to radostné těšení se k babič-
ce, když jsme přijeli autobusem a šli dolů 

od horní zastávky. Autobus ani vlak teh-
dy nejezdily každou půlhodinu, ani domů 
a lidí tu nebylo tolik, Bílovice byly tenkrát 
typickou vesnicí. 

Pak se však začalo mohutně stavět, 
sady a  louky postupně ukrajovaly nové 
domy. Vzpomínám si, jak jsme chodili na 
procházky „k vojákům“ – na pole se sta-
rými ruinami nějakých budov – tam, kde 

jsou dnes Nivy. Na Polance byly za doby 
mého raného dětství třešňové sady. Po-
stupně vznikaly nejen nové části Bílovic, 
ale i nová infrastruktura, stěhovali se sem 
noví lidé, kteří s sebou přinášeli a přinášejí 
nové myšlenky, nápady a představy (své 
sny) a do Bílovic se nejezdí pouze vyspat, 
ale v Bílovicích chtějí nadále žít. 

I já se do Bílovic nakonec přistěhovala 
natrvalo. 

Co zůstalo celou dobu stejné, jsou nád-
herné vycházky do okolí – k potokům, do 
lesů, na vyhlídky, do údolí ukrytých mezi 
kopci. Blízkost lesa, vesnický nádech 
s atmosférou místa, kde to žije a zároveň 
snadná dostupnost nedaleké metropole 
dělají z  Bílovic lukrativní bydlení. Punc 
luxusu přidává v poslední době i obtížná 
(počtem i cenově) dostupnost nemovitostí 
k prodeji. Kdo tu vyrůstal, chce tu zůstat 
i nadále. Mladé rodiny chtějí expandovat 
do větších bytů či rodinných domů, kaž-
dopádně chtějí ideálně Bílovice či okolí. 
Bílovice si stále drží genius loci – a ne-
jsou to jen staré uličky, okolí řeky a lesy. 
Hodně z toho dělají nadšení lidé, kteří tu 
bydlí a dávají obci kus sebe, se zaujetím 
vyprávějí o své obci a to táhne pozornost 
dalších, podobně smýšlejících. Když se 
podíváme na demografickou křivku Bílovic, 
můžeme si všimnout obrovského počtu 
„cátníků“ – rodin s  dětmi. Škola, školka, 
Žirafa, Liška, ale třeba i Sokol, farnost, ha-
siči a ostatní drobná místní uskupení jsou 
srdcem Bílovic. Když jdete „do dědiny“, 
znáte lidi okolo, zastavíte se, popovídá-
te si, zanadáváte si, zasmějete se, někdy 
taky uděláte něco pro druhé, máte dobrý 
pocit. Bydlet tady je fajn!

VENDULA BARTÁKOVÁ 

BÍLOVICE PO ROCE 89
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OD ZAHRADY U ŽIRAFY K TRÁVNÍKŮM

Poprvé jsem se o existenci Bílovic nad 
Svitavou dozvěděl na základní škole. 
Jako Brňák jsem chodil do školy na Slo-
vanském náměstí a tam jsem měl spolu-
žáka, jehož rodiče měli chatu v Bílovicích 
v  části Mladova. Jednou mě na chatu 
pozval, a  tak jsme jeli. To bylo moje 
první setkání s Bílovicemi. Pak jsme na 
tu chatu jezdívali častěji, už jako starší 
a bylo nás víc, někdy jsme jeli vlakem, 
někdy šli pěšky z Obřan.

Přišly roky dospělosti a  já jsem hledal 
pro sebe a pro svou budoucí rodinu ně-
jaké trvalé bydlení, a samozřejmě jsem si 
vzpomněl i na Bílovice. Všiml jsem si, že 
se Bílovice stále rozrůstají. Nová benzino-
vá stanice, nové byty směrem od Obřan, 
zkrátka obec v krásném přírodním prostře-
dí, která se netajila svým potenciálem dal-
šího možného rozvoje. Bílovice jsem znal, 
věděl jsem, že je tu hezky, a tak to v mém 
životě byla jasná volba. Získal jsem byt na 
Nivách a stal se obyvatelem Bílovic.

Na Nivách byli mladí obyvatelé ze všech 
koutů republiky. Byli jsme si generačně 
blízcí, narodily se nám děti, a my jsme se 
shodli na tom, že by to chtělo nějaké změ-
ny, které by pomohly ke zlepšení našeho 
bydlení, ale nakonec i těm, kteří už zde žili 
dlouho před námi. To bylo někdy počátkem 
roku 2009, často jsme probírali různá té-
mata, spojili jsme se i s mladými lidmi na 
Polance, a nakonec jsme se rozhodli, že 
pokud něco chceme změnit, musíme se 
stát členy zastupitelstva, abychom mohli 
svoje náměty a nápady realizovat. Sesta-
vili jsme kandidátku pro volební rok 2010. 
Naše hnutí Nový směr bylo úspěšné, bylo 
to těsné, ale volby jsme vyhráli. Možná 
proto, že jsem byl organizátorem a mluv-
čím tohoto hnutí, tak jsem byl zvolen ne-
uvolněným místostarostou. Ve vytvořené 
koalici jsme se dohodli, že starostou bude 
dlouholetý místostarosta pan Arnošt Hu-
ňař. V jeho případě jsme věděli, že se jedná 
o zkušeného zastupitele, velkého znalce 

Bílovic, ale také, a to bylo velmi důležité, 
člověka, který bude našim představám 
o změnách v obci příznivě nakloněn. Naši 
slibně se rozvíjející spolupráci ukončilo 
nečekané úmrtí pana Arnošta Huňaře, já 
jsem byl poté zvolen starostou a dosud 
tento úřad zastávám. Myslím si, že se nám 
naše představy podařilo naplnit, a to po-
važuji za velmi důležité.

Bílovice nad Svitavou jsou nyní moderní 
obcí, kde se obyvatelům dobře žije. Lidé 
mají svoji obec rádi, je tu nejen dobré byd-
lení, ale také bohatý společensko-kulturní 
život, což je neklamná známka toho, že se 
Bílovice stále rozvíjejí a mají skvěle nakro-
čeno i do budoucnosti.

Tento zpravodaj je věnován geniu loci 
Bílovic, tedy místům, které si člověk ob-
líbí a které na něho nejsilněji zapůsobily, 
které má rád. Za mě to jsou Myslivna liš-
ky Bystroušky se vším, co se k ní váže, ať 
už místem samotným, tak i historií, která 
je s ní spojena. Mým oblíbeným místem 
je i cesta k Panské Líše, kterou jsem šel 
stokrát, a nikdy mě neomrzela. Kdo má ta-
kovou možnost, pár metrů od domu, kdy 
je člověk najednou na poli, v lese, u koní, 
a to všechno s překrásnými výhledy. Stá-
le se přesvědčuji o tom, že Bílovice jsou 
prostě krásné.

MIROSLAV BOHÁČEK 

JAK JSEM SE
DOSTAL DO BÍLOVIC

Když jsem si v minulém čísle Bílovického 
zpravodaje četla o projektu na revitaliza-
ci zahrady u dnešního rodinného centra 
Žirafa, začaly se mi vybavovat vzpomínky 
z mého útlého dětství, kdy jsem do této 
budovy chodila do mateřské školy. Měla 
tu své sídlo už od roku 1945 až do roku 
1976, kdy byl zahájen provoz nové ma-
teřské školy na ulici S. K. Neumanna. Jen 
tak pro zajímavost chci připomenout, že 
se výstavba nové mateřské školy, včetně 
vnitřních úprav a konečného vybavení, ne-
obešla bez brigádnické pomoci místních 
lidí, jak to v té době bylo běžné.

Pamatuji si, že jsme v mateřské škole 
na Fügnerově nábřeží sedávali u čtverco-
vých stolečků, možná byly obdélníkové, 

a jednoho velkého kulatého stolu – to se 
mi zvlášť líbilo. Ke svačině jsme mívali kakao 
a loupáček. Vybavuje se mi paní ředitelka 
Zubalíková, která k nám všem měla skvělý, 
téměř mateřský přístup. Dnes vím, že to tak 
bylo. Samozřejmě mám v paměti i zahradu, 
která se tenkrát, v mých očích dítěte, jevila 
jako veliká. Bylo tam pískoviště, skluzavka 
a celý svah byl upraven jako skalka. Jaké 
tam ale rostly skalničky, to si, bohužel, ne-
pamatuji, asi mě to nezajímalo, ale lezení 
přes kameny, to ano, to se nám všem líbilo. 
Někdo se o údržbu zahrady určitě staral, 
ale to nás, děti, ani nenapadlo, že je to po-
třeba. Na konci školního roku býval do škol 
zván fotograf, aby nás na památku vyfoto-
grafoval. Tento zvyk trvá stále, jenom s tím 

fotografováním je to dnes asi mnohem jed-
nodušší. Jedna taková fotografie, na kte-
rou se zde můžete podívat, dokumentuje 
oblíbenou skalku v tehdejší mateřské škole.

Ještě jedna věc mě napadla a musím se 
o ní zmínit. Chodili jsme do školky a pak 
domů většinou sami. Větší děti určitě 
ano, jezdilo mnohem méně aut a nikoho 
nenapadlo, že by nám hrozilo nějaké jiné 
nebezpečí. Do školky jsme trefili, i  když 
jsme nebydleli zrovna blízko.

Když jsem se o  připravované úpravě 
dnes značně zanedbané zahrady dovědě-
la, tak mě to opravdu potěšilo. Konečně 
po dlouhých letech to bude zase pěkná 
zahrada dostupná široké veřejnosti, a tak 
chci věřit, že všichni nakonec oceníme 
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návrhy a úsilí celého realizačního týmu RC 
Žirafa k jejímu zvelebení.

Informaci o dotaci České spořitelny na 
revitalizaci zmíněné zahrady z grantového 
programu „Dokážeme víc“, ve spolupráci 
s nadací VIA, nemohu nechat bez poznám-
ky. Nadace VIA nám už v Bílovicích jednou 
pomohla v rámci programu „Pomáháme li-
dem zlepšovat místo, kde žijí“. Stejně jako 
v této době tehdy přišly maminky ze Žirafy 
s návrhem na úpravu Trávníků tím, že zde 
bude vybudováno hřiště pro děti. Žádost 
o dotaci musela splňovat řadu podmínek, 
mimo jiné projekt úprav musel mít název 
a měl být sestaven i  pětičlenný pracov-
ní tým (byla jsem jeho členkou), který se 
zavázal najít další přispěvatele financí pro 
realizaci projektu. Projekt s názvem „Tráv-
níky aneb zpívám píseň o setkání“ upoutal 
velkou pozornost, zástupci nadace se přijeli 
do Bílovic podívat a výsledkem byla dotace 
ve výši 200 tisíc Kč jako startovací částka 
k  realizaci projektu. Členové realizačního 
týmu byli pozvání několikrát na školení, 
které nadace VIA pro dotované projekty 
pořádala.

Lidé bydlící v okolí Trávníků si jistě při-
pomenou, že se vzhled Trávníků význam-
ně zlepšil. Pracovaly tam odborné firmy 
i brigádníci. Musely být vykáceny některé 
stromy, aby se bagrem mohlo celé pro-
stranství srovnat, byl vydlážděn chodník 
a plochy pro umístění laviček, zahradnická 
firma upravila celou rovnou plochu a sva-
hy, zasadila stromořadí lip a javorů, keře 
a popínavé rostliny kolem oplocení hřiště. 

V listopadu roku 2008 se uskutečnilo slav-
nostní předání takto upraveného prostran-
ství bílovické veřejnosti. Od té doby bylo 
postupně provedeno několik dalších úprav 
do dnešní podoby.

Ještě se vrátím do svých dětských let, 
kdy Trávníky byly úvozem s polní cestou 
nahoru až k nynější ulici S. K. Neumanna. 
Kolem cesty v  rovině i na stráních rostly 
ovocné stromy. Mezi těmi, které musely být 
vykáceny, byly i letní jabloně, v době zrání 
si mohl kdokoliv utrhnout jablko nebo spa-
dené zvednout. Dál směrem nahoru byly 
další ovocné stromy, rostly tam mimo jiné 
„doranče“ (durancie), které byly výtečné, 

sladké a šťavnaté. Pochopitelně jsme tam 
na ně chodili a také na hrušky, hrušeň tam 
rostla u pěšiny, která vedla strání nahoru 
k silnici. Zábradlí kolem pěšiny nám slou-
žilo jako tělocvičné nářadí, a  vůbec toto 

prostranství bylo velmi oblíbené dětmi 
bydlícími v blízkém okolí. Je to už dávno 
a možná si moji vrstevníci vzpomenou, co 
sami v  těchto místech pěkného prožili. 
K zániku této části úvozu došlo, odhaduji, 
v 60. letech minulého století postupným 
zavážením, aby mohla být vybudována ko-
munikace z Teperovy ulice vedoucí k silnici 
směrem na Brno.

OLGA UHROVÁ 

MŠ Bílovice n. Sv., rok 1950, archiv Olga Uhrová

Některá místa mají svou duši patrnou 
hned a pro každého, jiná jsou určena jen 
vnímavým osobám. Některý genius loci 
nás osloví svou mohutností, jiný zase ne-
vtíravou všedností. Tento pocit může být 
velmi rozmanitý a některý se může s ča-
sem i měnit nebo může být pro svou ne-
nápadnost dokonce zcela ztracen.

Jedno takové místo je i u nás. Řeč je 
o  prostranství vedle Obecní hospody. 
Na mě toto místo působí, možná kvůli 

znalosti lokálního místopisu, dosti roztříš-
těně. A není divu. Jenom za posledních 
100 let hrálo v sousedských interakcích 
významnou, i když spíše lokální, řekl bych 
dokonce jen domácí, roli… A jakkoli po-
většinu času byla vcelku přívětivá, neby-
lo tomu tak vždy… Právě onen nevtíravý 
duch místa, kterého byste kvůli součas-
né neutěšenosti prostoru mohli snadno 
přehlédnout, bude v nejbližší době nej-
spíše překryt něčím novým. Pojďme si 

ho při průchodu „tunýlkem“ naposledy 
vychutnat!

Plácek zde byl zřejmě od nepaměti, dost 
možná od prvního období osídlení Bílovic. 
Určitě takto vypadal ve 40. letech devate-
náctého století, kdy v těchto místech došlo 
k nejvýznamnější změně. Výstavbou tratě 
musela být zbourána původní obecní hos-
poda a přenesena o jeden dům vedle, na 
své současné místo. Ty tam byly letní chvíle 
venkovního popíjení chladivého moku na 

DUCH NEVZHLEDNÉHO KOUTU
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břehu šumící řeky. Na druhou stranu tak 
štamgastům vzniklo klidné zákoutí lemo-
vané na jedné straně obecní hospodou, 
na další pak náspem tratě s  „tunýlkem“ 
a naproti s  řadou zemědělských stavení, 
z  nichž část ustoupila v  nedávné době 
cestě na Polanku a poslední směrem k řece, 
„Trnkovic dům“ (i když ne tak starý), bude 
stržen někdy v době, kdy budete číst tyto 
řádky. Jedna část vašeho pocitu z tohoto 
místa tedy bude bezmála dvě stě let piv-
ních zážitků v relativně uzavřeném zákoutí. 
Starší pamětníci pak mohou vzpomenout, 
že proluka mezi Trnkovic domem a tratí ne-
byla vždy takto opuštěná. V těchto místech 
stávala v předválečných dobách oblíbená 
kuželna, a  i  když vchod do hospody byl 
právě z této strany, tak u kuželny byl ještě 
i venkovní výčep a posezení.

A právě toto posezení nám může připo-
menout další, tentokrát ne tak pozitivní 
pocit. Těsně po válce se mu totiž říkalo 
„Getsemanská zahrada“. Proč? Podoben-
ství z  nejukrutnější etapy života Ježíše 
Krista nebylo náhodné. Zeptáte-li se 
pamětníků, na co si vzpomenou z konce 
války, většina si vzpomene na ty stejné 
věci… Zamotaná klubka drátů telegraf-
ního vedení kolem silnic, mrtví koně a… 
a  dlouhé, předlouhé procesí válečných 
uprchlíků procházející přes Bílovice.

Trať Praha-Brno, konkrétně její část od 
České Třebové byla kvůli strženým mos-
tům (jen kolem Bílovic byly dva…) mimo 
provoz, a tak museli uprchlíci svou cestu 
v tomto úseku absolvovat pěšky. Šlo ze-
jména o totálně nasazené v německých to-
várnách, vězně z koncentračních táborů… 

Z velké části šlo o Slováky, Moraváky, Brňá-
ky…, ale například i o Němce z východních 
částí Říše, utíkající ke svým příbuzným do 
Rakouska, nebo o jedince snažící se uté-
ci před spravedlností. Kvůli odstřelené-
mu mostu severně od Bílovic, který křížil 
Svitavu z pravého břehu na levý (stejně 
jako dnes, jen v jiném místě) šla převážná 
část těchto uprchlíků po pravém břehu 
Svitavy. Ačkoli někteří mohli pokračovat 
„Husincem“ dále směrem k nádraží, velká 
jejich část zatáčela do „tunýlku“ a mířila 
směrem na Obřany. A právě tady, těsně 
za „tunýlkem“ docházelo podle pamět-
níků k  legitimování a prohledávání těch-
to uprchlíků, přičemž byli někteří z nich 
obíráni i o to poslední, co jim ještě zbylo. 
Jakoby celá válka sama o sobě nebyla už 
tak dost silným traumatem. I tyto události 
si kout mezi tunýlkem a Obecní hospodou 
pamatuje a jsou tu uloženy jako memento 
časů nepěkných…

Abychom ale nekončili negativně. Cítí-
te v tomto zákoutí i něco milého, nená-
padného, pro lidskou bytost však silně 
důležitého? Možná to budou vzpomínky 
pamětníků, dokonce ne tak letitých… Celý 
tento plácek, mírně svažitý, totiž byl a stá-
le je na jednu stranu ve středu obce, na 
druhou stranu velmi šikovně mimo hlavní 
silnici. Proto byl přímo ideální pro každo-
denní život bílovických dětí! Celá strana 
kolem Trnkovic domu tak byla ve své době 
pro nohu dospěláka téměř neschůdná pro 
neuvěřitelný počet důlků na hraní kuliček!

JAN HORÁČEK 

Místo s pohnutou historií, nalevo  
od Obecní hospody, foto Jan Horáček

NEJVĚTŠÍMI HODNOTAMI
BÍLOVIC JSME MY SAMI

Když pomineme politickou scénu a krásy 
přírody, které se mění podle hlasů voličů 
a počasí, zůstane nám tu něco, co vytváří 
přímé hodnoty Bílovic. A to jsou samotní 
lidé, kteří tady žili a žijí a kteří svou čin-
ností určují ráz nejen krajiny, ale i celkové-
ho vzhledu obce. Mají jistý kredit, který si 

získali svou výjimečností. V čem jsou tedy 
lidé v Bílovicích tolik odlišní, že Bílovice 
jsou a vždy budou zapsány do historie?

Především bych zmínila, že velký vliv 
na nás všechny má okolní krajina. Vytváří 
svou dokonalou harmonii prostředí, kde 
se lidé cítí šťastní, přispívá a  motivuje 

jejich snahu tyto hodnoty dále rozvíjet. 
Chvályhodné je, že si tuto skutečnost 
většina obyvatel uvědomuje a  snaží se 
všechno pěkné kolem sebe zachovat 
a neničit. Každý z nás je tu jakousi sou-
částí týmu, který, ač se to nezdá, přispívá 
k tomu, že Bílovice jsou takové, jaké jsou. 
Každý z nás, svou snahou a péčí o své 
vlastní obydlí, o děti, o zahrádky, o vztahy 
mezi lidmi, nebo o okolní krajinu pomáhá 
vytvářet toto celkové dílo.

Přirovnala bych to k obrazu. Každý tah 
štětcem je tam důležitý, i ten nejmenší. Za 
každým z nás tak stojí něco, na co jsme 
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hrdí i  když nejsme třeba zrovna slavní. 
Jména těch úspěšnějších, ať už ve spor-
tu, v kultuře, v čemkoli, co dělají lépe než 
ostatní, jsou v povědomí každé generace 
a vytváří zlatý rám obrazu.

Nicméně tady se bavíme o období cca 
50 let, během kterých tu vyrostlo hned 
několik generací a s nimi i stavby, infra-
struktura a jiné. Takže se obraz i jeho rám 
neustále mění.

A to i v souvislosti s tím, jak se každý 
z nás na ten obraz dokáže dívat.

Jeden vidí krásnou přírodu a upravenou 
obec s novým náměstím, jiný vidí kostelík 
na kopci, další vidí skvělou dopravní do-
stupnost, jiný nepořádek kolem kontej-
nerů… atd.

Zeptala jsem se Olgy Uhrové, která je 
pamětnicí, jak se jí tady žilo před těmi 50 
lety, když byla mladá, a  jak se jí tu žije 
dnes, coby starší dámě. Poprosila jsem ji, 
aby se ohlédla a zavzpomínala na to, co 
je podle ní největší Genius Loci Bílovic. Co 
ona na tom pomyslném obraze vidí.

Olinko, kdybys měla popsat tři největší milníky 
Tvého života spjaté s Bílovicemi, co by to bylo?

Myslím si, že nějaké místo nebo menší či 
větší událost může znamenat v životě člo-
věka něco rozhodujícího, co lze hodnotit 
jako milník. Když mám vybrat tři, tak prv-
ním milníkem (který si ale nemůžu pama-
tovat) bylo asi to, že jsem se v Bílovicích 
narodila. Bylo to pár měsíců před koncem 
2.  světové války a  tehdy se děti rodily 
doma za přítomnosti porodních asisten-
tek. Naše rodina se ukrývala ve sklepních 
prostorách rodinného domu a  tam jsem 
se narodila.

Když však mám směřovat své odpovědi 
ve smyslu Genia Loci (duch místa, iden-
tita dané lokality), pak druhým milníkem, 
kterého jsem byla součástí, byla bohatá 
činnost TJ Sokol. Sokolovna v mém dět-
ství a mládí, dá se říci, praskala ve švech, 
do běžného cvičení chodila většina bílo-
vických dětí, cvičili náctiletí (tehdy byl 
oficiální název dorost), cvičily ženy, muži. 
Někteří talentovaní dosáhli na gymnastic-
ké soutěže. Nácviky hromadných skladeb 
pro Sokolské slety, pak Spartakiády, byly 
samozřejmostí. Turistický oddíl provozoval 
řadu let během školních letních prázdnin 
stanové základny ve slovenských horách, 
ať už to byly Vysoké Tatry, Nízké Tatry, 

Malá Fatra a další místa, kam jezdili zájem-
ci nejen z Bílovic na týdenní nebo i delší 
pobyty. Tenis, kopaná, hokej, česká házená 
(II. liga) byly sporty, které naši obec repre-
zentovaly v tehdejších soutěžích. Členové 
Sokola pořádali kulturní akce – Sokolské 
hody, Sokolský ples, připravovali Akademie 
k různým výročím, bohatou činnost vyví-
jel dramatický odbor, nastudoval několik 
divadelních představení ročně. A  mohla 
bych pokračovat dál, ale jako popis dru-
hého milníku to určitě stačí.

Za třetí milník bych považovala vybu-
dování sídliště na Polance, což výrazně 
zasáhlo do původního vzhledu Polanky. 
Mám v paměti obrovský třešňový sad, kte-
rý se rozkládal téměř přes celou lokalitu 
nynějšího sídliště, na jeho konci nahoře 
byla krásná hájovna, kde žil hajný Peřina 
s rodinou a kde jsme mohli vidět domácí 

zvířectvo, kde kokrhali kohouti, štěbetaly 
kačeny, myslivna jako vystřižená z knihy 
Kája Mařík. Když kvetly třešně a šli jsme 
tehdejším úvozem směrem k hájovně, tak 
nebylo vidět nic než rozkvetlé koruny stro-
mů. Jednotlivé stromy byly na kmenech 
vápnem číslovány a obec je „prodávala“. 
Ve stanovenou dobu skupina zájemců sa-
dem procházela a každý si vybral stromy 
ke koupi.

Prosím také o  tři Tvá nejoblíbenější místa 
v Bílovicích.

Mým oblíbeným místem jako malé hol-
ky byla ulice, kde jsem s rodiči a sestrami 

bydlela. Před domy tehdy byly trávníky 
a mezky, auta téměř nejezdila, bydlelo tam 
více dětí, tam jsme se všichni mohli bavit 
a hrát různé hry. Nedaleko byly oblíbené 
Trávníky, které vypadaly jinak než dnes, ale 
o tom jsem napsala v samostatném příspěv-
ku do tohoto čísla Bílovického zpravodaje.

Ráda chodím Husovou ulicí do údolí 
Melatína. Za mého mládí byl posledním 
domkem malý domek Hájkových a pak už 
byla jen lesní cesta údolím, kterým proté-
ká potok Melatín, žádné zahrádky a chaty 
jako nyní tam nebyly. Došlo se ke stráni 
vlevo, nazvané Borešová, ke které se dalo 
dobře přijít i shora. Tato stráň v zimě, kdy 
bývávalo hodně sněhu, sloužila k lyžování. 
Někdy se tam sešla i větší skupina lyžařů, 
přestože výšlap nahoru zabíral více času 
než sjezd. Tehdy vleky byly jen málokde 
a jen v horách.

Letos je to 20 let, co bydlím na Polance, 
a do mých oblíbených míst můžu zařadit 
i toto sídliště s blízkostí lesa, s hlavní ces-
tou Vojanka a množstvím odboček, který-
mi se dá procházet les a kochat se nejen 
jeho krásou, ale dojít i do míst s výhledem 
do blízkého nebo dalekého okolí. Těším 
se, kdy zase začne jezdit autobusová lin-
ka 211, nejen starší lidé ji po krátkodobé 
zkušenosti postrádají.

Jaká stavba v Bílovicích, která byla postavena 
za posledních 50 let, se Ti nejvíc líbí a proč?

Líbí se mně hodně rodinných domů, 
které byly buď opraveny, nebo zbourány 

Nejvíc se mi líbí nové náměstí s novou budovou  
Obecního úřadu, poštou a knihovnou..., foto P. Glosová
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a na jejich místech postaveny nové, líbí 
se mi opravené cesty nebo místo nich 
vybudovaná schodiště, např. vydlážděná 
cesta a schody od „staré pošty“ směrem 
do Trávníků, schody z  Husovy ulice na 
Kollárovu, schody kolem Kadlecových, 
schody z  Fügnerova nábř. na Hradisko. 
To všechno zlepšilo vzhled ulic, celkový 
dojem a  také schůdnost cest v  terénní 
konfiguraci obce. Nejvíc se mi líbí nové 
náměstí s novou budovou Obecního úřadu, 
poštou a knihovnou, protože dřívější stav 
tohoto prostoru byl dlouhodobou špatnou 
vizitkou obce. Ale chybí mi tam květinové 
dekorace, všude ve městech a obcích na 
venkovních prostranstvích jsou květiny, 
patří tam, naše Těsnohlídkovo náměstí by 
ještě zkrásnělo.

Který člověk z Bílovic Tě nejvíce během tvého 
života ovlivnil a kterého si nejvíce vážíš?

Nenapadá mě nikdo, kdo by nějak výraz-
ně svou existencí nebo chováním ovlivnil 

můj život. Ovlivnili mě především rodiče, 
někteří příbuzní a známí, učitelé ve škole, 
cvičitelé v  Sokole, kamarádky, kamarádi 
a další lidé v mém okolí. Myslím, že takto 
by to mohl napsat skoro každý. Otázku 
však můžu využít k vyjádření toho, že si 
vážím všech bílovických lidí, kteří jakým-
koliv způsobem něčím přispěli a přispívají 
k tomu, aby se nám zde líbilo a žili jsme 
zde spokojeně.

Čím si myslíš, že jsi právě Ty dokázala přispět 
do vývoje v Bílovicích?

Myslím si, že toho bylo dost. Zúčast-
ňovala jsem se pořádání sokolských akcí, 
byla jsem tři volební období členkou za-
stupitelstva (před rokem 1989 byli volení 
zástupci označeni „poslanci obce“) a vy-
konávala jsem postupně funkci předsed-
kyně sociální a zdravotní komise, komise 
péče o děti, předsedkyně kulturní komise, 
předsedkyně komise pro životní prostře-
dí. Veřejné funkce nejsou zrovna snadné 

a člověk se dočká i nevděku. Uděláte 100 
věcí dobře, jednu špatně – a to vám ně-
kteří lidé neodpustí. Zúčastňovala jsem 
se brigád při různých akcích Z (získávání 
brigádníků, práce zdarma), ale především 
při zvelebování veřejných prostranství 
včetně jarních úklidů. Od roku 2007 jsem 
se osm let podílela na tvorbě Bílovického 
zpravodaje, kterému jsme po dlouhých 
letech, jako nová redakční rada, změnili 
podobu a zlepšili jeho obsah.

Co by podle Tebe mělo nebo mohlo být jinak?
Velmi bych zvažovala povolování sta-

veb, protože některé nové stavby půso-
bí rušivě v charakteru architektury obce. 
Velmi bych ocenila, kdyby se našlo více 
lidí, kteří by pečovali o úklid v obci a stav 
veřejných ploch, ne všude je uklizeno jako 
na Těsnohlídkově náměstí.

Moc děkuji za odpovědi.
KARLA HRABALOVÁ 

Bílovice leží v malebném údolí krajiny 
lesů, vod a strání. Toto jedinečné místo 
i jeho podmanivé okolí okouzlilo a in-
spirovalo řadu skvělých umělců, kteří 
je vepsali do svých literárních děl. Bí-
lovice měly však štěstí také na skvělé 
rodáky i příznivce historie a kultury, 
díky nimž máme k dispozici i  knihy 
o dějinách obce. Níže představím ale-
spoň některé tituly, v nichž jsou Bílo-
vice zachyceny.

KNIHY O BÍLOVICÍCH
Pokud si chcete přečíst erudovaný text 

o Bílovicích, první volbou bude nejspíše 
kniha „Bílovice nad Svitavou – kapi-
toly z  historie obce“. Tuto obsáhlou 

monografii z roku 2012 zpracoval kolek-
tiv autorů pod vedením pana Bořivoje 
Nejezchleba, ve složení PhDr. Ladislav 
Bartoš, Doc. PhDr. František Čapka, CSc., 
PaedDr. Pavel Kováč a PhDr. Vladimír On-
druš. Oblast Bílovic je v knize zachycena 
od prvního pravěkého osídlení přes vznik 
obce až do současnosti, přičemž u popisu 
historických událostí nechybí ani důležité 
souvislosti politické, ekonomické, sociál-
ní, národnostní či kulturní. Samostatně 
jsou pak zpracovány kapitoly o školství, 
spolkovém životě a kultuře. Kniha je na-
víc doplněna bohatou obrazovou přílohou 
s řadou dobových fotografií, které skvěle 
dokreslují text. Tato jedinečná publikace, 
kterou má řada z nás i doma, je v bílo-
vické knihovně nejen k vypůjčení, ale pro 
zájemce také k zakoupení.

Uvedené monografii časově předchá-
zely dvě útlejší publikace. První z nich, 
„Bílovice nad Svitavou“ z pera Aloise 
Kaly, byla vydána v roce 1931 a sám au-
tor ji chápal jako stručný nástin vývoje 
obce určený především pro bílovické ob-
čany. Tato „knížečka“, jak ji autor skromně 
označuje, však byla (a stále je) cenným 
výchozím materiálem i pro pozdější prá-
ce o obci. Naproti tomu brožura „Výlet-
ní Bílovice nad Svitavou“ z roku 1988, 
sestavená Miloslavem Procházkou, byla 
určena především návštěvníkům Bílovic. 
Na přibližně třiceti stranách jim tento 
„průvodce“ představoval místní zajíma-
vosti přírodní, historické či z architektury 
a kulturního života.

Bílovicím je věnována také dvoustrana 
v knize „Staletími podél řeky Svitavy“ 
autora Slavomíra Brodessera (z  roku 
2005). I zde je text, stejně jako v před-
chozích knihách, doplněn dobovými 
fotografiemi.

BÍLOVICKÝ KOSTEL  
A KOSTELNÍ JEDNOTA V KNIHÁCH

Dvě z  knih v  naší knihovně se vzta-
hují k dominantě obce – kostelu. První, 

BÍLOVICE V KNIHÁCH
(V NAŠÍ KNIHOVNĚ)
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nesoucí název „Kostel sv. Cyrila a Me-
toděje“ s  podtitulem „Kapitoly ze 
stoleté historie kostela a  farnosti“, 
podrobně zachycuje peripetie prováze-
jící výstavbu a zprovoznění bílovického 
kostela, jeho poškození za 2.  sv. války 
a následné opravy, ale také např. přehled 
modernizace a úprav zahájených po roce 
2000. Pro celistvost je do knihy zařaze-
na i kapitola o bílovickém Orlu. Publika-
ci zpracoval ke stému výročí posvěcení 
kostela kolektiv autorů ve složení Jaro-
slav Filka, Jan Lata, Jitka Cívková, Jana 
Osolsobě, František Pospíchal a  Bohu-
slav Homola. Druhá z knih, „Kostelní jed-
nota v Bílovicích nad Svitavou“, přináší 
zajímavý přehled o činnosti bílovického 
spolku Kostelní jednota (1895–1951), je-
hož hlavním úkolem bylo zajistit realizaci 
stavby a později provozu a údržby koste-
la v Bílovicích. V publikaci, kterou doplnil 
úvodním slovem pan Jaroslav Filka, jsou 
otištěny stanovy spolku, protokoly z čin-
nosti výboru a každoročních spolkových 
setkání i výběr z korespondence.

Pro zájemce o  uvedenou tematiku 
máme v knihovně k nahlédnutí také práci 
Jana Laty „Boj o kostel“, nesoucí podti-
tul „Konfesijně-sekulární konflikt v Bílovi-
cích nad Svitavou od konce 19. století do 
roku 1918“. Práce je protkána řadou citací 
z dobových materiálů, které barvitě do-
kreslují rozebíranou problematiku.

BÍLOVICE V ŽIVOTĚ  
SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ

Bílovice svou polohou a  malebným 
okolím lákaly k  výletům i  k  trvalejším 
pobytům řadu významných osobností. 
Výrazně se do dějin obce zapsali zejmé-
na S.  K. Neumann, Rudolf Těsnohlídek 
a  sourozenci Čapkovi, jejichž bílovické 
působení se promítlo i do známých mo-
nografií. Své soužití s bouřlivákem S. K. 
Neumannem zachytila ve vzpomínkové 
knize „Byla jsem ženou slavného muže“ 
autorova druhá žena Božena Neumanno-
vá. V jejím podání jsou Bílovice vylíčeny 
nejen jako místo setkávání s řadou umě-
leckých přátel, ale je zde zachycen i kaž- 
dodenní život mezi místními sousedy. 
O Neumannově bílovickém pobytu se do-
čteme také v knize Miroslava Macháčka 
„Stanislav K. Neumann“. Obdobně se 
Bílovice objevují v knize Josefa Hrabáka 

„Rudolf Těsnohlídek“ nebo v  publika-
ci „Kterak… aneb (první) půlkopa, tj. 
plná třicítka míst a příběhů z české, 
moravské a  slezské minulosti, a  to 
slavné i neslavné“, kde je celá kapitola 
„Kterak i nešťastný člověk štěstí rozdá-
vat může“ věnována Rudolfu Těsnohlíd-
kovi a Bílovicím. Nutno podotknout, že 
ve třech posledně jmenovaných knihách 
jsou Bílovice zmiňovány spíše v souvis-

losti s literárními díly autorů. Na idylic-
ké chvíle prožité v malebných Bílovicích 
i krásných okolních lesích vzpomíná He-
lena Čapková v knize „Moji milí bratři“, 
a to v kapitole Bílovické cyklaminy.

Za zmínku stojí také sborníčky „Lite-
rární Bílovice nad Svitavou“ vycházející 
v letech 1983–1985, ve kterých jsou otiš-
těny referáty z  konferencí pořádaných 
v Bílovicích katedrou české a slovenské 
literatury FF Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně. Tyto sborníky přinášejí cenné in-
formace nejen o propojení Bílovic s řadou 
dalších slavných umělců (Miloš Marten, 
Jana Ondrušová-Wünschová atd.), ale 
díky příspěvkům Miloslava Procházky 
přibližují i běžný život v obci.

BÍLOVICE V BELETRII
Pro S.  K. Neumanna a  Rudolfa Těs-

nohlídka patřil pobyt v  Bílovicích mezi 
nejšťastnější životní období a  u  obou 
umělců se jak místo samotné, tak pod-
manivá okolní krajina výrazně otiskly 
do literární tvorby. Neumann své po-
hlcení místní přírodou vepsal do své 

nejznámější básnické sbírky „Kniha lesů, 
vod a  strání“, která je oslavou divoké 
přírody v různých ročních obdobích. Fas-
cinace Bílovicemi a místní krajinou se vý-
razně promítla i do jeho děl prozaických, 
kterými jsou povídka „Jelec“ a soubory 
„Paměti a  drobné prózy“ či „S  měs-
tem za zády“, ve kterém nacházíme té-
měř deníkové záznamy plné konkrétních 
míst i osob.

Díky Těsnohlídkovi budou Bílovice už 
navždy neodmyslitelně spjaty s  knihou 
„Liška Bystrouška“. Příběh o lidech, zví-
řatech a krásách přírody, který původně 
vznikl jako doprovod k humorným kres-
bám Stanislava Lolka, nakonec došel díky 
opernímu zpracování Leošem Janáčkem 
až světového věhlasu. V knihovně máme 
celkem 10 různých vydání tohoto díla, při-
čemž nejstarší je z roku 1920 a nejmlad-
ší z roku 2020. Nejnovější knižní vydání 
(nakladatelství Host) je doplněno součas-
nými ilustracemi výtvarnice Venduly Cha-
lánkové a také audioknihou namluvenou 
Arnoštem Goldflamem. Za zmínku stojí 
však i vydání, které nese podtitul „Sto let 
od zrodu legendy“. Také tato kniha vyšla 
v roce 2020 (nakladatelství Veduta) a kro-
mě původních kreseb Stanislava Lolka 
obsahuje i bohatý doprovodný materiál 
(vč. fotodokumentace), který mj. ozřej-
muje propojení díla s Bílovicemi. Konkrétní 
místa a lidé z Bílovic a okolí ožívají také 
v  půvabné knize příběhů „Čimčirínek 
a chlapci“, kterou Těsnohlídek napsal pro 
svého syna Milana.

Šárka Kučerová, knihovna v Bílovicích 
nad Svitavou, fotografie Pavel Kováč
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Malebné okolní lesy byly inspirací také 
pro méně známou knihu o  myslivosti 
a přírodě „Bouda pod Těšankou“ Jaro-
míra Marchy, rodáka z Babic.

BÍLOVICE A VÁNOČNÍ  
STROM REPUBLIKY

S osobou Rudolfa Těsnohlídka se pojí 
také nalezení odložené sedmnáctiměsíč-
ní Lidušky Kosourové, které dalo vznik-
nout tradici stavění vánočních stromů 

i  založení dětského domova Dagmar. 
Zajímavé souvislosti i  řadu dobových 
materiálů na toto téma najdeme v publi-
kaci Hany Kraflové „Rudolf Těsnohlídek 
a vánoční strom republiky“ s podtitu-
lem „K počátkům československé tradice 
(1919–1929). Neméně poutavé informace 
přináší pod názvem „Republika a  její 
strom 1924–2014“ almanach vydaný 
k 90. výročí charitativní akce vánočního 
stromu republiky.

Knih, do kterých se Bílovice nějakým 
způsobem promítly, bude jistě více. 
Zmiňuji však zejména ty, které najdete 
v naší knihovně. A pokud se do některé 
z nich začtete, možná vás pohltí nejen 
duch místa, ale i dřívějších časů. Na zá-
věr zbývá snad jen dodat, že ač máme 
v knihovně knížek o bílovické lišce sku-
tečně dost, Bílovice rozhodně nepatří 
mezi místa, kde lišky dávají dobrou noc!

ŠÁRKA KUČEROVÁ 

Lesnický Slavín je soubor různých pa-
mátek, které jsou volně rozmístěny po 
lese severně od Brna. Systematicky jsou 
budovány již od roku 1929. Všechny ob-
jekty se nachází na území Školního lesní-
ho podniku Masarykův les Křtiny. Některé 
objekty jsou využívány i k různým akcím. 
Například k vítání jara, symbolickému pá-
lení Morany, recitálům v přírodě, či slouží 
pro různá vzpomínková setkání.

Lesnický Slavín má u  nás i  velký vý-
znam pro studenty Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně. Úprava lesních poros-
tů a péče o vše kolem nich bude velkým 
přínosem pro budoucí práci studentů.

Lesní objekty v Lesnickém Slavíně při-
pomínají různé obyvatele lesů, významné 
lesníky, umělce, milovníky přírody a jejich 
nezapomenutelné výroky. Malebnost 
lesního prostředí je také hodně dána 
různými palouky, vyhlídkami, významný-
mi stromy, studánkami, pomníky nebo 
památníky. Vzhledem k  jejich velkému 
množství, a je jich tu více jak 70, bych 
doporučovala si vybrat nějakou oficiální 
„Lesní cestu“. Cest je celkem 21 a já mám 
nejraději ty u svého bydliště.

JAK POZNÁM SPRÁVNOU  
LESNÍ CESTU? 

Každá Lesní cesta v Lesnickém Slaví-
ně má na svém začátku, nebo konci vel-
kou zelenou ceduli, která jí značí. Záleží, 
z které strany se to vezme. Pro někoho 
je začátek tam, kde pro druhého koncový 

bod. Na každé takové tabuli je uveden 
název dané cesty. Takto se nemůže stát, 
že půjdete po obyčejné lesní pěšině, ale 
po té správné cestě, která je součástí 
Slavína.

Každá z 21 Lesních cest má své zajíma-
vosti a krásy. Já mám ovšem nejraději na 
těchto cestách asi studánky. V každém 
ročním období působí jinak, ale v  zim-

ním se mi líbí nejvíce. Studánky mají své 
zvláštní kouzlo a sníh a mráz se předhání 
s  jejich nazdobením a vylepšením. Na-
aranžují u studánek rampouchy, sněhové 
ostrůvky a i v tomto chladném období se 
z nich ráda napiji. Jen tak, z nostalgie. 
V létě naopak z žízně.

Představím vám pár cest podrobněji 
a nějaké další zajímavé studánky z Les-
nického Slavína na fotografiích. Ať už se 
rozhodnete pro jakoukoli Lesní cestu, 
vždy si procházku užijete a  vrátíte se 
domů s úžasným pocitem.

LESNÍ CESTY  
MELATÍN A VOJANKA

Lesní cestu Melatín, kam chodím pra-
videlně se psy na procházky, na houby 
a také tam mám zahradu, je vlastně po-
kračováním Husovy ulice. Pokud přijede-
te nějakým dopravním prostředkem do 

Bílovic nad Svitavou, například autem či 
autobusem, vždy bude mít daný okruh 
okolo 11 km. Pokud přijedete vlakem, tak 
trasa bude mít o kilometr více. Tato pro-
cházka je vhodná pro kočárky, cyklisty 
a  hlavně pro pejskaře. Samozřejmě se 
dá i zkrátit, pak ale neuvidíte všechno.

LESNICKÝ SLAVÍN

Konšelova studánka,  
fotografie Pavel Samuel
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Lesní cesta kopíruje žlutou turistickou 
trasu a s mírným stoupáním vede údo-
lím potoka Melatín. Jde se proti proudu 
meandrujícího potoku. V létě je les plný 
motýlů, kteří se vyhřívají právě na dané 
trase, nebo vychutnávají nektar z  kvě-
tin, které lemují cestu. Roste tu také 
plno chráněných rostlin a  nechybí ani 
léčivé byliny, které si chodím sbírat. Na 
jaře je les modrožlutý od podléšek, plic-
níků a prvosenek. Ptáci cestou neustále 
zpívají do kroku, sem tam skočí veverka, 
občas srnka, nebo přelétne sojka či datel. 
Těsně u potoka jsou i kaliště od divokých 
prasat. Často po zvířatech, která se tam 
válela, v blátě zůstane velký otisk těla. 
Bystrému oku neunikne i nějaký ten ved-
lejší strom, kterak je obalen blátem. To je 
od toho, jak si divočák drbal hřbet. Bát se 
jich ale nemusíte, neboť ve dne tu nejsou. 
To je spíše taková zajímavost, na kterou 
mě kdysi upozornil zdejší myslivec. Od té 
doby si takových míst více všímám a nyní 
si jich můžete povšimnout i vy.

Jako první bych na trase představila 
ukrytou studánku U Jezevce. Moc lidí o ní 
neví, ale za návštěvu stojí. Je asi 800 m 
za rozcestníkem, který se míjí na trase. 
Studánka je vybudovaná asi 250 metrů 
na pravé straně od hlavní cesty. Pokud už 
zde budete, jistě se k ní zajděte podívat.

Dalším místem k zastavení a k odpo-
činku je rybník, kde si váš pes může za-
plavat za zvuku kuňkajících žab. V rákosí 
je ukrytý i pár divokých kachen a vodní 
želva, kterou tu asi někdo bohužel vy-
pustil. Nechybí ani přístřešek s hezkým 
posezením, naučná informační cedule, 
u které stojí dvě vyřezávané sochy zvířat. 
Ty milují hlavně děti.

Kousek dál za rybníkem je na trase 
Konšelova studánka s  pitnou vodou 
a při svých toulkách se u ní vždy zasta-
vím a napiji. Osvěžím sebe i své psy. Na 
konci vaší pouti Melatínem narazíte na 
veliký palouk, známý jako palouk U Buku. 
Nachází se zde také dvě sesterské stu-
dánky, ze kterých pramení náš potok 
Melatín. Je to přeci zvláštní pocit, když 
jste u pramene samotného potoka. Dnes 
jsem byla velmi mile překvapena, že je 
zde nová, netradiční oranžovo-žlutá la-
vička. Po stranách madel má držáky na 
svíčky a o takové romantické posezení 
bude v letních měsících jistě zájem. Je 

věnována brněnskému trumpetistovi 
Jaromíru Hniličkovi, neboť tady čerpal 
inspiraci pro svůj poslední opus. Svým 
pohledem se díval do údolí, kde jsou ony 
dvě studánky – Tomečkova a Doležalova. 
Já jsem si zde ale nesedla, neboť zača-
lo hustě sněžit, ale ke studánkám jsem 
se zašla podívat a napila se z nich. Po-
pravdě mohu říct, že piji trošku z každé 
studánky. Nad paloukem se také nachází 
parkoviště, kde můžete zaparkovat svůj 
vůz, a  tudíž započít vaše putování po 
lese právě zde.

Ke zpáteční cestě jsem využila další 
lesní cestu, Vojanku, tentokrát po mod-
ré značce. Cesta je z mírnějšího kopeč-
ka, velmi příjemná a v létě je zde tepleji 
než v předešlém údolí. Z tohoto důvodu 
jsou ve slunném lese vybudovaná velká 
mraveniště. Při pohledu na ně si pomy-
slím, kolik práce dala mravencům jejich 
stavba. Občas se ovšem najde i nějaký 
nenechavec, co jim ho zničí.

Další větší zastávkou bude lesní palouk 
U  Luže, kde probíhá každoroční vítání 

jara. Zde je vysázeno plno zajímavých 
dřevin, nechybí ani příjemné posezení, 
altán, informační cedule a pod obří vrbou 
je také ukryt pomník. To jsou asi nejzají-
mavější místa na této trase.

Jinak tato cesta není opuštěná ani 
v zimě, neboť je ideální pro běžecké ly-
žování. Sníh se v údolí drží dlouhou dobu 
a stopa pro běžkaře vydrží hodně dlou-
ho. Většinou ji vyjíždím první já a potom 
mě těší, že je hojně využívána dalšími 
běžkaři. Na druhou stranu mě dokáže 
rozzlobit, když nějaký turista po ní jde, 
nebo projede jezdec na koni.

LESNÍ CESTA ŠUTROVANÁ
Lesní cesta Šutrovaná je v Babicích nad 

Svitavou. Lidé ji hodně navštěvují, nejvíce 
kvůli hezké rozhledně Alexandrovce, ze 
které je pěkný výhled do okolí. Je vidět 
město Adamov i Brno, nebo vysílač Hády. 
Rozhledna vypadá v každém ročním ob-
dobí jinak. Na podzim trochu strašidelně 
a v létě je skrytá v lesním porostu a okolí 
je plné medvědího česneku. Já se po této 

Lesní cesta Melatín,  
foto Hana Rináglová
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cestě vydávám zhruba dvakrát do roka 
a prohlédnu si i pomníky a okolní krajinu. 
Fotky jsou tentokrát z ledna, kdy všude 
ležel první letošní sníh. Cestou jsem po-
tkala i hodně psů rozličných plemen se 
svými majiteli. Pejsci různě skákali, bě-
hali, nebo vláčeli nějakou větev, kterou 
našli v lese. Každý si užíval procházku po 
svém, zkrátka jak nejlépe uměl.

Ve svém putování jsem navštívila plno 
dalších zajímavostí. Například Resslův 
pomník i  stejnojmennou lesní hájenku. 

Ze studánek bych jmenovala například 
studánku Ptačí svatyni, která je věnována 
lesnímu ptactvu a slouží i jako pítko. Byla 
vybudována v roce 1935 na původním mís-
tě ornitologické stanice. Okolo studánky 
je udržovaný palouk s cizokrajnými dřevi-
nami, visí zde i krmítka a budky pro ptáky.

Kousek od této studánky je další, kte-
rá se nejmenuje jinak, než U Psa. Pes je 
totiž myslivcovým pomocníkem a  les-
níkovým kamarádem. Studánka má na 
sobě citát od Viktora Huga. „Čím více 

poznávám člověčenstvo, tím více miluji 
psy.“ Opět jsou zde lavičky, i když cesta 
k ní je v zimním období složitější z důvo-
du kluzkého povrchu.

Ještě jsem navštívila Bažantí studán-
ku, Hubertus, či Jelení. Tyto jsou v blíz-
kém okolí Babic nad Svitavou. Ve všech 
teče pitná voda, a tak pokud si donesete 
s sebou láhev, pak si z ní doma můžete 
uvařit kávu. A věřte mi, že chutná úplně 
jinak než voda kohoutková.

JANA AULEHLOVÁ 

Komise pro regionální rozvoj naší obce 
zorganizovala 18. dubna 2021 soubor 
turistických pochodů se startem a cí-
lem u bílovické sokolovny. Oba hlavní 
organizátoři pochodu, Josef Zavadil, 
předseda komise, a Gabriela Kořín-
ková, členka komise, mají s turistikou 
dlouholeté životní zkušenosti. Já jsem 
se pochodu zúčastnil ve dvojici se Ste-
vem Chalkem. Akce se nám oběma 
moc líbila, tak jsem rozhodl zeptat 
organizátorů na detaily.

Jakou máte, Josefe a  Gabrielo, turistickou 
minulost, spíše tu dávnou („mladickou“), 

a jakou současnost?
Josef Zavadil: dálkové pochody jsem 

začal chodit někdy v  roce 1976 coby 
18letý mladík, v té době jako člen KČT 
naší obce. Současně jsem byl i vysoko-
horským průvodcem (cvičitelem) po Vy-
sokých Tatrách na turistické základně 
Sokola Bílovice. V době základní vojenské 
služby v letech 1979 až 1981 byly dálko-
vé pochody výborné zpestření vojenské-
ho života a hlavně třídenní pobyt mimo 
kasárna. V  této době jsem absolvoval 
dálkové pochody o délkách 100 km, nej-
rychlejší čas byl 17 hodin. Byla to krásná 
doba. Jeden zážitek z  těchto akcí stál 

za to. Na jednom takovém DP mi ukradli 
kalhoty od uniformy a já měl problém se 
vrátit ustrojen do kasáren. Měl jsem na 
sobě vojenské sako a tepláky. Pohled pro 
bohy, hlavně na bráně kasáren. Padlo na 
mne podezření, že jsem kalhoty prodal 
a utržený peníz propil. Vše se v dobré 
obrátilo, když varta* zjistila, že jsem na-
prosto střízlivý a epizodu s krádeží kalhot 
uniformy pochopila.

Gabriela Kořínková: Byla jsem k turis-
tice vedena od malička. Protože jsem ze 
severu, mým častým turistickým cílem 
byly Beskydy. Také jsem vedla turistický 
oddíl pro děti. Přes ten jsem se dostala 
k  zimní turistice a  k  zimnímu táboření 
a přes táboření tady do Bílovic.

*varta – strážní služba; hlídka, stráž (zvl. vojenská); 
její stanoviště

Jaký máte, Josefe, za sebou nejnáročnější 
turistický zážitek (akci), na který určitě 

nezapomenete?
Celý život mne přitahovaly adrenali-

nové akce, a proto jsem se dal na formu 
extrémního pobytu v přírodě, což je zim-
ní táboření. Mnozí lidé mají hrůzu z toho, 
že si večer lehnou ve spacáku do sněhu, 
ať se stanem či bez něho. V principu to 
musí člověk jen umět. Nezapomenu na 
noc strávenou venku při teplotě -27 °C na 
Luckém vrchu u Poličky. Ne že by člověku 

byla zima na tělo, ale vzduch, který dýchá, 
ho nepříjemně chladí. Dá se to ovšem pře-
žít a je zajímavé, že člověk neonemocní. 
Myslím, že jsem z těchto pobytů celkem 
slušně otužilý. Jinak pobyt v zimní přírodě 
je bezva. Nejsou tam lidi, co dělají bor..l. 
Nejsou tam komáři, co hryžou, atd.

A co vy Gabrielo?
Svého, dnes mohu říci, dlouholeté-

ho partnera Josefa Z., jsem poznala na 
zimním táboření v  Beskydech na hoře 
jménem Kalužný. Psal se rok 2011 a bylo 
-15  °C. Potkat takového chlapa je pro 
mne zážitek na celý život. (Smích) Jinak 
se zimnímu táboření věnuji téměř dvacet 
let a spánek v lomu Jakartovice při mínus 
třiceti stupních se nedá zapomenout. 
Ohýnku, který nás měl hřát, se nechtělo 
ani hořet.

Kdo z vás měl nápad zorganizovat v Bílovicích 
turistický pochod S liškou Bystrouškou kra-

jem lesů, vod a strání? Co nápadu předcházelo?
V úkolech naší komise pro regionální 

rozvoj je propagace obce v  rámci naší 
republiky i v zahraničí. Proto jsou naše 
akce směrovány na široké spektrum lidí, 
aby poznali naši obec a  její nádherné 
okolí, které se v minulosti nazývalo Mo-
ravským Švýcarskem. Toto plní i soubor 
dálkových pochodů. Je uveřejněn v ce-
lorepublikovém kalendáři akcí Klubu 
českých turistů a před akcí je odvysílán 
formou pozvánky i  Českým rozhlasem. 
Historii těchto pochodů založil v  roce 
1973 můj kamarád a  tehdejší bílovický 
občan Ladislav Hájek, pochod měl délku 
50 km a původně se jmenoval Memoriál 

S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
KRAJEM LESŮ, VOD A STRÁNÍ
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Ultrůdy Bostonské. Musel být ovšem 
přejmenován v době normalizace na DP 
Moravským Krasem. Takže je to de facto 
navázání na tuto tradici.

Jak probíhala realizace pochodu a  co vás 
spojuje s  Klubem českých turistů Horal se 

sídlem v dalekém Ústí nad Orlicí, který je uveden 
na pozvánce?

Realizaci pochodu zajištují členové 
naši komise pro regionální rozvoj, naši 
fandové, kamarádi a  hlavní je podpora 
obce Bílovice a  také Bílovické pekárny. 
Systém průchodu kontrolami se zazna-
menáním (razítkem) do průkazu pochod-
níka (účastník pochodu) je dohodnut 
v restauracích na trase. Na pozvánkách je 
uveden i KČT Horal, kde jsme mimocho-
dem s partnerkou Gabrielou Kořínkovou 
členy, aby zajišťoval pozvání přes svoje 
spřátelené oddíly. To je při této akci jeho 
hlavním úkolem. A opravdu na tuto akci 
jezdí také lidé z tohoto regionu.

Nabídkou různě dlouhých a náročných tras jste 
se nechali inspirovat známými turistickými po-

chody? Charakterizujte stručně nabízené tratě.
Chtěli jsme oslovit co největší spekt-

rum lidí. Děti a starší občané kratší tra-
sy, sportovci, dálkoví běžci, omladina 
trasy delší. Uvažujeme i o délce trasy 
100 km, která by měla start v Bílovicích 
a končila by v kavárně Lišky Bystroušky 
v Lošticích u Olomouce. To je ale zatím 
před námi.

Kdy a jaký byl první ročník tohoto pochodu?
Jak vidíte z letošní pozvánky, je to 

třetí ročník, takže první ročník byl v roce 
2019. Zúčastnilo se ho 65 lidí na trasách 
6, 15, 25 a  35 km. Na začátek to bylo 
velmi potěšitelné. Když něco začínáte, 
tak nevíte, jaký bude zájem a  zda se 
akce uchytí.

V loňském roce jste akci museli zrušit, protože 
byla naplánována necelý měsíc po vypuknutí 

koronavirové epidemie a vyhlášeného nouzového 
stavu. Proč jste číslo dvě vynechali při organizaci 
letošního ročníku?

I v letošním roce jsme bohužel „padli“ 
do období koronaviru. Po dlouhém pře-
mýšlení jsme se rozhodli akci uskutečnit 
při dodržení všech hygienických pravidel. 
Pochodníci startují odděleně a na trasách 

se málokdy potkají. Přes mailovou kore-
spondenci a telefonáty jsme museli potvr-
zovat mnoha účastníkům, že se akce koná. 
Někteří tomu nechtěli věřit. Nakonec jsme 
měli 101 účastníků, což si myslím, že je 
úspěch. Druhý ročník skutečně fyzicky 
nemohl být kvůli koronaviru. My jsme si 
ovšem 15 km trasu zašli, takže jako by byl.

Kolik účastníků si vybralo 50 km trasu a kolik 
ji zdárně dokončilo (ve zdraví)?

Trasa 50 km v prvním ročníku nebyla. 
Na popud samotných pochodníků tato 
trasa vznikla a na třetím ročníku se jí zú-
častnili čtyři lidé. Všichni bez problémů 
došli do cíle a nejstaršímu z nich bylo 71 
let. Jinak heslem takovýchto pochodů je 
„Zdrávi došli!“.

Dokážete nějak charakterizovat účastníky, tzn. 
věkové skupiny, zájmové skupiny (pravidelní 

účastníci pochodů, „náhodní kolemjdoucí“ z okolí, 
občané Bílovic)?

Účast lidí byla skutečně různorodá, od 
těch skutečně nejmenších. Na trasu 6 km 
vyrazilo 32 lidí, nejmladšímu byly podle 

prezenční listiny dva roky, na 15 km bylo 
34 lidí, 25 km zdolalo 15 lidí. V této skupi-
ně byl i nejstarší účastník s věkem 83 let. 
Trasu 35 km ušlo 16 lidí a nejdelší trasu 
na 50 km ušli čtyři lidé. Pokud vím, tak 
hodně lidí přijelo z Ostravska, hodně od 
Ústí nad Orlicí, z Jižní Moravy a hlavně 
z  Brna. Rovněž přišli místní občané na 

kratší okruhy. Potěšila nás i účast dálko-
vých běžců.

Co říkáte na běžeckou účast, na lidi, kteří vět-
šinu trasy běží?

„Proti gustu žádný dišputát, jak se říká 
u nás v Evropě.“ Pokud si trasu chce ně-
kdo zaběhnout, není s tím žádný problém. 
Hlavně nesmí padnout vysílením. Pokud si 
pamatuji, ten nejrychlejší na trase 35 km 
to měl za tři hodiny a deset minut. A s ja-
kou chutí potom vypil v cíli vychlazeného 
lahváče, radost pohledět. (úsměv)

Jaké máte plány pro další ročníky, např. změ-
ny tras?

Tato akce se dostává do povědomí ve-
řejnosti a mám trochu strach z nárůstu 
účastníků na několik set lidí. V cíli dostane 
každý účastník pamětní list od známého 
bílovického výtvarníka Oldřicha Treutne-
ra, kterému chci touto formou poděkovat. 
Moc se mu povedl. Dalším lákadlem tu-
ristů se stane Bílovická rozhledna. Příští 
trasy chceme vést kolem ní a  jsem rád, 
že u jejího zrodu a budování byla účastna 

i naše komise. Takže začátek tras je daný 
a jejich trasování se následně bude měnit, 
aby stálí pochodníci neupadli do stere-
otypu. Zatím vše vedeme po stávajícím 
turistickém značení, v budoucnu uvažu-
jeme i o vlastním značení částí pochodů 
po místech méně známých.

ROZHOVOR VEDL: MARTIN ŠERÁK 

Pamětní list, foto Martin Šerák
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Jak se říká, že Bílovice jsou krajem lesů, 
vod a strání, tak já bych ještě dodala, 
že jsou krajem studánek, naučných cest 
a kouzelných bylinek.

Letos jsem začala chodit hodně ven 
na procházky, neboť podnikání v salonu 
pro psy kvůli covidu bylo hodně omeze-
no. Za tři měsíce jsem nachodila okolo 
sedmiset kilometrů a na svém putování 
jsem poznala plno zajímavých studánek, 

zákoutí, lesních žlábků, vyhlídek. Den-
ně jsem ušla okolo patnácti kilometrů 
a poslední měsíc se ke mně přidala i má 
sousedka Hanka.

Na vycházkách jsme obě načerpaly 
energii, dobrou náladu, zasmály se, po-
znaly zajímavá místa. Chozením v kaž- 
dém počasí jsme udělaly i  něco pro 
své zdraví, což bylo v této době hodně 

důležité. Domů se člověk vracel hezky 
unavený, avšak plný zvláštní energie. 
Výšlapy se pro nás staly až pomalu 
závislostí.

Já sama mám okolo Bílovic vymyšle-
ných asi patnáct výletních cest. Většinou 
se jedná o okruhy, neboť se nerada vra-
cím zpět po stejné cestě. Ať se dostanu 
na svém putování třeba až do Útěchova, 
Adamova, Babic, Ochozu, vždy navštívím 
plno zajímavých míst. V každém ročním 
období mají tyto cesty a různá zákoutí 
své kouzlo. Pokaždé jsou jiná. Ať už raší 
nové lístky na stromech, či kvetou trn-
ky, nebo je les pestrobarevný od květin. 
Roste zde i plno bylinek, které je někdy 
k  užitku znát. Občas si cestou i  něja-
kou utrhnu a hned sním. Já mám tako-
vou ochutnávku jako příjemné zpestření 
a možná i k dodání energie. Občas Hanka 
neodolá a zobne si také.

ČERVENÁ CESTA
Vezmu vás na jednu takovou cestu, 

která patří asi k nejznámějším v Bílovi-
cích. Je to Červená cesta, která začíná 
u nového minigolfu a končí až na Kopa-
ninách. A  co vás na této cestě čeká? 
Pojďme si ji společně projít. Okruh má 
okolo patnácti kilometrů, ale dá se dle 
potřeby zkrátit.

Jako první na této cestě už z dálky na 
každého návštěvníka mává hájenka Liš-
ky Bystroušky, a o kousek dál studánka 
Leoše Janáčka. Voda je pitná a v letních 
měsících je hojně využívána. Sem tam 
se zde i konala svatba, jak je v dnešní 
době moderní.

Potok, který lemuje cestu, se jmenuje 
Kuní a na něm je o kousek dál vybudová-
na retenční nádrž. Každý tomuto místu 
říká rybníček U Lidušky, nebo U Vodníka. 
Je zde hezké posezení, a také odbočka 
přes mostek k Liduščinu pomníku. O Li-
dušce, kdo vlastně byla, kde se tady 
vzala, si každý návštěvník může přečíst 

na informační tabuli. Odtud pokračujeme 
dále, až se nám otevřou krásné výhledy 
na Bílovice, a i místo, kde se již buduje 
nová rozhledna. Za zmínku stojí i  ne-
tradiční modřínový lesík. V zimě působí 
trochu strašidelně, ale na jaře, sotva se 
začnou modříny oblékat do zeleného ka-
bátu, tak pohled je na něj kouzelný. Já 
jsem tam posledně stála a jen tak kou-
kala na tu krásu.

Pokračujeme po této cestě dál, až se 
dostaneme na křižovatku cest. Je zde 
posezení a dřevěný kříž Jiřího Lišky, haj-
ného z Resslovy hájenky. Zde odbočíme 
na cestu více vpravo, neboť tam je skry-
tá moc hezká studánka Stanislava Lolka. 
Zde se opět můžeme napít a vychutnat 
si chladnou vodu.

Nyní se vydáme rovně, kousek po ze-
lené, směrem na Kopaniny. Po zdolání 
kopce se dostaneme na cestu Šumbe-
ru a před námi se rozprostírají Hádecké 
lesy. V nich bych doporučovala návštěvu 
Šumbery. Zde se také nachází pomník 
známého spisovatele S.  K. Neumanna 
a místo, kde sedával a díval se do hlubo-
kého údolí, kde mu plynuly myšlenky, co 
a jak napsat. Je zde lavička, která vybízí 
k odpočinku.

A jelikož se právě nacházíme v Hádec-
kých lesích, tak je zde i vysílač, na který 
se díváme z Bílovic. Myslím, že každý Bí-
lovčák by se měl alespoň jednou k němu 
podívat. Je to velká stavba, když se člo-
věk zahledí až nahoru, může se mu lehce 
zamotat hlava.

A nyní se vydáme nazpět, abychom si 
prošli zbytek Červené cesty, která nyní 
povede, řekla bych až pohodově, z ko-
pečka. Cestou dolů budeme míjet Ress-
lův památník, a i stejnojmennou lesní há-
jenku. Ta je fotogenická v každém ročním 
období. Od ní, pokud se podíváte dolů 
do údolí, uvidíte, že právě tam dole jste 
před chvilkou šli od Lolkovy studánky.

Za chvilku přijdeme na rozcestí, na kte-
rém jsme odbočili. My se ale vydáme už 
jinou cestou, aby nám neunikla možnost 
spatřit poslední pomník na této cestě. 
Nachází se v ostré zatáčce a je věnovaný 
průkopníkovi lesnictví Josefu Konšelovi.

Pomalu se náš okruh uzavírá a  naše 
putování po známé cestě bude končit. 
Doufám, že se vám cesta líbila.

JANA AULEHLOVÁ 

Retenční nádrž na Kuním potoce, 
foto Hana Rináglová

PUTOVÁNÍ NEJEN
PO ČERVENÉ CESTĚ



Úcta k tělům zesnulých a jejich obřad-
né pohřbívání patří mezi základní zna-
ky lidské kultury. V tomto textu chci 
jednak popsat místa, kde byli obyva-
telé Bílovic pohřbíváni, představit vý-
znamné osobnosti, jež jsou na zdejším 
hřbitově pochovány a zmínit se též 
o vývoji forem posledního rozloučení.

Nejstarší známé pohřebiště v zastavě-
né části Bílovic bylo nečekaně objeveno 
v roce 1968 při hloubení základů bytové-
ho domu č. p. 585 na ulici Obřanská. Ar-
cheologicky bylo prozkoumáno 14 hrobů, 
jejich větší část však byla zničena a část 
pohřebiště zřejmě zůstala neodkryta. 
Celkem lze odhadovat, že v uvedené lo-
kalitě se uskutečnilo 60–70 pohřbů. Po-
hřebiště bylo zřejmě užíváno na přelomu 
11. a 12. století, čemuž odpovídají rozmě-
ry zjištěných šperků (tzv. záušnic) a byly 
též objeveny dva denáry ražené patrně 
za společné vlády údělných knížat Oty 
a Konráda v letech 1054–5. Klíčová otáz-
ka nastolená tímto objevem je ta, zda lze 
pohřebiště považovat za důkaz existen-
ce Bílovic, anebo zda osada, k níž toto 
pohřebiště náleželo, neměla s pozdějšími 
Bílovicemi cokoliv společného. Vladimír 
Ondruš, který o tomto pohřebišti v knize 
Kapitoly z historie obce Bílovice nad Svi-
tavou z roku 2012 podrobně pojednává, 
předkládá spíše opatrné závěry. Vzhle-
dem k nízkému počtu odhadovaných hro-
bů mohlo pohřebiště fungovat jen několik 
desetiletí a jeho zánik tak patrně souvisí 
se zánikem dané osady, jež zřejmě mohla 
ležet u brodu přes Svitavu, stejně jako 
pozdější Bílovice.

Druhou alternativou bylo udržení osa-
dy, která se později objevuje pod názvem 
Bílovice, za současného přemístění po-
hřebiště k blízkému kostelu, a to v sou-
vislosti se sílící christianizací a tlakem na 
zajištění církevních pohřbů. Zde se logic-
ky nabízí kostel sv. Václava v Obřanech, 
ke kterému Bílovice odedávna náležely, 
Ondruš nicméně skepticky dodává, že 

první zmínka o něm je až z  roku 1368. 
Obřanský kostel však obsahuje román-
ské prvky a byl zřejmě založen již počát-
kem 13. století v souvislosti s utvářením 
šlechtických rodových držeb. Otec Zdi-
slavy z Lemberka Přibyslav z Křižanova 
byl někdy též označován jako Přibyslav 
z Obřan, přičemž Obřanskému hradu nad 
řekou Svitavou patrně předcházel právě 
opevněný dvorec u zdejšího tribunového 
kostela. I tak leží mezi posledními pohřby 
na prvním bílovickém „hřbitově“ a prav-
děpodobným vystavěním obřanského 

kostela celé století a otázka, zda zánik 
pohřebiště souvisel se zánikem jeho 
osady anebo přesunem místa pohřbívá-
ní do Obřan je stále nezodpověditelná. 
Pouhou spekulací by byla úvaha, zda se 
v  Obřanech nemohlo pohřbívat již ně-
kdy ve 12. století u nějakého dřevěného 
kostelíku, jež by mohl nynějšímu kostelu 
předcházet.

Z obřanských matrik dochovaných od 
roku 1720 vyplývá, že obyvatelé Bílo-
vic byli pohřbíváni právě u obřanského 
kostela a lze předpokládat, že tomu tak 

O BÍLOVICKÉM HŘBITOVĚ

Hrob Julinkovy rodiny, foto Pavel Kováč
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bylo i  v  dřívějších dobách. Vzhledem 
k omezenému areálu kolem kostela byl 
v Obřanech roku 1832 zřízen nový hřbi-
tov u cesty blíže k Bílovicím na dnešní 
Fryčajově ulici. Pohřbívání na tak vzdá-
lených místech pochopitelně přinášelo 
četné problémy, a to zejména s ohledem 
na dlouhý průvod. Pohřeb se zahajoval 
v obydlí zesnulého, tzv. „domě smutku“, 
odkud šel průvod s rakví do kostela, kde 
se konala zádušní mše a odkud pak byla 
rakev vynesena a uložena do hrobu.

Při epidemiích se zřizovaly mimořádné 
(„cholerové“) hřbitovy přímo v Bílovicích, 
neboť poslední rozloučení se zesnulými 
muselo být maximálně urychleno a zjed-
nodušeno. V roce 1855 zamřelo v Bílovi-
cích v důsledku epidemie 37 osob, v roce 
1866 pak 34 osob. Alois Kala se v kroni-
ce obce zmiňuje, že zesnulí z roku 1866 
byli pochováni v Trávníkách, odkud byly 
později ostatky převezeny do Obřan. Na 
mapě z roku 1839 byl zanesen kříž v Tráv-
níkách a  kolem něho vyznačen jakýsi 
ohraničený prostor, což mohl být právě 
hřbitov užívaný při epidemiích.

Za této situace je skoro s podivem, že 
o zřízení řádného hřbitova přímo v Bílo-
vicích začali zdejší občané usilovat až 
koncem 19. století. Např. v Maloměřicích, 
které spadly rovněž pod farní správu 
v Obřanech, byl hřbitov zřízen již v roce 
1883. V zápise do školní kroniky pro rok 
1898/9 se dočteme, že „Nadučitel [J. Te-
pera] a starosta obce V. Taranza vypro-
sili od pí Vilemíny Julínkové kus pole za 
humnama, a sice na zbudování hřbitova, 
poněvač do Obřan po nové silnici je vel-
mi daleko a v čas nepohody s pohřbem 
veliká obtíž.“ Samotného zřízení hřbito-
va se ujala Kostelní jednota a tento byl 
posvěcen v roce 1902.

Od té doby byly pohřby konány přímo 
v  Bílovicích a  zádušní mše se sloužila 
v obřanském kostele o několik dní poz-
ději. Tak to alespoň vyplývá z parte re-
stauratéra Václava Prachaře, jež nechala 
dne 11. 4. 1906 uveřejnit v Lidových novi-
nách jeho vdova Klára: „Tělesná schránka 
drahého zesnulého bude ve čtvrtek, dne 
12. dubna 1906 o 5. hod. odpol. v domě 
smutku slavnostně vykropena a pak na 
místním hřbitově k věčnému odpočinku 
uložena. Zádušní mše sv. bude sloužena 
v  úterý dne 17. t.  m.“ Pohřební obřady 

byly spojeny s určitými náklady, což ně-
kdy bylo terčem kritiky. Noviny Rovnost 
uveřejňují dne 2. 7. 1906 dle tiskového zá-
kona reakci obřanského faráře Bohuslava 
Homoly, který se ohrazuje proti kritice, 
že vzal za pohřeb bezrukého flašinetáře 
Petlacha 20 korun, což mělo v Bílovicích 
vzbudit pobouření. Farář Homola uvádí, 
že „bratrovec nebožtíkův takto pohřeb 
ujednal“, přičemž byl dohodnut „slavný 
pohřeb, totiž: za kondukt a průvod z Bí-
lovic na hřbitov, za libera, za zpívané re-
quiem a za podíl pro kostel, pro druhého 
kněze a pro varhaníka“. Po vysvěcení bí-
lovického kostela v roce 1913 pak pohřby 
směřovaly z  domu smutku do kostela 
a odtud na hřbitov. Pohřby z domu zesnu-
lého byly vypravovány ještě v 60. letech 
20. století. V současnosti převažuje po-
slední rozloučení v brněnském krematoriu 
a obřad uložení urny na hřbitově se pak 
koná v rodinném kruhu, stále jsou však 
konány i pohřby z kostela s průvodem 
na hřbitov.

Bílovický hřbitov byl rozšířen v letech 
1931/2 o  jižní část, při osvobozování 
v dubnu 1945 byl značně poničen, což 
popisuje v dopise Heřman Mayerhöfer: 
„Na hrobech byly směrem proti Obřanům 
zákopy a na hřbitově samém stála pálící 
děla. Na ně ovšem padaly ruské granáty 
a ty smetly a roztříštily spoustu hrobů 
a pomníků. Je to hrůzný pohled.“ Hřbito-
vu se vyhnulo rušení, které postihlo řadu 
hřbitovů v  obcích přičleněných k  Brnu 
(v  Obřanech byl zrušen „nový“ hřbitov 
v roce 1961, v Maloměřicích o dva roky 
později) a je nyní velmi půvabným mís-
tem (zejména o dušičkách), na kterém je 
vzrostlá různorodá zeleň a mísí se na něm 
staré i nové náhrobky. Jediný německý 
náhrobek náleží dobrodincům hřbitova 
Familie Julinek.

Zejména ze starších náhrobků mů-
žeme vyčíst povolání zesnulých i  jejich 
víru. Vedle prostých křížů, které mohou 
značit příslušnost zesnulého ke katolické 
církvi, ale může se též jednat o funerál-
ní symbol bez náboženského kontextu, 
nalezneme na některých náhrobcích ob-
raz kalicha užívaný evangelíky. Pokud je 
kalich převýšen dvojramenným křížem, 
jedná se o hrob věřících Československé 
církve husitské. Dříve zde byly i pravo-
slavné hroby, na což vzpomíná Jan Rybář: 

„Vždycky při návštěvě hřbitova jsem 
chodil ke hrobům, označených malova-
nými vyřezávanými kříži. Byly necitlivě 
vyhozeny za totality, a tak i tito zemřelí 
zmizeli z paměti dalších generací.“ První 
necírkevní pohřeb měl patrně řídící učitel 
Josef Kozlík v roce 1924, což je zmíněno 
ve školní kronice: „Pohřeb jeho, ač byl bez 
vyznání a počasí bylo dne 1. května velmi 
nepříznivé, byl velmi pěkný.“

Na hřbitově je uložena řada význam-
ných osobností, které se zapsaly nejen 
do historie Bílovic. Níže je uveřejněn (bez 
nároku na úplnost) seznam významných 
nebožtíků a umístění jejich náhrobků je 
vyznačeno v přiložené mapce hřbitova. 
Náhrobky některých osobností bohužel 
zanikly, namístě je zmínit zejména na-
dučitele a  tvůrce „bílovické občanské 
společnosti“ Josefa Teperu (1856–1925) 
a  Anděloslava Olejníčka (1879–1966), 
starostu obce v letech 1919–1931, profe-
sora brněnské reálky a zakladatele Čes-
koslovenské církve v Bílovicích. Vzhledem 
k  rychlému růstu počtu obyvatel naší 
obce je namístě zamyslet se nad mož-
ností dalšího rozšíření tohoto Julinkova 
pole, jak zdejší hřbitov poeticky označil 
Miloslav Procházka.

JAN LATA 

Děkuji archeologovi Marku Peškovi, 
Ph.D., za konzultaci k pohřebišti na Ob-
řanské ulici a Janu Horáčkovi za zjištění 
údajů o obětech epidemií v  19. století. 
O cholerovém hřbitově v Trávníkách psal 
Zdeněk Mrkos ve zpravodaji č. 4/2016. 
Článek o  zdejším hřbitově napsal Milo-
slav Procházka do zpravodaje z roku 1991.

SEZNAM VÝZNAMNÝCH HROBŮ
1. Familie Julinek, majitelé mlýna. V  hro-

bě jsou mj. pochováni Jan (II.) Julinek 
(1813–73) převezen z  Obřan, Vilemína 
Julinková (1833–1909) a Jan (III.) Julinek 
(1862–1947).

2. Václav Taranza (1839–1912), starosta 
obce v letech 1872–1905.

3. Josef Kozlík (1862–1924), ředitel školy, 
redaktor Včely moravské, první starosta 
zdejšího Sokola.

4. Hrob rudoarmějců. Je v něm uloženo osm-
náct vojáků Rudé armády, u šesti z nich 
se nepodařilo zjistit totožnost.
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5. Kněžský hrob. Jsou v něm pohřbeni zdej-
ší duchovní správci František Pospíchal 
(1888–1945), Vojtěch Hebelka (1917–1981) 
a Jan Zouhar (1887–1954), farář v Pržně, 
který dožil v Bílovicích.

6. Alois Kala (1891–1951), starosta obce 
v letech 1931–1945 a předseda místního 
národního výboru v letech 1946–8, první 
obecní kronikář.

7. Božena Neumannová (1882–1967), no- 
vinářka, manželka S. K. Neumanna.

8. Hana Kramperová (1888–1968), operní 
pěvkyně, mj. primadona Slovenského ná-
rodního divadla.

9. Melánie Poláčková (1876–1971), sestra 
spisovatele Miloše Martena, se svým 
manželem Josefem Poláčkem, ředitelem 
Zemské živnostenské rady, nechala v roce 
1909 vybudovat „Řeckou vilu“.

10. Božena Kalová-Dobešová (1914–1990), 
gymnastka, mj. držitelka stříbrné medaile 
z OH v Berlíně (1936).
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Schéma bílovického hřbitova 
s vyznačenými významnými hroby.

11. Zdeněk Bobrovský (1933–2014), český 
basketbalista a trenér, v roce 2006 uve-
den do Síně slávy České basketbalové 
federace.

12. Bořivoj Srba (1931–2014), čelný český tea-
trolog, divadelní historik, teoretik a kritik, 
zakladatel Divadla Husa na provázku.

13. Bořivoj Nejezchleb (1931–2020), ředitel 
školy, bílovický kronikář a historik.

14. Jan Rybář (1931–2021), jezuitský kněz, 
politický vězeň.

Slyšela jsem ránu na skleněné vstupní 
dveře našeho domu. Vyšla jsem se po-
dívat, a ležel tam mrtvý pták, chudák 
malý. Vylepila jsem na dveře siluetu 
dravce, ale po čase se to stalo znovu. 
Dala jsem tedy ještě na dveře zevnitř 
záclony, ale i tak u nás nedávno zase 
pták narazil, tentokrát na okno.

MÝTUS O SILUETĚ DRAVCE
Na stránkách ornitologického svazu 

jsem se teprve nedávno dozvěděla, že 
umístění jedné siluety dravce na velké 
skleněné ploše je neúčinné, protože pták 
nehybnou siluetu považuje jen za flek 
a  okolí vnímá jako volný prostor. Vězte, 
že ČERNÁ SILUETA DRAVCE sama o sobě 
nefunguje, JE to MÝTUS, na který stále 
doplácí tisíce ptáků životem!

Jak uvádí ornitologové, nebezpečné 
jsou pro ptáky jim zcela neviditelné skle-
něné průhledy budovami, průhledné pro-
tihlukové stěny, skla nebo okna, za kterými 
pták vidí vnitřní zeleň, a také reflexní skla 
nebo materiály zrcadlící z pohledu ptáků 
oblohu, stromy nebo rostliny. Pták do nich 
s důvěrou a plnou rychlostí narazí, protože 
není schopný odlišit, že jde o odraz. Čas-
to tam po jeho nárazu zůstane pověst-
ný „mastný flek“. Smrtící plochy jsou na 
moderních prosklených budovách, kolem 
silnic a  dálnic, na zastávkách MHD, ale 
jsou i  na normálních obytných domech, 
jak potvrzuje moje vlastní zkušenost. Za 
rizikové se obecně považují nezabezpe-
čené plochy větší než 1 m2 vzdálené do 
30 metrů od souvislé zeleně ve výšce do 
30 metrů nad zemí.

Je nesmírná škoda zbytečně umírajících 
zdravých, krásných, užitečných a  často 

vzácných ptáků. Důvodem těchto smrtí 
je pouze lidská bezohlednost a/nebo ne-
informovanost. Stačilo by relativně málo 
a většina z nich by mohla žít dál. Stačilo 
by přestat projektovat a budovat reflexní 
a průhledné skleněné plochy, a ty stáva-
jící upravit tak, aby je ptáci viděli. Ptákům 
lidská rozpínavost dlouhodobě a soustav-
ně ubírá životní prostředí, zdroje potravy 
i místa pro hnízdění. A k tomu jim ještě 
připravujeme (z nevědomosti a/nebo lho-
stejnosti) zrádné neviditelné pasti.

CO S TÍM?
Teď z konce dubna mám další smutnou 

zkušenost. Nebyla tedy první, ale chci, aby 
už byla v našem domě poslední. Dohodli 
jsme se se sousedy, nakoupili samolepky, 
a  dveře a  okna bez venkovních sítí jimi 
polepili, vždy max. 10 cm od sebe. Zven-
ku to vypadá docela dekorativně, a podle 

SKLENĚNÁ, LESKLÁ SMRT
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názoru odborníků by náš dům už neměl 
být pro letící ptáky nebezpečný.

Toužím, aby se zbytečné ptačí tragédie 
nedály ani u jiných domů a staveb, a proto 
píši i tento článek.

Na spoustě oken a balkónů vidím krmít-
ka. Hodně lidí má ptáky rádo. Přikrmujeme 
je, pozorujeme, obdivujeme jejich vzhled 
a zpěv. Jsem si jistá, že mnozí z nás by ve 
prospěch ptáků ochotně něco udělali, že 
by chtěli tragickým nehodám ptáků pře-
dejít, ale nevědí o tomto jevu a/nebo ne-
vědí, jaká opatření jsou účinná a jaká ne.

UDĚLEJTE PRO PTÁKY TO,  
CO MŮŽETE UDĚLAT JEN A JEN VY

Jakkoliv svá okna a své skleněné plochy 
ptákům zviditelněte. Pořiďte si na okna 
venkovní sítě proti hmyzu přes celou plo-
chu okna, nebo na část okna, kde síť není, 
nalepte samolepky.

Polepte je POKUD MOŽNO ZVENKU 
v dostatečné hustotě, tj. v odstupu cca 
10 cm (www.birdlife.cz/co-delame/vy-
zkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/
konflikty-ptak-clovek/ptaci-a-skla).

V  dnešní době je možné objednat si 
vyrobení samolepek podle vlastního ná-
vrhu. Využijte svou originalitu a fantazii, 
udělejte z toho výtvarnou záležitost. Kéž 
se z toho stane móda! Zapojte děti a vy-
světlujte jim souvislosti.

PRVNÍ POMOC PTÁKU, KTERÝ  
NÁRAZ PŘEŽIL, ALE JE OTŘESENÝ

I když se pták nárazem nezabije, ale jen 
omráčí, není schopný odletět a stává se 
snadnou kořistí pro kočky. Málokdo asi ví, 
že je možné poskytnout první pomoc ptá-
ku, který měl to štěstí, že po nárazu zůstal 
„jen“ otřesený, ale přežil.

Můžete to udělat tak, že ptáka opatr-
ně chytíte a uložíte do prostorné krabice 
S DÝCHACÍMI OTVORY (!!!), ve které bude 
mít TMU. Pod něj položíte látku nebo jinou 
vhodnou podložku, aby mu to neklouzalo, 
když se bude chtít pohnout, a  umístíte 
ho na 2 až 5 hodin na KLIDNÉ místo, kde 

Určitě jste si nemohli nevšimnout té 
květinové nádhery na pravém břehu 
Svitavy v kaštanové aleji pod tratí mezi 
mostem a autobusovou zastávkou pod 
nádražím. Letošní jaro tam, na přelomu 
dubna a května, přivítaly stovky rozkvet-
lých tulipánů a narcisů. Krásné věci je 
možné uskutečnit docela snadno. Stačí 
jen dobrý nápad prostě realizovat, a pak 
jsou ty naše Bílovice zase o kousek ma-
lebnější. Věřím, že i samotná Svitava byla 
na svůj pravý břeh pyšná, tím jak jí s ja-
rem zpěkněl.

Sázení cibulek tulipánů a narcisů se 
uskutečnilo v září loňského roku, právě 
v den konaní sousedských slavnosti. Akci 
organizovaly Vendula Bartáková a Renáta 

Sýkora modřinka, foto archiv 
České společnosti ornitologické

nebude slyšet okolní ruch. Pokud mu tam 
dáte nádobku s vodou, pak jen maličkou, 
aby se v ní nemohl utopit!

Je naděje, že „klidem na temném a bez-
pečném lůžku“ se z otřesu mozku vzpama-
tuje a bude schopný po vypuštění odletět. 
Pokud ale ani po tomto ošetření nebude 
chtít létat, bude i dále jen sedět nebo jen 
skákat, dohodněte se na jeho předání do 
záchranné ptačí stanice. Nevrátí se sice už 
do svého vlastního hnízda, ale má naději 
přežít, nepolapí ho kočka.

Pro Brno a okolí najdete radu a pomoc 
u pana Zdeňka Machaře z brněnské ptačí zá-
chranné stanice (tel. 602 524 228, zdenek.
machar@volny.cz, www.ptacicentrum.cz). 
Podívejte se také na stránky www.zvirev-
nouzi.cz.

NEBUĎME LHOSTEJNÍ
Uvědomme si, že nejsme na světě sami 

(a že na něm ani nechceme osiřet) a pojď-
me se chovat odpovědně, soucitně a ohle-
duplně k  ptákům i  ke všemu ostatnímu 
životu ve svém okolí!

JANA SKLÁDANKOVÁ 

Použité zdroje:
www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-
-ptaku/ochrana-druhu/konflikty-ptak-clovek/
ptaci-a-skla/
www.zelenadomacnost.com/k/
ochrana-ptaku-pred-narazy-do-skel
www.ptacicentrum.cz
www.zvirevnouzi.cz

Munteanu. Byl jsem tomu všemu přítomen, 
a tak mohu potvrdit, že to bylo veselé a po-
hodové. Sázeli nadšenci, děti, náhodní kolem-
jdoucí a sázel i pan starosta. A poněvadž se 
jedná o květiny ze skupiny trvalek, můžeme 
se na tuto nádheru těšit i v budoucích letech. 
Nebylo to první sázení, předminulý rok se 
květiny objevily u kostela a u hřbitova. Dob-
rá věc se opět podařila a mně nezbývá, než 
položit otázku, která se nabízí. Není takových 
míst v Bílovicích víc, která by se mohla osázet 
květinami? Za všechny mě napadá opravené 
a historicky unikátní vlakové nádraží, i když 
se nejedná přímo o majetek obce, dohoda 
se Správou železnic by byla určitě možná.

Ptal jsem se svých kolegů, jak se jim líbi-
lo první číslo zpravodaje (2021). „Měli jste 

tam chyby!“ To mě samozřejmě trochu 
zamrzelo. Nic k obsahu, ani k celkové-
mu pojetí zpravodaje, jen ta výtka. Že 
by šotek? Kdepak. Já na šotky nevěřím, 
zvláště pak na ty tiskařské. Popisek k fo-
tografii „tupilány v  kaštabové aleji“, to 
nebyla chyba těch, kteří dělají korektury, 
ani tiskařů, ani zlomyslnost tiskařského 
šotka, dokonce to nebyl ani test pozor-
nosti pro čtenáře. Byla to moje osobní 
nepozornost a  zbrklost, která výmě-
nou fotografie (na poslední chvíli, těsně 
před tiskem) vytvořila tuhle nesmyslnou 
„patlaninu“. Omlouvám se za ni kolegům 
v redakci a také všem čtenářům.

PAVEL KOVÁČ 

KAŠTANOVÁ ALEJ, TULIPÁNY, JARO A? ŠOTEK!
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Říká se, že je magická a slaví se snad od 
pradávna. Svatojánská noc spojuje 23. 
a 24. červen, kdy je v křesťanské tradici 
slaven svátek sv. Jana Křtitele. Ten na-
vazuje na oslavy letního slunovratu, kdy 
Slunce vstupuje do znamení Raka. Keltové 
v tu dobu zapalovali rituální ohně a věřili, 
že ožívají síly země, slunce a vody.

Podle tradice jsou bylinky nasbírané 
v tuto dobu křtěné svatým Janem a na-
bývají kouzelnou moc. Dokáží pak za-
hnat nejrůznější nemoci, přivábit milého 
i ochránit rodinu před zlými silami. Sva-
tojánské byliny se sbírají buď v noci před 
východem slunce, nebo až při poledním 
zvonění o svátku sv. Jana.

CO TEDY PATŘÍ  
MEZI SVATOJÁNSKÉ BYLINKY?

Nejdůležitější a  nejtajemnější svato-
jánskou bylinou je třezalka tečkovaná. 
Možná ji objevíte na některé lesní pase-
ce, neboť se jí v okolí Bílovic daří. Pokud 
její květy rozemneme mezi prsty, ulpí 

nám na nich červené barvivo, které je od 
nepaměti spojováno s krví svatého Jana. 
Odtud její označení “krevníček” nebo také 
“milovníček”.

Aby si kytice zachovala svou kouzel-
nou sílu, musí sestávat z devatero dru-
hů. Kromě třezalky sem patří komonice 
a  mařinka, dále mateřídouška, měsí-
ček, devětsil, heřmánek, devaterník, 
pelyněk, rozchodník, kopretina, chrpa, 
hvozdík, pomněnka, dobromysl, šípko-
vá růže, zvonek, řebříček, kontryhel, 
bludníček, mydlice, jelení skok, květy 
černého bezu či ratolesti lípy. O kap-
radí se věřilo, že o svatojánské půlnoci 
vykvétá a modravě světélkuje. V tu chví-
li je jeho síla natolik magická, že umožní 
člověku stát se neviditelným nebo rozu-
mět řeči zvířat.

Až budeme mít v košíku devatero bylin, 
můžeme se projít k některé z bílovických 
studánek. Věděli jste, že voda o svatoján-
ské noci omlazuje a smývá vrásky z tváře 
i starosti ze srdce? Zkusme si tedy omýt 
tvář, napít se… a podívat se na svět kolem 
nás i v nás novýma očima.

Ráda se s vámi podělím o dva svato-
jánské recepty. Prvním je třezalkový 
(Janův) olej. Léčí kožní rány, zastavuje 
krvácení, zahřívá, uvolňuje křeče, působí 
proti virům i bolestem zad. Používá se také 
na výrony, otoky, pohmožděniny i jako olej 
po koupeli. Po použití oleje však pozor na 
pobyt na slunci, třezalka totiž zvyšuje cit-
livost kůže na světlo!

Jak si tedy Janův olej snadno připraví-
me? Květy a poupata třezalky nasbíráme 
nejlépe kolem poledne za slunného dne, 
kdy jsou rostliny suché. Vsypeme je do 
uzavíratelné nádoby a  zalijeme olejem, 
který je nám příjemný tak, aby byly kvě-
ty úplně ponořené. Uzavřeme a necháme 
3–6 týdnů stát na slunném místě. Občas 
protřepeme nebo otevřeme a  otřeme 
z  víčka případné kapky zkondenzované 
vody. Olej postupně jako zázrakem zčer-
vená. Poté scedíme přes plátno, květy vy-
mačkáme. Uchováváme na stinném místě 
v uzavřené nádobě.

s  L e n k o u

BylinkovázastaveníBYLINKY
NOCI SVATOJÁNSKÉ

Můžeme si také připravit ozdravný 
nápoj z bylin, kterými jsou kopřiva, přes-
lička, listy pampelišky, jitrocele, řebříčku, 
vlašského ořechu, břízy, jetele a  květy 
sedmikrásky a  měsíčku. Podle lidového 
receptu je potřeba použít od každé byliny 
tři kusy, zalít litrem vroucí vody a nechat 
ustát. Čaj rozdělený mezi všechny členy 
rodiny přinese pak všem společné zdraví.

Přeji vám krásné chvíle se svatojánským 
kvítím!

LENKA ŠICNEROVÁ 

Více o autorce i svatojánské bylince 
třezalce najdete na bylinkalenka.cz

Třezalka tečkovaná, foto pixabay.com

Lenka Šicnerová
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V této rubrice upozorňujeme na zají-
mavé články uveřejněné ve zpravodajích 
sousedních obcí, které mají nějaký vztah 
k Bílovicím, řeší inspirativní otázky nebo 
mají regionální přesah. Pokud Vás ano-
tace některého článku zaujme, lze si jej 
snadno vyhledat na webu příslušné obce.

KANICE
Kanické listy č. 1/2021 se věnují 20. 

výročí založení mikroregionu Časnýř, 

do něhož náleží i  Bílovice. Představují 
doposud realizované projekty (mezi něž 
patří cyklostezka podél Svitavy či pe-
čovatelský dům v Bílovicích) a plány do 
budoucna. Vedle aktuálně realizované 
rozhledny usiluje obec Kanice, aby mezi 
další projekty mikroregionu patřila ochra-
na a konzervace pozůstatků Obřanského 
hradu. O rodině zakladatelů tohoto hradu 
se dozvíme v  článku Marcela Martínka. 
Prvním známým majitelem vsi Obřany byl 

Od vstupu pandemie koronaviru do na-
šich životů uplynul více než rok a zdá se, 
že ji začínáme konečně dostávat pod kon-
trolu. Pandemie koronaviru bude zřejmě 
historickou globální událostí lidských dějin 
tohoto tisíciletí. Vyžádala si miliony obětí, 
negativně zasáhla do ekonomiky všech 
zemí na světě a  svými dopady zasáhla 
život každého z  nás. Jakým způsobem 
ovlivnila a bude i v budoucnu ovlivňovat 
zdraví zejména u dětí školního věku jsme 
se zeptali psychologa prof. PhDr. Davida 
Šmahela, Ph.D. vedoucího institutu – Inter-
disciplinárního výzkumu internetu a spo-
lečnosti MU v Brně.

Asi nejvážnějším problémem jsou děti školního 
věku. Více než rok nechodily pravidelně do 

školy. Jaké změny vyvolané úplným „odstřiže-
ním“ od normálního životního režimu jste u nich 
zaznamenali?

Je nemožné tento problém zobecňovat – 
situace u dětí byla velmi různorodá. Patrně 
horší byla situace u dětí ze slabších sociál-
ních skupin a rodin, které například přišly 
o příjmy a současně neměly větší rezervy. 
Stejně tak u dětí z problematických rodin, 
kde docházelo například k domácímu násilí 

nebo nějaké formě agrese. Pro tyto děti 
musel být poslední rok obrovským náporem 
na jejich psychiku. Patrně obecně náročněj-
ší mohla být situace pro děti, které vyrůstají 
na místech, kde je větší koncentrace lidí, 
především ve městech.

Jak vidím ve svém okolí v Řícmanicích 
a Bílovicích, mnoho dětí setkávalo nadá-
le s nejbližšími kamarády, děti běhaly po 
venku a měly tak častější sociální kontakt 
s  kamarády. Domnívám se, že pro děti 
na vesnicích byla situace většinou přece 
jen o něco jednodušší – už jen kvůli nižší 
koncentraci lidí a jednoduššímu přístupu 
k  přírodě. Děti na dědině mají většinou 
možnost být častěji venku a mít více po-
hybu, což je pro jejich fyzické i psychické 
zdraví hodně důležité.

Současně bych nerad podceňoval riziko 
nadměrného využívání digitálních techno-
logií. Děti seděly v posledním roce hodně 
u počítačů a je pozitivní, že se mohly učit 
a vzdělávat alespoň online. Stejně tak je 
pozitivní, že děti mohly být v kontaktu se 
spolužáky online a bavit se o svých pro-
blémech či starostech. Rodiče někdy na-
dávají, že děti tráví u mobilů mnoho času, 
ale děti přes mobily často jen komunikují 

Přibyslav z Křižanova, po němž je zdědil 
jeho zeť Boček ze Zbraslavi (Bočkova 
manželka Eufémie byla sestrou sv. Zdisla-
vy). Bočkův syn Gerhard se pak od roku 
1278 důsledně píše „z Obřan“, což zjev-
ně souvisí s postavením hradu nad řekou 
Svitavou. Je rovněž publikován přehled 
běžeckých závodů, které se každoročně 
v rámci mikroregionu odehrávají.

OCHOZ
Výročí mikroregionu Časnýř se věnu-

je rovněž letošní první číslo ochozského 
zpravodaje. Dále jsou publikovány zprávy 
z  Moravského krasu o  sčítání netopýrů 

PŘESPOLNÍ ČÍTÁRNA

s kamarády – je to přirozené a v posled-
ním roce to hodně nahrazovalo komunikaci 
tváří v tvář. Na druhou stranu, problémem 
se může stát nadužívání technologií, kte-
ré může v  některých případech vést až 
k online závislostem. Pokud některé děti 
zcela přerušily předchozí přátelské kon-
takty a  přesunuly veškeré své aktivity 
na internet, není to pro ně samozřejmě 
zdravé. Pokud si rodiče chtějí přečíst více 
o  závislosti na internetu a  dalších pro-
blémech spojených s používáním digitál-
ních technologií, mohou třeba zde: htt-
ps://www.jaknainternet.cz/page/1700/
zavislost-na-internetu/

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
https://irtis.muni.cz/cs/o-nas/
clenove-tymu/david-smahel

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. se 
jako psycholog a  expert v  oblasti 
mediálních studií věnuje tématům 
dětí, adolescentů a  internetu, vir-
tuálním identitám a vztahům, závis-
lostnímu chování na internetu nebo 
rizikům internetu pro děti. Je českým 
zástupcem v evropském projektu EU 
Kids Online. Věnuje se také oblasti 
interakce člověka s počítačem (Hu-
man Computer Interaction) v infor-
matice, konkrétně zkoumání role uži-
vatele při bezpečném používání ICT.

PŘIPRAVIL PAVEL KOVÁČ 
Za zprostředkování děkuji Janu Latovi

PANDEMIE KORONAVIRU 
A DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU
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(přibývá jich), nových informačních pane-
lech v údolí Říčky či cíleném zatravňování 
části orných ploch. Autorka fantasy lite-
ratury Tereza Kučírková napsala pro zdejší 
zpravodaj povídku Křídla temnoty, která se 
mj. inspiruje jeskyní Pekárna.

BABICE
Tématem jarního babického zpravoda-

je jsou cesty, které spojovaly a  spojují 
tuto relativně odlehlou obec se světem, 
představeny jsou jak cesty stále použí-
vané, tak skoro zarostlé i  zcela zaniklé. 
Uveřejněno je též velikonoční zamyšlení 
faráře Pavla Lazárka, který vedle Bílovic 

spravuje rovněž farnosti v Adamově a Ba-
bicích. Psycholožka Michaela Miechová se 
zamýšlí nad výhodami i úskalími práce na 
home office.

ADAMOV
V březnovém zpravodaji přináší Lukáš 

Malý tipy na zajímavé vyhlídky a památní-
ky v okolních lesích, v květnovém čísle pak 
tentýž autor uveřejňuje popis méně zná-
mých studánek a pramenů. Lukáš Malý je 
provozovatelem zajímavého a pravidelně 
aktualizovaného webu https://adamova-
okoli.cz, v němž jsou návštěvyhodná místa 
zanesena na interaktivní mapu.

LESNICKÝ SLAVÍN
Novým podobným projektem je web 

www.lesnickyslavnin.cz, který provo-
zuje Tomáš Hruška. V  tuto chvíli na-
bízí zejména přehled 29 cest v lesích 
Školního lesního podniku Masarykův 
les Křtiny, včetně kvalitních fotografií, 
map, údajů o možnostech parkování či 
náročnosti jednotlivých tras. Autor dále 
plánuje psát průvodce s tipy na výlety, 
který bude jednotlivé lesní cesty pro-
pojovat dohromady, jakož i publikovat 
tematické články.

VYBRAL A ZPRACOVAL JAN LATA 

Začalo jaro, čas, kdy obvykle začí-
náme s přípravou Jarního běhu, ale 
stále platil nouzový stav (koronaviro-
vá epidemie). Přesto jsem se rozho-
dl zorganizovat Jarní běh za každou 
cenu, protože jsem nechtěl připustit 
dvouletou pauzu. Připravil jsem indi-
viduální, tzv. „virtuální“, verzi závodu 
na 10.–17. dubna, kdy spolu běžci ne-
soupeří kontaktně.

Jakmile jsem spustil registraci, tak se 
běžci začali hlásit. Závody jim chybí, kro-
mě pár virtuálních. Většina virtuálních 
závodů kolem neřešila věkové kategorie. 
Rozhodl jsem se připravit tratě i  pro tři 
mládežnické kategorie, což byly atletická 
přípravka, mladší a starší žačky a taktéž 
žáci. Tratě byly stejné jako v minulosti.

Dalším specifikem závodu bylo letos 
značení, protože jsem nechtěl „zaneřá-
dit“ les hustotou znační jako při běžném 
závodě. Barevné fáborky (na kratších tra-
tích) a bezpečnostní páska (dlouhá trať) 
jsem tedy vázal jen na křížení cest (iček) 

a těsně za nimi. Také proto bylo běžcům 
doporučeno použít navigaci, ať už ve spor-
tovních hodinkách nebo v mobilním telefo-
nu, podle nahrané trasy. Hodinky nebo te-
lefon stejně potřebovali ke změření času.

S výsledky začnu u nejmladší katego-
rie atletická přípravka, která byla spo-
lečná pro holky a kluky do roku narození 
2010, tzn. do jedenácti let včetně. Na 
trať 600 m se přihlásili jen tři běžci. Jan 
Kotyza zastoupil úspěšně domácí oddíl 

a utekl druhé Veronice Řehákové (AC Mo-
ravský Krumlov) a třetí Denise Topinkové 
(AC Moravská Slavia) s  časy 2:37, 2:55 
a 3:16 minut.

V kategorii mladší a starší žákyně bě-
žela jen Erika Řeháková (AC Moravský 
Krumlov), sestra Veroniky. „Zvítězila“ ča-
sem 15:22 minut na trati 1700 m. Žáci ve 
stejné věkové kategorii byli čtyři, z toho 
první dva Jan a Michal Tollarovi jsou z Říc-
manic a reprezentující SK Radiosport Bí-
lovice nad Svitavou za 8:33 a 9:20 minut. 
Za nimi doběhli třetí Karel Šídlo z Ochozi 
u Brna za 10:07 a čtvrtý Petr Daněk z Brna 
(AC Moravská Slavia) za 12:20 minut. Je 
škoda, že se na domácí trati neproběhlo 
více dětí z oddílu atletiky.

V kategoriích mužů a žen byla situace 
(účast) výrazně lepší, včetně domácí-
ho zastoupení. Pro tyto kategorie jsem 
naplánoval, otestoval a  vyznačil úplně 

JARNÍ BĚH LETOS
INDIVIDUÁLNĚ

Start! Vážně ho bere i čtyřnohý závodník, pokud ov-
šem neloví běžce před sebou, archiv Martina Šeráka



novou 7,2 km dlouhou trať kolem Resslo-
vy hájenky, přes Spálenisko zpátky dolů 
údolí a pak ještě výběh na protější kopec. 
V kategorii žen vyhrála mladičká Markéta 
Tollarová z Řícmanic (stejně jako mladší 
bratři trénuje radio-orientační běh) za 
36:11 minut. Druhá doběhla relativně 
výrazně pomaleji domácí Hana Kielaro-
vá (AK Olymp Brno, dříve Sokol Bílovice 
nad Sv.) za 38:51. Třetí byla nejrychlejší 
veteránka Lenka Topinková z AC Morav-
ská Slavia Brno v čase 41:48 minut. Vzpo-
menu ještě čtvrtou ženu Kláru Drncovou 
za 42:40, protože je z Kanic, a tedy patří 
do DSO Časnýř. Celkem startovalo pat-
náct žen.

V mužích byla konkurence výrazně vět-
ší a  vyrovnanější. Vyhrál Tomáš Hrnčíř 
taktéž z Řícmanic v krásném čase 31:10 
minut v  náročném profilu s  téměř 260 

nastoupanými metry. Druhé místo vybo-
joval svým výkonem 33:24 minut domácí 
Martin Šerák, člen domácího oddílu atleti-
ky. Na třetím místě skončil veterán Sváťa 
Coufal časem 32:58 z nedaleké Březiny, 
který byl jedním z nejstarších účastníků. 
Kdyby si nenaběhl kousek navíc u Resslovy 
hájenky, tak mohl být souboj na sekundy. 
Na prvních dvou místech bylo stejné po-
řadí obcí jako v ženách. Do jediné minuty 
se vešli muži na čtvrtém až sedmém místě 
Díaz Martínez Iván (SP), Petr Kolář (Kani-
ce), Michal Siažik (Bílovice n. Sv.) a Radek 
Burdilák (Adamov). Celkem startovalo čty-
řicet jedna mužů.

Jarní běh byl první závod prvního (spí-
še nultého) ročníku Běžeckého poháru 
o  krále a  královnu Časnýře. Informace 
o poháru vyšly v předchozím čísle Zpra-
vodaje (2021/1). Muži a ženy jsou v něm 

hodnoceni jak jednotlivě, tak jako mužské 
a ženské týmy za jednotlivé obce. Každý 
tým získává body maximálně za prvních 
pět mužů a maximálně za první tři ženy. 
V  Jarním běhu plně bodovaly jenom Bí-
lovice nad Sv. (deset mužů a čtyři ženy). 
Děkujeme jim.

Při posílání výsledků měli běžci možnost 
přidat vzkaz pořadatelům. Většina běžců 
velmi kladně hodnotila novou trať, i když 
někteří lehce zabloudili (zakufrovali). Ně-
kteří to napravili opakovaným startem. Ne-
smím opomenout poděkovat sponzorům 
cen pro všechny běžce na medailových 
pozicích: Sanasport.cz, obec Bílovice nad 
Svitavou, Galago.cz, čerpací stanice FORS, 
firmy Trusted Network Solution, PRIMIS, 
T-shock.eu, MiPoN, EXPI Studio.

MARTIN ŠERÁK 

V letním období se branka Lesních 
skřítků otvírá všem dětským zájem-
cům, kteří chtějí zažít nějaké dob-
rodružství a opustit stereotyp škol-
ního roku v mateřské škole nebo 
prvních ročníků základních škol. 
Zveme je a jejich rodiče, abyste se 
podívali, co se chystá, když začnou 
zrát meruňky, začnou padat letňáče 
a ohřeje se voda v rybnících.

Lesní skřítky podobně jako jiné 
volnočasové aktivity citelně zasáhla 
opatření spojená s covidovou pande-
mií, přesto se tým průvodců starých, 
současných i budoucích spolu nevzdali 
a naplánovali pro děti od 4 do 9 let letní 
program plný zábavy a zážitků.

Poprvé se bude konat “táborek” pro 
rodiny s dětmi, aby si společného času 

mohli užívat i nemluvňata se staršími sou-
rozenci a rodiči. Tento rodinný tábor od-
startuje Skřítkovské léto. To nám párkrát 
ochladí 2  turnusy Ledového království, 
spravedlivě rozvržené po jednom do kaž-
dého prázdninového měsíce. Ty však nebu-
dou o ledu, ale tématech těchto pohádek 
– strach, láska, včetně té sourozenecké, 
nebo o živlech okolo nás. Nadšence pís-
niček, různých melodií a výtvarna zaujme 
Malování hudbou. Bylinky, tance, pohádky, 
staré tradice a třeba obyčejná hra v lese, 

LETNÍ SKŘÍTKOHRANÍ
Co se bude dít u Lesních 
skřítků o prázdninách.

jak ji znaly naše babičky a dědové, tak 
ta čeká na táborníky v dalších tematic-
kých týdnech – O víle Silence, skřítku 
Juliánovi a  zrzavé lišce z  údolí nebo 
Z košíku moudrosti našich předků. Léto 
uzavře táborek, kde malí přírodovědci 
budou zkoumat říši zvířat a život v lese.

V době psaní tohoto článku jsou ješ-
tě volná místa na některých táborcích, 
takže pokud byste měli zájem svoji ra-
tolest přihlásit, ozvěte se přes kontaktní 
formulář na webu www.lesniskritci.cz. 
Věnujte pozornost i věkovému doporu-
čení pro chystaný program, aby příměst-
ský tábor byl opravdu zábavný i  pro 
vaše dítě. Sledujte naši facebookovou 
stránku https://www.facebook.com/
LesniSkritci. Jsme vděční i za náhradníky 
těch, kteří se táborků nakonec účastnit 
nemohou. A všem nám přejeme, aby léto 
zas létem bylo a pandemií se nezkazilo.

LESNÍ BÍLOVICE Z.S.
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MINIGOLF LIŠKA ZVE PRVNÍ HRÁČE
Po roce rekonstrukcí se Minigolf Liška 

v Bílovicích nad Svitavou může pochlu-
bit slavnostním otevřením areálu. Za 
přítomnosti pana starosty byla dne 1. 5. 
2021 přestřižena páska a hole i míčky 
tak mohly být rozehrány na všech 14 
drahách. Ty jsou nově potaženy umělou 
trávou, jsou tedy pochozí, navíc dopl-
něné o prvky a příběhy z knihy Lišky 
Bystroušky od Rudolfa Těsnohlídka, 
tolik spjatého s Bílovicemi.

Díky spolupráci obce Bílovice nad 
Svitavou a SVČ Lužánky se tak povedlo 
starý areál rozšířit, postavit v něm nové 
zázemí a zejména rodinám s dětmi na-
bídnout nové možnosti trávení volného 

času. Brzy budou služby také rozšířeny 
o  lukostřelbu, ale už nyní lze vyzkoušet 
bosonohou stezku nebo další doplňko-
vé hry. Nabízíme také pronájem areálu, 
výukový program a  drobné občerstvení 
spolu s posezením.

Přijďte i vy strávit příjemný čas na čer-
stvém vzduchu, užít si zábavu a k tomu 
si dát něco dobrého na zub. Najdete nás 
na ulici Palackého (směrem od restaurace 
Sokolovna k  myslivně Lišky Bystroušky) 
a otevřeno máme od května do září o ví-
kendech 10 – 18 h., v letních měsících navíc 
i ve všední dny 13 – 18 h. Veškeré informa-
ce jsou k dispozici na www.minigolfliska.
luzanky.cz, e-mailu minigolf.liska@luzanky.
cz nebo telefonu +420 725 505 972.

Je tomu již více než rok, co přednáškové 
sály Masarykovy univerzity zavřely své brá-
ny a celý svět zahalily roušky a respirátory, 
vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího 
věku MU však volně dýchá dál. Jen probíhá 
na místě, jenž je pro nás i pro naše účastní-
ky velikou výzvou – v online prostoru.

Univerzita třetího věku se však této vý-
zvy chopila se ctí a posluchači aktuálně 
sledují zpoza obrazovek svých počítačů 
přednášky všech dlouhodobých i  krát-
kodobých tematických kurzů a  jazykové 
lekce nejrůznějších úrovní. Výuka probíhá 
buď na uživatelsky velmi jednoduché plat-
formě YouTube, nebo v aplikaci Microsoft 
Teams, jež našim posluchačům nabízí na-
víc možnost interakce a vstupu do disku-
ze s vyučujícími. Snažíme se, aby bylo pro 
naše posluchače po technické stránce vše 
co nejjednodušší, poskytujeme jim proto 
po celou dobu trvání kurzů podrobné ná-
vody i telefonickou podporu.

Pandemie nás tedy rozhodně nezasta-
vila – i nadále přinášíme seniorům pestrou 

nabídku zajímavých poznatků z nejrůzněj-
ších oborů všech deseti fakult MU a udržu-
jeme tak jejich paměť v neustálé aktivitě. 
Přestože bychom návrat k  prezenčnímu 
režimu velice uvítali, s online výukou máme 
již bohaté zkušenosti, jež chceme i nadále 
rozvíjet a postarat se, aby byli naši poslu-
chači maximálně spokojeni.

Již nyní se těšíme na akademický rok 
2021/2022, který zahájíme v  říjnu, a  na 
který jsme se připravili několik dlouhodo-
bých kurzů. Je možné přihlásit se například 
do tříletého cyklu Všeobecně zaměřeného 
kurzu, jenž je pro svůj multioborový cha-
rakter připravován ve spolupráci se všemi 
fakultami MU a skvěle se hodí pro zájem-
ce o všeobecný přehled. Kurz je zakončen 
slavnostní promocí, během níž posluchači 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Tříletý je také zbrusu nový cyklus před-
nášek s názvem Umělecká díla a podoby 
jejich uměleckohistorického vysvětlení, je-
hož první ročník letos otvíráme. Tématem 
budou umělecká díla od raného novověku 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU po současnost v oblastech architektury, 
sochařství, malířství a užitého umění. Kurz 
navazuje na úspěšné cykly ve spolupráci 
se Seminářem dějin umění a po třech le-
tech je taktéž zakončen slavnostní promo-
cí. Nabízíme ale také jednoleté kurzy, mezi 
které patří Kulturní dědictví a památkové 
péče na Moravě, jejž pořádáme ve spolu-
práci s Národním památkovým ústavem, 
a také kurz Univerzita třetího věku a Mo-
ravské zemské muzeum.

Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní 
v období od října do května. Pro ty z Vás, 
kteří se přihlásí do některého z výše uve-
dených dlouhodobých kurzů, čeká během 
akademického roku i  široký výběr kurzů 
krátkodobých s  nejrůznější tematikou, 
jmenujme například kurzy astronomie, ge-
nealogie, kybernetické bezpečnosti nebo 
o Jižní Americe a mnoho dalších. Nudit se 
u nás tedy rozhodně nebudete!

Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, 
uhradit je nutné pouze jednorázové zápis-
né, které pro celý akademický rok činí 800 
Kč. Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 
1. 9. 2021. Bližší informace o přihlašování 
naleznete na webových stránkách www.
u3v.muni.cz, kde v brzké době upřesníme, 
zda bude přihlašování, a i samotná výuka, 
probíhat prezenční či elektronickou formou.

KOLEKTIV U3V 

LIŠKA A JEJÍ NOVINKY TÁBORY SE BLÍŽÍ
Radujeme se z toho, že letní činnost 

bude moct probíhat v běžném režimu, 
proto neváhejte a přihlaste se na po-
slední volná místa těchto táborů:

1.–2. 7. 2021 Arťák v létě
12.–16. 7. 2021 Prázdniny ve Fangornu
19.–23. 7. 2021  Stopařův průvodce galaxií
26.–30. 7. 2021   Cesta za záchranou  

bradavické školy
16.–20. 8. 2021  Zázračná zahrada
16.–20. 8. 2021  Foxy tech
30.–31. 8. 2021  Foxy gamer

Veškeré další informace a přihlášení 
na liska.luzanky.cz/Primestske-tabory.

Přejeme všem radostný vstup do let-
ních měsíců a těšíme se na setkání bě-
hem našich akcí nebo na Minigolfu Liška.
ZA LIŠKU DAGMAR VOLNOHRADSKÁ 

NEZTRÁCÍ DECH
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KONCERT  
VÁCLAVA HUDEČKA
neděle 10. října 2021 od 17.00 hod. 
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Výjimečný koncert houslového virtuosa 
pana Václava Hudečka. Vystoupí spo-
lečně s cembalistou panem Martinem 
Hrochem (žákem Barbary Marie Willy. 
Vstupné je 200 Kč. Vstupenky bude 
možné zakoupit v předprodeji v poda-
telně OÚ, v knihovně, na benzinové sta-
nici anebo po mších svatých v kostele.

V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
KULTURNÍ PODZIM

Milí přátelé, věříme, že dny zákazů a různých omezení, které nás provázely 
v minulém roce, vzaly definitivně za své. Snad se budeme konečně zase 
radovat z obyčejných dnů a všechno se vrátí do normálních kolejí, kdy se 
budeme moci zase svobodně nadechnout. Kulturní komise zastupitelstva 
obce a vedení obce pro vás připravují na podzim tyto akce:

sobota 4. září 2021 od 15.00 hod.
V programu vystoupí hudební skupiny 
The Tap Tap, Progres 2, O5 a Radeček 
a Pavel Čadek.

TRADIČNÍ SOKOLSKÉ HODY
sobota 18. září 2021
Pořadatelem je Sokol Bílovice nad Svi-
tavou. Hody budou tentokrát zahrnu-
ty jako nedílná 
součást níže uve-
dené slavnosti.

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
BILOVICKA KRIZOVATKA

ZAŽÍT BÍLOVICE NAPROSTO JINAK
sobota 18. září 2021 od 13.00 hod.
Tento den bude programově mimořádně bohatý a věříme, že se stane výjimečným 
dnem v historii naší obce. Tradiční Sousedské slavnosti budou obohaceny o slavnost 
uspořádanou u příležitosti 140. výročí příjezdu prvního vlaku (1881) do nově zříze-
né železniční zastávky v Bílovicích, který k nám přivezl z Brna první návštěvníky.
Chceme se programově vrátit na konec 19. století. Příjezd parního vlaku, cestující 
v dobových kostýmech, vojsko v historických uniformách, repertoár hudebních skupin 
i pěveckých sborů bude zaměřen na písně a hudbu té doby, o slovo se určitě přihlásí 
i divadelní spolek BOTA, plánované jsou projížďky koňským spřežením, ukázka histo-
rické techniky hasičského sboru z Kanic, počítáme s komentovanými prohlídkami pa-
mátných míst Bílovic, prohlídkami kostela, bude připravena výstavka historie školství 
v Bílovicích, Liška – SVČ Lužánky vás přivítá na minigolfu a připraví i další akce pro 
děti, na ulici Husova zažijete sousedskou atmosféru v duchu konce 19. století, v Gale-

rii Alfa si budete moci společně zazpívat 
písně s vlakovou tématikou, stánky budou 
nabízet občerstvení z jídelníčku konce 19. 
století. Přivítáme, když i návštěvníci bu-
dou oděni v duchu módy konce 19. století.
Samozřejmě, že těch překvapení, která 
připravujeme, bude daleko víc a budeme 
moc rádi, když i vy přijdete s nápady, jak 
si tento slavný den vyšperkovat a užít. 
Bližší informace budou zveřejněny na 
plakátech a na webu OÚ.


