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Vážení čtenáři, snad mi dáte za pravdu, že 
léto je plné naděje a  radostných očekávání 
pro každého z nás. Vždyť i to veliké těšení dětí 
na prázdniny se nakonec přenese na nás do-
spělé. Léto je prostě léto se vším, co k němu 
patří. Čas prázdnin, čas dovolených, čas, kdy 
si můžeme dosyta užívat se svou rodinou a se 
svými přáteli. Objevovat, jak je krásná naše 
zem, ale i  ostatní země kolem nás, a  to i  ty 
hodně vzdálené.

Nežijeme v lehké době a zcela samozřejmé 
a  tolik potřebné chvíle jisté bezstarostnosti 
v našem životě, jako by najednou zmizely. Zdá 
se mi, že právě teď stojí za to hledat každý den 
příležitost udělat si pro sebe i pro ostatní něja-
kou malou radost, častěji se navzájem usmívat 
a říkat si pěkné věci, nepodlehnout proudu ne-
gativních zpráv, které na nás často mnohá me-
dia doslova chrlí. Vždyť ten náš svět i náš život 
je, a našim přičiněním může být, krásný. Léto je 
určitě připraveno nám v tom pomoci.

V tomto čísle zpravodaje chceme akcentovat 
především pohodu a připomenout jeho obsa-
hem, že každý může sám za sebe hledat a na-
lézat, co je pro něj v jeho životě důležité. Téma 
zpravodaje je Moje místo – Moje nejoblíbeněj-
ší místo. Máme na mysli jakékoliv místo, které 
se váže u každého z nás s těmi nejniternějším 
pocity a prožitky našeho já, které je tajemnou 
komnatou, ve které se hledáme, dobíjíme no-
vou energii a přemýšlíme o tom, co bylo a co 
bude dál.
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Vážení Bílovčáci, 1.dubna byl zaveden 
nový systém tříděného odpadu v Bílovi-
cích nad Svitavou. Rád bych vám krátce 
vysvětlil, z jakého důvodu byl nový sys-
tém zaveden.

V dnešní době je tento model jediný 
nám známý způsob, jak snížit množství 
směsného komunálního odpadu v  ob-
cích. Díky nádobám na tříděný odpad 
u každého rodinného a bytového domu 
se výrazně zvyšuje podíl vytříděnosti 
odpadů. Tento systém automaticky, bez 
dalších pobídek, motivuje občany ke 
třídění, protože mají méně častý svoz 
směsného komunálního odpadu, a  tak 
z něj opravdu svědomitě vytřídí všechen 
odpad, který se dá uložit do nádob na 
plast, papír nebo bio.

To se u  častějších svozů směsného 
komunální odpadu, doplněného pouze 
o sběrná místa na tříděný odpad bohu-
žel neděje.

K co nejvyšší míře vytříděnosti nás nutí 
nový zákon o odpadech, který implemen-
tuje požadavky EU a udává všem obcím 
do roku 2025 vytřídit až 60 % odpadů 

Ani nevím, zda se to ještě děti učí (možná 
mi kolegyně ve škole zle vyčiní). Odpusťte 
mi mou pošetilost, první, co mě napadlo 
u zmíněného tématu byla básnička, kterou 
jsme se učili snad v první nebo druhé třídě. 
„Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší 
je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý 
vřes.“ Dáte zpaměti všechny tři sloky, aby 
z vás vaši učitelé, ale i Josef Václav Sládek 
mohli mít radost?

Těch věcí, které se udály a stále ještě pro-
bíhají, je celá řada. Základní škola se po mno-
ha a mnoha letech oblékne do nového, pilně 
se pracuje na její nové fasádě. Na náměstí 
v Bílovicích se 27. května konal historicky 
první absolventský ples. Ano, naši deváťáci 
se loučili se základní školou netradičně tan-
cem na Těsnohlídkově náměstí – objevné, 
originální a nevídané.

Opravy železničního svršku pokračují, na 
naše poměry, neuvěřitelným tempem. Je to 
zásadní proměna a my bychom se jí chtěli 
v některém z příštích čísel zpravodaje věno-
vat podrobněji. Od září se připravuje velký 
cyklus přednášek z historie Bílovic, referovat 
o nich budeme v zářijovém čísle.

Pokračují práce na schválených projektech 
obce, které určitě přinesou další pozitivní 
změny v kvalitě života naších obyvatel.

V tomto čísle začínáme také s novým „se-
riálem“ článků o bílovických vilách, které pro 
vás připravuje neúnavný redaktor a milovník 
historie Jan Lata.

K  letnímu času také patří čtení u  vody, 
na chalupě, na zahradě, ale i  doma. Kni-
hovnice Šárka Kučerová přichází s  velikou 
nabídkou knih, které by neměly uniknout 
vaší pozornosti.

Všichni členové redakce Bílovického zpra-
vodaje vám přejí hodně zdraví, hodně dob-
rých zpráv a báječné léto roku 2022.

PAVEL KOVÁČ 



SLOVO 
STAROSTY

Další skvělá zpráva je, že koncem roku 
Správa a  údržba silnic vyhlásí výběrové 
řízení na projektovou dokumentaci rekon-
strukce krajské komunikace od Sokolovny 
po výjezd z Bílovic směr Adamov.

Víme také, že městská část Maloměři-
ce – Obřany začíná projektovat obchvat 
jejich městské části s vyústěním před Bílo-
vicemi. Hledáme řešení, jak dále pokračo-
vat, aby se snížil také provoz přes Bílovice.

Další dobrou zprávou je, že konečně za-
čínáme řešit budoucnost Mlýnského ost-
rova. Jsme nově zaregistrováni v systému 
broundfieldů a řešíme intezivně možnosti 
dotačních programů na celý areál. Nyní 
začne probíhat územní řízení a začátkem 
příštího roku začneme pracovat na staveb-
ním povolení. Komplexní studii a informace 
najdete na nových webových stránkách 
www.mlynsky-ostrov.cz. 

Zkoušíme také mozaikové sečení, které 
přispívá k zadržování vody, snižování praš-
nosti a poskytuje prostor pro regeneraci 
a obnovu hmyzu.

Jsem rád, že jste si už zvykli na farmář-
ské trhy a Bílovické kino Cinema nad Svi-
tavou, obě akce jsou hojně navštěvované 
a  to mě velmi těší, protože je vidět, že 
jdeme správným směrem.

Mojí trvalou snahou je podporovat 
různé aktivity v obci. Chystáme mnoho 
zajímavých kulturních a sportovních akcí. 
Díky za pomoc při jejich organizaci patří 
všem aktivním občanům, členům komisí 
a spolků. Bez Vás bychom to rozhodně 
nezvládli. Vše můžete sledovat na na-
šem obecním Facebooku a  webových 
stránkách obce. Závěrem přeji všem 
krásné a pohodové léto plné odpočinku 
a pohody.

MIROSLAV BOHÁČEK 
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a  zároveň směřuje k  zdražení likvidace 
směsného komunálního odpadu.

V  červnu proběhla anketa, kde jsme 
zjišťovali, jak jsou občané RD spokojeni 
a jestli chtějí a jak změnit systém svozu 
odpadů v Bílovicích. Věřte, že se snaží-
me co nejvíce odladit nedostatky, tak 
aby byly všichni občané Bílovic spoko-
jeni. Bohužel se potýkáme i s lidmi, kteří 
nejsou z  Bílovic a  vozí nám sem odpa-
dy z okolí. I na tuto věc se zaměřujeme 
a chceme ji řešit. Držte nám palce, spolu 
to dokážeme.

A  co se nám povedlo od roku 2018? 
Je toho spoustu… postavily se sociální 
byty, multifunkční hřiště u základní ško-
ly, vznikl ovocný sad na ulici Havlíčkové, 
opravila se ulice Husova, vybudovalo se 
parkoviště P+R, zpevnila se koncová část 
ulice Soběšické, postavila se Rozhledna 
U  Lidušky, zavedl se nový systém svo-
zu odpadu, rekonstruovalo se osvětlení 
na ulici Nad Tratí a vybudovalo se nové 
osvětlení, kde nikdy nebylo, a to na uli-
ci Lesní. Nyní se staví nové multifunkční 
hřiště na Polance, modernizuje se budo-
va základní školy, staví se lávka pro pěší 
a cyklisty a také nová hasičská zbrojnice. 

Plánuje se též oprava mostku přes ná-
hon, oprava ulice Spojařů, pumptrack na 
ulici Soběšická, bude se rekonstruovat 
chodník na ulici Havlíčkova a bude pro-
bíhat rekonstrukce ulice Poděbradova. 

Povedlo se také koupit RD na ulici Tyr-
šova 443, který po provedených revizích 
a nezbytných opravách nabídneme k do-
časnému bydlení ukrajinským občanům. 
Budeme také řešit místo, které se nachází 
vedle nové hasičské zbrojnice. Máme zde 
studii polikliniky (chtěli bychom všechny 
lékaře a lékárnu na jednom místě), kterou 
musíme ještě dořešit.



RADA OBCE 04/22 2.3.2022
 » RO schvaluje zvýšení nájmů u obec-
ních bytů o inflaci vydanou ČSÚ pro 
rok 2021 (3,8%).

 » RO souhlasí s vedením přípojky přes 
pozemek ve vlastnictví obce p.č. 
318/16, s vedením NN přes pozemek 
356/1. Po skončení bude přizván zá-
stupce obce k převzetí komunikace.

 » RO schvaluje Smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břeme-
ne, budoucí oprávněná EG.D, p.č. 
308/10.

 » RO souhlasí s cenovou nabídkou fy 
GEFAB na vybudování zpomalova-
cích polštářů a zavedení zony 30 na 
ulici Soběšická a přilehlých ulicích.

 » RO projednala možnosti řešení hava-
rijního stavu potoka Melatín na pč. 
692/1 a 694/4. Rada vydá souhlas-
né stanovisko v případě, že majitel 
okolních pozemků bude mít souhlas 
od Povodí Moravy.

 » RO projednala žádost o prodej po-
zemků 121/3 a poloviny p.č. 122 a ne-
souhlasí s  prodejem. Na následné 
radě RO souhlasí s výměnou pozem-
ků. Rada obce souhlasí se zveřejně-
ním záměru směny pozemků – z p.č. 
121/3 oddělit část pro přístupovou 
komunikaci k fotbalovému hřišti a lo-
kalitě Dolice.

 » RO doporučila ZO schválit dotaci pro 
TJ Sokol ve výši 30  % (spoluúčast 
56.000 Kč) v případě získaní dotace 
z rozpočtu JMK.

 » RO souhlasí se záměrem stavby RD 
a připojením na sítě: p.č. 417/10, st. 
1300, 417/11, 417/7.

 » RO nesouhlasí se zastřešením parkova-
cích míst č. 450/243, 450/244.

 » RO schvaluje smlouvy na hudební pro-
dukci v rámci akce „Bílovická křižovatka“.

 » RO schvaluje převod finančních pro-
středků ve výši 20.000 Kč na účet DSO 
Časnýř, účel „Pomoc Ukrajina“.

 » RO souhlasí s převodem finančních pro-
středků v rámci kulturní komise. 3.000 
Kč použito na vystoupení divadla Ad hoc 
a dva večery tichých písní.

RADA OBCE 05/22 16.3.2022
 » RO schvaluje smlouvu na servis a čištění 
vzduchotechniky v budově OÚ.

 » RO schvaluje Darovací smlouvu o  po-
skytnutí finančního daru ve výši 100.000 
Kč, příjemce dotace DSO Časnýř na fi-
nancování potřeb pro uprchlíky.

 » RO projednala cenové nabídky na posí-
lení odvodnění ulice Husovy zpracované 
firmou BS-IMEX. Rada obce požaduje 
svolat jednání za účasti projektanta, 
TDI, předsedy komise stavební a vedení 
obce. Po tomto jednání předložit k no-
vému projednání na radu obce.

 » RO bere na vědomí informaci ředitelky 
MŠ Bílovice nad Svitavou o přijímání dětí 
do MŠ od 1.9.2022 na školní rok 2022-
2023 a  kritéria pro přijímání dětí pro 
školní rok 2022-2023.

 » RO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
 » RO projednala prodloužení a zamítnutí 
prodloužení smluv v  domě sociálního 
bydlení na ulici Husova.

 » RO souhlasí s přípojkami inženýrských 
sítí pro budoucí RD na pozemku p.č. 
405 a  pro budoucí dům na pozemku 
p.č. 414/2.

RADA OBCE 06/22 30.3.2022
 » RO schválila vzor Smlouvy o  zajištění 
reklamní činnosti na festival Bílovická 
křižovatka 2022.

 » RO schvaluje zadávací dokumentaci 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce – akce PUMPTRACK.

 » RO nesouhlasí se zveřejněním záměru 
na prodej pozemku p.č. 1092/2 – ostatní 
plocha – o celkové výměře 178 m2, cha-
tová/zahrádkářská oblast Mladova, ve 
vlastnictví Obce Bílovice nad Svitavou.

 » RO nesouhlasí s úpravou parkování na 
části obecního pozemku p.č. 1181/7.

 » RO souhlasí se zveřejněním záměru na 
pronájem části cca 12 m2 z  obecního 
pozemku p.č. 1181/7 – ostaní plocha 
– o  celkové výměře 7654 m2, na ulici 
Polanka.

 » RO souhlasí s  předloženým záměrem 
„novostavba rodinného domu Bezová, 
p.č. 480/176“.

 » RO souhlasí s realizací stavby „Zahrad-
ní domek se saunou a bazénem“ na p.č. 
480/62, 480/63.

 » RO projednala žádost o  vyjádření ke 
stavbě „Rekonstrukce rodinného domu 
Poděbradova 65, Bílovice nad Svita-
vou, p.č. st. 61/2. Rada obce požaduje 
doplnit podélný řez stavby, ze kterého 
budou patrny vzájemné vztahy mezi 
rekonstruovaným domem a sousedními 
objekty (především kulturní dům).

 » RO projednala žádost o  vybudování 
chodníku na ul. Husova mezi domy čp. 
226 až p.č. 310.

 » RO souhlasí s  připojením vodovodní 
a  splaškové přípojky pro rodinný dům 
č.p. 421 na p.č. st. 385.

 » RO souhlasí s  připojením vodovodní 
a  splaškové přípojky pro rodinný dům 
č.p. 176 na ulici Havlíčkova, dotčený 
pozemek obce p.č. 1206/22.

 » RO schvaluje převedení zisků do In-
vestičního (48.303,20 Kč) a rezervního 
(16.097,03 Kč) fondu.

 » RO schvaluje odměnu za 1. čtvrtletí ře-
diteli základní školy.

 » RO schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 5.000 Kč, příjemce Linka 
bezpečí, z.s.

 » RO schvaluje Smlouvu o  poskytování 
služeb eIDAS.

 » RO schvaluje Příkazní smlouvu 1/2022/P 
se společností P.P. Architects s.r.o. na 

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU
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výkon autorského dozoru příkazníka nad 
prováděním stavby „Hasičská zbrojnice, 
Bílovice nad Svitavou“.

 » RO schvaluje rozpočtové opatření č. 
4/2022.

RADA OBCE 07/22 13.4.2022
 » RO schvaluje mimořádnou žádost o pro-
nájem bytu v DPS pro občanku Ukrajiny, 
ročník narození 1941.

 » RO schvaluje vyvěšení záměru na bez-
úplatný pronájem části z pozemku p.č. 
218/5, ostatní plocha o celkové výměře 
1 484 m2, areál sběrného dvora, za úče-
lem zřízení veřejného místa zpětného 
odběru odpadních pneumatik. V areálu 
Ekodvora, vlastník: obec.

 » RO souhlasí s příspěvkem ve výši 25.000 
Kč na opravu příjezdové cesty na ulici 
Havlíčkova.

 » RO schvaluje zhotovení fotografie (dro-
nem), zhotovitel UpVision Czech Repub-
lic, snímky budou zhotoveny v období 
až opadá listí.

 » RO souhlasí s položením kamenů zmi-
zelých ve spolupráci s  organizací Pa-
měť národa.

 » RO bere na vědomí Znalecký posudek 
k  prodeji pozemků parc. č. st. 1560/1 
o výměře 13 m2 pod garáží ev. č. 567 na 

ulici Trávníky a parc. č. st. 1561/1 o vý-
měře 21 m2 pod garáží ev. č. 568.

 » RO projednala koupi pojízdného hliníko-
vého lešení pro údržbu obce a souhlasí, 
že hliníkové lešení zakoupí společnost 
Mlýnský ostrov.

RADA OBCE 08/22 27.4.2022
 » RO schvaluje Smlouvu o zajištění pře-
pravy osob autobusovou linkou 211 
mezi Dopravním podnikem města Brna 
a.s. a Obcí Bílovice nad Svitavou a KOR-
DIS JMK, a.s. Finanční úhrada je pro rok 
2022 stanovena ve výši 684.000 Kč bez 
DPH, do 10.12.2022.

 » RO schvaluje Dodatek č.2 ke Smlou-
vě o  sběru, přepravě a  odstraňování 
odpadu v  obci Bílovice nad Svitavou 
č. 22/21, poskytovatel KTS EKOLO-
GIE s.r.o.

 » RO projednala Žádost o  znovupro-
jednání zvýšení nájemného a  úhradu 
dlužné částky do fondu oprav byt 
č.1C/734/Š. Rada obce potvrzuje svoje 
původní rozhodnutí o výši nájmu.

 » RO projednala cenu za odprodej par-
kovacího místa na ulici Lesní 710 p.č. 
11/81/256.

 » RO schvaluje Dodatek č.1 ke smlou-
vě o  poskytnutí dotaze z  rozpočtu 

Jihomoravského kraje pro „Stav-
ba požární zbrojnice pro HSDH 
Bílovice nad Svitavou“, kterým se 
mění termín pro čerpání dotace do 
30.6.2023.

 » RO souhlasí se stavbou „Bílovice 
n.S., Hradisko, úprava DSNN“, sta-
vebník společnost EG.D.s vedením 
stavby přes pozemek obce p.č. 
1205 dle předložené situace vede-
ní stavby.

 » RO schvaluje dodatek č. 1 se spo-
lečností CAMEA, spol. s r.o., kterým 
se prodlužuje termín údržby staci-
onárních měřičů rychlosti v obci na 
další 4 roky.

 » RO schvaluje založení společnosti 
BnS NET, s.r.o., a dále schvaluje za-
kladatelskou listinu.

 » RO jmenuje prvními jednateli společ-
nosti BnS NET, s.r.o. Mgr. Miroslava 
Boháčka a Ing. Ivana Michalíka

 » RO souhlasí v  souvislosti s  přemě-
nou společnosti Mlýnský ostrov 
s.r.o. ve formě odštěpení sloučením 
s  nástupnickou společností Mlýn-
ské byty s.r.o., schvaluje rozdělení 
pozemků pro účely přeměny, jak je 
navrhováno v  Geometrickém plánu 
č. 2188-78/2022.
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VÝPISY USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KONANÉHO 14.03.2022, 
ZÁPIS Č. 18/2018–2022

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

ZO vzalo na vědomí výsledky prove-
dené fyzické a  dokladové inventury za 
rok 2021.
 » ZO schválilo koupi částí pozemků
 » p. č. 144/1 a p. č. 145 o výměře 52 m2, 
která je geometrickým plánem pro roz-
dělení pozemků číslo 2173-5/2022 nově 
označena jako pozemek p. č. 145/2,

 » části pozemku p. č. 148 o  výměře 
136 m2, nově označena jako pozemek 
p. č. 148/2, pro účely realizace přístu-
pové cesty do chatové oblasti Dolice 
a  k  nemovitostem nacházejícím se za 
vlakovým nádražím, za částku ve výši 
65.800 Kč.
ZO schválilo účelové neinvestiční 

dotace:
1. 250.000 Kč pro Tělocvičnou jednotu 

Sokol na úhradu nákladů spojených se 
zajištěním sportovní a kulturní činnosti 
pro občany obce a mládeže Sokola, na 
údržbu a opravu sportovních areálů, na 
kulturní a společenskou činnost, provoz-
ní náklady, materiální vybavení a údržbu 
oddílu kopané

2. 300.000 Kč pro Římskokatolickou far-
nost na zhotovení okenních rámů do 
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích 
nad Svitavou

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

 » RO schvaluje řádnou účetní závěr-
ku společnosti Mlýnské byty s.r.o. 
za rok 2021 a  návrh jednatelů na 
rozdělení zisku společnosti Mlýnský 
ostrov s.r.o.

 » RO neschvaluje uzavření dodatku, 
kterým by došlo k  prodloužení ná-
jemního vztahu dle nájemní smlou-
vy č. 4/962-H/2020/SB a  smlouvy 
6/962-H/2020/SB.

 » RO souhlasí s účtováním nájemného 
nájemcům s předkupním právem za 
užívání bytu a parkovacího stání u BD 
Lesní 710.

 » RO schvaluje za podmínek přiložené-
ho návrhu smlouvy o prodeji komu-
nikace a  dešťové kanalizace koupi 
místní komunikace, tzv. objektu „SO 
01 Komunikace“ a dešťové kanaliza-
ce, tzv. objektu „SO 02.1 – Kanaliza-
ce dešťová“, které byly postaveny 
v  rámci stavby nazvané „Technická 
infrastruktura pro lokalitu BR12, Bílo-
vice nad Svitavou“.

 » RO projednala zápis komise me-
diální ze dne 12.4.2022 a souhlasí 
s proplacením nákupu knih/pouka-
zů pro vítěze literární soutěže v ZŠ 
Bílovice nad Svitavou v hodnotě do 
1000 Kč.

RADA OBCE 09/22 11.5.2022
 » RO bere na vědomí upozornění na ha-
varijní stav plotu nad trafo stanicí na-
proti Mlýna.

 » RO bere na vědomí Zápis komise soci-
ální a zdravotní.

 » RO schvaluje smlouvu o pronájmu mo-
bilních toalet na akci PÁLENÍ ČARODEJ-
NIC 2022 v lokalitě TRÁVNÍKY.

 » RO nesouhlasí se zveřejněním záměru 
na prodej pozemku p.č. 27/4 – zahrada 
– o  celkové výměře 901 m2, chatová/
zahrádkářská oblast Dolice.

 » RO projednala výsledek šetření ČŠI 
v souladu s § 102 odst. 2 písm.b) zákona 
č. 128/2000 Sb., a na základě doporu-
čených postupů po konzultaci s Českou 
školní inspekcí sděluje, že byla přijata 
opatření.

 » RO souhlasí s  předloženým návrhem 
trasy, po které bude jezdit stavební 
technika při stavbě rodinného domu na 
p.č. 417/10.

 » RO souhlasí s užíváním zakružení poto-
ka Časnýř pro účely napouštění a do-
pouštění bazénu v období květen-srpen 
u RD na ulici Havlíčkova 156, za dodr-
žení podmínek stanovených správcem 
povodí Povodí Moravy a správcem toku 
Lesy ČR.

 » RO souhlasí se stavbou „Bilovice 
n.S., p.č. 756/1, smNN, Hasič.zbroj.“ 
a s umístěním kabelového vedení NN 
a pojistkové skříně na pozemcích ve 
vlastnictví obce p.č. 758/1, 756/1.

 » RO bere na vědomí stížnosti na ne-
dostatečné blokové čistění místních 
komunikací.

 » RO projednala přemístění kontejne-
rového stání u bytového domu Ob-
řanská 593.

 » RO souhlasí se stavebním záměrem 
„Stavební úpravy RD, Teperova 504“.

 » RO souhlasí se záměrem přístřešku 
k  rodinnému domu, Obřanská 598 
na parc.č. 280/4.

 » RO projednala žádost o  souhlas 
s  projektem „Přístavba, nadstavba 
se změnou užívání stavby – Reklam-
ní fabrika s.r.o.“ st. 1877, 954/15, 
954/17.

 » RO bere na vědomí informaci o prázd-
ninovém provozu Mateřské školy Bílo-
vice nad Svitavou.

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

ZPRACOVAL MÍSTOSTAROSTA  
ING . IVAN MICHALÍK 



3. 405.496 Kč pro Žirafu Bílovice z.s. na 
pořízení nového technického vybavení 
centra, dovybavení materiálního zázemí 
centra, realizace akcí pro rodiny s dět-
mi, úklidové služby včetně úklidových 
prostředků, odměnu pro koordinátora 
jednorázových akcí, mzdu koordinátora 
Komunitního centra včetně zákonných 
odvodů + finanční správa

4. 117.000 Kč pro Lužánky – středisko 
volného času na pomůcky, vybavení 
a materiál pro zajištění kroužků a pří-
vesnických táborů, pomůcky, vybavení 
a  materiál a  realizace jednorázových 
a přespávacích akcí, příspěvek na pří-
pravu a realizaci akce pro veřejnost „Bí-
lovický hovnivál“, příspěvek na materiál, 
úpravy a vedení aktivit v objektu mini-
golfu v Bílovicích, příspěvek na pronájem 
prostor SVČ Liška Lužánky

5. 162.000 Kč pro Sanus Brno z.s na zajiš-
tění sociálních služeb pro občany obce 
Bílovice nad Svitavou, na mzdové a pro-
vozní náklady.
ZO schválilo Strategický plán rozvoje 

obce Bílovice nad Svitavou 2022–2027 
a  zařazuje dokument mezi strategické 
dokumenty obce.

ZO schválilo koupi nemovitých věcí, 
a to konkrétně:
 » pozemku p. č. st. 32/2 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 317 m2, jehož 
součástí je stavba v části obce Bílovice 
nad Svitavou, č.p. 443,

 »  pozemku p. č. st. 33 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 16 m2 vše pro účely 
občanské vybavenosti, za částku ve výši 
8.600.000 Kč.
ZO souhlasí se záměrem sdružit se s TS 

HYDRO a  založit společnost za společ-
ným účelem rozšíření infrastruktury obce 
a zavedení optické sítě v obci a pověřuje 
starostu obce k dalšímu jednání ve věci.

ZO souhlasí s  provozováním minibu-
sové linky 211 do 12. prosince 2022 (kdy 
je plánovaný konec vlakové výluky). Dále 
schválilo uzavření smlouvy o zajištění pře-
pravy za cenu 90.288 Kč včetně DPH za 
kalendářní měsíc při zachování současné-
ho jízdního řádu.

ZO souhlasí s podáním individuální žá-
dosti o poskytnutí investiční dotace z roz-
počtu města Brna ve výši 1.800.000, Kč na 
financování stavby parkoviště P+R. K tomu 
byla schválena též příslušná smlouva.
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rozporů a se stanovisky dotčených or-
gánů nebo stanoviskem krajského úřadu

 » vydává změnu č. 2 územního plánu Bí-
lovice nad Svitavou.
ZO v souvislosti s přeměnou rozdělova-

né společnosti Mlýnský ostrov s.r.o., ve for-
mě odštěpení sloučením s nástupnickou 
společností Mlýnské byty s.r.o. schválilo:
 » odštěpení části jmění rozdělované spo-
lečnosti Mlýnský ostrov s.r.o. a

 » sloučení této odštěpené části s nástup-
nickou společností Mlýnské byty s.r.o.
Odštěpená část jmění bude zahrnovat 

zejména pozemky a stavby sloužící k byd-
lení, související smluvní vztahy, finanční pro-
středky určené k rekonstrukci nemovitostí 
určených k bydlení, jakož i související pasiva.

ZO bere na vědomí, že o přeměně spo-
lečností Mlýnský ostrov s.r.o. a  Mlýnské 
byty s.r.o. bude rozhodovat v působnosti 
jediného společníka zúčastněných spo-
lečností Rada obce Bílovice nad Svitavou.

ZO uděluje souhlas s kapitalizací části 
pohledávky, kterou má obec vůči společ-
nosti Mlýnský ostrov s.r.o. z titulu zápůj-
ček poskytnutých v  minulosti uvedené 
společnosti jejími společníky. Kapitali-
zována bude část jistiny pohledávky ve 
výši 9.000.000 Kč k datu zápisu přeměny 
do obchodního rejstříku, a to s účinností 
k rozhodnému dni přeměny. Kapitalizace 
bude provedena tak, že obec převez-
me závazek k  poskytnutí příspěvku do 
vlastního kapitálu společnosti v  částce 
9.000.000 Kč a  tento závazek splní za-
počtením proti uvedené části zápůjčky.

ZO uděluje souhlas s  příplatkem na 
vlastní kapitál společnosti Mlýnské byty 
s.r.o., a  to k datu zápisu přeměny do ob-
chodního rejstříku s účinností k rozhodné-
mu dni přeměny. Příplatek na vlastní kapitál 
v částce 10.000 Kč bude převeden z účtu 
obce na účet společnosti Mlýnské byty s.r.o.

Uvedená rozhodnutí nepředstavují vy-
hrazení si jakékoli pravomoci rady v těchto 
záležitostech.

ZO schválilo založení společnosti BnS 
NET, s.r.o., jak je specifikována v zaklada-
telské listině a dále schvaluje zakladatel-
skou listinu. Přílohou zápisu je koncept 
notářského zápisu o založení společnosti 
s ručením omezeným. Jedná se o založení 
společnosti za účelem zlepšení technické 
infrastruktury obce (optická síť).

ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 

KONANÉHO 25.4.2022, 
ZÁPIS Č. 19/2018–2022

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a určilo za-
pisovatelku, místostarosta přečetl zprávu 
o činnosti rady obce, předseda kontrolního 
výboru přednesl svou zprávu.

MAJETKOVÉ PŘEVODY
ZO schválilo koupi nově vznikajících po-

zemků za podmínek v příslušných kupních 
smlouvách: p. č. 410/5, 46 m2, p. č. 410/4, 
15 m2, p. č. 460/87, 69 m2, p. č. 409/2, 
205 m2, p. č. 409/3, orná půda o výměře 
177 m2, p. č. 406/2, 57 m2, p. č. 406/3, 
44 m2, p. č. 460/88, 19 m2, p. č. 460/89, 1 
m2, p. č. 405/2, 129 m2, p. č. 405/3, 47 m2, 
p. č. 460/84, 111 m2, p. č. 460/85, 94 m2, 
p. č. 403/12, 28 m2, p. č. 403/13, 27 m2, p. 
č. 403/10, 23 m2, p. č. 403/11, 22 m2, p. č. 
403/8, 171 m2, p. č. 403/9, 60 m2, vše na-
cházející se v katastrálním území Bílovice 
nad Svitavou, vše za kupní cenu 500 Kč 
za každý jednotlivý pozemek.

ZO schválilo záměr prodeje parkova-
cích stání u domu č.p. 710 na ulici Lesní 
a k tomu vzorovou kupní smlouvu. Jedná 
se o p. č. 1181/251, 11 m2, p. č. 1181/253, 
11 m2, p. č. 1181/260, 11 m2, p. č. 1181/261, 
11 m2, p. č. 1181/264, 11 m2, p. č. 1181/265, 
12 m2, p. č. 1181/266, 11 m2, p. č. 1181/267, 
11 m2, p. č. 1181/268, 11 m2.

Prodej bude proveden ve prospěch jed-
notlivých nájemníků dle jejich nájemních 
smluv a dle pravidel s odchylkami stano-
venými zastupitelstvem, a  to s využitím 
vzorové „Kupní smlouvy o převodu bytové 
jednotky v bytovém domě Lesní č.p. 710 
a  parkovacího stání“. Cena parkovacích 
stání byla již zastupitelstvem schválena 
na jednání konaném dne 13.12.2021, zá-
pis č. 17/2018-2022, pod bodem č. 10.2.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
5/2022.

ZO schválilo v bodu jednání o změně 
územního plánu rozhodnutí o námitkách 
jednotlivých dotčených vlastníků a dále 
ke změně ÚP:
 » ověřilo, že návrh změny č. 2 územní-
ho plánu Bílovice nad Svitavou není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s  územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem nebo výsledkem řešení 



Od prosince 2021 začala dlouho pláno-
vaná úplná výluka vlakových spojení směr 
Brno a Blansko, spojená s rekonstrukcí drá-
hy, která má trvat minimálně do prosince 
2022. Od prosince by měly už opět jezdit 
vlaky, a to úplně nové regionální soupravy, 
které jsou nyní ve výrobě. Dokončovací 
práce okolo trati by ale měly trvat ještě 
minimálně do konce dubna 202˝3.

Kromě výpadku vlakového spojení bílo-
vičtí občané jako velký diskomfort pociťují 
výrazné množství nákladních automobilů, 
které jsou hlučné a jezdí opravdu mezní 
rychlostí. Zatím se nepodařilo získat ofici-
ální údaje z PČR, jestli náklaďáky dodržují 
rychlostní limity, dle naší OP ale z víkendu 
12.+13.3.2022, kdy byl směrem na Adamov 
zakázán průjezd veškerých aut mimo prá-
ci na stavbě, data na statickém radaru při 

vjezdu do obce ukazují, že 198 aut z 388 
překročilo předepsanou rychlost.

Navíc už teď jsou značně poničeny sil-
nice nejen v Bílovicích, ale i  směrem do 
Brna a na Adamov. Bude vše opraveno? 
Dráhy tvrdí, že ano, starosta doufá, že by 
se s opravami mohla urychlit i plánovaná 
rekonstrukce průtahu obcí s  prioritním 
úsekem od Sokolovny směrem na Adamov. 
Tam si také občané dlouhodobě (nejen 
nyní při výluce) stěžují na bezohledné 
chování řidičů. V  tomto inkriminovaném 
úseku se podařilo alespoň operativně 
posunout semafor, vytvořit koridor pro 
chodce a snížit rychlost už při vjezdu do 
obce na 30 km/hod.

Další věc, kterou občané často kritizují, 
je velké mýcení zeleně okolo trati a nata-
žení nevzhledné černé plachty ve velkých 

úsecích okolo trati. Dráhy tvrdí, že je to 
nutné, aby byla trať bezpečná a na kole-
je při nepřízni počasí nepadaly kusy skal 
a stromy. Černá plachta by údajně měla 
být propustná pro drobnou zeleň typu 
trav, bylin a mechu, takže snad svahy za 
několik let zarostou.

A jaká přinese rekonstrukce pro Bílovi-
ce pozitiva?

V  první řadě přibude nový podchod, 
který zkrátí cestu občanům parkujícím na 
nově vybudovaném P+R odstavném par-
kovišti, které by mělo zachytit většinu aut 
z okolních obcí. S DPMB a krajem probíhá 
jednání o možnosti parkování zdarma pro 
držitele celoročních šalinkaret. Podchod 
vyústí přímo na nástupištích, nebude ale 
bezbariérový. Nově přibude bezbariérová 
rampa u stávajícího tunýlku pod tratí, kte-
rá povede nad parčíkem u nádraží a vyústí 
přímo na nástupiště směr Brno. Bezbari-
érová budou nově také obě nástupiště.

Dále se mírně uleví občanům bydlícím 
na ulici Poděbradova – po celé délce při-
budou protihlukové stěny.

Podařilo se též domluvit, že dráhy za-
financují rekonstrukci povrchu cesty od 
splavu směrem k Novému mostu (na Ada-
mov) na pravém břehu řeky Svitavy. Do-
posud prašná polní cesta se změní v část 
cyklostezky s asfaltovým povrchem. S no-
vou lávkou přes řeku už tak bude v tomto 
úseku okolo řeky chybět jen doprojektovat 
a zrealizovat část plánované cyklostezky 
od nové lávky po splav.

VENDULA BARTÁKOVÁ 

REKONSTRUKCE DRÁHY
ÚSKALÍ A POZITIVA

Budoucí nový podchod pod tratí. 
Foto Vendula Bartáková

Černá plachta okolo kolejí. 
Foto Vendula Bartáková
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TÉMA

MOJE MÍSTA
nejen pro rozjímání

Naše místa jsou téměř vždy spoje-
na s něčím pěkným, co nám život při-
nesl a přináší . Ta místa vůbec nemusí 
být okázalá, ale jsou jenom naše, jsou 
s  námi pevně spojena . Jako hlavní 
téma tohoto zpravodaje jsme úvahy 
o  „našem místě“ zvolili záměrně . Je 
před námi opět léto, nejpůvabnější 
část roku, která by měla být vyplněna 
radostí, úsměvy a štěstím, které sdílí-
me se svými nejbližšími . Čas relaxace, 
odpočinku, čas, který máme pro sebe, 
čas, kdy si můžeme užívat všeho, co je 

na životě pěkné . A tak se odvažujeme 
vyslovit přání, zkuste se zamyslet nad 
tím, které místo je tím „vaším místem“, 
a čím vším pro vás je .

Nedá mi to na tomto místě nenapsat 
pár slov o mé nedávné osobní zkušenos-
ti . V sobotu před Velikonoční nedělí mi 
zcela neočekávaně zavolali moji kamará-
di z ulice ve vesnici, kde jsem prožil celé 
dětství až do dospělosti . “Přijeď v neděli 
po obědě, projdeme se po známých mís-
tech a zavzpomínáme .“ Bylo to vskutku 
nečekané, ale velmi milé překvapení . 

Vzal jsem fotoaparát a jel jsem do svého 
rodného Medlova . Na smluvenou hodinu 
a dohodnuté místo nikdo nepřišel . Ano, 
mohl jsem jít na tu naši ulici a zaklepat 
na dveře s otázkou, tak kde jste? Učinil 
jsem pravý opak . Zamknul jsem auto, 
vzal fotoaparát a zamířil jsem do polí, 
směrem k řece, do míst, kde jsme mí-
vali naše pole a pak se dvě hodiny tou-
lal kolem řeky Jihlavky a vzpomínal, co 
všechno jsem tam se svými kamarády 
prožil . Na modré obloze svítilo dubnové 
slunce, byla to překrásná neděle . Nikam 
jsem nespěchal a nikoho jsem nepotře-
boval mít blízko sebe . Vzpomínky mi 
hlavou běžely jako film a já se jen tiše 
usmíval . Bylo to neplánované, spontánní 
a neuvěřitelně krásné . Doma se mě man-
želka ptala, jak bylo . Odpověděl jsem, 
že sice nikdo nepřišel, ale že jsem právě 
prožil jednu z nejpěknějších chvil svého 
života . Byl jsem na zapomenutých mís-
tech mého mládí .

PAVEL KOVÁČ 

V rámci Tématu „moje místa“ mě pře-
mluvil šéfredaktor zpravodaje Pavel 
Kováč, ať napíšu něco o své zahradě… 
Chabě jsem se bránila, ale na druhou 
stranu jsem cítila trošku hrdost – naše 
zahrada získala nedávno plaketku „Pří-
rodní zahrada“ udělovanou ekologic-
kým institutem Veronica, tak proč ji 
trochu nepřiblížit i vlastním sousedům . 
Protože o naší zahradě bych nadšeně 
dokázala vyprávět hodiny, nevěděla 
jsem příliš, jak vlastní prožitek přiblí-
žit, a tak jsem požádala Pavla, aby mi 

zahrada, kam chodily moje prababička, 
babička i maminka téměř denně, proto-
že u  domu na Husovce vlastní zahradu 
neměly. No a  já jsem zde trávila „chvíle 
u babičky“ od mala.

Byla součástí pozemku s domem, do kterého 
jste se nastěhovali?

Ne, dům jsme stavěli teprve před pěti 
lety, ale chtěli jsme, aby „zapadl do zá-
stavby“ a vypadal, jako by zde byl „od-
jakživa“, což se myslím povedlo. Moje 
priorita byla i při výstavbě ponechat ma-
ximum původní flory. Když firma řekla, že 

MÝM MÍSTEM JE NAŠE ZAHRADA
poslal nějaké otázky/osnovu, které 
by čtenáře mohly zajímat a čeho se 
chytit .

Jak jste zahradu získali?
Musím říct, že moje zahrada je oprav-

du „moje místo v Bílovicích“, moje srdeč-
ní záležitost, rodinné dědictví. Pozemek, 
na kterém je vybudována, koupil už můj 
pradědeček jako pole, na němž vysázel 
jabloně a  další ovocné stromy a  založil 
tak vlastně nejprve sad, poté zahradu… 
Nejstarší stromy mají určitě přes 60 let, 
možná i více. Postupně se ze sadu stala 
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„ta bříza před vjezdem se musí skácet“, 
můj argument byl, že tu břízu babička 
sázela, když jsem se narodila, tudíž bří-
za zůstane a basta – posunoval se vjezd 
na pozemek.

Jak byla udržovaná, jak vypadala, jaký měla 
charakter: ovocný sad, pole, zeleninová za-

hrada, jinak?
Jak jsem již naznačila, původně to bylo 

pole, potom sad, potom zahrada – zele-
nina, louka, stromy, keře, udržovaná byla 
celou dobu, měnilo se jen nářadí a členo-
vé rodiny. 

Co vás vedlo k  rozhodnutí vytvořit si vedle 
domu přírodní zahradu? Zachování rostlinných 

druhů, stromů, hmyzu, volně žijících živočichů…
V podstatě jsme pokračovali v odkazu 

babičky, jen jsme zrušili pesticidy, chemic-
ké hnojení, přestali jsme udržovat „anglic-
ký trávník“, dosadili postupně mnoho růz-
ných druhů dřevin i bylin, doplnili o další 
nádrže na dešťovku, takže prakticky veš-
kerá voda se vsakuje na pozemku nebo 
je využívána na zalévání a splachování na 
WC. Přidali jsme ubytování a krmení pro 
hmyz, ptáky, ježky. Cíleně jsem třeba na 
pozemek před plot směrem k silnici, který 
je také náš, ale už „volně přístupný“, vy-
sázela divoké keře, nechávám tam i luční 
květiny, či občas nové druhy pěstuji na 
„experimentální louce“.

Bylo to rozhodnutí, které odpovídá životnímu 
stylu vaší rodiny?

Ano, dům jsme stavěli v pasivním stan-
dardu – tedy s téměř nulovou spotřebou 
energie, ale zároveň tak, aby nás to nijak 
neomezovalo. Navíc jsme přidali zelenou 
střechu a využití dešťové vody v domě. 
Úplně jsme třeba zavrhli zavedení plynu, 
což se ukazuje nyní být strategické roz-
hodnutí. Stejně tak konceptem zahrady 
jsme postupně dospěli k tomu, že chceme, 

aby výpěstky byly bez chemie, aby si na 
nich pochutnali i  další živočichové, aby 
se nejen nám, ale i jim na zahradě líbilo. 
Pravda, třeba krtek se k  nám stěhovat 
nemusel, ale válku s ním nevedeme. Moje 
heslo pro život v našem domě i na zahra-
dě by se dalo shrnout jako 4E: ekologicky, 
ekonomicky, efektivně, esteticky.

Jaké benefity vám tato zahrada přináší?
Přináší radost. Je nádherně pestrá, 

plná života, ale zároveň klidu. Protože 
pracuji hlavou, chodím si prací na zahradě, 
ale i procházkou po ní, hlavu vyčistit. Dal-
ší věc je pak radost z úrody, kdy chodíme 
a zobeme, uskladníme na zimu, přebytky 
věnujeme rodině nebo je i prodáváme – 
většinou přátelům a známým za symbo-
lické ceny či vyměňujeme za jiné suroviny. 
Velmi výjimečně nabízím třeba i na bílo-
vickém facebooku, pokud se stane, že je 
něčeho opravdu moc.

Co říci závěrem? Možná, že příroda 
zvládne hodně, ale člověk by jí měl vě-
novat trochu pozornosti… ona si bez 
nás poradí, my bez ní ne. Neberme proto 
vždy to nejjednodušší a nejlevnější jako 
to nejlepší řešení – v  budoucnu nás to 
může přijít draho. Začněme u sebe a své-
ho okolí, když půjdeme příkladem, snad 
se chytnou i další!

VENDULA BARTÁKOVÁ 

Miluju jaro... v pozadí zelená střecha 
na části domu. Foto V. Bartáková

Mix různých druhů bylin na jednom záhonu je jed-
ním ze znaků přírodní zahrady. Foto V. Bartáková
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Moje nejoblíbenější místo je vrba za My-
slivnou lišky Bystroušky. Když se vydáte 
u myslivny do lesa, zanedlouho dojdete 
k naší vrbě. Pojmenovali jsme ji Hortenzie, 
protože jsem v tu dobu, kdy jsme u ní byli 
poprvé, četla knihu jménem Hortenzie Ma-
linová. Oblíbili jsme si ji, protože se na ni 
dobře leze. Je totiž částečně zlomená, ale 
stále je blízko potůčku. Vždy, když jsme 
u Hortenzie, tak si lehnu na mé oblíbené 
místečko. Chtěla bych k Hortenzii chodit 
častěji nebo u ní bydlet.

LEONTÝNA KRÁLOVÁ, IV . C 

Moje nejoblíbenější místo v  Bílovicích 
je škola. Tato škola není ničím výjimečná. 
Jsou tu šatny, jídelna, tělocvična… prostě 
škola jako každá jiná. Ale ta nejvýjimeč-
nější věc na naší škole jsou moji přátelé, 
a skvělá paní učitelka a také paní vychova-
telka. Také máme hodného pana ředitele. 
Zkrátka, nezáleží na tom, na jakém místě 
právě jste, záleží na tom, jací jsou tam 
lidé a přátelé.

EMA DRAŽILOVÁ, III . B 

Moje oblíbené místo je knihovna. 
Knihovna je moje oblíbené místo, proto-
že tam je ticho, hezká vůně knížek, je tam 
koutek, kde si můžete číst, také je tam 
hodně knih, takže mám hodně na výběr, 
můžu si tam půjčit také knihu po škole, 
když čekám na autobus. Tak, když mají 
otevřeno, tak si tam můžu zajít, přečíst si 
knihu a pak jít na autobus.

ELLA SZABOVÁ, IV . C 

Místo, které bych vám rád popsal, je 
les, patřící mé rodině. Není to les moc 
velký, ale zato je na dnešní dobu velice 

pestrý, obsahující mnoho druhů stromů. 
K lesu vede přístupová cesta přes louku. 
Z kraje nás les vítá mohutnými statnými 
duby a působí majestátným dojmem. Vždy 
ve mně tento pohled vyvolá pocit poko-
ry a zároveň i hrdosti, že o tento kousek 
přírodního bohatství mohu pečovat. Když 
však vstoupím hlouběji, les působí spíše 
uklidňujícím dojmem.

Střídají se zde smrky a borovice s jedle-
mi a břízami, tu a tam se objeví olše, a do-
konce i několik planých třešní. Vždy zpo-
malím chůzi a koukám, jestli zde přirozeně 
nezačal růst nějaký další strom. Takový 
nový mladý stromek pak raději oplotíme, 
abychom ho ochránili před okusem lesní 
zvěře. Až na druhém konci lesa se nachází 
několik vysokých lip, které se snaží přerůst 
všechny stromy v okolí a pochytat tak co 
nejvíce slunečních paprsků. Celým lesem 
prochází tenká pěšinka, která vede kolem 

pramene, na kterém můj otec před dvaceti 
lety vybudoval kamennou studánku. Je to 
krásné místo k relaxaci.

JAN BERÁNEK, VIII . B 

Na lesní cestě, po které můžete běžně 
chodit, nejsou jen lesy a louky kolem, ale 
když se vám v ten jeden krásný jarní den 
zachce jít do lesa, podívejte se na tu krá-
su uvnitř. Dají se v něm najít i místa, která 
žijí přírodou a bují životem. Jedno takové 
místo jsem objevil i já. V ten den, kdy jsem 
byl sám se sebou, nevěděl jsem, kam za-
vítám, ale i tak jsem vyrazil.

Procházel jsem cestami kolem potůčků 
a  studánek, až jsem narazil na rozcestí, 
kde se cesta rozdělovala do dvou. Jedna 
cesta pokračovala dál pokrytá drobnými 
kamínky, druhá vypadala zapomenutě, 
jako by se úplně ztrácela a  nikdo na ní 
dlouho nenarazil, byla dlážděna mechem 
a pokrytá jemnou trávou, která hladila po 
nohách. Všude kolem ní se každým pohle-
dem objevovaly další květy fialek, pomně-
nek a dalšího lesního kvítí. Rozhodl jsem 
se po ní vydat, cestou mě provázel zpěv 
ptáků, kteří jako by se rozpovídali při mých 
prvních krocích. Došel jsem až na palouk 
v hustém lese, pode mnou byl pořád ten 
měkký mech. Na obloze nebyl ani mráček 
a sluníčko prosvítalo lesem. Vítr česal trá-
vu a rozhýbával stromy, které spolu tan-
čily. Sedl jsem si do mechu a užíval si té 
krásy kolem sebe.

LUKÁŠ SKOUPÝ, VIII . B 

OBLÍBENÁ MÍSTA
ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
Celkem jsme dostali více než dvacet textů, z nichž jsme vybrali pro zveřejnění 
těchto šest . Texty žáků nebyly redakčně upravovány, kromě drobných korektur 
pravopisu . Slova a slovosled zvolený žáky byl ponechán .

Řeka Svitava vytváří malebná zákoutí ideální 
pro rozjímání i odpočinek. Foto M. Boucník



Vnořte se do hlubin bílovického rybní-
ka. Na první pohled je to obyčejný rybník 
s neprůhlednou vodou, ale po chvíli po-
bytu u té zelenohnědé vody se váš názor 
změní. Je to rybník, na kterém jsem chy-
til svého prvního kapra, ve kterém jsem 
se jako malý koupával a  hledal v  jeho 
okolí houby. U přístupnějšího břehu sto-
jí molo a nad ním roste mohutný strom. 
Před deštěm se tu lze schovat v malém 
dřevěném přístřešku s dvěma lavičkami. 
Rybníčkem protéká potůček, který dál 
pokračuje skrz mohutnou hráz až do řeky 
Svitavy. Na protějším břehu za malými 
stromy vykukuje dřevěný vodník. K ryb-
níku se dá dojít jak z Brna od Klajdovky, 
tak z Bílovic. I dnes na tento rybník rád 
vzpomínám a  mám dobrý pocit, když 
k němu jdu relaxovat.

JINDŘICH NIVNICKÝ, VIII . C 

My všichni, kteří právě čteme toto číslo 
Bílovického zpravodaje, máme k Bílovicím 
nad Svitavou nějaký vztah. Naše životy se 
propojily s tímto místem na Zemi. Jak se to 
stalo? Co nebo kdo nás s ním spojuje? Proč 
právě tady? Každý z nás má svůj příběh.

Cesta každého jednoho z nás byla jiná. 
Ať už zde vyrostl v domě svých předků 
anebo při „náhodné“ návštěvě zahořel 
k tomuto kraji láskou. A zůstal. Anebo na-
opak zůstat nechtěl, ale z nějakého důvo-
du potřeboval, musel. Ale pro mnohé z nás 
to bylo úplně jinak… Proč tedy právě tady 
a teď na tomto místě naší planety žijeme? 
To víme jen my sami.

Mě například přidržel na tomto místě 
strom. Tedy Strom. Věřili byste?

Kdo ví, co by se stalo, kdybych se jedno-
ho dne nebyla rozhodla pro záchranu jed-
noho stromu. S plným vědomím překážek 
a těžkostí, které na mě na té cestě čekají. 
Ale ten Strom stojí a je krásný. A také kvůli 
němu jsem tu i já.

Ale od začátku. Kdysi v  dětství jsme 
v jedné ze tříd základní školy dostali téma 
pro domácí slohovou práci. Téma znělo: 

Můj strom. Vzpomínám si, že když jsem 
později doma nad tím zadáním seděla, 
cítila jsem prázdnotu a smutek. Vyrůsta-
la jsem v paneláku na obrovském sídlišti 

krajského města až na druhém konci re-
publiky. Ten kraj kolem města byl snad 
krásný, ale pro malé dítě ze sídliště bylo 
do přírody daleko. Žádný svůj strom jsem 

NAŠE MÍSTO NA ZEMI

Jezírko na Kuním potoce nedaleko Myslivny 
Lišky Bystroušky. Foto H. Rinaglová

s  L e n k o u

Bylinkovázastavení
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neměla. Z nevelkých pásů trávy mezi be-
tonem se sice sem tam něco jako stromek 
dralo, ale větve byly polámané od náporu 
dětí všeho věku. Z mladých stromků zů-
stávala většinou jen torza, která neměla 
sílu dospět.

Seděla jsem tenkrát nad tím úkolem 
v bytě našeho paneláku a srdce mi plaka-
lo. Celou slohovou práci jsem si vymyslela. 
Ale právě tehdy moje srdce zatoužilo „mít 
svůj strom“. Pamatuji si na to mnou do hlu-
bin vesmíru vyslovené přání velmi dobře.

V tomto ohledu máme tady v bílovickém 
kraji světa štěstí. Stromy nám tu mávají 
na pozdrav každý den, stačí jen zvednout 
hlavu! Ptáci v jejich korunách nás prováze-
jí snad po celý rok. Síla těch stromových 
osobností, které nás obklopují, je nádher-
ná. A  energie čerpaná z  jejich blízkosti 
nám může být kdykoliv posilou.

Naši předkové si stromů i  lesů velmi 
vážili. A  to nejen kvůli dřevu. Věděli, že 
stromy jsou zdrojem mnoha blahodárných 
látek a uměli z nich s pokorou čerpat. Ať 
už se jedná o plody stromů, ale také listy 
(bříza, líska, ořech královský,…), mladé 
výhonky jehličí (smrk, borovice,…), kůru 
(dub, olše, vrba,…),květy (lípa, ovocné 
stromy,…), pupeny (nakládané do alkoholu 
a využívané jako tinktura), mízu (bříza,…), 
pryskyřici jehličnanů, či vůně (šeřík,…).

Že stromy mezi sebou komunikují a spo-
lupracují nejen nad zemí, ale především 
pod jejím povrchem, je prokázané již 
dlouho. Ale mohou stromy komunikovat 
i s lidmi? Jsem přesvědčená, že pokud se 
lidské srdce ztiší a naslouchá, promlouvají 
nám do duše velmi hluboce.

Naše planeta se mnohokrát otočila 
kolem svého Slunce, než se jedno dáv-
né dětské přání dočkalo svého naplnění. 
Ten můj strom se objevil zde v Bílovicích 
a byla to láska na první pohled. Byla jsem 
u toho, když mu hrozilo skácení. Nakonec 
zůstal. Naše cesty se spojily a od té doby 
je mou kotvou a  jeho koruna domovem 
srdce. Ano, někdy si přání počká i třicet 
let, než nám v  pravou chvíli ukáže, že 
zázraky se dějí. A to je vlastně můj bílo-
vický příběh.

A jaký je ten váš…?

S láskou a pokorou k tomuto kraji,
LENKA ŠICNEROVÁ 

bylinkalenka.cz

Napsat k tématu tohoto zpravodaje 
o místech, která mě v Bílovicích něja-
kým způsobem zaujala nebo na která 
mám zajímavé vzpomínky, znamená 
zalistovat v paměti a popřemýšlet, co 
by vás, čtenáři, mohlo zaujmout.

Jedno místo mě napadá a  je pro 
mě nějak magické. Nevím proč, ale 
vždycky mně vytanulo na mysli, když 

se řeklo „domov“, i  když domov byl 
i  u  nás doma, školka, škola, dědina 
s obchody, kamarádky atd. V sídlišti 
Na Nivách je jedna z ulic pojmenová-
na „Nad Borešovou“. Název je podle 
nedaleké lokality zvané Borešová, což 
je široký svah směrem od sídliště do 
údolí potoka Melatína, a to je to mé 
magické místo. Borešová mě vždyc-
ky tak nějak přitahovala a mám stále 
v paměti, jaké to tam bylo v někdejší 
podobě. Kdo to tam neznáte, dopo-
ručuji udělat si tam příležitostně pro-
cházku. Dnes je to tam jiné než před 
léty, kdy tam byl snadný přístup ze 

shora i ze zdola. Byla to stráň s ovocný-
mi stromy uprostřed s cestičkou, kterou 
mohl kdokoliv projít. Prošel sem tam ně-
kdo, žádné procesí. Někdy se procházelo 
vysokou trávou s lučními květinami, jindy 
posečeným svahem. A bylo tam nádher-
ně, to je i dnes.

Další příjemné místo, kde se říkalo 
„U  Třešní“, bylo nedaleko od naší ulice 

a  vedla tudy cestička nahoru směrem 
k lesu. Byly tam čtyři velké stromy, kolem 
nich jsme chodívali jen tak se projít nebo 
proběhnout, ale v době zrání třešní jsme 
tam na ně chodili. Nevím, komu ty stromy 
patřily, ale nestalo se, že by nás někdo 
zahnal. Vzpomínám, že jednou se tam 
sešla velká parta milovníků třešní, menší 
děcka, ale i dospělejší a že jedna z dívek 
měla pěknou hromádku třešní za tričkem, 
odkud si je výstřihem brala a  pojídala, 
všichni z toho měli legraci. To tričko pak 
asi nebylo k vyprání. Stromy tam dávno 
nejsou, ale jedna z ulic na Nivách se jme-
nuje „Ke Třešním“.

Dnešní podoba sadu na Borešové ne-
daleko lokality Na Nivách. Foto dwgd

DROBNOSTI
ZE VZPOMÍNEK
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V měsíci květnu jste měli možnost se 
zastavit a začíst se do desítek básní. 
Na Těsnohlídkově náměstí totiž roz-
kvetly stromy plné poezie, Básníkovníky. 
Spodní větve těchto stromů, lemujících 
náměstí, byly ověšeny básněmi žáků 
druhých až devátých ročníků. Zadání 
bylo společné – láska. Zatímco někteří 
popisovali lásku k mamince, ke zvířatům, 
sportu, žáci ze starších ročníků už se 

CYKLUS LÁSKY 
kráceno (žák 9 . třídy)
Láska je spojení dvou lidí,
kteří svět podobně vidí.
A doufají, že to nevyprchá 
časem,
I když se jeden na druhé-
ho ohradí hlasem.

VOLEJBALOVÝ ZÁPAS
(žákyně 7 . třídy)
Postavení šest na šest,
Nám diváci drží pěst.
Rozhodčí už píská start,
dnes to bude vážně hard!
Odpaluji první míč,
Klára pro něj běží pryč.
Vybírá jej ale bagrem,
všichni hnedka k zemi 
padnem´.

A teď míč už letí přes,
dej si bacha, jen se třes.
Vybere to nahrávačka,
pro ni je to prostě hračka.

Špatné bloky, prudká smeč,
prohráli jsme, tak nebreč!
Vítěz dostal velkou dortu,
A nám zbyla láska k sportu.

PRO MÁMU 
(žákyně 2 . třídy)
Moje milá maminko, 
moc ráda Tě mám.
Pro Tebe i růžičku
z lásky udělám. 

MAMINKA 
(žák 3 . třídy)
Maminko má milá
ty jsi moje hodná víla.
Každý den mi pomáháš
A pořád mě ráda máš.
Když se na mě usměješ,
vždycky mě tím zahřeješ.
Ty mě ze všech nejlíp 
znáš,
zranění mi pofoukáš.
Mám tě ze všech nejradši,
jsi mému srdci nejdražší.

KLID V DUŠI 
(žákyně 8 . třídy)
Sedí v parku pán a paní,
vlasy stříbrem protkané,
vrásky jim jsou drahou 
daní
za vzpomínky nabrané.

Přesto sedí spokojeně
kolem sebe šíří klid,
jejich duše propojené
nic nemůže rozptýlit.

vyznávali z prvního zamilování. I přes to, 
že zpracování bylo různé (někteří využí-
vají ironii, nadsázku, někteří něžná slo-
va), básně mají společné motto: Láska je 
ten nejintimnější pocit, který je smyslem 
a motorem našeho života. Pokud jste se 
nestihli do básní začíst, nabízím ukázku 
těch nejzdařilejších.

HANA ONDRIKOVÁ
ZŠ BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

Třetí moje vzpomínka se týká žebříku, 
tzv. dvojáku, který jsme svého času my, 
děcka ze sousedství, využívaly. Jednalo 
se o sousedství přes oplocené pozemky 
s  rodinnými domy a  zahradami, přístup 
k nim však byl každý z jiné ulice, a tak jsme 
si tím dvojákem zkrátili cestu k sobě přes 
plot. Nějakou dobu nám to rodiče trpěli, 
a tak jsme si mohli různě hrát – tu u nás, 
tu u nich, jindy na ulici.

A když jsem u toho sousedství, tak se 
přede mnou jakoby rozvíjí děj filmu, jak 
domy postavené ve čtyřicátých letech mi-
nulého století doznaly do dnešní podoby 
řadu změn, byly postupně zmodernizo-
vány uvnitř a jejich současným vzhledem 
i okolím by původní majitelé byli nejspíš 
dost překvapeni. Jak jinak, život jde dál 
a  lidé si své bydlení a  okolí zvelebují, 
přizpůsobují svým představám, zájmům 
a módním trendům. Jeden známý mého 
otce řekl: „Pod každou střechou je román“. 
Mě toto vyjádření životních příběhů lidí 
v  každém domě nějak zaujalo. A  tak se 
zmíním o jednom dalším sousedství, kde 
bydlel s  rodiči a  sestrou chlapec o  rok 
starší než já a  samozřejmě jsme spolu 
kamarádili. Nevím proč, rodina se ještě 
v  našem útlém věku odstěhovala a  pak 
tam bydleli další, další a další obyvatelé, 
celkem sedmkrát se změnili majitelé nebo 
nájemníci. I já jsem tam s mými dětmi pět 
let bydlela. Zato u sousedů z druhé stra-
ny bydlí již čtvrtá generace jedné rodiny. 
Takže nejen lidé, ale i  domy mají různé 
osudy a  jak se někdy říká: „Ty stěny by 
mohly vyprávět!“

To byly vzpomínky a teď něco ze sou-
časnosti. Přitahuje mě zahrádka u domu, 
kde je stále co vylepšovat, někdy pose-
dět s návštěvou. Péči o zahrádku zvládám 
s obtížemi, patřím dávno do skupiny se-
niorů, ale baví mě to a sem tam se najde 
nějaká pomoc. Chci, aby kolemjdoucí lidé 
měli z  pohledu za plot příjemný pocit. 
Procházíte-li Bílovicemi, víte, že některé 
zahrádky jsou dlouhodobě neudržované, 
a to je škoda, je to však především nedob-
rá vizitka majitelů.

Díky zvolenému tématu zpravodaje jsem 
si připomněla těchto pár událostí, mohla 
bych pokračovat, ale nechám už prostor 
dalším pisatelům pro jejich, jistě zajíma-
vé, příběhy.

OLGA UHROVÁ 

BÁSNÍKOVNÍKY

Básníkovníky. Foto Hana Ondriková



O stravě nejmenších dětí rozhodují je-
jich rodiče a je důležité vést je ke zdravé-
mu životnímu stylu. Rodina je pro dítě pri-
mární skupinou, což znamená, že přejímá 
většinu jejích návyků a postojů.

Náš kolektiv zaměstnanců dlouhodobě 
pracuje podle metodiky „Podpora zdraví 

v mateřské škole“. A jaké jsou její prostřed-
ky k zajištění správné výživy dětí?

Dětská strava v mateřské škole by měla 
být pestrá, vyvážená a plnohodnotná, od-
povídající biologickým potřebám vyvíjející-
ho se dětského organismu. Má obsahovat 
hodně ovoce a zeleniny, zejména syrové, 

dostatek mléčných výrobků, libového 
masa, ryb, drůbeže, luštěnin, obilninových 
výrobků a  vhodných tekutin, které jsou 
k dispozici po celý den. Je důležité u dětí 
respektovat individuální potřebu jídla, 
závislou na konstitučním typu, zdravot-
ním stavu dítěte a tělesné aktivitě. Kluci 
i  holčičky by měli mít možnost zvolit si 
množství jídla. Paní učitelky by si jich měly 
všímat, zda opravdu jedí a dostatečně pijí. 
Měly by je vést ke kulturním a hygienic-
kým návykům. Časový odstup mezi ranní 
přesnídávkou, obědem a odpolední svačin-
kou by neměl přesáhnout vždy tři hodiny.

V  bílovické školce je rozmanitost jí-
delníčku nutností a samozřejmě vždy se 
zřetelem na zásady správné výživy a pl-
nění výživové pyramidy zdraví. Stravování 
umožňuje chlapcům i děvčatům ochutnat 
i jiné potraviny, jako jsou například – jáhly, 
pohanka, kuskus, bulgur, tarhoňa, cizrna, 
špalda, chia semínka. Zařazujeme pra-
videlně i  ryby – například losos, mořská 
štika, okoun, tuňák. Využíváme sezonní 
potraviny. Nevaříme z polotovarů. A pro-
tože se jí i očima, máme radost, když nám 
paní kuchařky pokrmy ozdobí. Každodenní 
součástí dětských jídel je nakrájené ovoce 
a zelenina, při obědě máme například jako 
přílohu míchané luštěninové nebo zeleni-
nové saláty, kompoty.

Nacházíme možnosti, jak děti motivovat 
k ochutnávání nových jídel, které nezna-
jí. A to pomocí motivační hry „Co dokáže 
knoflík“, kterou zařazujeme vždy v druhé 
polovině školního roku. Děti získají knof-
lík, pokud ochutnají nebo sní podávanou 
stravu. Na konci školního roku nasbírané 

O STRAVOVÁNÍ DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na počátku měsíce dubna 2022 
byly zveřejněny INFORMACE O PŘIJÍ-
MÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 
1 .9 .2022 . Velká část zájemců využila 
Dne otevřených dveří v naší školce . 
Rodiče s  dětmi si prohlédli vnitřní 
prostory budovy i školní zahradu . Na 
chvíli byli součástí dění v  jednotli-
vých třídách . K 6 .5 .2022 jsem přijala 
celkem 45 žádostí o umístění kluků 
a holčiček .

Novinkou v  tomto školním roce je 
vyhlášení Zvláštního zápisu pro děti 
z Ukrajiny na školní rok 2022–2023, kte-
rý probíhá ve všech školách v období od 
1.6. do 15.7.2022. Přesné a podrobné in-
formace o průběhu v naší mateřské škole 
jsou zveřejněny na www.msbilovice.eu 
a také na webu Obce Bílovice nad Svi-
tavou a veřejných vývěskách.

Pokud se případně ještě uvolní dal-
ší místa pro děti v  mateřské škole, 

nabídnu je novým uchazečům v letním 
období nebo i v průběhu nového škol-
ního roku.

Všem odcházejícím chlapcům a děv-
čatům po letních prázdninách do zá-
kladní školy i do přípravné třídy přeje-
me radostný přestup, hodně kamarádů 
kolem sebe a my se už těšíme na nové 
ratolesti, které přivítáme 1.9.2022 v naší 
školičce.

JIŘINA ŠUBRTOVÁ, ŘEDITELKA MŠ . 

ZÁPIS DO MŠ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
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knoflíčky vymění na třídním jarmarku za 
malé dárky – omalovánky, pastelky a další 
maličkosti. Do hry samozřejmě nenutíme.

V minulém školním roce jsme na školní 
zahradě vytvořili pro všechny děti z jed-
notlivých tříd vyvýšené záhony, na kterých 
pomáhají s pěstováním bylin a zeleniny. 
Vyzkouší si, kolik to dá práce něco vy-
pěstovat. Učí se sázet, okopávat, zalévat, 
a nakonec si na tom pochutnají.

Velice oblíbené jsou u dětí činnosti, kdy si 
samy pro sebe mohou připravovat ovocné 
nebo zeleninové saláty, mazat pomazánky 
na svoje pečivo, vytvářet ovocné záviny 
z  listového těsta, vykrajovat z  lineckého 
těsta různé tvary a další činnosti. Baví je krá-
jet, loupat, strouhat, mazat, míchat, zdobit. 
Nebojte se, dbáme o bezpečnost a hygienu 
u těchto aktivit! Děti tak rozvíjí smyslové 
vnímání prací s  reálnými potravinami. To, 
co si připraví, si také s velkou radostí sní!

Umožňujeme stravování dětem s dietou. 
Chceme pomoci. Vždy záleží na společné 
domluvě s rodiči.

Podporujeme děti v samostatnosti – po-
stupně se učí návykům vytvářet estetické 
a kulturní prostředí u svého stolku, vybí-
rají si očima velikost porce jídla a starší 
děti se učí jíst příborem, samozřejmostí je 
i přidávání stravy. K jídlu si mohou vybrat 
z více druhů nápojů – bylinkového čaje, 
kohoutkové vody, ovocného džusu, a  to 
je součástí pitného režimu po celý den.

JIŘINA ŠUBRTOVÁ, ŘEDITELKA MŠ 

Dne 4.5.2022 byl pro děti v  rámci 
„Projektového dne ve výuce“ připraven 
ve spolupráci s Mysliveckým spolkem 
v Bílovicích nad Svitavou environmen-
tální program o zvířátkách, která mo-
hou děti vidět v lese a přírodě okolo.

Pro předškoláky byla cestou k bílo-
vické hájovně připravena stopovaná, 
s plněním úkolů.

Děti byly namotivovány dopisem, 
který napsala zvířátka z lesa, a po ces-
tě vyznačené šipkami a fáborky plnily 
vědomostní úkoly, které jim zvířátka 
nachystala.

Zajíček dětem vymyslel úkol zazpívat 
písničku nebo říct básničku o zajíčkovi 
a zaskákat si jako opravdové zvířátko.

Beruška chtěla vědět svoje pravé 
jméno, kolik má na sobě teček a děti 
měly za úkol ji nakreslit.

Medvídek chtěl vědět, která zvířát-
ka v zimě spí a poté měli kluci a holky 
zkusit postavit z  přírodnin domeček 
pro živočichy.

Veverka si připravila poznávací úkol. 
Nachystala obrázky stromů, listů a je-
jich plodů. Děti měly tyto obrázky 
správně seskládat a potom se podí-
vat po okolí, jestli některý ze stromů 
v blízkosti nenajdou. Myška dala dě-
tem za úkol najít její ztracená myšátka 

a všechny je spočítat. Poslední úkol si 
nachystala moudrá sova, která chtěla 
u předškoláků prověřit znalosti o lese. 
Děti měly vymyslet alespoň tři slova 
na danou hlásku (název houby, stromu, 
rostliny, plodu nebo zvířete).

S  posledním úkolem už jsme byli 
téměř u  cíle cesty a  přesunuli jsme 
se k chaloupce pod hájovnou, kde už 
na nás čekali myslivci. Ukázali a po-
jmenovali nám na obrázcích zvířata, 
která můžeme v  okolních lesích uvi-
dět, vysvětlili, čím se živí, kdy a kolik 
mívají mláďat, jak se o  ně myslivci 
starají v zimě. Chlapce nejvíce zajíma-
la myslivecká zbraň. Mohli si prohléd-
nou parůžky srnečků, jelena a daňka. 
Zpestřením programu byla i  přítom-
nost loveckého psa a  příběh o  jeho 
boji s divočáky.

Na závěr se chlapci a děvčata mohli 
zeptat na to, co je o životě volně žijí-
cích tvorů a lese zajímalo.

I když nám cestou chvilkami poprcha-
lo, nic nás neodradilo projít celou trasu. 
Prošli jsme se krásnou jarní přírodou.

Touto cestou chceme poděkovat 
panu Karlu Bednaříkovi, který nám po-
mohl celou akci připravit.

LENKA ČERNOHLÁVKOVÁ,  
UČITELKA MŠ 

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Projektový den MŠ s bílovickými  
myslivci. Foto Lenka Černohlávková



Naše škola se zapojila do projektu Post 
Bellum, který mapuje příběhy pamětníků, 
shromažďuje vzpomínky účastníků na růz-
ná období minulého století. V rámci tohoto 
projektu jsme oslovili paní Ludmilu Pecho-
vou, rozenou Škaroupkovou, jež zažila dru-
hou světovou válku a byla ochotná s námi 
na ni zavzpomínat. Trpělivě odpovídala na 
dotazy našich žákyň sedmé třídy – Elišky 
Čermákové a Johany Grundové.

Povídání začalo právě vzpomínkami na 
druhou světovou válku. V této těžké době 
měla její rodina výhodu – měli pole, hospo-
dářská zvířata a neváhali se o svoje zásoby 
podělit s ostatními, kteří právě strádali.

Paní Pechovou nejvíce zasáhly události 
spojené s koncem druhé světové války, kdy 
jí bylo třináct let. Začaly osvobozovací boje. 
1.  května roku 1945 se její rodina utíkala 
schovat před střelbou do protileteckého 
krytu do Maloměřic. Dnes si již nedokážeme 
představit, jak utíkali s trakařem, naloženým 
peřinami, oblečením a jídlem. Všude střelba, 
nejvíce od Němců z Polanky. Při přesunu do 
krytu viděla v místech památníku S. K. Ne-
umanna popravené německé vojáky. Tento 
zážitek nemůže vymazat z paměti.

V době války se o ni rodiče jako o dospí-
vající dívku velmi báli – především v ma-
loměřickém krytu spávala schovaná mezi 
nimi. Ruští vojáci se totiž nechovali vždy 
pěkně. Paní Pechová se zmínila o znásil-
nění své spolužačky, právě ruskými vojáky 
při osvobozování.

Vzpomínala také, jak byla obec pozna-
menaná válkou, na rozbitý kostel, zeď 
jejich domu poničenou pumou, na jejich 
střelbou poničený šicí stroj. Ale zmínila 
i některé německé obyvatele Bílovic, kteří 
se ke všem chovali slušně, i v době války. 
Jak sama říká, dokonce jeden z nich z ge-
stapa vytáhl bílovického pekaře, kterého 
lidé ze strachu udali. Pašoval mouku, aby 
mohl péct za války chleba. Z tohoto dů-
vodu vnímala události související s odsu-
nem Němců velmi bolestně. Někteří tento 
organizovaný odsun nepřežili.

Po válce se pak rodina paní Ludmily Pe-
chové snažila užívat svobody. O to více ji 

pak zasáhly nadcházející události spojené 
s převratem roku 1948. S příchodem ko-
munistického režimu se nemohla smířit. 
Nejdůležitější jsou pro ni totiž pevné me-
zilidské vztahy, a především úcta člověka 
k člověku. Tyto hodnoty byly za minulého 
režimu mnohokrát pošlapány.

Povídání bylo zakončeno vzkazem pro 
další generace. Podle slov paní Pechové 
je třeba, aby lidé byli jeden k  druhému 
milí, aby nežárlili jeden na druhého, aby 
se snažili jeden druhému pomoct.

Paní Pechové děkujeme za její čas, pře-
jeme vždy dobrou náladu, a hlavně pev-
né zdraví.

Medailonek pamětnice bude zahrnutý 
do databáze projektu a spolu s ostatními 
příběhy umožní poznávat podstatu tota-
litních režimů 20. století, nacismu a komu-
nismu. Vznikne tak pestrá mozaika osudů 
lidí minulého století.

HANA ONDRIKOVÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
BÍLOVICE NAD SVITAVOU 

ZAPOJENÍ ZŠ DO PROJEKTU

POST BELLUM

Zatímco na začátku konfliktu Ruské 
invaze na Ukrajinu prokázal náš národ 
velkou solidaritu s uprchlíky a pomáhal 
snad každý, kdo mohl, dnes už tato 
vlna opadla a přichází druhá fáze. Fáze 
pravdy. Ukazuje se, že pomáhat trvale 

není jednoduché, sami se nacházíme v do-
sti složitém období.

V médiích se v poslední době setkává-
me se spoustou informací, které nejsou 
zrovna populární ani pro slušné Ukrajince. 
Ano, jsou mezi nimi i lidé, kteří nebudou 

ochotní najít si zde práci a zdá se, že 
jim bude vyhovovat využít náš sociální 
systém. To je bohužel fakt. Neházejme 
je ale všechny do jednoho pytle. I když 
můžeme mít každý jiný názor na poli-
tiku, nebo tuto válku obecně, je nutné 

UPRCHLÍCI Z UKRAJINY ŽIJÍ MEZI NÁMI

Zleva Johanka Grundová, paní Ludmila Pechová 
a Eliška Čermáková. Foto Lenka Černohlávková
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přistupovat k tomu lidsky a pokud mož-
no pomáhat. Každý z nás by měl být 
šťastný, že se v jejich situaci nenachází. 
Žít v míru, spát klidně a nebát se o své 
blízké je dar – ne samozřejmost.

Nedovedeme si ani ve snu představit 
čím si mnozí z nich prošli a procházejí. 
Ztratili svůj domov, nebo člena rodiny, 
jsou ve stresu v cizí zemi a nerozumí 
ani slovo. Nemají to lehké. 

Jak je na tom s integrací ukrajinských 
utečenců obec Bílovice nad Svitavou? 
K 19.5.2022 je přihlášených v Bílovicích 
nad Svitavou 65 ukrajinských občanů 
a  zdá se, že v  naší obci žádné pro-
blémy s  integrací doposud nenastaly 

a doufejme, že ani nenastanou. Obec po-
skytuje v rámci přerozdělování mezi kraji 
utečencům základní pomoc a doporučuje 
ubytování. Další instituce (ZŠ, MŠ, Komu-
nitní centrum, ale i  samotní občané) se 
snaží začleňovat uprchlíky, jak se dá. 

Zeptala jsem se několika ukrajinských 
utečenců, jak se jim u nás daří a co jim 
tady případně chybí. Z rozhovoru vyplývá, 
že se jim u nás obecně líbí, někteří jsou 
zde na doporučení svých známých a zá-
zemí v podobě bydlení mají dostatečné. 
Většina z nich navštěvuje kurzy češtiny 
v Komunitním centru a účastní se akcí, 
které toto centrum v  rámci jejich inte-
grace v  Bílovicích pořádá. Potřebovali 

by nicméně pomoci s hledáním práce 
a schází jim tu stále ještě další infor-
mace, např. o  poskytování zdravotní 
péče. 

Jistě vás zajímá, kolik ukrajinských 
dětí je aktuálně přihlášeno v základní 
škole a v mateřské škole. Zeptala jsem 
se tedy zástupců ZŠ, MŠ a Komunitní-
ho centra, jaké s nimi mají zkušenosti 
a jak se jim spolupráce daří – odpovědi 
naleznete na následujících stránkách 
zpravodaje.

Velké poděkování patří všem, kteří 
jakýmkoli způsobem pomáhají.

KARLA HRABALOVÁ 

Jsou to ještě malé děti . Žijí mezi námi 
a jsou tady proto, že v jejich zemi zuří 
válka . Musí žít dál, v cizí zemi . Mnohé-
mu ještě nerozumí, ale musí to zvlád-
nout, protože jinou možnost nemají . 
Možná vás zajímá, jak probíhá inte-
grace ukrajinských dětí v naší škole . 
Ptali jsme se za vás ředitele naší ZŠ .

Kolik ukrajinských dětí se momentálně nachází 
ve vašem zařízení?

Na základní školu momentálně dochází 
11 ukrajinských žáků.

Jsou ukrajinské děti vyučovány v samostatných 
třídách (individuálně), nebo s  našimi dětmi 

společně? Mají asistenty, nebo zvládají výuku 
s běžnými česky mluvícími kantory?

Snažíme se co nejdříve začlenit ukra-
jinské žáky do běžných tříd. Nutí je to 
více komunikovat se spolužáky a osvojení 
českého jazyka bude rychlejší. Většinou 
zařazujeme děti z  Ukrajiny do nižšího 
ročníku, než chodily ve své zemi. Samo-
zřejmě se jim snažíme poskytnout maxi-
mální dopomoc při adaptaci, v každé třídě 
s ukrajinskými dětmi je přidělený asistent, 

který ovládá ruštinu. Musím podotknout, 
že s komunikací v ruštině nemají problém 
žáci ani jejich rodiče.

Ukrajinské děti máme rozdělené do dvou 
skupin, na začátečníky a pokročilé, a dojíž-
díme s každou skupinou dvakrát týdně do 

Babic, kde probíhá intenzivní výuka čes-
kého jazyka. Babická ZŠ byla určená jako 
spádová pro výuku ukrajinských dětí v oko-
lí, a musím konstatovat, že z naší strany je 
se spoluprací obrovská spokojenost.

Je jazyková bariéra velký problém?
Ano, problém to je při výuce většiny 

předmětů, kde je potřeba něco vysvět-
lovat česky. Menší problém je například 
v  matematice, tělesné výchově, atp. 
O přestávkách v komunikaci problém není, 
žáci se mezi sebou domluví.

INTEGRACE DĚTÍ Z UKRAJINY
V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Noví žáci z Ukrajiny v naší škole, je jich celkem jedenáct. 
Na fotografii jeden chybí, Nazar byl nemocný. Foto P.K.



V naší mateřské škole od 25.3.2022 
máme přijatého ukrajinského chlapce 
– předškoláka. Byl zařazen do třídy 
s nejmenším počtem dětí. Našim cí-
lem je postupně adaptovat a  socia-
lizovat toto dítě na české prostředí, 
rozvíjet jazykové dovednosti a  dále 
ho připravovat na vstup do základní 
školy, podpořit jeho duševní pohodu. 
Snažíme se, aby ho i ostatní děti při-
jaly mezi sebe. V tom pomáhají paní 
učitelky i školní asistentka.

Jazyková bariéra je částečný pro-
blém. Výhodou je, že starší paní uči-
telky naší školky se ještě povinně učily 
ruský jazyk, takže se to snaží využít 
i při činnostech a rozhovorech s chlap-
cem i jeho rodiči. Některé dokumenty 
předáváme rodičům i  v  ukrajinském 
jazyce. Nejdůležitější pokyny čerpá-
me z  MŠMT, ale i  dalších webových 
stránek, kde hledáme podpůrný me-
todický materiál.

Podle školského zákona v  posled-
ním roce před nástupem do základní 
školy rodiče v mateřské škole školné 
za děti neplatí. Stejné je to i u dětí – 
cizinců. Do budoucna jsou uvažovány 
i jiné možnosti.

Připravujeme zvláštní zápis pouze 
pro ukrajinské děti, který proběhne 
ve všech mateřských a  základních 
školách v období od 1.6. do 15.7.2022. 
Přesné informace o průběhu v naší ma-
teřince zveřejníme v průběhu května 
2022.

Za mateřskou školu v Bílovicích nad 
Svitavou 25.4.2022 

JIŘINA ŠUBRTOVÁ, ŘEDITELKA MŠ 

Jak jsou na tom děti po psychické stránce, 
zapojují se, komunikují? Zvládají učivo nebo 

aktivity současně s našimi dětmi?
Je to individuální, záleží na povahových 

rysech konkrétního dítěte. Některé děti 
jsou komunikativnější a  problém nemají 
skoro žádný, s jinými je domluva složitěj-
ší a bez asistenta by výuka nemohla být 
realizována.

Liší se nějak jejich dosavadní styl výuky od 
našeho?
Největší problém vidím v neznalosti na-

šeho písma. Na Ukrajině se děti učí psát 
azbukou a poprvé se setkávají s „latinkou“ 
až při výuce anglického jazyka, a to mnoh-
dy bývá až v pátém ročníku. Jinak je jejich 
výuka podobná naší.

Jak se k nim chovají naše děti a funguje mezi 
nimi stále solidárnost a snaha pomoci?

Prozatím se chovají naši žáci k  nově 
příchozím úžasně, jsou velmi solidární 
a ochotní pomáhat.

Provedla vaše škola nějakou sbírku na pomoc 
těmto dětem?

Spolupracujeme s organizací OBRspo-
lek z Obřan, která uspořádala sbírku na 
učební pomůcky a aktovky. Vybíráme také 
peníze na zaplacení výletů a škol v přírodě 
pro ukrajinské děti, ale to je spíš taková 
neformální sbírka, do které přispívají za-
městnanci školy.

Pomáhá vašemu zařízení nějakým způsobem 
obec, JMK nebo stát?

Pomoc ze strany státu a JMK je mini-
mální, opět platí, že co si školy nezařídí 
samy, to nemají, což je strašné. Spolupráce 
s obcí funguje na bázi shánění ubytování 
pro příbuzné dětí, které máme ve škole, 
zařizování obědů, atp.

Potřebují ještě děti z Ukrajiny nějaké konkrétní 
typy pomoci? (finanční, materiální, psycholo-

gickou). Případně uveďte, kam mohou lidé posílat 
příspěvky.

Pomoc je asi potřeba nejvíce finanční, 
ale přijímání finančních darů do školy je 
vcelku administrativně náročnější proces, 
proto je lepší se konkrétně domluvit přímo 
se mnou, a pomoc může směřovat rovnou 
k potřebným.

Musela škola nějak upravit vyučovací plán, 
vybavenost učeben, způsob vyučování, 

dovzdělání pedagogů apod.?
Je to opět další výzva pro pedago-

gické zaměstnance. Výuka cizinců, kteří 
vůbec neovládají jazyk, je velmi nároč-
ná a  je nutné jejich výuku diferenco-
vat. Ve třídě můžete mít například děti 
s lehkou mentální retardací, další děti 
s poruchami učení, děti podprůměrné, 
průměrné a nadané. Pro každou skupi-
nu by měl učitel výuku v rámci možností 
diferencovat, a do toho vám přibydou 
žáci z Ukrajiny, kteří neumí česky a po-
třebují také speciální péči. Je to velmi 
náročné, a kdo si to nezkusil, tak asi 
nemůže ani zdaleka míru náročnosti 
pochopit.

Rodiče by mohli mít obavy o to, jaké jsou 
vaše volné kapacity. Bude stále místo i pro 

naše děti u zápisu apod.?
Co se týká kapacit, tak je nutné vše 

plánovat dlouho dopředu. Problém ani 
tak není pár ukrajinských dětí, ale spíše 
zvýšený zájem o naši školu z okolních 
obcí, i z Brna. Nespádové děti už mu-
síme často odmítat. Škola se v příštím 
školním roce přiblíží k počtu šesti set 
žáků, což je více než dvojnásobek proti 
roku 2010. Škola není nafukovací, kapa-
city jídelny, šaten, tělocvičny, odborných 
učeben atd. jsou posledních pár let na 
hraně provozuschopnosti, mnohdy už 
za hranou, a musíme velmi improvizovat.

Přijímání bílovických dětí je ale pro 
nás priorita a  neexistuje, že bychom 
nepřijímali „Bílovčáky“ do naší základ-
ní školy.

Myslíte si, že integrace uprchlíků v  naší 
obci probíhá hladce a bez problémů?

Ano. Jsem přesvědčený, že v rámci 
možností obec pomáhá a  vše, co se 
týká integrace, funguje.

Chcete něco vzkázat našim čtenářům?
Rád bych využil možnosti a  po-

děkoval všem zaměstnancům, vedení 
obce, případně i dalším osobám, které 
jakýmkoliv způsobem podporují naši 
základní školu.

NA OTÁZKY  
KARLY HRABALOVÉ ODPOVÍDAL 

ŘEDITEL ZŠ LIBOR ŽANDA 
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Že se poslední měsíce nesou ve zna-
mení války na Ukrajině a  související 
uprchlické krize již nikoho nepřekvapí. 
Stalo se to realitou všedního dne ka-
ždého z nás, různí se jen způsoby, jak 
se k této situaci stavíme a jak si ji sami 
pro sebe interpretujeme.

Žirafa tady byla, je a bude pro rodiny 
v  nejširším slova smyslu. A  najednou 
se v kontextu posledních dní ukázalo, 
že to nemusejí být nutně pouze rodiny 
české a naše.

Jak pomoci těm, kteří se ze dne na 
den ocitli v našich obcích v nepředsta-
vitelné situaci? To je otázka, kterou si 
určitě kladla většina z  nás. Žirafa, ve 
spolupráci s obcí, komunitním centrem 
a  svazkem obcí Časnýř, se rozhodla 

pomoci organizací kurzů češtiny pro ukra-
jinské rodiny, které začaly od března při-
cházet do Bílovic a okolních obcí. Realita 
měnila naše plány rychleji, než by si leckdo 
dokázal představit a řádně prověřila naše 
schopnosti rychlé adaptability. Z původně 
zamýšleného jednoho kurzu se v poměr-
ně brzké době stala velmi intenzivní vý-
uka češtiny pětkrát týdně a k tomu jsme 
ještě přidali dva kurzy pro děti. V  tuto 
chvíli lekce navštěvuje bezmála 40 osob. 
Naprosto neocenitelnou spolupracovni-
cí se nám stala lektorka češtiny pro ci-
zince, Kateřina Kutnerová z Kanic, která 
obětavě přizpůsobila svůj pracovní režim, 
vzala si všechny kurzy pro dospělé pod 
svá křídla a bez nadsázky se stala novým 
ukrajinským studentům prvním českým 

přítelem, vrbou a duševní oporou. Velký 
dík patří také lektorkám češtiny pro děti, 
které pojaly výuku jako velkou osobní vý-
zvu a věnují se dětem s velkým nadšením 

ŽIRAFÍ VÝZVY
PRO KOMUNITNÍ ŽIVOT

Jan Lata s oblibou píše o Rudolfu Těs-
nohlídkovi. Je tomu tak i v jeho publika-
ci – Idyla v srdci Moravského Švýcarska? 
Bílovice na přelomu 19. a 20. století. Píše, 
i když toho o Těsnohlídkovi mnoho neví.

Z pera Jana Laty se dovídáme, že kni-
ha Čimčirýnek a chlapci byla inspirována 
Těsnohlídkovou prací v Sokole.

V  knize se píše o  synovi spisovatele 
Milanovi, jeho bratranci Rudkovi a dalších 
bílovických chlapcích – jejich kamarádech. 
Hlavní hrdina knihy Slávek Kala vystupu-
je v  knize pod přezdívkou Strukavinka. 
S prací Těsnohlídka v Sokole nemá kniha 
nic společného. Dovoluji si připomenout, 
že kniha vyšla poprvé v  roce 1922 – od 
jejího vydání uplyne sto let.

Libreto k opeře Příběhy lišky Bystroušky 
si napsal Leoš Janáček sám podle literární 

předlohy Rudolfa Těsnohlídka, opera ne-
byla napsána na základě spisovatelova 
libreta, jak mylně uvádí Jan Lata.

Rudolf Těsnohlídek z římskokatolické círk-
ve vystoupil. Třikrát za život se ženil a všech-
ny jeho sňatky byly občanské. O  jeho 
negativním vztahu k církvi tedy nelze pochy-
bovat. Takový postoj nebyl v jeho době nijak 
neobvyklý. Kladný vztah k římskokatolické 
církvi neměli ani někteří přední mužové ná-
roda. Kritický postoj zaujal již Karel Havlíček. 
Z církve vystoupil i Tomáš Masaryk, který 
přitom až do smrti zůstal hluboce věřícím. 
Konečně lze v tomto výčtu uvést i čestného 
občana Bílovic – Aloise Jiráska, který z církve 
římskokatolické rovněž vystoupil.

Nemůžeme tedy očekávat, že by se 
Rudolf Těsnohlídek ze stavby kostela 
v  Bílovicích radoval. K  tomu není třeba 

dohledávat svědectví Boženy Hodačové 
– Neumannové. Její svědectví považuji 
z mnoha důvodů za bezcenné. Jaká byla 
Božena Neumannová?

Nechce se mi uvěřit, že by Božena Neuma-
nnová, ve své knize Byla jsem ženou slavného 
muže, nemluvila o sobě pravdu. Přiznává se 
v ní ke dvěma potratům, ve druhém případě 
k potratu v pěti měsících. Na svět předčasně 
přišel chlapeček a plakal. Neumannová sama 
hodnotí tento čin jako vraždu. Také se při-
znává k pokusu o vraždu své tetičky pomocí 
uspávacího prášku Veronal, jeho předávko-
váním. Tento pokus však nazývá eutanazií. 
Měla tedy na svědomí dva závažné trestné 
činy a jeden pokus o trestný čin.

V uvedené knize se Božena Neumannová 
rozepisuje o Těsnohlídkovi zejména v ka-
pitole Pravý rasův syn. Její podjatost proti 
Rudolfu Těsnohlídkovi je zřejmá už z názvu 
kapitoly. Žena proletářského básníka (tak 
jsme se o SKN učili ve škole) tu útočí na, 
podle jejího názoru, nízký původ básníka.

Co se událo mezi ní a Těsnohlídkem, zná-
me pouze z  jejího vyprávění, které nelze 

KE KNIZE „IDYLA V SRDCI 
MORAVSKÉHO ŠVÝCARSKA?“



doložit ani vyvrátit. V některých případech 
ji však lze usvědčit ze lži. Například v tom, 
že se Rudolf Těsnohlídek vůbec nestaral 
o svého syna Milana. Ten na svůj život v Bí-
lovicích se svým otcem (až do doby, kdy za-
čal chodit na gymnázium), vzpomínal jako 
na krásné dětství (to právě také dokládá 
již zmíněná kniha Čimčirýnek a chlapci).

Zde je vhodné podotknout, že Milan byl 
adoptován MUDr. Janem Navrátilem až po 
smrti Těsnohlídka.

Úsměvné je povídání Boženy Neumann-
ové o dcerách železničního zaměstnance 
Klementa Kutila – tedy mé babičce a mých 
pratetách, které „žily mezi kolejemi a chlív-
ky“. Zdeněk Mrkos je názoru, že ve stráž-
ním domku, kde bydlely, možná měly kozu.

Z těchto žen si pamatuji pratetu Taran-
zovou, říkali jsme jí teta Milča, vedla do-
mácnost Rudolfa Těsnohlídka s Milanem 
po odchodu manželky (Milanovy matky) 
Anny. Velmi dobře si pamatuji na pratetu 
Olejníčkovou – pro nás „tetu Pepču“. Do 
Bílovic jsme s  rodiči docházeli pravidel-
ně, obvykle to bylo spojeno s návštěvou 

u  Chromků-Olejníčků. Teta Pepča, velmi 
skromná, byla vždy velmi pohostinná, milá, 
mohla se rozdat. Jistá nevraživost Boženy 
Neumannové proti těmto ženám zřejmě 
pramenila z hluboké závisti.

Z  nepravd v  knize usvědčují Boženu 
Neumannovou i  autoři ediční zprávy ke 
druhému vydání její knihy, Milan Blahynka 
a Jiří Veselý. Podle mého soudu je vhodné 
na knihu pohlížet spíše jako na román než 
na memoáry.

Jan Lata píše, že se Rudolf Těsnohlídek 
o Boženu Neumannovou neúspěšně uchá-
zel. Co když to bylo právě naopak? Tím by 
se také vysvětlila její pozdější celoživotní 
nenávist k básníkovi.

Pokud by se o dění v Bílovicích rozepi-
soval nějaký historik a o Rudolfu Těsno-
hlídkovi informoval takřka převážně na 
základě svědectví Boženy Neumannové, 
tak bych si o něm dovolil říci, že je mini-
málně velmi nekorektní. Celá jeho práce 
by tak ztrácela na věrohodnosti.

FRANTIŠEK NAVRÁTIL, 
VNUK RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA 

a  nasazením. Je úžasné sledovat, kolik 
dobrých lidí se najde mezi námi. Tady 
totiž nejde o  krátkou jednorázovou po-
moc, byť i ta se samozřejmě počítá a je 
mnohdy k nezaplacení, ale o soustavnou 
a dlouhodobou podporu těm, kteří to aktu-
álně nejvíce potřebují. Vážím si této práce 
a hluboce před ní smekám.

Potkávat se každý týden s tvářemi lidí, 
kterým během pár dní nezůstal ze živo-
ta kámen na kameni, člověka nekompro-
misně donutí uvědomit si životní priority. 
Mezi příchozími z Ukrajiny je hodně rodin 
s dětmi. Hledali jsme možnosti, jak i  jim 
vyjít vstříc, vtáhnout je zpět do života, po-
moct jim najít alespoň na chvíli opět malé 
střípky radosti. Během kurzů češtiny zajiš-
ťujeme v Žirafě hlídání dětí, ukrajinským 
maminkám nabízíme možnost využít her-
nu, dětem jsme nabídli místa v kroužcích 
stejně jako Sokol, Liška a další organizace, 
které v Bílovicích působí. S pomocí neoce-
nitelného googletranslatoru jsme připravili 
dvě outdoorové herní stezky ve dvojjazyč-
né verzi, aby i ukrajinské děti mohly být 
na chvíli opět jen dětmi. Dvěma lektorům 
jógy z Ukrajiny jsme nabídli možnost vést 

kurzy v našem centru. V prvním květno-
vém týdnu jsme ve spolupráci s kulturní 
komisí uspořádali neformální ukrajinsko-
-české setkání u táboráku, které se mi-
mořádně vydařilo. Potřeba setkávat se 
a sdílet svá trápení je velká a věříme, že 
i tyto malé střípky mohou pomoci léčit 
bolavou duši.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem, kteří se k našim snahám zapojili. 
Kromě již zmiňovaných lektorek češ-
tiny také všem individuálním dárcům, 
organizátorům hmotné a ubytovací po-
moci, obci Bílovice n. S. a svazku obcí 
Časnýř za finanční podporu výuky češ-
tiny, nakladatelství Klett za bezplatné 
poskytnutí ukrajinsko-českých slovníků 
a prostředky na zajištění hlídání dětí, 
bílovické knihovně za neúnavné shánění 
knih v ukrajinštině a dočasný pohádkový 
samizdat, zkrátka všem, kteří mají srdce 
na správném místě.

Neztrácejme víru, že toto peklo brzy 
skončí, a všichni naši noví sousedé do-
stanou možnost poskládat střípky svých 
původních životů zase dohromady.

ZA ŽIRAFU IVANA NOVOTNÁ 

Děkuji Františku Navrátilovi za jeho 
kritické poznámky k mé knížce, zejmé-
na za korekci mého mylného tvrzení, že 
Těsnohlídek je autorem libreta k opeře 
Příhody lišky Bystroušky. K  jeho dal-
ším výhradám bych rád učinil několik 
podotknutí. O pamětech Boženy Neu-
mannové jsem napsal, že jsou „krajně 
subjektivním a  mnohdy zkresleným, 
přesto však mimořádně cenným svě-
dectvím o  tehdejší době i naší obci“. 
Ano, Neumannová v pamětech mnohdy 
uvádí polopravdy, některé věci zamlču-
je, snad někdy i lže, přesto jde o uni-
kátní vzpomínky na Bílovice v dobách 
jejich největší slávy. Nepovažuji proto 
za moudré apriori odmítat veškerá její 
tvrzení (resp. brát za věrohodná jen 
ta, kde se přiznává k  vlastním provi-
něním) a zcela ji vyloučit jako možný 
zdroj pro poznání bílovické historie. 
To, že s  Těsnohlídkem měla nějakou 
aféru, je ostatně patrné i z toho, že se 
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jeho vztahy s SKN v jednom okamžiku 
rapidně zhoršily. Kdo ten románek ini-
cioval, není podle mého názoru až tak 
podstatné. Jako věrohodné se mně jeví 
tvrzení Neumannové, že ji Těsnohlídek 
po rozchodu vyzýval k sebevraždě, což 
jistě jejich dalším vztahům neprospělo.

Nevyčítal jsem Těsnohlídkovi, že měl 
negativní vztah ke katolické církvi. Po-
kud ale je autorem série článků v Li-
dových novinách z  let 1910–12, které 
kritizují stavbu kostela a vysmívají se 
komplikacím, které s tím bílovičtí kato-
líci měli, jde o zajímavý a dosud nezná-
mý poznatek zasazující jeho působení 
v  Bílovicích do širšího rámce tehdy 
probíhajícího konfesijně-sekulárního 
sporu. Těsnohlídkovo autorství těch-
to textů považuji za pravděpodobné 
nejen na základě novinového článku 
Neumannové z roku 1938, zde ale není 
prostor jít do podrobností. Podle mého 
názoru je vysoce nepravděpodobné, 
že by Neumannová přiřkla autorství 
článků Těsnohlídkovi lživě, třebaže by 
věděla, že autorem je někdo jiný, navíc 

v době, kdy ještě pamětníci těchto sporů 
většinou žili. Její článek (na rozdíl od řady 
míst v jejich pamětech) ostatně nepůsobí 
tak, že by chtěla pohanit Těsnohlídka, ale 
spíše vyzdvihnout odhodlanost prostých 
bílovických věřících.

Pokud se Těsnohlídek v  dobách První 
světové války záslužně věnoval chlapcům 

a dorostencům z řad Sokola, považuji 
za logické, že jej i tato zkušenost při 
psaní Čimčirýnka inspirovala, ostatně 
o bílovických sokolech je v knížce ex-
plicitní pochvalná zmínka.

Medailonek o RT jsem ve své knížce 
zahájil větou, že „ze všech spisova-
telů se do života Bílovic nejvýrazněji 
zapsal Rudolf Těsnohlídek, jehož (ne-
jen) literární dílo je neodmyslitelnou 
součástí identity naší obce“. V tom se 
doufám s panem Navrátilem shodnu, 
neznamená to však, že je nezbytné 
psát o  Těsnohlídkovi vždy jen v  su-
perlativech ve stylu pravidelně omí-
lané mantry Pomník – Liška – Liduška 
– Vánoční strom – Dagmar. Při vědomí 
předchozí kritické reakce F. Navrátila 
na můj článek o jeho dědečkovi jsem 
se snažil ve své knížce zejména pa-
sáže věnovanému Těsnohlídkovi vážit 
na lékárnických vahách. Ve svých pří-
padných dalších textech budu muset 
zvolit mikroskopické.

JAN LATA 

Vážená redakce, chtěli bychom vaším 
prostřednictvím vyjádřit upřímnou po-
chvalu a poděkování paní Mirce Šmar-
dové a jejímu tanečnímu Klubu Mirka, za 
výbornou práci s dětmi z Bílovic. Mirka 
Šmardová vede taneční a pohybové ak-
tivity pro děti různého věku – moderní 
i  folklorní tanec, kondiční gymnastiku, 
cvičení a  taneček pro rodiče s dětmi. 
Kroužky navštěvují děti od 12 měsíců 
do 14 let, v Bílovicích nad Svitavou je 
to 155 dětí. Naše dcera chodí do folk-
lórního souboru Slavíček a taneční sku-
piny CrazyPompons. V dubnu 2022 se 
po dlouhé covidové pauze konaly tři 
akce: taneční soutěž v  Letovicích LE-
T´S DANCE, kde děti získaly dvě první 
místa. Sokolská akademie v Adamově 
– přehlídka tanečních týmů, zde se zú-
častnil folklorní soubor Slavíček i sku-
piny CrazyPompons. O  pohár města 
Kunštátu a Letovic – děti si odvezly dvě 

první místa, jedno druhé místo a jedno 
čtvrté místo. Všichni Mirčini svěřenci 
předvedli úžasné výkony. Děti měly 
sestavy výborně nacvičené. Je skvělé 
a obdivuhodné s jakou péčí a profesio-
nalitou se Mirka dětem věnuje a co vše 
je dokáže naučit. Jsme moc rádi, že Mir-
ka dokáže děti zaujmout a nadchnout 
je pro pohyb a hudbu.

PODĚKOVÁNÍ TANEČNÍMU KLUBU MIRKA 
Za nás, jako rodiče malé tanečnice, 

moc děkujeme a věříme, že nebudeme 
samotní, kdo vyjádří pochvalu a  pocit 
uspokojení z  výborně odvedené práce. 
Do dalších let přejeme Mirce hlavně 
hodně zdraví a  tanečnímu Klubu Mirka 
nejen mnoho úspěchů na soutěžích, ale 
i spoustu úsměvů na tvářích dětí i rodičů.

IVETA PLŠKOVÁ A MICHAL MATYSÍK 

Sokolská akademie v Adamově. 
Foto Iveta Plšková.
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Investorem této vily (Fügnerovo nábřeží 
č. p. 260) byl advokát JUDr. Vítězslav Ran-
dula (1863–1939), projektoval ji architekt 
Jan Flora (1880–1955) a stavitelem byl An-
tonín Műller, postavena byla v roce 1909. 
Vítězslav Randula pocházel ze Zbýšova 
u Slavkova, navzdory skromným poměrům 
vystudoval pražskou právnickou fakultu 
a působil jako úspěšný brněnský advokát. 
Byl rovněž aktivní v řadě českých vlaste-
neckých spolků. Přátelil se mj. s  bratry 
Uprkovými, přičemž František Úprka byl 
ve vile časným hostem. S manželkou Lud-
milou napřed jezdili do Bílovic na letní byt 
a posléze se rozhodli zakoupit zde poze-
mek a postavit reprezentativní letní sídlo.

Vila se tyčí ve svahu nad řekou s výhle-
dem na trať, byla navržena ve stylu an-
glického venkovského domu, což patrně 
souviselo s Randulovým vztahem k Anglii. 
Nejenže anglicky hovořil, což bylo před 

První světovou válkou dosti výjimečné, 
ale i  odebíral noviny a  časopisy přímo 
z Londýna. Současně jsou na domě pří-
tomné i antikizující a lidové prvky, např. 
v podobě dórských sloupů na verandách 
a  opakujícím se motivu srdíček, jež se 
objevují i na vzácně dochovaných křes-
lech, které byly zřejmě určeny k posezení 
na verandě.

Vila je rozvržena přísně symetricky 
a svým průčelím je situována k partii řeky 
nad splavem, kde se nacházely říční lázně 
a půjčovna loděk a jednalo se tak o cent-
rum letních Bílovic. Obyvatelé domu mohli 
tento říční ruch pozorovat z rozlehlé ve-
randy, na kterou se vstupovalo ze scho-
dišťové haly, v níž se vzácně zachovalo jak 
dřevěné obložení, tak původní nábytek, 
jakož i detaily typu zvonku pro služku. Po 
obou stranách haly jsou pokoje (původ-
ně zřejmě sloužící jako jídelna a obývací 
pokoj) zakončené zakulacenými arkýřo-
vými okny. Hlavní vstup z ulice je naopak 

V tomto seriálu chceme věnovat po-
zornost vilám, které byly v Bílovicích 
postaveny v první polovině 20 . století 
a jež zejména sloužily jako letní rezi-
dence bohatých Brňáků . Třebaže jsou 
pravidelně zmiňovány jako výrazný 
prvek utvářející ráz Bílovic a jejich ge-
nius loci, nebyly zpravidla podrobněji 
popsány a zhodnoceny .

RANDULOVA VILA
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relativně skromný, zaujmou však symet-
rické verandy podepřené čtyřmi dórskými 
sloupy. V podkroví se pak nacházely dvě 
ložnice, dále pokojík pro služku a rozsáhlá 
půda včetně rezervoáru, z něhož byla po 
domě rozváděna voda a jenž se doplňoval 
ručním čerpáním. Vila navzdory své rozleh-
losti není příliš vhodná k bydlení pro více 
osob (manželé Randulovi byli bezdětní) 
a  v něčem je více efektní než praktická 
(např. již zmíněná dvojice verand, které 
nemají výraznější využití, anebo arkýřová 

okna, jež jsou zdrojem značných tepelných 
ztrát). Stejně jako ostatní vily postavené 
před První světovou válkou sloužila jako 
letní sídlo a  její adaptace na celoroční 
obývání je dosti komplikovaná.

K  vile náležel rozhlehlý pozemek, jež 
klesal v Mladovům a kde Randula nechal 
vysadit jak ovocné stromy, tak jehlična-
ny, zejména douglasky (mnohé rostou 

dodnes). Další pozemky si pronajal od 
obce, přičemž na potůčku v Mladovech ne-
chal zřídit rybníček s malou pískovou pláží. 
O pozemek, postupně přetvářený v park, 
se staral celoročně zahradník, který bydlel 
v domku vedle vily, v něm se zachovaly za-
budované kameninové nádoby na povidla. 
Dle dochované historky si na sběr rybízu 
paní Randulová sjednávala místní děvčata 
a pobízela je při sbírání do zpěvu, že prý 
má ráda, když se při práci zpívá. Dalším 
motivem však mohla být i  schránčlivost 
paní doktorové, neboť zpívající dívky moh-
ly obtížněji rybíz uždibovat.

Po smrti svého manžela v těžkých vá-
lečných a  poválečných letech Ludmila 
Randulová prodává části pozemku, na kte-
rých se později staví chaty, končí rovněž 
nájem pozemků od obce a  park zaniká. 
Paní Randulová umírá v roce 1957 a vilu 
dědí její sestra Otýlie Racková, která však 
o ni nemá větší zájem a objekt pronajímá. 
V roce 1972 ji prodává Vlastimilu Huškovi, 
jehož rodina v ní žije dodnes a usiluje o její 
citlivou rekonstrukci.

JAN LATA 

Autor srdečně děkuje Tomáši Huškovi 
za umožnění prohlídky vily. O Vítězslavu 
Randulovi psal Miloslav Procházka ve zpra-
vodaji z dubna 1996.



Dne 27.4.2022 se v  kulturním sále 
Obecní hospody v  Bílovicích konala 
přednáška o mozaikovém sečení trávy. 
Přednášel Ing. Vilém Jurek, rozhovor 
s  ním jste si mohli přečíst v  minulém 
čísle zpravodaje. Videozáznam z před-
nášky je dostupný na internetu (sekce 
Bílovická TV, vysílání 2022, nebo na 
Youtube kanále Televize Bílovice. Link 
na záznam online přenosu je: https://
youtu.be/es0gLy21wC4).

Po poměrně dlouhém obecném úvodu 
se pan Jurek dostal i ke konkrétním do-
poručením a zásadám, které je vhodné 
dodržovat, aby mozaikové sečení co 
nejlépe splňovalo zamýšlený účel. Tím 
zamýšleným účelem je zadržování 
vody v  krajině, snižování prašnosti 
a  poskytování potravy a  životního 
prostoru pro hmyz .

V následujícím textu vám chci stručně 
předat poznatky, které považuji ze získa-
ných informací za nejdůležitější. Platí při-
měřeně pro všechny travní plochy, jak pro 
veřejné, tak pro soukromé, jak pro velké 
plochy, tak i pro malé. Protože je však 
v této záležitosti ve hře živá příroda, po-
časí apod., není samozřejmě možné for-
mulovat absolutně platné pokyny. Kaž- 
dý rok to bude trochu jinak (někdy prší 
víc, někdy je teplo dřív...) a každé místo 
bude mít také jiné potřeby na frekvenci 
a rozsah sekání. To prosím berte v úvahu 
a hledejte své vlastní optimální postupy, 
přístupy, harmonogramy...

PROČ ZAČÍT SEKAT TRÁVU JINAK?
Existuje několik důvodů, proč změnit 

zažité zvyklosti a začít na vhodných mís-
tech ošetřovat trávníky jinak než dosud.

Podle alarmujícího zjištění vědců vy-
mřely kvůli intenzivnímu zemědělství, 
pesticidům a  změně klimatu během 
posledních let tři čtvrtiny hmyzu. Od-
borníci radí dát hmyzu prostor k životu 

na zahradách, veřejných prostranstvích 
a na polích, která jsou v rukou rozumných 
hospodářů.

Budou-li se sekat plochy postupně, 
hmyz se může vždy přesunout na nepo-
sekanou část, přežít a vytvořit další ge-
neraci. Zvýšení stavu hmyzu pak pomůže 
přežít ptákům a dalším živočichům, kteří 
se hmyzem živí. Bude-li se při každé seči 

nechávat část kvetoucích rostlin včelám, 
čmelákům, motýlům, budou mít potravu 
i po odkvětu stromů a keřů.

Mozaikovým sečením dáme šanci by-
linám, aby zakvetly a vysemenily se. Tím 
podpoříme druhovou rozmanitost a  zís-
káme na travní ploše postupně květnatou 
louku, která je hezká na pohled, a hlavně 
je při výkyvech počasí odolnější než jed-
nodruhový trávník. Vyšší porost (sekaný 
na 10 až 12 cm) drží lépe vlhkost, rostliny 
si vzájemně pomáhají přežívat.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, šetrnější 
sečení přispívá k zadržování vody a sni-
žování prašnosti. Navíc, podle zkušeností 
pana Jurka, se dá po určité době očeká-
vat i úspora nákladů na údržbu trávníků.

CO TO TEDY ZNAMENÁ „MOZAIKOVĚ“?
Ponechávat při sečení vždy 20 až 

50 % ploch neposečených . Střídat však 
ponechávání ploch tak, aby se během 
roku nebo dvou let každá část tráv-
níku aspoň jednou posekala, pokud ji 
nechceme nechat zarůstat náletovými 
keříky a stromky.

Běžné travní plochy sekat na výšku 
10 až 12 cm, ne kratší. Jen dětská hři-
ště a rekreační trávníky je smysluplné 
sekat na výšku cca 6 až 10 cm, celoploš-
ně a častěji. Velmi důležité je odklízet 
posečenou trávu!

Podle umístění a intenzity rekreačního 
využívání zatravněné plochy je možné 
provádět buď běžné sečení (2 až 3× za 
rok), nebo intenzivní (5× za rok), nebo 
extenzivní (jen 1× za rok).

Na větších plochách je možné vytvářet 
viditelnou „mozaiku“, tj. například pruhy, 
kdy se střídá posečená a neposečená 
tráva, nebo ze střídání ploch vytvořit 
šachovnici, vysekat spirálu – něco milého 
a hezkého, co kdo zvládne. Na malých 
plochách je možné nechávat aspoň ales-
poň ostrůvky toho, co zrovna kvete (sed-
mikrásky, popence, hluchavky, čekanky...).

První seč je doporučeno provádět od 
druhé půlky května do konce června 
(podle vývoje počasí). Druhou seč pak 
provádět od druhé půlky srpna do kon-
ce září. Při druhé seči posekat plochy, 
které se na jaře nesekly, a nechat stát 
zase jiných 20 až 50 % plochy. Alespoň 
menší část z nich je pak vhodné nechat 

K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ 
SEKÁNÍ TRÁVY
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Trávník v Bílovicích vedle  
hřbitova, jaro 2022. Foto JS



stát i přes zimu a posekat až na jaře. 
Pokud možno nesekat při teplotě 
vyšší než 26 stupňů Celsia, rostliny 
by to příliš poškodilo.

Kolem chodníků a  vychozených 
cestiček sekat častěji, aby vysoká 
tráva nevadila chodcům, dětem, 
pejskařům apod. Neposekaná místa 
nechávat ve zbytku plochy, zejmé-
na tam, kde zrovna rostliny kvetou. 
Skvělé bude, když dokážeme nechat 
bez poškození prvoroční fázi dvoule-
tých rostlin (například divizna), aby 
mohly druhým rokem vykvést.

Při dodržování výšky sečení 10 až 
12 cm se bude trávník ošetřovat, ale 
nebude se ničit. Dobře ošetřovaný 
trávník se podle zkušeností pracov-
níků v Rezekvítku jakoby „zatáhne“ 
a nepustí do sebe nežádoucí ostna-
té rostliny, které rády osidlují volné 
plochy a plošky po odumřelé trávě.

Prospěšná pro trávníky je i další 
(doplňková, nadstandardní) péče, 
pokud se na ni najdou zdroje (čas, 
chuť, peníze). Například vertikutace, 
aerifikace, smykování, podsívání, pís-
kování, vápnění.

Těším se, že nové postupy vy-
zkoušíte a zalíbí se vám. Těším se, 
že bude přibývat ploch, kde místo 
nakrátko vysekaných a často v hor-
kém létě napůl vysušených porostů 
bude možné najít po celý vegatační 
rok příjemnou zeleň a květy lučních 
rostlin.

JANA SKLÁDANKOVÁ 

Pohyb je základním principem života. 
U  člověka zajišťuje rozvoj pohybového 
aparátu, podporuje činnost orgánů, do-
pravuje potřebnou energii, vitamíny a mi-
nerály, odstraňuje toxické látky z  těla, 
stimuluje produkci endorfinů, harmonizuje 
nervový systém atd. Působí také při smě-
řování psychické stránky člověka k vyšší 
seberealizaci a  zdokonalování. Pohyb je 
tedy nedílnou součástí zdravého vývoje 
tělesné, ale také duševní stránky každého 
jedince a má i svou socio-kulturní stránku.

Dospívající mládež by měla z pohledu 
zdravého rozvoje věnovat alespoň jednu ho-
dinu denně středně intenzivní fyzické zátěži 
a minimálně dvakrát týdně zapojit intenzivní 
zátěž se specifickou sportovní činností. Po-
dle statistik OECD z roku 2018 toto splňuje 
v České republice pouze 20 % dětí. V rámci 
EU Češi ve sportu všeobecně zaostávají. 
Dle statistik pravidelně sportuje pouhých 
35 % obyvatel. Mnohem více alarmující je, 
že až 67 % dospělých a více než 30 % dětí 

trpí nadváhou. Dá se očekávat, že se tato 
situace díky nedávné pandemii zhoršila.

Dnešní doba blahobytu nese také ne-
gativní dopady na zdravý pohyb. Podle 
statistik má až třetina dětí vadné držení 
těla, zakulacená záda, nesprávné posta-
vení hlavy a  krku, ochablé zádové sval-
stvo nebo vychýlenou páteř. Nejčastější 
diagnózou je skolióza, tedy vybočení pá-
teře. S tím pak souvisí oslabené svalstvo 
nohou a problém tzv. ploché nohy. Tento 
dopad se stupňuje ve fázích tzv. růstové-
ho spurtu, kdy kosti rostou rychleji než 
svaly a  chybí jim tak potřebný svalový 
aparát. Jedná se o 5. až 6. rok a 9. až 11. 
rok života dítěte. Navíc u děvčat je kritické 
také období dospívání mezi 12. a 14. ro-
kem a u chlapců mezi 14. a 17. rokem. Zde 
také dochází ke změně životního posto-
je a priorit, které často vedou k omezení 
nebo přerušení sportovní činnosti. Zdravý 
a aktivní pohyb má proto v každém ob-
dobí života svůj specifický význam. Např. 

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY DĚTÍ

Část úspěšné výpravy na GPHK 2022. Zleva horní řada 
Matyáš Konopčík, Natálie Kellerová, Karolína Konopčíková, 
Matyáš Lužný, Lucie Kellerová, Markéta Suchyňová, Voj-
těch Lužný. Zleva dolní řada Martin Suchyňa, Vít Štencel.
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nelze opomenout období mezi 50. až 60. 
rokem života, které je důležitým mezníkem 
přípravy na aktivní důchod. Po 60 letech 
totiž tělo ztrácí svou motorickou paměť.

Doba, kdy děti samy o sobě kompen-
zovaly svalovou nerovnováhu a koordina-
ci pohybu tím, že denně běhaly, skákaly, 
lezly po stromech a padaly, je nenávratně 
pryč, a tomu je třeba přizpůsobit přístup 
i tréninkové metody. Dnešní trenér je tak 
konfrontován s  potřebou komplexního 
přístupu k tréninkovým metodám a s po-
třebou odborné znalosti v oblasti lidského 
těla a sportovní přípravy.

Sportovní klub karate KODOKAI BRNO 
z.s., který se prioritně věnuje sportovní pří-
pravě dětí v Bílovicích nad Svitavou a blíz-
kém okolí, pracuje se všemi prvky odbor-
ného rozvoje a navazuje na propracovanou 
japonskou filozofii (KO – původní; DO – 
cesta; KAI – škola) ve sportovní přípravě 
dětí i dospělých. Klub disponuje kvalitními 
trenéry, kteří se věnují také kompenzačním 

cvičením a prevenci. Především se jedná 
o systém SPS “Spirální stabilizace páteře” 
ve spolupráci se zakladatelem této me-
tody, MUDr. R. Smíškem. KARATE samo 
o sobě dbá na správné provedení techni-
ky, formu držení těla a maximální využití 
svalové harmonie k dosažení co nejlepšího 
výkonu či účinku. V sestavách KATA (boj 
s virtuálním protivníkem) je nespočet růz-
ných kombinací, které procvičují a posilují 
jednotlivé svalové řetězce tak, aby stabili-
zovaly pohyb nejen při technikách karate, 
ale také při běhu či obyčejné chůzi. Kromě 
jiného je důraz kladen na správnou techni-
ku dýchání, která je se správným vzorcem 
pohybu úzce spjata.

Správně prováděný pohyb nemá vliv jen 
na zdraví, ale také na psychickou pohodu, 
výkon sportovce a s tím spojené sportovní 
úspěchy. Vysoké nasazení cvičenců a skvě-
lé výkony na dubnovém mezinárodním 
turnaji karate, Grand Prix Hradec Králové, 
zajistilo několika členům KODOKAI post 

reprezentace pro nadcházející mistrovství 
Evropy Shotokan Karate-Do International 
Federation. V červenci tak budou v holand-
ském ‚ S-HERTOGENBOSCH reprezentovat 
Českou republiku: Natálie Kellerová, Tomáš 
Slabý, Natálie Štenclová, Matyáš Konopčík, 
Štěpán Gabriel, Kristýna Suchyňová a Anett  
Svánovská. Držíme jim pěsti.

Nad rámec soutěží a standardních trénin-
kových jednotek, které probíhají v tělocvič-
ně základní školy v Bílovicích nad Svitavou, 
mají členové sportovního klubu před sebou 
navíc jarní soustředění v Křižanově, letní ka-
rate tábor v Bílovicích nad Svitavou nebo 
zářijové mezinárodní soustředění s partner-
ským klubem KODOKAI WATFORD v Anglii, 
kde jedním z cílů je také utužení kamarád-
ských vztahů mj. i při návštěvě filmového 
studia Harryho Pottera. Opět je před námi 
skvělé léto plné sportovních aktivit a zážit-
ků. www.kodokai.cz

VÍT ŠTENCEL,  
SPORTOVNÍ KLUB KODOKAI BRNO Z .S . 

Do rodinného kalendáře jsme si na so-
botu 2. dubna 2022 vepsali stručně: „běh-
-Bílovice“. Uvítali jsme možnost dcerám 
s  počínajícím jarem připomenout krásy 
sportování v přírodě. Mužský element se 
navíc těšil na první závod druhého roční-
ku „Poháru o běžeckého krále a královnu 
Časnýře“. Plán byl takový, že až na ženu 
zabezpečující logistiku se zúčastníme 
v  solidním počtu tří dětí a  jednoho do-
spělého. Plány jsou jedna věc, ale realita 
pětičlenné rodiny je často složitější. A tak 
byla účast naší rodiny ve finále skromnější 
(prostřední dcera Emilie a otec). Závodní 
den byl snad tím nejchladnějším za po-
sledních několik týdnů.

Navzdory nevlídnému počasí se v pro-
storu startu a cíle v Palackého údolí již od 
rána koncentrovalo několik desítek běžců 
a běžkyň a jejich doprovodu. Pestrobarev-
né oddílové dresy dávaly tušit, že řada 
z nich přijela i z větších dálek Jihomorav-
ského kraje (Moravský Krumlov, Přísnotice, 

Oslavany, Vyškov aj.) Příjemná změna po 
dvou předchozích letech, kdy epidemic-
ká situace neumožňovala plnohodnotný 
formát závodu. Sport lidi spojuje, proto 
bylo potěšitelné v rozhovorech tu a tam 
zaslechnout i ukrajinštinu.

Jednotlivé věkové kategorie průběžně 
startovaly od 9:00 – od sotva tříletých 
benjamínků na 150  m, přes minipříprav-
ky na 360 m, mladší a starší přípravky na 
630 m, mladší žactvo na okruhu 890 m 
a starší žactvo na nejdelší trati 1750 m, 
dorostence na dvou dlouhých okruzích 
až po dospělé na třech okruzích. Zázemí 
a organizace fungovaly bezvadně, orga-
nizátoři zvládali registrovat i  opozdilce, 
což na některých závodech nebývá vždy 
pravidlem.

Závodní atmosféra pohltila většinu 
účastníků (někdy pohříchu i jejich rodičů), 
a tak byly k vidění jak líté souboje v cí-
lové rovince, tak i slzičky zklamání z ne-
naplněných ambicí, zejména mezi těmi 

36. JARNÍ BĚH V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
ZÁVOD PRO VŠECHNY GENERACE

Mini přípravka běží přes potok. 
Foto Miroslav Nosek
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nejmladšími. Povzbuzování a potlesk ale 
doprovázel každého, bez rozdílu celkové-
ho umístění. Slzičky nakonec definitivně 
utnula sladká odměna po úspěšném do-
končení závodu. Nejlepší trojice v každé 
z kategorií byla navíc oceněna zvlášť. Řada 
výkonů z přípravky, žákovských i  doros-
teneckých kategorií ukázala, že v širším 
regionu vyrůstají talenty, které zvládají 
i náročnější atletickou přípravu.

Z pozice účastníka závěrečného běhu 
kategorie dospělých byla škoda, že se 
na startu nesešlo přece jen více běžců 
a běžkyň než pouhých dvacet. Trasa vedla 

po stejném terénním okruhu jako u kate-
gorie starších žáků a žákyň, jen se tento 
okruh běžel třikrát. Závod byl tedy spíše 
kratší, ale o to intenzivnější, což umocnilo 
převýšení zhruba 60 m na jednom okruhu 
a  také terénní seběh, kde bylo žádoucí 
kontrolovat došlap v místy rozbahněném 
podkladu. Závěrečný cílový úsek si každý 
vychutnal svým způsobem, někdo s úsmě-
vem na rtech ještě před cílem, jiný s urput-
ným výrazem a úsměvem až po překročení 
cílové linie.

Vítězové a  vítězky kategorií byli na-
konec odměněni bohatou sponzorskou 
odměnou a  já se ještě s  radostí zahřál 
klusem domů, neb teploty letos jarnímu 
datu opravdu neodpovídaly. Ale třeba se 
jarní podmínky dostaví alespoň v zimě při 
příležitosti 43. ročníku Vánočního běhu 
Rudolfa Těsnohlídka (10. prosinec 2022), 
který běžeckou sezónu mikroregionu Čas-
nýř tradičně uzavírá opět v Palackého údolí 
nedaleko bílovické sokolovny.

Jarní běh byl prvním závodem Zajícovy 
ligy, která spojuje šest atletických oddílů: 
Moravský Krumlov, Oslavany, Hustopeče, 
Bílovice, Přísnotice a Rosice. Pohár se sklá-
dá ze šesti závodů jednotlivců i družstev. 
První oficiální ročník se uskutečnil v roce 
2013. Pořadí po Jarním běhu: 1. Přísnotice, 
2. Hustopeče, 3. Moravský Krumlov, 4. Bílo-
vice nad Svitavou, 5. Oslavany a 6. Rosice. 
Závodem také začal Pohár o běžeckého 
krále a královnu Časnýře 2022.

Bílovické běhy: http://behy.bilovice.
info, Zajícova liga: https://zajicovaliga.
webnode.cz

PETR KOLÁŘ, MARTIN ŠERÁK 

Starší přípravka, chlapci, sbíhají 
z cesty. Foto Miroslav Nosek

Start starších žákyň. Foto Miroslav Nosek

POKUSTÓNKY, LOVCI 
ZLÝCH ČARODĚJŮ 
A MILOVNÍCI ZVÍŘAT 
Z LESŮ I LUK

Pro děti, které si své prázdninové dny 
chtějí užít venku na vzduchu a dobře se 
bavit, hledáme další parťáky ve věku 4–7 
let. Lesní skřítci pořádají letní příměstské 
tábory a mají ještě pár volných míst.

Stačí promyslet, zda vaše děti láká 
výroba malé sopky nebo zkoumání les-
ních zvířat, či raději chtějí naslouchat, co 
vypráví Voda. Nabídka táborů je pestrá 
a zváni jsou všichni dětští zájemci z řad 
mateřských škol nebo nižších ročníků 
škol základních.

11. července 2022 začínáme. Táborníky 
přivítá víla Pokustónka a skřítek Úžas-
ník a vrhnou se na zábavné pokusy, aby 
společně s  dětmi vyrobili duhu nebo 
rozsvítili citron. Další tábor ovládnou 
čtyři živly. Děti si ochutnají Vítr a budou 
moci pozorovat, jak poskakuje Oheň. 
Koncem července proběhne záchranná 
mise ochránců pohádkových bytostí, jež 
unesl zlý čaroděj. V srpnu prozkoumají 
malí zálesáci tajemná lesní zákoutí, nebo 
se změní na přírodovědce a seznámí se 
s živočichy naší krajiny. Prázdniny uzav- 
řou indiáni a Tlapková patrola – tábory, 
které jsou plně obsazeny. Nicméně, po-
kud vás a vaše robě téma zajímá, ozvěte 
se, můžeme vás zapsat jako náhradníky. 
Do konce prázdnin ještě daleko, a jediná 
jistota dnešních dnů je, že svět se stále 
mění a s ním i jeho příležitosti.

Koho letní tábory nadchnou, pro ty 
máme nabídku volných míst v  novém 
školním roce, zápis nových Skřítků do 
školky našeho lesního klubu nebyl ješ-
tě uzavřen.

Pokud byste měli zájem svoji rato-
lest přihlásit, ozvěte se přes kontaktní 
formulář na webu www.lesnistritci.cz. 

Sledujte také naši facebookovou 
stránku https://www.facebook.com/
LesniSkritci Přejeme krásné léto!

LESNÍ BÍLOVICE Z .S . 

HLEDAJÍ SE



Na závěr školního roku na Lišce nevíme, 
kam dřív skočit, ale zároveň si to moc užívá-
me. Plánujeme totiž programy na letní pří-
městské tábory. Sháníme také zajímavé lidi 
do týmu, kteří chtějí své dovednosti, talent 
i  zkušenosti uplatnit a předávat v krouž-
cích v příštím školním roce. (Pozn. případní 
zájemci napište a Liška pro vás najde okno 
v našem rozvrhu). Aktuálně hledáme kucha-
ře/gurmána i tanečnici. Pokud se věnujete 
jakémukoliv jinému oboru, tak dveře pro 
nadšené lidi jsou u nás stále otevřené.

A co je na závěr školního roku to nej? 
Poslední hodiny kroužků probíhají ve slav-
nostním duchu. Děti si odnáší nejen své 
výrobky, ale i zkušenosti a nová přátelství. 
Na Divadle pro předškoláky hrají děti pre-
miéru hry Boudo budko, kdo v tobě bydlí. 
Mnozí poprvé zažijí trému před publikem 
a  věříme, že i  potlesk. Borci z  Parkouru 
opakují všechny triky, které se naučili na 
čerstvém vzduchu. Pokud jim jejich sport 
bude o prázdninách chybět, mají možnost 
si vše zopakovat na táboře Ninja Warrior 
25.–29.7., který je ovšem určen i pro par-
kourem nepolíbené.

Malí Kulináři zkouší vařit pod širým ne-
bem, což je velká výzva a z ohně prostě 
chutná všechno lépe. Polytechnický krou-
žek Maníci žije interiérovým designem. Vy-
robit si takový pokojíček snů není jen tak, 
zvlášť když musí promyslet, kde budou 
dveře, okno a že potřebují i praktické věci 
jako skříň, pelíšek pro mazlíčka nebo robo-
ta, který bude vozit k posteli třeba hřeben. 

Pokud Lišku neznáte nebo vás zajímá, 
co se u nás děje, rádi bychom vás pozvali 
na akci Liška nikdy nespí. Výstava prací 
dětí z  kroužků se bude konat 11.6.2022 
na Minigolfu Liška v  čase 10:00–19:00 
hodin. Nebude chybět tvořivá dílnička či 
fotokoutek.

Možná víte, že Liška měla nedávno ve 
svém doupěti parádní noční párty. Kdo 
tam nebyl, ten o  hodně přišel! Na pře-
spávačce se vyráběly svítící padáky, kte-
ré jsme pouštěli z naší terasy a prototyp 
autíčka na vlastní pohon. Jako správní 
automobiloví inženýři děti ladily nejmen-
ší detaily, aby to jejich vozítko ujelo co 
největší vzdálenost. Té noci svítila okna 

našeho centra modře. Ve svitu UV lamp 
jsme také trsali jako o život a ve tmě roz-
tančili své bíle zářící kostýmy. Další noční 
akci připravujeme na září.

Živo u  nás není jen v  noci... v  areálu 
minigolfu během června přivítáme děti 
z různých škol i školek, a dokonce i auto-
busové zájezdy. Věříme, že se popularita 
výukových programů rozkřikne široko dale-
ko, protože hravé divadelní pojetí a krásné 
zvířecí kostýmy jsou skvělým prostředkem, 
jak malým i velkým vyprávět příběhy: Jak 
žil a  tvořil spisovatel R. Těsnohlídek, jak 
se v místních  lesích našla malá dívenka 
Liduška, a hlavně příběh o hrdince Lišce 
Bystroušce, která je pro svou statečnost 
a  odvahu inspirující postavou. Minigolf 

jsme doplnili také lukostřelbou, pokud 
chcete otestovat svoji mušku, zarezervuj-
te si termín v našem rezervačním systému.

Již od 1. června bude probíhat zápis do 
jednotlivých kroužků, které najdete na 
webu liška.luzanky.cz. Seznam kroužků 
budeme doplňovat až do září, protože 
musíme počkat na rozvrhy lektorů (vyso-
koškoláků), které budou vědět až v září.

Pokud byste měli cokoliv na srdci, ur-
čitě Lišce napište, protože jsme tu pro 
vás! Přejeme všem krásné léto a děkuje-
me všem dětem za příjemně strávený čas 
během roku, který jsme si užili i my lektoři. 
Budeme se na vás těšit na táborech a pak 
opět v září!

VAŠE LIŠKA . PAVLA ŠARMANOVÁ 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V LIŠCE
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Blíží se léto a s ním i čas prázdnin, do-
volených a  zaslouženého odpočinku, ke 
kterému pro mnohé neodmyslitelně patří 
i dobrá kniha. Řada čtenářů v této době 
sahá po odpočinkovějším čtení, jako jsou 
detektivky nebo knížky s romantickým la-

děním, které se báječně hodí k lenošení na 
pláži i k příjemné relaxaci po horské túře. 
Na dovolené dostávají prostor ale i knihy 
obsáhlejší nebo ty, na které během všed-
nodenního shonu nebyl čas.

Pokud budete mít chuť přelousknout 
při cestování napínavou detektivku, ne-
měli byste přehlédnout novinku Lisy Re-
ganové „Nečekané přiznání“, ve které se 

již počtvrté setkáte s oblíbenou komisař-
kou Josii Quinnovou. Příznivci inspektora 
Gamache zajásají nad další knihou z pera 
Louise Pennyové s  názvem „Království 
slepých“. Krimi Dany Stabenow včetně 
novinky „Když krev promluví“ vás přenesou 

na vzdálenou tajemnou Aljašku, a pokud 
holdujete hororům, přečtěte si třeba „Ta-
jemství pramenů“ od Jennifer McMahon. 
Příznivce domácí tvorby by mohl zaujmout 
Petr Sagitarius a jeho třídílný „Trujkunt“ se 
svérázným komisařem z Ostravska. Na Šu-
mavu vás pro změnu zavedou znepokojivé 
„Prameny Vltavy“ Petry Klabouchové, ve 
kterých nevšední příběh doslova pramení 

v minulosti. V napětí vás udrží i „Křížová 
palba“ Štěpána Kopřivy.

Čtenáři, kteří dávají přednost klidnějším 
a pohodovějším tématům, můžou sáhnout 
po titulu „Domek v Irsku“ ze série Romantic-
ké úniky oblíbené autorky Julie Caplinové. 
Nevšedním tématem upoutá i „Knihonoš“ 
Carstena Henna nebo „Kavárna na konci 
ulice“ Clare Pooleyové, která lehce načrtává 
osobitý děj už podtitulem „Může obyčejný 
deník spojit životy několika lidí?“

Velmi oblíbené jsou také romány ode-
hrávající se podle (nebo na pozadí) skuteč-
ných událostí. Mezi takové patří například 
dlouho očekávaná novinka Kateřiny Tuč-
kové „Bílá Voda“ mapující pozapomenutý 
střípek české historie. Život protinacistic-
ké odbojářky Nancy Wakeové zachycuje 
čtivý román „Krycí jméno Helena“ autorky 
Ariel Lawhon a příjemný čtenářský záži-
tek slibuje i první díl oceňované románové 
Cliftonovy kroniky „Jen čas ukáže“, jejímž 
autorem je Jeffrey Archer.

Pokud i  během dovolené rádi sáhnete 
po knize s náročnějším nebo neobvyklým 
tématem či zajímavým zpracováním, moh-
ly by vás zaujmout „Staré odrůdy“ Ewalda 
Arenze zachycující křehký příběh dvou žen, 
které se snaží najít svůj životní prostor. 
Neobvyklý námět modrých lidí zpracovává 
Kim Michele Richardson v knize „Knihovni-
ce z Troublesome Creeku“. „Ruce houslisty“ 
nabízejí strhující příběh česko-německo-ži-
dovské rodiny na pozadí událostí našich dě-
jin 20. století. Citlivé zachycení 20. století 
v podání Aleny Ježkové je navíc zajímavé 
i tím, že se jedná o sedm povídek, které se 
propojují, takže vlastně vytvářejí jakýsi ro-
mán v sedmi příbězích. Netradičně je pojat 
i román „Zimní včely“ Norberta Scheuera, 
ve kterém se prostřednictvím deníkových 

LETNÍ ČTENÍ

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 anotace 
některého článku zaujme, lze si jej snadno 
vyhledat na webu příslušné obce.

KANICE
Kanické listy č. 3/2021 se věnují lesům 

v obecním katastru, jakož i Chráněné kra-
jinné oblasti Moravský kras. Přinášejí tipy 
na běžkařské trasy v okolí a rovněž uveřej-
ňují rozhovor s bílovickým kovářem Janem 
Šerákem, který má svoji dílnu v Kanicích. 

Další číslo (1/2022) přináší přehled před-
školních vzdělávacích zařízení v Kanicích 
a okolí, včetně dětských skupin a lesních 
školek. Pravidelně publikovaný tip na výlet 
tentokrát vede z Kanic k železniční zastáv-
ce Babice n. Sv. a zpět. Na navržený okruh 
se dá snadno napojit i z Bílovic.

BABICE
Tématem jarního babického zpravodaje 

jsou místní hudebníci, patřil mezi ně rek-
tor a varhaník Valentin Petyrek působící 

PŘESPOLNÍ ČÍTÁRNA

Foto unsplash.com
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v Babicích v polovině 19. století, ale rov-
něž Jiří Olejníček (1937-2013), sólista br-
něnské opery. Donedávna zde působilo 
nahrávací studio Jalovec Petra Wernera, 
kde vznikla řada nahrávek špičkových 
českých hudebních skupin. Rovněž upo-
zorňujeme na nové webové stránky míst-
ní farnosti (farnostbabicenadsvitavou.cz), 
na kterých mj. najdete pozoruhodný text 
o počátcích kostela sv. Jana Křtitele z pera 
Marka Pešky. Dne 15. prosince 2021 byl na 
okraji Babic nad Svitavou, na tzv. Oříškové 

louce, odhalen působivý drobný památ-
ník připomínající tragickou událost z roku 
1956, kdy výbuch vojenské munice usmrtil 
dva chlapce, sedmiletého Zdeňka Flodra 
a šestiletého Milana Daňka. Třetí chlapec, 
čtyřletý Ladislav Jelínek, byl těžce zraněn.

OCHOZ
Ochozský zpravodaj č.  4/2021 přináší 

rozhovor s Lenkou Chybovou o ochozských 
krojích, jejich historii, rekonstrukci, údržbě 
apod. Bílovické kroje jsou přitom s  těmi 

ochozskými de facto totožné. V dalším 
čísle (1/2022) upozorňujeme na článek 
Hany Šedé o pomístních názvech a je-
jich původu, které se zpravidla odrážejí 
v nově pojmenovaných ulicích. Publiko-
ván je též rozhovor se sociální pracov-
nicí Klárou Koláčkovou o domu domácí 
péče s pobočkami v Bílovicích (u nádraží) 
a v Babicích. Paní Koláčková by uvítala 
dobrovolníky, kteří by si občas přišli s je-
jich klienty i „jen tak popovídat“.

VYBRAL A ZPRACOVAL JAN LATA 

zápisků hlavního hrdiny přeneseme do po-
sledních měsíců druhé světové války.

Nějakou fajn knížku bychom na dovole-
nou neměli zapomenout přibalit i dětem. 
Bezva je třeba nestárnoucí „Co by se stalo, 
kdyby…“ Daisy Mrázkové, u které si mů-
žete už s menšími dětmi krásně povídat, 
a pak na výletech vymýšlet třeba i další 
podobné situace na téma „co by, kdyby…“. 
Mladším holčičkám by se mohlo líbit netra-
diční dobrodružství dvou kamarádek „Mimi 
a Líza“ Kataríny Kerekesové, kluky by mohli 
oslovit pro změnu „Lovci pokladů“ Jamese 
Pattersona. Pro starší děti je tu skvělá se-
verská fantasy „Přiznání strážkyně“ od Elin 
Säfström nebo „14-14 Přátelství napříč sta-
letími“, ve které nás dvojice autorů zavede 
za dvojicí hlavních hrdinů do let 1914 a 2014 
a barvitě vykreslí jejich propojení v čase. 
Ještě starší čtenáři (i dospělí) mohou sáh-
nout po dobrodružném titulu „Vango“, jehož 
autorem je proslulý Timothée de Fombelle.

Knih, které stojí za přečtení, a  nejen 
o dovolené, je celá řada. Zmínila jsem jen 
úzký výběr z novinek a titulů, které jsou 
v knihovně kratší dobu.

Kromě beletrie patří k cestování často 
také tištěný průvodce. I v dnešní době, kdy 
najdete většinu informací na mobilu, může 
být víc než příjemné zahloubat se do ob-
rázkového průvodce třeba na lavičce, nebo 
na trávníku v parku a dopřát si tak při svých 
toulkách pohodovou chvilku odpočinku.

Ať už se v létě chystáte k moři, do hor, 
za poznáním, nebo třeba k českému ryb-
níku, nezapomeňte si na cesty přibalit 
právě takovou knihu, na kterou máte chuť 
a díky níž bude vaše dovolená ještě hezčí. 
A můžete si přijít vybrat třeba do knihovny.

Přeji krásné letní čtení!
ŠÁRKA KUČEROVÁ 

Vážení příznivci bílovické školy, vel-
mi si vážíme Vašeho zájmu a těší nás, 
že jsme pro Vás „srdcovkou“ a volbou 
číslo jedna pro Vaše děti.

S politováním však musíme oznámit, 
že v současné době zdaleka nejsme 
schopni uspokojit všechny zájemce. 
Pro školní rok 2022/2023 je kapacita 
školy naplněna do posledního mís-
tečka a  zákon nám striktně nařizuje 
vypočítanou kapacitu nepřekročit ani 
o jediného žáka. S žáky přijatými pro 
školní rok 2022/2023 samozřejmě 
počítáme.

V posledních letech vzrostl enorm-
ně zájem o naši školu z okolních obcí 
(Babice, Řícmanice, Obřany, Malomě-
řice,…). Velmi nás to těšilo, ale sou-
časně jsme se vždy snažili interními 
opatřeními tlumit příliv nespádových 
žáků, protože v souvislosti s demogra-
fickým vývojem narůstal výrazně také 
počet bílovických, tedy spádových 
dětí. Spádovým dětem jsme vždy vy-
hověli a vždy vyhovíme.

Je také důležité zmínit, že ředitel 
školy je POVINEN vyhovět všem žádo-
stem (spádovým i nespádovým), pokud 
není kapacita školy naplněna. V tomto 
bodě se popularita školy může para-
doxně jevit ve vztahu ke své kapacitě 
problémem, který nejsme schopni řešit.

Čtenářům bych chtěl také připome-
nout, že škola přijetím většího počtu 
žáků nemá více peněz, jak by si mohli 
někteří myslet.

Ano, v  této chvíli nás již kapaci-
ta školy limituje. Citelně nám chybí 
volná místa v jídelně, tělocvičně, šat-
nách, učebně informatiky, jazykových 
učebnách atd.

Situaci řešíme se starostou Bílovic 
i starosty okolních obcí, jednání byli 
přítomni i ředitelé okolních škol. Pevně 
věříme, že najdeme společné řešení, 
třeba v podobě přístavby naší školy 
a školy v Kanicích, a díky tomu výrazně 
zvýšíme komfort vzdělávání zejména 
pro naše bílovické děti.

MGR . LIBOR ŽANDA, ŘEDITEL ZŠ 

OTEVŘENÝ DOPIS
KE KAPACITĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Akci pořádá Kulturní komise 
za podpory obce 
Bílovice nad Svitavou

VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ

BÍLOVICKÉ

LÉTO
KULTURNÍ 

pátek 10.6. / 19:00
Zahrádka Na Ostrůvku

Guitar Session
Bravurní sóla dvou kytar, basovky 
a mandolíny, působivé a velmi 
stravitelné písně česky i anglicky

pátek 17.6. / 19:00
Zahrádka na Ostrůvku

DIZZY
heart & soul  of music
Cover band

pátek 1.7 / 19:00
Zahrádka Na Ostrůvku

Gwalarn
Neoposlouchaná muzika s kořeny 
ve starých legendách a ve 
francouzské hospodské poetice

středa 20.7. / 19:00
Zahrádka na Ostrůvku

Martina Trchová
Brněnská písničkářka

pátek 12.8. / 19:00
Zahrádka na Ostrůvku

Hajcman
Tramp-swingová kapela 

čtvrtek 18.8. / 19:00
Galerie ALFA

SABOR LATINO
Duo hrající kubánskou 
hudbu a salsu 

úterý  30.8. / 19:00
Galerie ALFA 

Black Uganda Choir
Netradiční sdružení vícehlasého 
zpěvu

2022

ZAHRADKA
NA OSTRUVKU


