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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
One, two, three, four... s jedinou vteřinou 

se prolne století, a když ji nechytnem, tak 
navždy odletí (Kryštof, Tak pojď hledat 
břeh) …tak rychle to léto uteklo, léto plné 
zážitků a dovolených, ale ještě než začalo, 
rozloučil jsem se s našimi žáky 9. tříd, kteří 
odešli na střední školy a gymnázia. 

Koncem srpna skončila rekonstrukce 
a vestavba mateřské školky. Otevřeli jsme 
v plánovaném termínu 1.9.2016. Nyní 
máme v mateřské školce vč. jedné třídy 
v základní škole kapacitu 164 dětí a ko-
nečně po deseti letech jsme vzali všechny 
bílovické děti.

V sobotu 3.9.2016 v 9:00 proběhlo 
slavnostní přestřihnutí pásky v mateřské 
školce a poté od 9:30 se mateřská školka 
otevřela pro všechny spoluobčany Bílovic. 
Jsem rád, že byly jen pozitivní ohlasy 
a všem se nově zrekonstruovaná školka 
včetně nové třídy pro 27 dětí líbila. Děkuji 
tímto všem, kteří se podíleli na tom, aby se 
školka 1.9.2016 otevřela.

V tento slavnostní den byl den otevře-
ných dveří i v naší základní škole, kde 
během prázdnin došlo k výměně oken ze 
severní strany, která byla ve špatném sta-
vu. Návštěvníci si mohli prohlédnout starou 
a novou budovu školy. Do stávající školy 
byla v loňském roce propojena budova 
bývalého obecního úřadu, která rozšířila 
učebny ZŠ a slavnostně byla otevřena již 
v loňském srpnu. 

V 15:00 se slavnostně „rozezněly zvony" 
na novém náměstí a tímto aktem došlo 
k symbolickému otevření středu obce, 
obecního úřadu, knihovny, obřadní síně 
a Bílovického salónu. K této akci bylo již 
mnohé napsáno. Na základě prvotních 
ohlasů si troufám říci, že se vybudovaný 
střed obce líbí a akce k slavnostnímu ote-
vření byla vydařená. Vaše reakce a ohlasy 
jsou pro všechny, kteří se na středu obce 
podíleli největší odměnou. Děkujeme. 

K dalším akcím mohu uvést, že se nám 
trochu zkomplikoval projekt přechodového 
semaforu pod kostelem, kde policie ČR 
chce vyřešit komplexně celou křižovatku 
tj. i semafor do ulice Trávníky. Další pro-
blém k řešení je napojení na elektrickou 

energii. Doufám, že vše rychle vyřešíme 
a přechodový semafor pod kostelem bude 
co nejrychleji zprovozněn.

Ve výběrovém řízení na projektovou 
dokumentaci nové lávky přes řeku jsme 
vysoutěžili firmu Link projekt, která již 
započala zaměření a geologický průzkum. 
Dle smlouvy bude vše odevzdáno do konce 
roku 2016.

Získali jsme dotaci na nový ekodvůr 
a máme již vysoutěženou stavební firmu, 
která bude zakázku realizovat. Vzhledem 
k tomu, že stavba bude probíhat na stávají-
cím místě Ekodvoru, bude nutné celý ekod-
vůr uzavřít od října 2016 do března 2017.

V letošním roce se snažíme zajistit pro-
jekty na záliv zastávky U Cihelny, Obřanská 
a chodník na ul. Havlíčkova. Vše se daří 
ve smluvních termínech. Jakmile projekty 
budou zpracovány, je naší snahou zajistit 
dotace k jejich realizaci. Věřím, že nás 
štěstěna neopustí a budeme opět úspěšní 
žadatelé. 

Od října 2016 bude obnovena úspěšná 
tradice farmářských trhů. Sledujte, prosím 
informační kanály, kde bude zveřejněno 

Milí sousedé, Bílovčáci. Jako by to bylo včera, 
co jsme se nemohli dočkat léta, že? A už aby-
chom ráno do práce místo kraťasů oblékali dlouhé 
kalhoty… Užili jste si prázdniny? A nemyslím tím 
nutně někde na pláži nebo na horské túře. Ono 
i léto strávené v práci může být krásný zážitek! 
I přes to ale vám, kteří jste měli to štěstí a užili 
si letního sluníčka, tento zážitek ze srdce přeji. 
Na obci tomu tak ale nebylo. Úředníci obecního 
úřadu si pomalu zvykali na svá nová pracoviště, 
řemeslníci pilně rekonstruovali mateřskou i zá-
kladní školu, dělníci dokončovali nové náměstí, 
zkrátka všichni pracovali jako včeličky, abychom 
my ostatní mohli do nového školního roku vykro-
čit tou správnou nohou! O tom, jak se to povedlo, 
jsme se konec konců mohli přesvědčit začátkem 
měsíce na dni otevřených dveří…

Ačkoli se vám zpravodaj dostává do schránek 
až nyní, koncem září, určitě nesmím zapome-
nout popřát všem žákům základní i mateřské 
školy úspěšný start do nového školního roku. 
Obzvláště, když celé číslo je věnované právě 
dětem. Tak schválně, znáte všechna hřiště, která 
jsou vyznačena na mapce uvnitř zpravodaje? 
Těšíte se na nové hřiště pro teenagery? A jak 
myslíte, že vypadalo dětství v Bílovicích přibližně 
před padesáti lety? Rodiče, máte určitě všechny 
informace, co by mohl v Bílovicích podnikat váš 
potomek? Školka? A víte, že jich je tady víc než 
jedna? Dokonce mnohem víc… Co třeba skaut? 
Nebo nějaká jiná, podobná organizace? Nebo 
kroužek? Toto všechno a mnohé další jsou té-
mata, o kterých se v tomto čísle dočtete.

A o čem že bude příští číslo? Téma se nám 
nehledalo zrovna jednoduše, obzvláště vzhledem 
k jeho vánočnímu ladění. Nakonec jsme vybrali 
téma „bílovická farnost“. No, a jelikož Vánoce 
slaví snad většina z nás, doufáme, že ve spojitosti 
s nimi si ve zpravodaji „to svoje“ najdou i ti z nás, 
kteří se nepočítají mezi věřící.

Napadá vás nějaké zajímavé téma pro zpravo-
daj? Nebojte se na nás obrátit s jeho návrhem. 
Názor vás, čtenářů, určitě oceníme…

Jan Horáček, šéfredaktor
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 01. 06. 2016

Rada obce schválila
• přijetí účelové neinvestiční dotace ve 

výši 20 000 Kč z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na realizaci projektu 
„27. Silvestrovský běh do schodů“

• smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje č. 
036127/16/OŠ ve výši 39 000 Kč 
určené pro Základní školu Bílovice 
nad Svitavou

• vzor Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní na budoucí prodej SO 01 Ko-
munikace, v rámci stavby nazvané 
„Technická infrastruktura pro lo-
kalitu BR12, Bílovice nad Svitavou“ 
a částí pozemků p.č. 406 a 409

• Smlouvu o výpůjčce s Pharro Praha 
CZ a.s., IČ: 26007991. Předmětem 
výpůjčky je část venkovní zdi budovy 
a část místnosti č. 138 o výměře 
3 m², umístěné v prvním nadzem-
ním podlaží budovy knihovny za 
účelem provozování bankomatu

• v souladu s § 663 odst. 1) zákona 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, k uza-
vírání občanských sňatků, obřadní 
síň, ulice Tyršova č.p. 46, Bílovice 
nad Svitavou

• jako dodavatele na akci „ Interiér 
knihovny Bílovice nad Svitavou“ 
společnost ACER WOODWAY s.r.o. 
IČ: 25343467 za cenu 659 840 Kč

JEDNÁNÍ | 15. 06. 2016
Rada obce schválila

• nového nájemce pozemku p.č.st. 927, 
jehož součástí je stavba č. ev. 134, objekt 
občanské vybavenosti a části přilehlých 
pozemků p.č. 143/1 a 142, spolek Manere

• doporučení Zastupitelstvu obce ke 
schválení na zasedání v září 2016 po-
skytnout dotaci z rozpočtu obce ve výši 
200 000 Kč, příjemce dotace TJ Sokol 
Bílovice nad Svitavou, oddíl kopané, 
na opravu sociálního zařízení, výměnu 
oken, úpravu vnitřní fasády kabin fotba-
lového hřiště k poskytnuté dotaci z JMK

• nesouhlas s předloženým stavebním 
záměrem „Úprava zastřešení garáže“ 
na pozemku p.č. 1297

JEDNÁNÍ | 29. 06. 2016
Rada obce schválila

• nového nájemce malometrážního bytu 
č. 305 o velikosti 1 + kk v DPS 

• vítězného uchazeče společnost VYDOZ, 
s.r.o., se sídlem Parková 488, 768 21 
Kvasice, IČ: 2554960 na zakázku „Do-
pravní značení pro Obec Bílovice nad 
Svitavou“ za cenu 134.972 Kč

• vítězného uchazeče společnost Link 
projekt s.r.o., se sídlem Makovského 
nám. 2, 616 00 Brno, IČ: 27678032 na 
zakázku „Lávka pro pěší a cyklisty přes 
řeku Svitavu“ za cenu 610.000 Kč

• souhlas s předloženou nabídkou č.j. 
87/2016/BNS digitalizace místního 

vysílání v TKR v obci Bílovice nad 
Svitavou, kterou předložil provozo-
vatel TKR 3C spol. s r.o.

• nesouhlas s prodejem pozemku 
p.č. 1209/2

JEDNÁNÍ | 13. 07. 2016
Rada obce schválila

• souhlas se záměrem přesunutí 
tzv. Zwillingova kříže u hranice 
parcely p.č. 390/2, k.ú. Bílovice 
nad Svitavou o cca 15 metrů blíže 
Vodárenské ul.

• doporučení ZO ponechat si bez-
bariérový byt B0 o velikosti 2+kk, 
Lesní 725 ve vlastnictví obce 
a i nadále jej pronajímat, obec 
bude členem „Společenství vlast-
níků domu Lesní 725, Bílovice nad 
Svitavou“

• zveřejnění záměru na zřízení věc-
ného břemene na pozemku p.č. 
307/3 k.ú. Bílovice nad Svitavou

JEDNÁNÍ | 27. 07. 2016
Rada obce schválila

• smlouvy o technickém zhodnocení 
pronajatého majetku, pronajímatel 
Obec Bílovice nad Svitavou, nájem-
ce Česká pošta, s.p.

• doporučení ZO ke zveřejnění zá-
měru na prodej pozemku p.č. 331/1 
o celkové výměře 80m2, na ulici 
S.K. Neumanna

• smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje č. 
037732/16/OŠ ve výši 20 000 Kč, 
určené pro Základní školu Bílovice 
nad Svitavou 

• smlouvu o poskytnutí auditor-
ských služeb, vykonavatel: TOP 
AUDITING, s.r.o, Koliště 1965/13a, 
602 00 BRNO, IČ: 4547639, na 
přezkum hospodaření za období 
2016–2018
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přesné datum. Předběžně jsou první trhy 
naplánovány na čtvrtek 6.10.2016.

Jako každoročně budeme pro vás 
připravovat Vánoční jarmark. Ten letošní 
bude zcela v novém prostředí. Proběhne 
v termínu 2. - 3.12.2016 na novém Těsno-
hlídkově náměstí. Dovolte mi, vás srdečně 

pozvat na společné rozsvícení vánočního 
stromu, které proběhne v pátek 2.12.2016 
v 18:00.

Ve spolupráci s městem Brnem, připra-
vujeme, předání vánočního Těsnohlídkova 
stromu. Tento slavnostní akt proběhne 
v úterý 15.11.2016 cca v 15:30 u myslivny 

Lišky Bystroušky. Jste srdečně zváni na 
tuto již dlouholetou slavnostní tradici. 

Těším se na společná setkání při pláno-
vaných akcích. Rád bych všem čtenářům 
popřál, příjemné prožití letošního podzimu, 
pevné zdraví a osobní pohodu. 

Miroslav Boháček 



• zadávací dokumentaci, na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 
pod označením „V 00157 – EKOD-
VŮR“ zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, včetně všech příloh

• rozhodnutí Komise regionálního roz-
voje osadit okolí Bílovic čtyřmi kusy 

VÝPISY Z USNESENÍ
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dřevěných posezení (á 22 800 Kč) dle 
schváleného rozpočtu obce na rok 2016

JEDNÁNÍ | 10. 08. 2016
Rada obce schválila

• nového nájemce bezbariérového bytu č. 
201 o velikosti 2 + kk v DPS

• příkazní smlouvu o výkonu činnosti 
koordinátora BOZP „Lávka pro pěší 

a cyklisty přes řeku Svitavu“, příkaz-
ník Truvia s.r.o.

• přijetí účelově určeného finančního 
daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
v rámci projektu obědy pro děti pro 
úhradu měsíčních záloh na obědové 
služby v období od 1. 9. 2016 do 
30. 6. 2017 ve prospěch 5 nezletilých 
dětí, celková výše 25 850 Kč.

Martin Vozka 

Zveřejňujeme zkrácenou a upravenou 
verzi dokumentu pro dodržení přiměřenos-
ti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění.

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ověřo-
vatele a určilo zapisovatelku, místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo prodej oddělené části 
z pozemku p.č. 958/3 o celkové výměře 
2463 m2, nově nazvané jako p.č. 958/7 
o výměře 234 m2 za kupní cenu 705,13 Kč 
za m2, celková kupní cena po zaokrouhlení 
je 165 000 Kč. Prodej pozemku p.č. st. 
563 o výměře 21 m2, chatová oblast Dolice. 
Kupní cena 1 000 Kč za 1 m², celková kupní 
cena 21 000 Kč.

ZO vzalo na vědomí zprávu finančního 
výboru.

ZO schválilo zprávu o přezkumu hos-
podaření Obce Bílovice nad Svitavou za 
rok 2015.

ZO schválilo závěrečný účet obce, 
zprávu auditora za rok 2015 a v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad. Dále schválilo účetní závěr-
ku obce sestavenou k rozvahovému dni 
31. 12. 2015. Schvalovaná účetní závěrka 
poskytuje v rozsahu skutečností posuzo-
vaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 

Sb. věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace obce Bílovice 
nad Svitavou. Veškeré podklady založeny 
v kanceláři účetní.

ZO pověřilo starostu obce k zastupo-
vání na valné hromadě společnosti KTS 
Ekologie s.r.o a k učinění všech právních 
jednání s tímto souvisejících, k hlasování, ke 
schválení auditu i závěrečného účtu. Dále 
schválilo peněžitý vklad ve výši 25 000 
Kč i převzetí závazku ke splacení tohoto 
vkladu do základního kapitálu společnosti 
KTS EKOLOGIE s.r.o. a pověřuje starostu, 
aby učinil za obec jako společníka společ-
nosti KTS EKOLOGIE s.r.o. veškeré s tímto 
související právní úkony, včetně podpisu 
písemného prohlášení týkajícího se převzetí 
vkladové povinnosti.

ZO schválilo Smlouvu o bezúplatném 
převodu infrastruktury. Převodce: EURO 
key, s.r.o, Nabyvatel: Obec Bílovice nad 
Svitavou, Předmět převodu: · SO 01 Vo-
dovod, vodovodní řad „V4-1“ o celkové 
délce 41,1 m; · SO 02 Splašková kanalizace, 
Stoka „S-EI“ o celkové délce 33,6 m; · SO 
02 Dešťová kanalizace, Stoka „D-EI“ o cel-
kové délce 31,1 m; · SO 08 Komunikace, 
prodloužená komunikace v obytné zóně 
Mezi Cestami, šířka komunikace je 5 m, 
dvoupruhová, obousměrná komunikace, 
řešená jako slepá. Předmět převodu byl 
vybudován Převodcem na pozemku p.č. 
480/102, a pokud jde o vodovod, splaš-
kovou a dešťovou kanalizaci též na p.č. 

480/104, vše v katastrálním území Bílovice 
nad Svitavou. Uvedené pozemky jsou ve 
vlastnictví Obce Bílovice nad Svitavou.

ZO schválilo  vzorovou Smlouvu 
o smlouvě budoucí na nákup pozemků 
v lokalitě BR 12 za jednorázovou cenu 
plynoucí z každé jednotlivé smlouvy ve 
výši 500 Kč. ZO pověřilo starostu obce 
doplněním smlouvy jmény vlastníků, čísly 
pozemků, z nichž budou odděleny části 
pod budoucí komunikací a mapovou přílo-
hou s vyznačeným návrhem stavby komu-
nikace včetně podpisu jednotlivých smluv.

ZO schválilo pasport vodorovného 
dopravního značení v Obci Bílovice nad 
Svitavou v lokalitě Polanka, vyhotovený 
firmou URBANIA s.r.o.

ZO ruší předkupní právo uvedené v čl. 
IV Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním 
právu č. 25/2013 na pozemek p.č. 23/1 
k.ú. Bílovice nad Svitavou.

ZO schválilo založení právnické osoby 
„Společenství vlastníků domů Lesní 724 
a 725, Bílovice nad Svitavou“, členství 
obce v této právnické osobě a stanovy této 
právnické osoby. Pověřilo starostu ke všem 
nezbytným krokům k založení a zápisu 
společenství do veřejného rejstříku.

ZO schválilo „Pravidla pro prodej vybra-
ných bytů, nebytových jednotek, parkovacích 
stání a vedlejších pozemků ve vlastnictví 
Obce Bílovice nad Svitavou“ ve zveřej-
něném znění, jak jsou přílohou usnesení, 
a starostovi a místostarostovi ukládá, aby 
podle pravidel realizovali prodej i související 
aktivity, včetně vypořádání fondu oprav.

ZO schválilo vzorovou Kupní smlouvu 
pro převod hmotných nemovitých věcí 
dle „Pravidel pro prodej vybraných bytů, 
nebytových jednotek, parkovacích stání 
a vedlejších pozemků ve vlastnictví Obce 
Bílovice nad Svitavou“ a dále schválilo 
vzorovou Dohodu o započtení a vypořá-

jednání Zastupitelstva Obce  
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 16. 6. 2016



VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
Bílovice nad Svitavou, ul. Tyršova č.p. 

46 – Kulturní sál
Annenské údolí Komenského, Soběšická, 

Fügnerovo nábř., Macharova, Sv. Čecha, 
Havlíčkova., Mezi Cestami, Šípková, Hra-
disko, Mladova, Táborské návr., Husova, 
Nad Borešovou, Tyršova, K Lipinám, Palac-
kého, U Hrušek, Ke Třešním, Pod Nádražím, 
Za Nádražím, Kollárova, Poděbradova, 
Žižkova chaty, Polní, 

VOLIČ
Voličem je státní občan České republiky, 

který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalé-
mu pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti budou na viditelném 

místě vyvěšeny hlasovací lístky označe-
né nápisem „vzor“, případná prohlášení 

kandidáta o vzdání se kandidatury 
nebo zmocněnce o odvolání kandidá-
ta, pokud byla doručena do 48 hodin 
před zahájením voleb; při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzda-
ným pro takového kandidáta nepřihlí-
ží; dále případná informace o tisko-
vých chybách na hlasovacích lístcích  
s uvedením správného údaje.

HLASOVÁNÍ
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do za-

stupitelstev krajů (barvy šedé) jsou 
vytištěny pro každou politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici samostat-
ně. Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. Dodané 
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou 
číselnou řadu, neboť převážná vět-
šina kandidujících politických stran, 
politických hnutí a koalic nekandiduje 
ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou 
opatřeny otiskem razítka příslušného 
krajského úřadu.

Hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb (4. října 2016). 
V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti 
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dání související s převodem hmotných 
nemovitých věcí dle „Pravidel pro prodej 
vybraných bytů, nebytových jednotek, 
parkovacích stání a vedlejších pozemků ve 
vlastnictví Obce Bílovice nad Svitavou“. ZO 
vyslovilo Souhlas s prodejem následujících 
Vybraných nemovitostí podle schvále-
ných Pravidel pro prodej vybraných bytů, 
nebytových jednotek, parkovacích stání 
a vedlejších pozemků ve vlastnictví Obce 
Bílovice nad Svitavou a podle odst. 5.4 
uvedených Pravidel určuje Zvláštní cenu 
pro prodeje realizované do 30. 6. 2016. ZO 
vyslovilo souhlas se zřízením bezúplatného 
smluvního předkupního práva a se Smlou-
vou o bezúplatném zřízení předkupního 
práva k pozemku ve vlastnictví Obce Bílo-
vice nad Svitavou p.č. 1181/232 o výměře 
1.268 m2 , vzniklého oddělením z pozemku 
p.č. 1181/1, ve prospěch společenství vlast-
níků jednotek, které vznikne vlastníkům 

jednotek v domě Lesní 724, a pozemku 
ve vlastnictví Obce Bílovice nad Svitavou 
p.č. 1181/117 o výměře 1 233 m2 k.ú. Bí-
lovice nad Svitavou vzniklého oddělením 
z pozemku p.č. 1181/82 v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou, obec Bílo-
vice nad Svitavou, okres Brno-venkov, ve 
prospěch společenství vlastníků jednotek, 
které vznikne vlastníkům jednotek v domě 
Lesní 725 Bílovice nad Svitavou a pověřuje 
starostu k uzavření uvedené smlouvy poté, 
co budou jednotlivá společenství zapsána 
v rejstříku společenství.

ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu 
č. 19/2016/VP na poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 56 000 Kč k zajištění soci-
álních služeb pro občany obce Bílovice nad 
Svitavou. Služby poskytne SANUS BRNO 
o.s. Projekt bude ukončen do 13. 01. 2017.

ZO nesouhlasí s poskytnutím finanč-
ního daru z rozpočtu Obce Bílovice nad 

Svitavou žádajícímu občanovi ve výši 
650 Kč.

V bodu Různé Starosta seznámil pří-
tomné s akcemi, které se budou konat 
v průběhu dalšího čtvrtletí. 18. 6. velká akce 
10 let Žirafa; 25. 6. Hody na Těsnohlídkově 
náměstí; 1. 7. zprovozněn bankomat od FIO 
banky; 3. 9. slavnostní otevření nové MŠ, 
den otevřených dveří v MŠ, ZŠ, odpoledne 
slavnostní otevření celého areálu včetně 
nové knihovny. Získané dotace pro obec: 
Dotace na Ekodvůr, Dotace na semafor 
pod kostelem. Připravuje se projekt na no-
vou lávku přes řeku, prodloužení chodníku 
na Havlíčkové, obec chce žádat o dotaci. 
Dokončují se podklady k vybudování zálivu 
a přechodu u autobusové zastávky Cihelna, 
Obřanská. Starosta poděkoval všem, kteří 
se podíleli na festivalu Bílovická křižovatka, 
který proběhl výborně.

Vendula Bartáková 

INFORMACE O ZMĚNĚ 
VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
a způsobu hlasování ve volbách  
do zastupitelstev krajů v roce 2016

Volby do zastupitelstev krajů se 
konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin.

OZNAMUJEME,  
ŽE DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ 

SÍDLA VOLEBNÍCH  
MÍSTNOSTÍ PRO VOLEBNÍ 

OKRSEK Č. 1 A Č. 2. 
TATO ZMĚNA BUDE  

TRVALÁ. 

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
Bílovice nad Svitavou, ul. Tyršova 

č.p. 46 – Obřadní síň
Dobrovského, Nad Tratí, Šebelova, 

Jiráskova, Obřanská, Taranzova, Kozlí-
kova, Polanka, Teperova, Kratinova, Pro-
střední, Trávníky, Lesní, S.K. Neumanna, 
Vodárenská, Za Školkou



okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.

 Prokázání totožnosti  
a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti 

prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebnými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu 

do výpisu ze stálého seznamu voličů ve 
dnech voleb ve volebním okrsku spa-
dajícím do územního obvodu kraje, kde 
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu. Volič, který se dostavil do vo-
lební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a stát-
ního občanství tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po 
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku (šedé 
barvy) opatřenou úředním razítkem.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně 

hlasovacích lístků, vstoupí volič do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 
Pokud se volič neodebere do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední 
obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek 
(stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) 
pro politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na 
hlasovacím lístku může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vy-
značit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Pokud volič dal na hlasovacím lístku před-
nostní hlas více než 4 kandidátům, počítá 
se takový hlasovací lístek ve prospěch 
politické strany, politického hnutí nebo 
koalice; k přednostním hlasům se však ne-
přihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené 
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky.

Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před 

okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže 
pro tělesnou vadu vybrat a případně 
upravit zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a hlasova-
cí lístek za něho upravit a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.

 Hlasování do přenosné  
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, ze-

jména zdravotních, důvodů obecní úřad
evidence obyvatel, Daniela Binarová
binarova@bilovice-nad-svitavou.cz
tel.: 545 212 850
ve dnech voleb okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, avšak pouze v územ-
ním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

Ida Kárná 
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Do tohoto čísla Zpravodaje nám sice 
nepřišel žádný článek od bílovického ob-
čana, zato nám byly doručeny dva velmi 
podobné dotazy. Oba byly směřovány na 
výstavbu rodinných domků naproti ben-
zínové čerpací stanice. Rozhodli jsme se 
tedy touto cestou odpovědět na otázku 
veřejně, a seznámit tím i širší veřejnost se 
stávající situací. Co to tam tedy vyrostlo? 
Proč? Tohle obec schválila? 

Můžeme zde konstatovat následující fakta. 
Počátek této stavby je v roce 2004. Na místě 
prozatím nedokončených osmi novostaveb, 
částečně schovaných za betonovou zdí byly 
v roce 2004 naplánovány a schváleny tři ro-
dinné domky. Další krok k této stavbě nastal 

v roce 2006, kdy na žádost stavebníka byla 
schválena změna na osm domů. Jedná se 
tedy o stavbu, na kterou bylo vydáno stavební 
povolení již před 10 lety. 

Tedy zodpověděli jsme, co tam vyrostlo, 
proč a odpověď na poslední otázku…, Ano 
obec to schválila v roce 2006… a v součas-

VÝSTAVBA U BENZINKY
Co to tam vyrostlo?

né době obec nemá možnost toto platné 
rozhodnutí změnit. 

Ještě dodatečně lze uvést, že zeď, která 
vyrostla okolo nových domů, požadovala 
hygiena kvůli odhlučnění, zeď měla být 
původně dřevěná a čtyřmetrová, investor 
ji udělal bez povolení betonovou a třímetro-
vou, tudíž zastupitelstvo obce povolilo toto 
snížení zdi, ale požaduje doplnit betonovou 
zeď o dřevěnou treláž po celém obvodu 
a výsadbu zeleně.

Jan Horáček 
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Koupím udržovaný dům. Děkuji.  
T: 606 158 288

Hledám byt ke koupi. T: 737 309 875

řádková inzerce

VÝZVA
Další číslo Bílovického zpravodaje bude 

mít jako hlavní téma BÍLOVICKÁ FAR-
NOST. Konkrétně se budeme věnovat její 
historii, funkci, a všemu, co nás na toto 
téma napadne. Určitě neopomeneme při-
pojit rozhovor s novým panem farářem. 
Prosíme všechny čtenáře, kteří by měli 
nějaký příspěvek nebo návrh na rozhovor, 
medailonek atp., aby se ozvali redakční 
radě na e-mailovou adresu zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo osobně 
někomu z redakční rady. red 
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Zasedání ZO 16. 6. 2016 se konalo opět 
v nově zrekonstruovaném sále Obecní 
hospody. Program měl neobvykle mnoho 
jednacích bodů.

ZAUJALO MĚ NAPŘÍKLAD:
• Protože do několika let se očekává zá-

konný zákaz skládkování, dá se předpo-
kládat, že dojde ke zdražení spalování. To 
je jeden z důvodů, proč naše obec vkládá 
25.000 Kč do KTS Ekologie s.r.o. (Obec 
Bílovice nad Svitavou je členem tohoto 
seskupení). Všechny ostatní členské 
obce paralelně dávají takovýto vklad, s cí-
lem umožnit zpracování projektu na zís-
kání dotace pro halu na třídění odpadu. 
Tato hala by měla vzniknout na pozemku 

poblíž Veverské Bitýšky a v budoucnu by 
měla umožnit KTS vlastní třídění, a tím 
úsporu za spalování odpadu a vyšší 
výtěžnost z recyklace odpadu.

• Firma Urbania vytvořila pasport vodo-
rovného značení (tzn. zejména veřejných 
parkovacích stání) pro lokalitu Polanka.

• Body týkající se pozemkových nákupů, 
prodejů, převodů či úprav byly opět 
většinou doprovázeny promítáním ilu-
stračních mapek.

• V nové zástavbě dbá současné vedení 
obce na to, aby společnou infrastruktu-
rou dotčené pozemky byly po vybudování 
převáděny do vlastnictví obce.

• Byty v domech 724 a 725 na Polance, 
které byly postaveny s dotacemi, mohou 

STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ ZO,
aneb Co v zápise nebylo

být letos (po vyjednaném předčasném 
ukončení vázací lhůty) převedeny do 
vlastnictví jejich uživatelů. Bylo třeba 
vyřešit řadu administrativních a orga-
nizačních záludností, které se vyvinuly 
během dlouhého času od vybudování 
domů.
Pro každý z domů se zřizuje společenství 
vlastníků. Podmínkou pro zdárný průběh 
je mimo jiné to, aby souhlas s převodem 
písemně potvrdili všichni majitelé byto-
vých jednotek. 
Protože obdobné úkony čekají obec 
v blízké době u řady dalších bytových 
domů, vytvořila obec manuál, který po-
pisuje postup převádění bytových domů 
do vlastnictví uživatelů. Ten je řádně 
schválený a veřejně dostupný.

• Diskuse občanů nebyla tentokrát žádná.
Na podkladě záznamu  

umístěného na webu obce  
sepsala Jana Skládanková. 

VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ

Obec Bílovice nad Svitavou si Vás do-
voluje srdečně pozvat na Vítání občánků, 
které se uskuteční v sobotu 1. října 2016 
od 9:00 hodin v nové obřadní síní obec-
ního úřadu, ulice Tyršova č.p. 46. Uvítány 
budou pozvané děti se svými rodiči a pří-
buznými, narozené v roce 2015 a 2016.

Daniela Binarová, matrika 

Před pár měsíci jsem porodila druhou 
holčičku a opět si nemohu vynachválit 
ivančickou porodnici. Snad jediným ne-
dostatkem je žalostný stav oblečení pro 
miminka. Ještě před naším propuštěním 
domů jsem se rozhodla, že jakmile moje 
Ája z miminkovského oblečení vyroste, da-
ruji ho této jinak velmi vstřícné porodnici.

Jako poděkování za všechny maminky 
a fajn porod bychom rády uspořádaly 
sbírku oblečení nejen pro ivančické no-
vorozenecké oddělení. Pokud už další 
přírůstek do rodiny neplánujete anebo 
víte, že nějaký ten kousek na mimi můžete 
postrádat, či je vám líto ho vyhodit (pár 
kousků je přeci potřeba nechat dětem 
pro panenky;-), budeme rády, když nám 
pomůžete zvětšit objem krabic, které pak 
zavezeme do menších porodnic v Jiho-
moravském kraji.

V porodnicích mají nedostatek dupaček, 
overalů, polodupaček, bodiček, kabátků - 
vše ve velikostech newborn (50) až 62. 

Stejně tak budou určitě rádi i za rych-
lozavinovačky, látkové a jednorázové 
plenky. 

Sbírka bude probíhat od 19. září do 
7. října 2016. Seznam sběrných míst: 
Rodinné centrum Žirafa (2. patro ob-
chodního domu), Obecní knihovna (vedle 
Obecního úřadu), Lékárna (vedle školy).

Předem děkujeme za Vaši ochotu 
obléct mrňata, aby mohla být krásnější 
na fotkách v jejich prvních dnech v po-
rodnici. :-)

S velkými díky Klára Mrkosová 
a Petra Kuhejdová Halířová 

POMOZTE NÁM
hezky obléct miminka 
v porodnicích
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Všichni jsme si už zajisté povšimli, že 
se v naší obci začalo docela dost stavět. 
Každý máme na tuto novinku své názory, 
stejně jako žáci šestých tříd. Zajímají 
vás tyto názory? Udělala jsem pro ty 
z vás, které toto téma zajímá, rozhovor 
s hrstkou žáků z šestých tříd z naší zá-
kladní školy. Nikdo nechtěl být jmenován, 
a proto jejich jména uvádět nebudu.

Jsi ráda, že se tu něco nového 
staví?

Sice mi tam bude něco chybět, ale 
myslím si, že to naší obci pomůže dostat 
se trochu výše.

Jsi zvědavá na konečný výsledek?
Ano, jsem hodně zvědavý člověk, 

a proto mě zajímají všechny novinky.

Byla jsi už na novém obecním 
úřadě?

Ano, už jsme tam byli společně se školou.

Líbí se ti více nová, nebo stará 
knihovna?

Těžké posoudit, ale asi více ta nová… ale 
to uvidím, až poprvé vkročím dovnitř.

Co si o novém přistavování 
myslíš?

Mám ráda nové věci, a proto se už 
nemohu dočkat, až poprvé uvidím vše 
hotové.

Budeš se tu po dokončení stav- 
by orientovat stejně jako v mi-

nulosti?
Asi ano, to zjistím až po dokončení.

Změní se pro tebe něco?
Tak určitě se pro mě změní všechna 

místa, ale nic dalšího mě nenapadá.

Myslíš si, že tu bude více po-
řádku?

Asi ano, to se uvidí později.

Chtěla bys na novém náměstí 
něco změnit?

Možná ano, ale ještě jsem neviděla 
dokončený výsledek.

Líbí se ti místo, na kterém se 
nový střed bude nacházet?

Ano, jsem s ním velice spokojená.

Kdy si myslíš, že bude nový 
střed hotový?

Doufám, že do září se už budu moci 
podívat na celý výsledek.

Jak se tu s novou přístavbou 
budeš cítit?

Možná jako cizinec, ale věřím, že se to 
časem změní.

Doufám, že tento rozhovor někoho 
donutil přemýšlet o žácích ZŠ jako 
o občanech, kteří se o novinky v Bílo-
vicích nad Svitavou zajímají a tuto obec 
berou za něco, kde žijí, a že i je ovlivňují 
novinky této obce. A myslím si, že právě 
teď mluvím za všechny žáky základní 
školy v Bílovicích nad Svitavou.

Ester Tomanová 

NOVÝ STŘED 
pohledem žáků ZŠ

V neděli 31. července 2016 při boho-
službě a následné zahradní slavnosti na 
farní zahradě se s Bílovicemi rozloučil 
Otec PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka. 
Vedl naši farnost třináct roků, tak jsem 
si s ním naposledy popovídal o jeho ces-
tě ke kněžské službě, o jeho působení 
v Bílovicích a samozřejmě také o jeho 
budoucí farnosti.

Jaká je Vaše minulost kněze?
Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 

2000. Zpočátku jsem krátce působil v Mi-
kulově a poté v okolí Brna, nejprve jako 
kaplan jeden rok v Tišnově a dva roky ve 

Šlapanicích, pak v Bílovicích třináct let 
jako farář.

Co vás, Otče Jaroslave, přivedlo 
ke kněžskému povolání?

Těch impulsů bylo během mého života 
několik. První přišly v mládí, kdy mi blízcí 
lidé říkali, že bych měl být knězem. Roz-
hodující impuls přišel v roce 1993 při pouti 
do Arsu (Ars-sur-Formans). Je to malá 
obec ležící severně od Lyonu ve východní 
Francii a je proslavená působením svatého 
faráře arského – svatého Jana Vianneye 
(Jean Baptiste Marie Vianney). Šli jsme na 
místo, kde pasáček Antonín Givre světci 

ukázal cestu, kterou dojde do obce. Otec 
Vianney byl rád, že mu chlapec poradil, 
a řekl Antonínovi zvláštní větu: „Tys mi 
ukázal cestu do Arsu, já ti ukážu cestu do 
nebe.“ Když nám průvodce přeložil tato 
slova vytesaná na podstavci sousoší při-
pomínajícím tuto událost, tak jsem ucítil 
vnitřní světlo a bylo mi jasné, že se mám 
stát knězem.

Kde jste, Otče, studoval na kně-
ze?

Teologii jsem ze zájmu studoval sou-
kromě už v době totality. V roce1993 jsem 
odešel studovat do Belgie a svoji formaci 
zakončil na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Vím, že s Univerzitou Palackého 
stále spolupracujete. V jaké for-

mě pro univerzitu pracujete a kolik 
času tomu obvykle věnujete?

CESTY FARÁŘE 
P. Jaroslava Filky



Prodám palivové dřevo, ceny již od 
600,-/m, tel: 608 065 337

Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m2,  
tel: 608 065 337

řádková inzerce

Nyní vyučuji dva dny v týdnu a mám 
předměty ze dvou oborů: z pastorální 
teologie a spirituality. Dříve jsem učil ještě 
o sobotách na distančním studiu, ale bylo 
to na úkor služby ve farnosti, a proto jsem 
výuku omezil jen na prezenční studium.

Tím se dostáváme k Vašemu 
působení v Římskokatolické 

farnosti Bílovice nad Svitavou. 
Vy jste se stal prvním bílovickým 
farářem sídlícím v Bílovicích od 
dob P. Vojtěcha Hebelky (1945 – 
1984). On však byl členem týmu 
obřanské fary, neboť Bílovice byly 
jejím detašovaným pracovištěm 
(kooperátorskou expoziturou). 
Díky čemu či komu vděčíme za 
vytvoření samostatné farnosti?

Velkou zásluhu o to měl spolek Kostelní 
jednota, který vybudoval bílovický kostel, 
a později i faru. Otec Hebelka byl zpočát-
ku ustanoven kooperátorem-expositou, 
a tedy byl podřízen obřanskému faráři, 
ale později se stal farářem-expositou a byl 
podřízen přímo brněnskému biskupství, 
čímž vlastně Bílovice dosáhly faktického 
odpoutání duchovní správy od Obřan. 
V nedávné době jedním z hlavních ini-
ciátorů pro znovuobsazení naší farnosti 
byl Arnošt Huňař (člen zastupitelstva, 
místostarosta a později i starosta obce), 
který opakovaně apeloval na biskupství 
v Brně, že naše obec by potřebovala 
vlastního faráře, neboť se rychle rozrůstá 
a poptávka po duchovních službách se 
zvyšuje. Připomínal to při různých příle-
žitostech, například při slavnostních obřa-
dech ve Křtinách, při osobních setkáních 
s pracovníky biskupství atd. Nakonec se 
Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle rozhodl 
bílovickou faru opět obsadit a mne usta-
novil farářem.

Jaký vztah jste měl k Bílovicím, 
jak jste jmenování farářem při-

jal a jaké úkoly tu na Vás čekaly?
Bílovice jsem znal už dlouho, neboť 

dětství jsem strávil v Líšni a pak jsem žil 
v Židenicích. Vždy mi bylo sympatické, že 
kostel je zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi, 
ale poprvé jsem do něho vstoupil až jako 
bílovický farář v roce 2003. Interiér mi při-
padal na můj vkus příliš temný, tak mi hned 
bylo zřejmé, že bude potřeba něco změnit.

První starost však byla upravit stavebně 
první patro fary pro bydlení a přízemí fary 
pro společenské akce. Pak přišel úspěšný 
dotační projekt na podlahové vytápění kos-
tela a navázané úpravy interiéru kostela. 
Dalším dokončeným projektem byla klu-
bovna a hřiště. V letošním roce se podařilo 
zprovoznit půdní vestavbu nad klubovnou 
pro pořádání dalších aktivit farnosti, pře-
devším pro naše děti a mládež. Tento rok 
se ještě bude zastřešovat část dvora mezi 
farou a klubovnou.

A nyní se dostáváme k Vašemu 
odchodu z Bílovic. Co říkáte 

Vašemu přemístění do farnosti 
v Kuřimi?

Když jsem v letech 2000–2001 sloužil 
jako kaplan v Tišnově, tak jsem v Kuřimi 
občas zastupoval. Kuřim je počtem oby-
vatel cca 3x větší než Bílovice, v neděli 
tam bývají dvě bohoslužby a třetí mše je 
v nedalekých Moravských Knínicích. Bude 
tam tedy mnohem více práce a rozmani-
tější spektrum činností.

Jaký je stav kostela a fary v Ku-
řimi? Nečeká vás něco po-

dobného, jako když jste začínal 
v Bílovicích?

Farní kostel sv. Máří Magdalény 
(postavený ve 13. století a přestavěný 
v pozdně barokním stylu ve druhé po-
lovině 18. století) je v poměrně dobrém 
stavu. Podobně i filiální kostel sv. Mar-
kéty v Moravských Knínicích. Budou se 
však muset dokončit opravy obytné bu-
dovy fary v Kuřimi, která právě prochází 
komplexní rekonstrukcí. Součástí fary je 
rozsáhlý sportovní areál, vybudovaný ve 
spolupráci s místní jednotou Orla. Mys-
lím, že kus práce bylo již vykonáno, a to 
v podobném duchu jako zde v Bílovicích. 
Ale stále bude co zlepšovat.

A co dosavadní kuřimský farář?
V Kuřimi sloužil polský kněz Mgr. 

Adam Malczyński, který se nyní vrací zpět 
domů do Polska. Byla mu tam svěřena 
nová farnost poblíž Krakova. V Kuřimi 
působil 5 roků a provedené opravy na faře 
jsou z velké části jeho zásluhou.

Jak vidíte své začátky v Kuřimi, 
Otče Jaroslave?

Nejdříve musím poznat farnost a farníky, 
abych zjistil, jak rozvíjet život ve farnosti, 
co kdo umí atd. Vím, že tam například 
funguje chrámový pěvecký sbor, jednota 
Orla, společenství chlapů, modlitby matek 
i farní kavárny.

A co víte o novém faráři, který 
nastupuje do bílovické far-

nosti?
Do Bílovic nastupuje P. PaedDr. Pavel 

Lazárek, který sloužil od roku 2010 v Oleš-
nici na Moravě. Předtím působil asi dva 
roky jako kaplan v Blansku a dojížděl také 
do Adamova. Díky tomu náš region zná 
a dobře se tu orientuje. Myslím, že si bude 
rozumět s mládeží, také staří a nemocní 
lidé v něm naleznou starostlivého pastýře. 
V Olešnici se osvědčil také při opravách 
fary, jeho zásluhou se tam vybudovalo mul-
tifunkční společenské centrum i originální 
křížová cesta. Lidé ho tam měli moc rádi 
a věřím, že tak tomu bude i v Bílovicích.

A co byste, Otče Jaroslave, vzká-
zal bílovickým občanům?

Chci jim poděkovat za veškerou pomoc, 
kterou mi poskytli, za to, že mě přijali mezi 
sebe i za veškerou jejich podporu. Od nich 
jsem dostal celou řadu podnětů na vylep-
šení fary a jejího okolí, podkladů k historii 
obce i farnosti, a samozřejmě také účinnou 
pomoc k realizaci věcí, které byly potřebné 
k lepšímu životu ve farnosti. Děkuji také 
vedení obce za vstřícnost a všestrannou 
podporu, v nedávné době zvláště při opra-
vě ciferníků věžních hodin, opravě varhan 
a dalších opravách kostela.

Přeji vám, abyste s novým farářem P. 
Pavlem Lazárkem pokračovali v činnosti, 
která stmeluje lidi v naší obci a přináší 
jim i duchovní prospěch. A samozřejmě 
abychom se nakonec všichni sešli v nebi.

rozhovor vedl Martin Šerák 
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BÍLOVICKÉ DĚTI
JAK ŽILY A JAK ŽIJÍ

TÉMA:

DĚTSTVÍ V BÍLOVICÍCH,  
BÍLOVICKÉ DĚTI, BÍLOVICE 
PRO DĚTI

…a mnoho dalších podobných názvů nás 
napadalo, když jsme sestavovali seznam 
článků pro toto číslo. Ano, články o ško-
le, školce, Žirafě, Lišce a mnohých dalších 
dětských organizacích jsou v každém čísle. 
Tentokrát jsme to ale chtěli pojmout trochu 
komplexněji. Sestavit celkový pohled na 
dětství v Bílovicích nad Svitavou. Pokládali 

jsme si otázky jako „proč je dětství v Bílo-
vicích lepší než v Brně“, „co dělají děti v Bí-
lovicích, když nejsou ve škole“ a podobné. 
Na paměti jsme měli i okřídlené věty typu 
„já ve tvých letech kopal na ulici do balónu“ 
a snažili jsme se, aby i za padesát let nalezl 
někdo ve zpravodaji zajímavé počtení o tom, 
jak se žilo dětem v naší době.

Proto jsme oslovili všechny bílovické 
spolky/organizace a společnosti (alespoň 
všechny, na které jsme si vzpomněli), 
které mají co do činění s dětmi a jejich 

volnočasovými, ale i povinnými aktivitami 
a všechny jsme požádali, aby formou od-
povědí nebo volného textu zkusili shrnout 
své fungování. Všechny organizace dostaly 
stejný seznam otázek, každá se s tím „po-
prala“ jinak, všechny však ale k naší plné 
spokojenosti. Vznikl tak relativně komplexní 
soubor článků, mapujících možnosti a re-
álné zapojení bílovických dětí do života 
v Bílovicích. To vše doplněné plánkem 
dětských hřišť a vzpomínkami pamětníků, 
jak se v Bílovicích žilo v minulém století.

MAPA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
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To, že bílovická ZŠ podporuje mimoškolní ak-
tivity svých žáků, má tradici už velmi dlouhou. 
Výhodou těchto kroužků je, že děti do nich 
mohou chodit po skončení vyučování samy, 
většinou aniž by musely opustit budovu školy.

V ZŠ je možné přihlásit děti do různých 
typů kroužků – uvedeme-li aspoň názvy, 
jsou to:

Hliněnka, Točení na hrnčířském kruhu, 
Divadýlko, Klub malých debrujárů Archi-
medes, Dívčí klub, Zpívání ve sboru, Popu-
lární zpěv, Bystrouška, Můj koníček - kůň, 
Sportovní hry (pro 1. až 4. ročník), Beeball 
(baseball pro nejmenší, vhodný pro děti 
z 2.–3. tříd), Florbal (pro kluky 1. až 6. tříd), 
Kroužek sportovních aktivit (pro žáky 5., 
6. a 7. tříd), a nechybí ani něco k doplnění 
vyučování - Astronomický kroužek, Počítá-
me s fyzikou, Čeština bez dřiny, Angličtina 
pro 1. nebo pro 2. třídu, Výběrový kroužek 
francouzského jazyka, Náboženství.

Vedení školy mrzí, že v nabídce není 
mnoho sportovních aktivit pro starší žáky. 
Pokud by se našel některý z rodičů a přátel 
školy, kdo má potřebné zkušenosti, zájem 
a schopnost mladé lidi přitáhnout k pohy-
bu, bude velmi vítaný.

Na webu školy je dostupný pečlivě zpra-
covaný rozvrh kroužků, které škola pořádá 
a které převážně vedou pracovníci školy. 
Na stejném místě je možné najít organi-
zační pokyny, včetně údajů o příspěvku na 
činnost kroužku – většinou je to 500 Kč 
za pololetí.

V prostorách školy anebo s podporou 
školy se děti mohou zapojit i do některých 
aktivit pořádaných externími organizace-
mi, jako například Věda nás baví, Anglický 
kroužek, ZUŠ, hudební škola Yamaha nebo 
Včelařský kroužek. Ve škole jsou umístěné 
i některé akce pořádané SVČ Lužánky, 
pracoviště Liška, a to v tzv. Klubovně Liš-
ky v ZŠ Bílovice. Kromě řady zájmových 
kroužků nabízených Liškou, je jistě zajímavá 
i ta možnost, že děti v Klubovně mohou 
trávit čas před začátkem svých kroužků, 
aby se nemusely toulat po ulici, když je mezi 

koncem vyučování a začátkem kroužku 
relativně krátký odstup nebo když děti bydlí 
daleko od školy.

Na základě rozhovoru s hlavní 
vychovatelkou p. Kučerovou
 sepsala Jana Skládanková 

ODPOVĚDI NA ANKETNÍ 
OTÁZKY ZA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Jak se jmenujete a jak dlouhou 
máte tradici? 

Jmenujeme se Základní škola. Letos 
v listopadu budeme slavit výročí 125 let od 
zahájení činnosti ve stávajících prostorách. 
Před současnou budovou se využívala bu-
dova tzv. „Staré pošty“ a před touto budo-
vou také budova domu číslo 75 na Husově 
ulici, která je momentálně v rekonstrukci.

Kolik dětí tvoří vaši klientelu? 
(berme aktuální stav nového 

školního roku)
492 žáků. 

Jaká jsou pravidla pro jejich 
„členství“?

Pro naše žáky je docházka povinná, 
stanovená zákonem. Občas tuto povinnost 
žáci nelibě nesou, ale bohužel pro ně, je 
tak již od dob Marie Terezie. Tehdy ovšem 
existovaly určité úlevy z docházky.

Co je náplní vašich aktivit?
Velmi stručně řečeno „vzdělávání – 

výchova“, ale v současných podmínkách se 
toto pořadí bohužel často otáčí. Ještě ne-
smím zapomenout na stravování pro žáky.

Kolik času dítě u vás tráví?
Obvykle 4–8 hodin. V případě vý-

letů, škol v přírodě, lyžařského kurzu, atp. 
se tento čas prodlužuje na dny.

odpovídal Mgr. Libor Žanda 

ODPOVĚDI NA ANKETNÍ 
OTÁZKY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Jak se jmenujete a jak dlouhou 
máte tradici?

Jmenujeme se Školní družina. A máme 
v naší škole více než 60letou tradici. 
Jednotlivá oddělení jsou očíslována, jiná 
pojmenování nemají. V letošním roce nově 
otevíráme VII. oddělení.

Kolik dětí tvoří vaši klientelu? 
(berme aktuální stav nového 

školního roku)
Letos je do družiny přihlášeno 195 žáků.

Jaká jsou pravidla pro jejich 
„členství“?

Žáci 1.–3. ročníků jsou přijati na základě 
přihlášky a docházka se hradí měsíčním 
poplatkem 120 Kč.

Co je náplní vašich aktivit?
Převážně volnočasové aktivity 

a výchova, částečně vzdělávání. Zájmová 
činnost dětí je různorodá. Po obědě pra-
videlně vychovatelé dětem čtou. Hrajeme 
s dětmi stolní, společenské, pohybové, 
logické a paměťové hry. Kreslíme, malu-
jeme, tvoříme pomocí různých materiálů 
a technik, vyrábíme dárečky. Chodíme na 
vycházky, sportovat na dětské a sportovní 
hřiště. Někdy společně sledujeme vystou-
pení pozvaných umělců. Děti si také třeba 
už povídaly s místním policistou o jeho 
práci, seznámily se s výcvikem vodících 
psů, byly na několika výstavách v Brně. 
Všechna oddělení družiny společně jezdí 
na konci školního roku na výlet.

Kolik času dítě u vás tráví?
V průměru jsou děti ve družině od 

11.40 hod. do 15.30 hod. V době do 16.30 
hod. již zůstává dětí méně.

odpovídala Hana Kučerová 

PO ŠKOLE VE ŠKOLE
mimoškolní aktivity pod hlavičkou ZŠ
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Již v letech druhé světové války se obje-
vily snahy o zřízení Mateřské školy v Bílo-
vicích nad Svitavou. Obecní zastupitelstvo 
požádalo v roce 1941 Zemskou radu v Brně 
o povolení takovou školu v obci otevřít, 
avšak žádost byla odmítnuta z důvodu 
zákazu zakládat v letech protektorátu nové 
školy s českým vyučovacím jazykem. Když 
bylo o rok později (1942) povoleno vytvá-
řet tzv. žňové útulky pro děti zemědělců, 
vzniklo na obci kuratorium takového útulku. 
Útulek byl umístěn do schůzovní místnosti 
v sokolovně a jeho zařízení spočívalo ve 
2 kulatých stolech a 40 židličkách. Z po-
čátečního jen letního provozu došlo k jeho 
celoročnímu rozšíření.

Po skončení 2. světové války se útulek 
změnil na řádnou mateřskou školu, která 
od 1.9. 1945 otevřela 2 oddělení, v nichž 
bylo zhruba 70 dětí. Krátce nato se škola 
přestěhovala do nových prostor v kon-
fiskátu na Fűgnerovo nábřeží č. 129, kde 
byla k dispozici i vlastní zahrada. V 50. 
letech byla škola v důsledku hromadného 
zaměstnávání žen – matek rozšířena na 
celodenní provoz se zajištěním stravování 
dětí. Byly to prostory se 2 třídami, hernou, 
umývárnou, koupelnou, kuchyní i toaletami.

Rostoucí nároky na kvalitu vzdělávací 
činnosti v mateřské škole a také nárůst dětí 
předškolního věku v 70. letech přesvěd-
čily Místní národní výbor v Bílovicích nad 
Svitavou o potřebě stávající prostory dále 
rozšířit. Převážně brigádnickou činností, 
započatou v roce 1972 a ukončenou v 1975, 
v rámci akce Z, se podařilo představit veřej-
nosti moderní mateřskou školu na ulici S. K. 
Neumanna č. 611. Fungovalo zde 1 oddělení 
jeslí, 2 oddělení pro děti 3–5 let a 1 oddělení 
pro předškoláky. Počet zapsaných chlapců 
a děvčat vzrostl na 100–120 a ti měli k dis-
pozici v budově i tělocvičnu. Do výchovné 
práce mateřské školy se dostaly nové 
prvky spolupráce s rodiči i prezentace na 
veřejnosti. Bylo to například cvičení rodičů 
s dětmi, včetně vystoupení na spartakiádách 
v roce 1980 a 1985.

K určitým změnám došlo od počátku 90. 
let. Pokles zapsaných dětí do mateřské 
školy (někdy i pod 60 dětí) způsobil, že 
došlo k omezování provozu a nakonec 
bylo v roce 1991 zrušeno jeslové oddělení 
a zůstaly jen 3 oddělení pro 3–6 leté děti. 

Dle školského zákona rodiče dětí začali 
od roku 1993 platit každý měsíc školné, 
v naší mateřince se finanční částka nepře-
houpla přes 400 Kč. V pozdějších letech 
byli předškoláci osvobozeni od tohoto 
poplatku.

Kolem roku 2000 se počty dětí opět 
začaly zvedat, vlivem velké výstavby bytů 
a rodinných domů v Bílovicích nad Svita-
vou. V roce 2003 jsme otevřeli 4. třídu pro 
18 dětí, v roce 2005 jsme vytvořili 5. třídu 
a přijali dalších 25 dětí, v roce 2010 nám 
místní základní škola zapůjčila svoji třídu 
pro 17 předškoláků. Takže kapacita ma-
teřské školy v Bílovicích nad Svitavou 
dosáhla v roce 2010 celkem 137 přijatých 
dětí a zůstala neměnná až do 31.8. 2016. 

Obsahová náplň výchovně – vzdělávací 
práce se postupně změnila. Začali jsme 
pracovat podle myšlenek projektu Zdravá 
mateřská škola. Snažili jsme se vybavit děti 

zdravými návyky, dovednostmi zdravého 
životního stylu, odolností vůči stresům 
a zdraví škodícím vlivům. 

Děti byly zařazovány do věkově smíše-
ných tříd a podle přání jejich rodičů, vyba-
vili jsme všechny třídy novým nábytkem, 
tak aby měly děti dobrý přehled o hračkách 
a jejich umístění, školní jídelna byla celá 
zrekonstruovaná – vybavená konvekto-
matem a dalšími spotřebiči i nábytkem 
v nerezové úpravě, na školní zahradu (za 
pomoci rodičů a zřizovatele) jsme umístili 
nové pohybové prvky.

Velký důraz jsme začali klást také na 
spolupráci s rodiči. Snažili jsme se je 
informovat o vývoji jejich dětí, o dění ve 
školce a pořádali zajímavé akce nejen pro 
děti, ale i jejich rodiče. Důležitá spolupráce 
byla také s pedagogicko – psychologickou 
poradnou pro předškolní děti, základní 
školou, logopedickou poradnou, knihovnou, 
hasiči, atd…

SOUČASNOST NAŠÍ MATEŘSKÉ 
ŠKOLY A CO NÁM UDĚLALO 
VELKOU RADOST

V tomto roce 2016 prošla naše budova 
na ulici S. K. Neumanna největší proměnou 
za dobu jejího trvání.

V roce 2015 se podařilo zřizovateli MŠ  
– Obci Bílovice nad Svitavou získat finanč-
ní prostředky na půdní vestavbu a opravu 
budovy.

Stavební práce započaly již v lednu 
2016, protože se jednalo o rozšíření budo-

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Z HISTORIE 



vy o jednu třídu s celodenním provozem 
pro 27 dětí, která postupně vznikala 
v půdním prostoru budovy. Součástí 
přestavby bylo i zateplení fasády a vý-
měna oken v celé budově, ve 3 třídách 
rekonstrukce sociálního zařízení pro 
kluky, holčičky i zaměstnance, úprava 
školní kuchyně s novým konvektomatem 
a výtahem pro přepravu jídla dětem do 
poschodí, výměnu tepelného zdroje 
a venkovní úpravy kolem budovy.

Kolaudace třídy v podkroví pro 27 dětí 
byla ukončena 24.8.2016 a já jsem ještě 
tentýž den požádala Krajský úřad Jiho-
moravského kraje o navýšení kapacity 
dětí ze 137 na 164 od 1.9. 2016.

Slavnostní předání hotového díla pro-
běhlo 3.9.2016 a byla zvána i široká ve-
řejnost na Den otevřených dveří do celé 
budovy mateřské školy.

Velké poděkování patří především 
vedení obce, oběma architektům a sta-
vební firmě. Mnoho díků zaměstnancům 
mateřské školy za pomoc při úklidu po 
stavebních pracích.

Vše se zvládlo v šibeničním termínu 
a nový školní rok 2016–2017 může začít! 

Přeji Všem dětem, jejich rodičům 
i zaměstnancům, ať je nám tady dobře!

Za mateřskou školu v Bílovicích 
nad Svitavou – Jiřina Šubrtová, 

ředitelka   

V letošním roce slaví RC Žirafa 10 let 
od svého založení. Připomněli jsme si 
to velkou žirafí slavností, která se konala 
18. června 2016 na hřišti za sokolovnou. 
V této souvislosti jsme oslovili ke krátkému 
rozhovoru jednu ze zakladatelek Žirafy 
Barboru Borůvkovou a koordinátorku aktivit 
RC Šárku Kučerovou.

Co vás vedlo k založení rodin-
ného (původně mateřského) 

centra Žirafa?
Bára: Spolu s ostatními maminkami na 

mateřské dovolené jsme cítily, že nám chybí 
prostor ke smysluplnému vyžití, a proto jsme 
se rozhodly postarat se o náplň volného času 
nejen pro nás, ale i pro ostatní místní rodiče 
a jejich děti. Kromě mě byly dalšími zaklada-
telkami Zuzka Urválková, Mirka Valehrachová 
a Alice Franzová.

Jak je to s vedením Žirafy? Vedla 
jsi ji těch 10 let sama?

Bára: Ale vůbec ne, ve vedení je vždy 
víc lidí. Já sama jsem působila v Žirafě 
s několikaletou přestávkou vlastně dvakrát. 
Postupem času se v Žirafě vystřídala řada 
maminek, a to jak ve vedení, tak i jako dob-
rovolnice při pořádání nejrůznějších akcí. 
Výraznými tvářemi Žirafy byly, anebo stále 
jsou, Monika Nilašová, Dáša Jankovská, 
Lucie Loulová, Kristina Dostálová Makovská, 
Pavla Hažmuková... a spousta dalších.

Pro koho je Žirafa určena a proč 
došlo k přejmenování z mateř-

ského na centrum rodinné?
Šárka: Jak už zmínila Bára, původně 

byla Žirafa určena hlavně maminkám na 
MD, které potřebovaly sociální kontakt. 
V podstatě šlo o to, aby nebyly během 
mateřské izolovány samy doma. Postupně, 
s rozvojem centra, se ale situace měnila 
a aktivity jsme začali nabízet stále širšímu 
okruhu uživatelů. Dnes kroužky využívají 
nejen rodiče s dětmi (od 2 měsíců do cca 
3 let), ale i samotné děti (od 3 do cca 12 let) 
a dospělí (zde věkovou hranici nemáme 
). Řada akcí – hlavně jednorázových – je 

určena doslova pro celou rodinu, a proto 
také ten posun od MC k centru rodinnému.

Máte představu, kolik dětí za 
těch 10 let Žirafou prošlo?

Šárka: Je to těžké odhadnout, protože 
za 10 let jich je opravdu hodně – odhadem 
stovky. Řada dětí využívá naše kroužky 
několik let a stejně tak jedno dítě u nás na-
vštěvuje často více kroužků zároveň. Např. 
moje dcera chodila do kroužků v Žirafě od 
2 do 10 let téměř bez přestávky. A tako-
vých dětí je v Bílovicích a okolí mnoho, a to 
i přesto, že nabídka volnočasových aktivit je 
v Bílovících velmi pestrá. Odhaduji, že každý 
rok je do našich kroužků zapsaných plus 
mínus 150 dětí. Toto číslo se samozřejmě 
mění podle konkrétní nabídky kurzů.

Jaké kroužky a pro jak staré děti 
tedy vlastně nabízíte?

Šárka: Začínáme už od těch nejmenších, 
tzn. cvičení rodičů s miminky od 2 do 9 mě-
síců, následují aktivity pro rodiče s dětmi 
od 1 roku do 3 let (např. Kolo, kolo mlýnský 
nebo Mrňousci). Dětem od 3 do cca 13 let 
bez doprovodu rodičů nabízíme odpolední 
kroužky. Primárně se sice zaměřujeme na 
děti předškolního a mladšího školního věku 
(Slavíček, Roztleskávačky atd.), ale některé 
kroužky osloví i starší děti (třeba Little dan-
cers). Podrobný rozpis aktivit (vč. kroužků 
pro dospělé) je uveden na našich stránkách 
http://www.zirafa-bilovice.cz/ na facebooku 
facebook.com/RodinneCentrumZirafa

Co musí děti nebo rodiče udělat, 
aby mohli chodit do Žirafy?

Bára: Všech kroužků i jednorázovek 
se může účastnit kdokoli bez jakýchkoli 
závazků. Je ale možné stát se i členem 
Žirafy, přičemž členové svým symbolic-
kým příspěvkem (300 Kč/kalendářní rok) 
podporují fungování RC nejen finančně, ale 
také morálně, protože nám svým členstvím 
dávají vlastně najevo, že má Žirafa v Bílovi-
cích pořád smysl.

Děkuji za rozhovor.
Petra Kuhejdová Halířová  

ŽIRAFA
naše rodinné centrum
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Liška, jak ji v Bílovicích všichni říkají, 
má své oficiální jméno spjaté se svou 
mateřskou organizací Lužánky, která 
působí v Brně a Liška se jí tak svou po-
lohou trochu vymyká z profilu. I přesto se 
Lužánky zhruba před šesti lety rozhodly 
zkusit štěstí o kousek dál a otevřely právě 
Lišku, tedy přesněji SVČ Lužánky – pra-
coviště Liška.

Liška je dnes jiná, než byla tehdy. Za těch 
šest let se v ní vystřídalo několik vedoucích 
a několik směrů, kterými chtěla jít. Ten 
současný a zatím nejdéle trvající kormidlu-
je už třetím rokem Klára Říhová a pomáhá 
ji v tom sehraná skupina externistů, nad-
šenců a odchovanců jejich kroužků.

Naši návštěvníci jsou děti od školky až po 
střední školu. Ti nejmenší využijí zejména 
miniškolku Maceška, o které najdete ve 
zpravodaji článek, ale máme pro ně i vý-
tvarné kroužky či Zumbu. Pro starší pak 
máme nabídku kroužků pestřejší. Přesvědčit 
se můžete na našich stránkách www.liska.
luzanky.cz, kde najdete nabídku i našich 
příměstských táborů a pobytových akcí.

Mnoho dětí nám zůstává věrných od 
školky až po konec základní školy a někteří 
se vrací i když už studují mimo Bílovice. 
Celkově se našich pravidelných aktivit bě-
hem školního roku účastní asi 250 dětí. Na 
příměstských táborech je to během roku 
okolo 300 dětí. Často se nám na tábory hlásí 

i děti z Brna, které oceňují zejména to, jak 
rychle se tu dá dojít do přírody. Letos se děti 
mohou také těšit na výtvarné kurzy a díl-
ničky, kterých budou během školního roku 
spousty. Své si zde najdou i dospělí, kteří 
znají Lišku z večerních cvičení a kterým 
budeme nově nabízet i přednášky a večerní 
promítání. Jsme tu vždy během vašich vol-
ných chvil připraveni vám nabídnout kvalitní 
náplň volného času a zajímavé zkušenosti.

Na naše akce se lze vždy přihlásit pře-
dem na kontaktech uvedených níže a také 
zde lze zjistit všechny potřebné informace. 
Na jednotlivé kroužky se platí po pololetích. 
Cena vždy odráží počet hodin a finanční 
náročnost kroužku. Součástí ceny je i po-
jištění aktivit dětí, materiál, příspěvek na 
pronájem prostoru a zaplacení kvalitních 
a kvalifikovaných lektorů, kteří se danou 
činností často zabývají i profesionálně.

Pří práci s dětmi nám jde zejména o roz-
voj tvůrčího myšlení. Chceme, aby si děti 
uvědomily, že k jednomu cíli nevede pouze 
jedna cesta, a že je zábavné tyto cesty 
hledat a experimentovat s nimi. Hledáme 
je i my a snažíme se každý rok nabízet 
našim klientům něco nového. Minulý rok 
tak mohly děti chodit třeba rybařit k řece 
a připravit se na rybářské zkoušky nebo 
navštěvovat jediný český jeskyňářský krou-
žek, kde si vyzkoušeli kromě pohybu v jes-
kyních i jednolanovou techniku a naučili se 

MACEŠKA
Liščí školka

Miniškolka Maceška zajišťuje hlídání 
dětí od 2 let. To je vhodné pro rodiče, kteří 
chtějí svoje děti připravit na vstup do ma-
teřské školy, případně využít jednorázové 
hlídání a vyřídit si potřebné záležitosti. 
Třeba si zajít zacvičit, jít k lékaři anebo si 
jen užít pár hodin volna. Maceška patří 
do doplňkové činnosti Střediska volného 
času Lužánky Brno a v bílovické pobočce 
Liška funguje již sedmým rokem.

Program je připravován v návaznosti 
Školního vzdělávacího programu předškol-
ního vzdělávání, alespoň jedna z lektorek 
v týmu má kvalifikaci pedagoga v minimál-
ní verzi a zdravotnický kurz.

Děti v Macešce nezahálí, vždy si něco 
jednoduchého vyrobí, naučí se nové bás-
ničky i písničky, poznají nové pohádky 
a protáhnou si tělíčka při cvičení a při 
tančení. Děti také pravidelně chodí na pro-
cházky a využívají dětská hřiště. Maximální 
počet dětí ve skupince je 15.

S pomocí citlivého přístupu lektorek 
se děti adaptují pro pobyt v kolektivu bez 
přítomnosti rodičů.

Liška využívá pohodlné prostory na uli-
ci Žižkova 600 v centru Bílovic. Otevřeno 
máme v pondělí, úterý a středu (v případě 
zájmu i čtvrtek a pátek) od 8:00 do 12:00 
hodin, cena za dopoledne je 200 Kč.

Po prázdninách začínáme v pondělí 
12. září od 8.00 hodin, kdy proběhne 
i zápis, nicméně děti přijímáme i během 
celého školního roku. Ostatní informace 
najdete na www.maceska.luzanky.cz, 
případně na tel. 733 161 238.

Těšíme se na nové děti! 
Markéta Šenková, lektorka  

i třeba, jak bezpečně zachránit zraněného 
kamaráda z těžce dostupného místa.

Všechny naše činnosti kromě hledání 
nových cest spojuje i přesvědčení, že v ka-
ždém člověku dříme chuť zkoušet, experi-
mentovat, chybovat, radovat se z úspěchů 
a poučit se z neúspěchů ať už je to v ja-
kémkoliv sportu či zálibě. Také se snažíme 
na našich táborech a v našich kroužcích 
zprostředkovat dětem pocit, že můžou 
zvládnout i náročné úkoly a že úspěch 
nemusí být jenom v tom, že porazíš ostatní.

Jdeme cestou zkoušení nových možnos-
tí, propojování atypických činností, čisté 
a hravé energie a hlavně silných osobností. 
Díky tomuto směru si můžeme dovolit 
experimentovat se zaběhlými formami 
trávení volného času a vy můžete být toho 
součástí. Můžete s námi zkoušet a najít si 
to, co baví právě vás.

Těšíme se na naši společnou 
cestu. Bára Appelová  

NAŠE LIŠKA
pro předškoláky i pro studenty
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Lesní skřítci jsou lesní mateřská škol-
ka, která nabízí alternativu ke klasickému 
předškolnímu vzdělávání. Klade důraz na 
pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo 
učebny, přímo v prostředí přírody. Les-
ní skřítci zahájili provoz v dubnu 2012 
a v tomto školním roce otevřou své 
brány dětem ve věku 3–7 let již popáté.

„Přihlásit se může jakékoli dítě, které 
ocení možnost pohybu v přírodě. Zá-
kladní podmínkou je, aby dozrálo do věku, 
kdy je schopno si užít společné aktivity 
bez přítomnosti rodiče a je ochotné se 
učit samostatnosti,“ říká Ing. Bronislava 
Veselá, koordinátorka lesní mateřské 
školky. A dodává: „Lesní skřítci fungují 
jako spolek. Rodiče dětí jako členové 
spolku se podílejí na vizi a aktivitách 
školky a přispívají do společného fondu. 
Výše členského příspěvku závisí na tom, 
kolik času jejich děti ve školce tráví.“

Pedagogičtí průvodci Lesních skřítků 
podporují v dětech rozvoj trvalého a hlu-
bokého vztahu k přírodě a vůli chránit ji. 
Cestou zážitkového programu opírající 
se o pedagogiku Josepha Cornella děti 
poznávají procesy v přírodě – krmí 
a starají se o zvířata, učí se kompostovat, 
pěstovat rostliny, hospodařit s vodou, 
třídit odpad. Osvojují si nové dovednosti, 
rozvíjí samostatnost a touhu poznávat 

okolní svět i sebe. Součástí výukového 
programu je hudební průprava a výtvarné 
tvoření. Pro předškoláky je nachystána 
školní příprava.

Lesní skřítky najdete v zahradě na Huso-
vě ulici anebo v sousedním lese. V chladné 
či deštivé dny slouží dětem jako útočiště 
vytápěná zděná budova. K dispozici je 
sociální zařízení, altán poskytující stín 
a ochranu před deštěm. K odpočívání 
slouží obytný vytápěný kontejner.

Zájem o tento druh vzdělávání roste, aby 
však byly uspokojeny potřeby všech dětí, 

je jejich počet ve skupině omezen na 16, 
jež doprovází vždy 2 průvodci s peda-
gogickým vzděláním pro předškolní věk. 
„V letošním školním roce je zapsáno 
23 dětí. Některé dny jsou již kapacitně 
naplněny, ale pro zájemce jsou stále 
volná místa v ostatních dnech,“ uvádí 
Bronislava Veselá. Děti totiž mohou 
trávit ve školce 2–5 dní v týdnu, a to buď 
dopoledne od 7:30 do 13:00 hod., či na 
celý den až do 16:30 hod.

Během prázdnin se u Skřítků pořádají 
příměstské tábory i pro děti z jiných 
školek, jeden turnus bývá vyhrazen pro 
mladší školní děti.

Více informací najdete 
na www.lesniskritci.cz.

Magdalena Hnilicová  

LESNÍ SKŘÍTCI 

Občanské sdružení (dnes již zapsaný 
spolek) Šikulkové vzniklo před 3 lety 
s cílem pomoci rodičům s výchovou a hlí-
dáním jejich dětí. Pro tyto účely začalo 
sdružení provozovat dětský klub. Skupina 
rodičů jej zpočátku založila pro své děti, 
které si chodily do klubu hrát a vytvořily 
tak první malý kolektiv. Později, když 
sdružení získalo zázemí rodinného domu 
na ulici Obřanská, bylo možné přijmout 
další nové členy a rozšířit tak skupinu dětí, 

Hra v dešti, foto Barbora Trnková

ŠIKULKOVÉ
jejichž rodiče mohli začít využívat i celo-
denní hlídání. Celé jedno patro domu se 
proměnilo v malou a útulnou miniškolku, 
kterou naplnil dětský smích. Vznikla zde 
herna, jídelna, místnost na spaní a sociální 
zázemí. Klub také získal k užívání část 
zahrady, která se proměnila ve venkovní 
dětské hřiště.

Dětem byl zajištěn dovoz stravy, která 
je nejen zdravá, ale i vhodná pro přechod 
z tekuté stravy na pevnou. Podařilo se 

také zajistit speciální stravu pro děti trpící 
různými potravinovými alergiemi.

Postupem času se sdružení rozrostlo 
natolik, že dnes každý nový člen může za 
úplatu využívat služby klubu, které zahrnují 
hodinové, polodenní i celodenní hlídání dětí 
již od 1,5 roku po celý pracovní týden. Klub 
je otevřen od 7:30 do 16:30 hodin každý 
pracovní den. Jedinou podmínkou členství 
v klubu je zaplacení drobného členského 
příspěvku na celý rok.

Kolektiv pravidelně docházejících dětí do 
klubu tvoří skupina 10 až 15 dětí. Domácí 
zázemí se školkovou „babičkou“ umožňuje 
„tetám“ individuální přístup ke každému 
z dětí, i proto dnes do dětského klubu chodí 

zahajují už pátou školní sezónu



na praxi studentky posledních ročníků 
Pedagogické fakulty v Brně, kterým tato 
zkušenost pomáhá s nalezením pracovního 
místa po dokončení školy.

Hlavní náplň aktivit během dne tvoří vy-
cházky, cvičení, loutkové divadlo, výtvarná 
dílna a samozřejmě také hry venku i uvnitř. 
Kromě hlídání děti, sdružení nabízí kurzy 
logopedie, angličtiny a také dramatický 
kroužek, který vede profesionální herec.

Sdružení dnes pořádá během roku akce 
nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost. 
Ať již jde o herecké představení, klauniádu, 
dřevěné divadlo, čarodějáles, pirátský den, 
setkání rodičů nebo akce pro maminky, 
snažíme se pro děti i rodiče vytvořit po-
hodovou atmosféru během nejkrásnějšího 
období dětství.

Více informací o občanském sdružení 
Šikulkové naleznete na www.sikulkove.cz.

Monika Polášková  
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Jak vlastně vznikl název Sokol 
a jak daleko sahá tradice So-

kola v Bílovicích nad Svitavou?
Název Sokol vznikl jako výraz člověka, 

který má být silný a volný stejně jako 
jeho členové. Sokol vznikl v roce 1862 
jako projev snahy po sjednocení u česky 
mluvících lidí. Členové Sokola jsou si již 
od začátku rovni nejen svým společen-
ským postavením, ale v té době nemy-
slitelně též pohlavím. Sokol v Bílovicích 
je datován od roku 1894.

Kolik dětí má v současné době 
členství a dá se nějak spočí-

tat, kolik dětí prošlo Sokolem za 
ta léta? Jaké je většinou jejich 
věkové rozhraní?

V současné době má Sokol evidovaných 
113 dětí mladších 18ti let. Pokud bych však 
měl spočítat, kolik dětí prošlo za těch více 
než 100 let Sokolem, tak to opravdu nedo-
vedu. Netroufnul bych si to ani odhadnout, 
ale jsou to již tisíce. A věkové rozhraní? 
Tak ti, kteří před léty byli dětmi, jsou již 
dospělí a mnohdy se v současnosti podílí 
na chodu Sokola.

Jaká jsou pravidla pro jejich 
„členství“, (výše členského pří-

spěvku). 
Pravidla pro vstup do Sokola jsou velice 

jednoduchá. Stačí si na našich webových 
stránkách najít oddíl, do kterého chci 
chodit, vyplnit přihlášku a zaplatit členské 
příspěvky. Pokud jde o jejich výši, tak pro 

děti a seniory je to 100 Kč a pro dospělé 
pak 500 Kč/rok. K tomu je ještě potřeba 
připočíst oddílové příspěvky, které mají 
jednotlivé oddíly rozdílné. Samotné členské 
příspěvky jsou velmi nízké a jsme neustále 
kritizováni za jejich výši. Sokol byl a hlavně 
je stále pro všechny finančně dostupný. 
Ono zaplatit dítěti několik tisíc korun za půl 
roku v oddíle a po dvou měsících z něho 
odejít proto, že jej nemohu třikrát týdně 
vozit na trénink, se mi zdá trochu hodně, 
a pokud mám dětí více…

Co je hlavní náplní aktivit Soko-
la? Jaké třeba byly v minulosti 

oddíly a nyní. Kromě cvičení s dět-
mi v tělocvičně a na hřišti nabízíte 
i něco navíc? Výlety apod.?

Hlavním cílem Sokola bylo zvyšování 
fyzické zdatnosti členů, a pak v neposlední 
řadě i morálních vlastností. Je to sportovní, 
ale také kulturní spolek. Za ta dlouhá léta 
bylo v Sokole několik oddílů, které již za-
nikly, např. šerm, házená, turistický oddíl. 
Několikrát v roce pořádáme také kulturní 
akce (hody, ples, vinobraní, maškarní atd.). 
Snažíme se nestát stranou, co se týče 
společenského, kulturního a sportovního 
života v obci. Aktivity jsou přímo úměrné 
počtu lidí ochotných se jim věnovat. Najde 
se pár rodičů, kteří se věnují dětem, ale 

Rozhovor se starostou 
bílovického Sokola  
Petrem Pošmurným

DĚTI A SPORT



někteří bohužel také končí s odchodem 
svého dítěte z oddílu. Snažíme se vytvořit 
rovněž materiální zázemí pro tyto oddíly. 
Bohužel tato podpora někdy z různých 
důvodů přijde po letech nazmar.

Kolik času dítě v Sokole přibliž-
ně stráví?

Tato otázka by měla být směřována 
spíše na rodiče. Ti jsou zodpovědní za to, 
kolik jejich dítě tráví svého volného času 
sportem nebo u počítače. Přestože jsou 
tréninky např. 2x týdně, neznamená to, 
že na ně dítě vždy dorazí. Pokud má dítě 
o sport skutečně zájem, dá se říct, že 
2 hodiny týdně.

V posledních letech několik vládních 
ministrů zjistilo, jak málo děti vyplňují 
volný čas pohybem a navyšují počty hodin 
tělocviku. Je až zarážející, že děti neumí 
udělat obyčejný kotoul. Chtít po nich 
výmyk nebo podmet na hrazdě by bylo 
šílenstvím. Možná je to také dané tím, že 
pro bezpečnou záchranu cvičence je zapo-
třebí nejméně dvou osob (a to v hodinách 
školního tělocviku není). Ono dělat salta 
se bohužel člověk nenaučí za týden a bez 
kotoulu to nejde.

Organizací pro volnočasové 
aktivity dětí je v obci na výběr 

více, proč si myslíte, že si vybrali 
rodiče nebo děti zrovna vás?

Ano, v obci je několik volnočasových 
organizací. A proč si rodiče vybrali právě 
nás? Snad proto, že kromě ROBu jsme 
jediní, kteří dáváme možnost sportov-
ního vyžití dětí. Nezneužíváme svého 
jedinečného postavení v obci a snažíme 
se s ostatními organizacemi spolupraco-
vat a nevytvářet přehnaný konkurenční 
boj o děti a jejich aktivity, jak tomu bylo 
v minulosti třeba s dětským karnevalem 
(tři v jednom roce).

Jak důležitá je pro vás spoluprá-
ce s rodiči/rodinami dětí, které 

k vám chodí?
Z mého hlediska je velmi nutná. Rodiče 

jsou hybnou silou celé organizace. Bez 
nich by to nešlo. Mně samotnému se stalo, 
že dítě bylo ve sportu mimořádně dobré. 
Po domluvě s rodiči odešlo do Brna věno-
vat se mu na vyšší úrovni, než jsme byli 
schopni mu nabídnout my.

Nebo spolupráce rodičů na dětských 
akcích, případně brigádách ke zvele-
bení prostředí hřiště. Právě rodiče vše 
určují. A já bych touto cestou všem ro-
dičům, kteří ukrajují kus svého volného 
času pro svoje děti a Sokol, chtěl moc 
poděkovat.

Co cenného si děti od vás 
odnesou do dalšího života?

Kromě zvýšení své fyzické zdatnosti 
snad i třeba zvýšení morálního kreditu. 
Ono být sebejistý, že jen já jsem ten 
nejlepší a neumět se podřídit autoritám 
a kolektivu, je v dnešní době těžké. Dnes 
oblíbený firemní teambuilding není nic 
nového. To děti dělají při kolektivních 
hrách běžně. Jen jaksi v rámci své pro-
fese na to nějak zapomněly. Snad ještě 
několik hezkých vzpomínek na chvilky 
strávené se svými kamarády.

Na co jste hrdí, co se vám daří? 
Jaký je třeba největší úspěch 

některého vašeho svěřence?
Na co jsem hrdý? Snad jednou v bu-

doucnu budu hrdý na to, že se mi poda-
řilo udržet v činnosti organizaci, která 
má takovou dlouhou historii. Ono to 
vzhledem k dnešní jak ekonomické, tak 
i morální situaci, je velký úspěch.

Spolupracujete s nějakou jinou 
organizací pro děti, která je 

v okolí?
 Na tuto otázku jsem již zčásti odpově-

děl. Snažíme se spolupracovat se všemi, 
kteří chtějí spolupracovat s námi (např. 
MC Žirafa, Liška). Nabízíme ostatním 

školkové zahrádce nebo v lese. Zázemí na 
odpočinek a při nepříznivém počasí nám 
poskytuje jurta a nová zahradní chata. 
Počet dětí ve školce je stanoven na max. 
12 dětí. I v tom je rozdíl od klasické školky, 
v lesní školce jsou dvě učitelky na 12 dětí. 
Máme sice míň záchůdků a umyvadel než 
v klasické školce, ale za to více dospělých 
věnujících se dětem.

Do školkového programu je zařazeno 
pravidelné ježdění dětí na koních, jedná se 
nejen o svezení, ale i o vedení dětí k zodpo-
vědnosti a péči o koně. Pravidelné ježdění 
rozvíjí pohybové dovednosti dětí, pomáhá 
při potížích se správným držením těla 
a některých vadách páteře. Koně jsou pro 
děti velkou motivací k dalším pohybovým 
a dovednostním aktivitám.

Sdružení Šemík vzniklo v roce 2000 
jako organizace při Dětské jezdecké 
škole v Řícmanicích. Hlavní činnost 
spočívala v organizování volnočasových 
aktivit s dětmi, jezdectví a hipoterapii.

V logu sdružení se objevuje figurka 
koně, je to stylizovaná plastika koně 
z doby bronzové, nalezená nedaleko od 
nás, v Brně-Obřanech.

V roce 2013 se činnost sdružení roz-
šířila o programy pro děti předškolního 
věku a postupně vzniklo nynější sdru-
žení Šemíček. Toto sdružení funguje na 
principech lesních školek. Pobyt v lesní 
školce je alternativou ke klasickému 
předškolnímu vzdělávání. Je kladen větší 
důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělá-
vání mimo učebny, přímo v přírodě na 

Nabízíme celodenní i polodenní pobyty 
pro děti ve věku od 2–7 let. Školku je 
možné navštěvovat po celý týden nebo 
jen ve vybrané dny.

Letos poprvé jsme pořádali příměstské 
tábory, 4 turnusy po cca 18 dětech. Tá-
bory měly velký úspěch a určitě budeme 
příští rok znovu pořádat.

Spolupracujeme se školkou v Řícmani-
cích, společně objednáváme autobusy na 
akce jako plavecký výcvik dětí v Blansku, 
lyžování v Olešnici, výlety a další společné 
akce. Další velice přínosná spolupráce je 
s Domem dětí a mládeže v Brně Lužán-
kách, domem přírody v Moravském krasu, 
sdružením Veronica, golfovým klubem 
Jinačovice a mnoha dalšími subjekty.

Naše pravidelné jezdecké kurzy navště-
vuje zhruba 150 dětí ročně, tábory včetně 
příměstských asi 180 dětí ročně.

Lenka Lišková 

ŠKOLKA S KOŇMI
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organizacím svoje prostory a zázemí. 
Někteří je rádi využívají, ale najdou se 
i tací, kteří ničí náš majetek.

Máte ve cvičebním programu 
něco speciálního, na co 

byste rádi do budoucna nalákali 
děti do Sokola?

Celá organizace ČOS je teď poněkud 
na rozcestí. Původní idea organizace za-
ložená na dobrovolnosti je v dnešní době 
opomíjená nebo snad i hanebná. Ochota 
nejen členů, ale zejména pak rodičů 
udělat něco pro Sokol, se neshledává 
jako „in nebo cool“. Záměrně jsem užil 
tato slova. Dříve nebylo ostudou někomu 
pomoci nebo udělat to zadarmo nebo 
snad mluvit česky. Dnešní Sokol má více 
než polovinu členské základny tvořenou 
dětmi a další čtvrtinu seniory, kteří toho 

pro Sokol vytvořili již mnohé. Dnešní doba 
nepřeje dobrovolným organizacím, vše je 
nutno pořádně zaplatit. Ono podpora státu 
(a nejen jeho) organizacím, kterým nejde 
jen o to být nejlepší, je pramalá. Proč jsou 
tak velké dotace do vrcholového sportu? 
Copak všichni můžeme být vrcholovými 
sportovci? Pak se chytré hlavy diví, jak 
obézní máme děti. V neposlední řadě je 
to vidět na dopingových a úplatkářských 
aférách, jakým směrem se sport posunul. 
V začátcích Sokola nebyli profesionální 
sportovci beroucí nemalé peníze, ale pou-
ze lidé mající rádi sport. Po práci si rádi 
protáhli svoje tělo a společensky se bavili. 
Až názor, že placený „profesionální“ trenér 
je lepší než ten dobrovolný, zmizí z našeho 
povědomí, posune se Sokol, a nejen on, 
zase o kus dál. Ono drahé neznamená 
zaručeně kvalitní.

S tímto mým názorem možná ne-
souhlasí někteří lidé, ale občas jsou 
k mání články o kupní síle a průměrných 
mzdách obyvatelstva. Financování Soko-
la by bylo na debatu na jiných stránkách 
a poněkud na dlouho.

Tímto jsem se však vzdálil od původní 
otázky. Od září opět rádi přivítáme ve 
svých řadách nové zájemce o florbal 
(mladší i starší žáci), kopanou, atletiku, 
tenis, stolní tenis, cvičení dětí, gym-
nastiku dětí, cvičení žen. Snad možná 
po olympiádě přijde někdo s novým 
sportem v Bílovicích a najde se dost dětí 
a zejména pak trenérů na jeho uvedení 
v život. A nemyslím tím jen „gaučink“.

Děkuji Vám za rozhovor.
Petr Pošmůrný 

a Karla Hrabalová 

MANERE (z latinského Manere in mon-
tibus = Setrvávat/vytrvávat na horách) je 
společenství pro děti a mládež věnující se 
aktivitám v přírodě. Tradice naší činnosti 
bez přerušení trvá od roku 1978, tedy 38 
let. Zpočátku jsme měli sídlo v Brně, před 
11 lety jsme přesídlili do Bílovic nad Svita-
vou. Z historických důvodů jsme od roku 
1991 samostatnou dětskou organizací (za-
psaný spolek), i když naše činnost má řadu 
společných prvků s českým skautingem.

Spolkem Manere za dobu jeho existence 
prošlo několik stovek dětí a dospívajících 
v sedmi generacích, z nichž mnozí si 

vytvořená přátelství zachovali i ve svém 
dalším životě. Náš metodický systém je 
vypracován pro tři věkové kategorie – Skřítci 
(1.–3. třída), Stopaři (zpravidla 4.–7. třída) 
a Maneráci (od 8. třídy). V každém z těchto 
oddílů tvoří zpravidla 8 až 10 členů druži-
nu, kterou vedou dva rádci starší 15ti let, 
vedoucím oddílu je samozřejmě dospělá 
osoba. V současné době po odchodu dětí do 
nejstarší věkové skupiny nabízíme možnost 
smysluplného prožití volného času přibližně 
třiceti novým členům ve věku 6 až 10 let.

Za organizací a vedením činnosti stojí 
tým dobrovolníků (náklady na činnost 

jsou proto minimální), z nichž někteří mají 
dlouholetou praxi s volnočasovými aktivi-
tami dětí a odpovídající vzdělání. Základní 
podmínkou pro členství je dostatečná účast 
na oddílových podnicích, formálně pak 
písemná přihláška s podpisem zákonných 
zástupců. Činnost spolku je financována 
především z členských příspěvků (600 Kč 
ročně) doplněných sponzorskými dary 
a v menší míře z jiných zdrojů.

Aktivity v přírodě, kterým se věnujeme, 
jsou především táboření, pěší turistika, sjíž-
dění řek na kánoích a nafukovacích lodích, 
v menší míře pak cykloturistika a lyžování 
na běžkách. Starší členové se také věnují 
základům lezení a vysokohorské turistice. 
To vše se snahou o podporu přirozeného 
způsobu života a o porozumění přírodě, 
která je neoddělitelnou součástí celé naší 
činnosti.

Čas potřebný pro účast na běžné čin-
nosti zahrnuje jednou týdně schůzku 
(2 hodiny) v naší klubovně Za Nádražím 
134, minimálně jednou měsíčně výpravu 
(jeden nebo více dní) a v létě letní tábor. 
Starší členové pak mívají program časově 
trochu náročnější.

Pokud máte zájem o další informace 
nebo se zajímáte o členství v našem 
spolku, kontaktujte jeho vedoucího na e-
-mailové adrese rene.retek@nextra.cz.

René Retek 

SPOLEK MANERE



Skautský oddíl v Bílovicích nad Svi-
tavou zahájil svou činnost v roce 2010 
pod hlavičkou brněnského střediska 
Axinit. Tehdy se jednalo o jednu družinu, 
která měla svůj první tábor v roce 2011. 
Každý rok se ale oddíl rozrůstá, a tak 
v současnosti má čtyři chlapecké a dvě 
dívčí družiny, do kterých chodí přes še-
desát dětí ve věku od sedmi do patnácti 
let. Družiny se pravidelně schází každý 
týden v klubovně v areálu farní zahrady. 
Náplň schůzky tvoří především různé 
hry, díky kterým se děti i něčemu nové-

mu naučí. Dále naši činnost doplňují výlety 
do přírody, víkendové akce, poznávací akce 
a další různorodé aktivity, které podporují 
všestranný rozvoj dětí a utváření přátelství. 
Každé léto jezdíme na dvoutýdenní stanový 
tábor. Letos dívky tábořily ve stanech tee-
-pee u Žižkova Pole a chlapci v podsado-
vých stanech u Brzkova na Vysočině. Mezi 
naše pravidelné aktivity patří i přivezení 
Betlémského světla. Při dětské vánoční mši 
svaté pak toto světlo přinášíme Bílovicím.

Za zmínku stojí i pravidelné úspěchy 
našich členů ve skautských závodech, 

kde soutěží desítky 
hlídek v každém 
kraji. V letoš-
ním roce dívky 
postoupily do 
krajského kola 

a chlapci až do 
kola celostátního, 

které se uskuteční 
v polovině září. Držme jim všichni palce!

Pro další rozvoj oddílu mezi sebou 
rádi přivítáme mladé dívky a chlapce 
(kolem 15 – 20 let), kteří by se chtěli 
věnovat práci s dětmi a kteří mají dob-
rý vztah k přírodě. Bližší informace 
i kontakty najdete na: http://bilovice-1.
skauting.cz.

Martin Novák 

I. skautský oddíl 
Bílovice nad Svitavou

V bílovické farnosti se věnujeme akti-
vitám, které mají za cíl, aby se děti nejen 
skvěle pobavily, ale aby se rozvíjela jejich 
osobnost a vyzrávaly v tom, co je důležité 
pro jejich duchovní růst. Pro svoji činnost 
máme vybudováno poměrně solidní zá-
zemí farní klubovny, sálu, herny pro děti, 
hřiště, dvora a přilehlé zahrady.

Nejpravidelnější aktivitou je výuka nábo-
ženství, která se koná ve školním roce kaž-
dý týden ve více skupinách podle věku dětí. 
Díky spolupráci se základní školou je výuka 
zařazena do rozvrhu jako volitelný předmět 
a rodiče mohou přihlásit svoje děti buď 
přímo u pana faráře, nebo prostřednictvím 
třídních učitelů. Předmět rozvíjí smysl pro 
duchovní hodnoty a poskytuje náboženské 
vzdělání, které je pro moderního člověka 
neoddělitelnou součástí všeobecného 
vzdělání a kulturního rozhledu.

Kromě výuky náboženství se na faře pro 
určité skupiny realizují specificky zaměřené 
formace, například každoročně se koná 
příprava dětí ve věku 7 až 10 let na první 
svaté přijímání. Po domluvě rodičů s panem 
farářem většinou příprava probíhá každou 
neděli od Vánoc do Velikonoc, a to formou 
zajímavých katechetických příběhů, do kte-

rých se děti aktivně zapojují všemi smysly 
hravou a tvořivou formou, způsobem, který 
je zaujme a baví. Pro mládež od 14 let probí-
há na faře příprava na biřmování, ta se jako 
dvou až tříletý kurz otvírá zpravidla po třech 
letech. Zájemci se přihlašují u pana faráře.

Oblíbenou veřejně přístupnou aktivi-
tou jsou mše svaté pro děti, konané ve 
školním roce každý čtvrtek v 17.30 hod. 
Děti každého věku se aktivně zapojují do 
celého průběhu bohoslužby, a promluvy 
kněze jsou často vedeny formou dialogu 
s dětmi, katecheze jsou připraveny tak, 
aby byly dětem srozumitelné a zaujaly je. 
Velké oblibě se těší rovněž štědrovečerní 
mše pro děti, konané zpravidla v 15 hod. 
Přijít může každý.

Další pravidelnou aktivitou je dětská 
scholička. Schází se k nácviku v kostele po 
nedělní mši svaté (přibližně v 10 hod). Je 
to sboreček dětí od 5 let, nacvičené dětské 
a mládežnické písně sbor zpívá při boho-
službách a různých slavnostech. Scholičku 
vedou sestry Marie a Barbora Vaňkovy.

Pro děti ještě 1–2x ročně pořádáme 
dětský den na farní zahradě, plný soutěží 
a her, na který je formou pozvánek a pla-
kátů zvána vždy široká veřejnost.

Naše děti jezdí i na různé víkendové po-
byty, jako jsou víkendy tatínků s dětmi, kte-
ré organizuje pan Martin Tomášek a které 
jsou velmi oblíbené nejen u nadšených dětí 
a statečných otců, ale i u všech maminek. 
Informace o něm jsou vždy s předstihem 
zveřejněny na farních webových stránkách 
a přihlásit se může každý, kdo má zájem. 
A již tradičně na začátku školního roku jez-
díme se školními dětmi na víkend, pokaždé 
na jiné místo, do jiné farnosti, kde máme 
připravený pro děti zábavně a sportovně 
zaměřený program, vždy soustředěný na 
určité téma. Tento víkend bývá bez rodičů.

Všechny tyto činnosti a aktivity mají 
za cíl stmelovat děti, učit je kamarádství 
a toleranci k druhým, zodpovědnosti a lás-
kyplnému přístupu nejen k ostatním, ale 
sám k sobě a především k Bohu. V každé 
z těchto aktivit se snažíme vést děti právě 
k Bohu. A to je hodnota, kterou u nás na-
jdete a kterou se asi lišíme od ostatních 
organizací, spolků, kroužků apod. Jste 
srdečně zváni.

Veškeré informace o naší činnosti se 
dozvíte na webových stránkách farnosti 
www.farnost-bilovice.cz.

Lenka Koudelková 

ve farnosti Bílovice nad Svitavou
AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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V Bílovicích jste o nás mohli poprvé sly-
šet v lednu roku 2008, kdy jsme prostřed-
nictvím bílovické ZŠ nabrali první děti. Ty 
už pomalu rostou do plnoletosti, a tak jsme 
před třemi lety zavítali do základní školy 
znovu a oslovili další generaci prvňáčků. 
Z nich nám vznikl nový rod Puštíků, který 

KMEN STOPAŘI

v současnosti tvoří hlavní jádro kmene. 
Celkem je to asi 25 dětí mladšího školního 
věku, kolem kterých se střídá přibližně 
stejný počet dospívajících a dospělých.

Členem našeho kmene se může stát 
každý bez rozdílu věku. Stačí mít zájem 
a chuť se podílet na naší činnosti. Na rok 

se platí členské příspěvky řádově do 500 
Kč, díky kterým máme možnost čerpat 
dotace od MŠMT. V současné době však 
nové členy nepřijímáme. Přestože zájem 
v Bílovicích je obrovský, nemůžeme zá-
jemcům vyhovět, protože nejsme schopni 
zajistit dostatečný počet vedoucích.

Děti se scházejí každý týden na pravi-
delných schůzkách. Zhruba dvakrát do 
měsíce vyrážíme na víkendovou výpravu. 
Většinu školních prázdnin trávíme také 
společně (podzimní prázdniny, Velikono-
ce…). V létě jezdíme na 14ti denní tábor 
na naše tábořiště na Vysočině.

Program je naplněn hrami, poznáváním 
přírody, vyráběním, putováním, sportem. 
Podle zájmu dětí i vedoucích. Spojovací 
nití celého programu je indiánská tématika, 
spojená s tábořením v týpí a plněním orlích 
per. Systém orlích per je jednou z myšle-
nek woodcraftu, o který se velkou měrou 
opíráme i my.

Pro zvídavé zájemce doporučuji webo-
vé stránky www.ligalesnimoudrosti.cz 
a www.stopari.webz.cz

V posledním roce jsme se podíleli na 
organizaci některých akcí pro veřejnost po-
řádaných mateřským centrem Žirafa. A tak 
když momentálně nemůžeme přijímat nové 
členy, snažíme se tímto způsobem nabíd-
nout alespoň malou ochutnávku veřejnosti.

Alexandra Šuláková 

Jak a proč vaše komise vznikla?
Vznikli jsme na počátku tohoto 

volebního období, takže jsme komise 
celkem mladá. Ten nápad zřídit novou 
komisi se přímo nabízel, převážně proto, 
že tady chyběla podpora a zastřešení 
aktivit dětí a rodin. Dříve jsem byla 
v Komisi sociálně zdravotní, ale protože 
mám malé děti, napadlo mě zřídit tuto 
komisi, kde se cítím více ve svých botách 

a předpokládám, že tady více zúročím i své 
zkušenosti z mateřství. Obec tuto komisi 
uvítala.

Když se zeptám na vaši hlavní 
náplň, co byste uvedla?

Je toho mnoho. Účastníme se dobrovol-
nické činnosti, která spočívá v tom, že naši 
členové navštěvují dětské akce, kde po-
máhají s organizací a hladkým průběhem.

Z rozpočtu určeného pro naši komisi 
se částečně finančně podporuje např. 
Mateřské Centrum Žirafa a Liška. Naši 
členové aktivně tyto spolky navštěvují 
a domlouváme se pak, kde všude bude 
potřeba pomoci.

Nejintenzivněji se v současné době za-
býváme plánováním zbudování dětského 
workoutového hřiště v Trávníkách, což 
je v tomto roce pro nás úkol číslo jedna. 
Nápad přišel na základě dotazníku od dětí 
ze školy. Děti z druhého stupně nemají v 
Bílovicích dostatek vybavených hřišť. Vyžití 
těchto dětí na vybaveném hřišti zabrání 
třeba tomu, aby trávily čas ničením ostat-
ních hřišť pro malé nebo trávením příliš 
mnoho času u počítače atd.

Sbíráme i podněty od maminek na zlep-
šení podmínek pro vyžití dětí. Tyto podněty 
pak přednášíme na obci a dále řešíme.

Rozhovor s předsedkyní 
Komise pro rodinu a děti 
Lenkou Prudíkovou

JSME TADY PRO DĚTI
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Nezapomínáme také na to, abychom 
monitorovali potřeby vybavení hřišť, 
pořádáme rodinné výlety, pomáháme 
s propagací dětských akcí apod.

Kolik má vaše komise členů? 
Přijímáte nové členy?

Naše komise má celkem 8 členů a sklá-
dá se převážně z maminek s dětmi, nebo 
z lidí, kteří s dětmi úzce spolupracují, 
takže všichni máme plno i osobních zku-
šeností. Každý z nás bydlí v jiné části 
obce Bílovic, takže máme celkem široký 
pohled na věc, což je moc prospěšné. Naši 
členové působí např. v Lišce, v Žirafě, ve 
školství, v sociálních službách, atd. Ne-
bráníme se přijetí dalších aktivních členů 
s nápady, ale i současný stav pokrývá 
potřeby naší komise.

Co plánujete pro děti do bu-
doucna?

Plánujeme naučné stezky. Měly by to 
být informační tabule (na Těsnohlídkově 
náměstí, u nádraží a u Sokolovny), kde 
budou na mapách vyznačena zajímavá 
místa v Bílovicích, např. kostel, studánka, 
splav, pomník padlých, cyklostezka, jezír-
ko apod. V další fázi plánujme tyto mapy 
oživit tím, že k nim přidáme ke každému 
místu číslo a písmeno. Rodina, pokud 
projde tato místa a sesbírá tyto kódy, 
by pak mohla na základě toho obdržet 
památeční dárek od obce. Formou hry 
se tak nejen rodiny s dětmi podívají na 
krásná zákoutí naší obce, která by třeba 
jinak nenavštívily.

Dále plánujeme pořídit cvičící prvky, 
což jsou posilovací jednoduché stroje 
zabudované v přírodě např. v parku, které 

mohou využít jak maminky s dětmi, tak 
třeba i starší spoluobčané, bez poplatku.

Napadá vás ještě něco, co bys-
te ráda sdělila čtenářům?

Tak předně bych chtěla poděkovat 
obci a všem občanům Bílovic, kteří nás 
podporují. Moc děkuji také členům naší 
komise, bez kterých by to nešlo. Opravdu 
si jejich práce moc vážím a cením si 
toho, že svůj čas věnují pomoci ostatním.

Přejeme vaší komisi mnoho úspěš-
ných projektů, které pomohou rodinám 
s dětmi. Já sama za sebe musím říci, 
že jsem byla na vámi organizovaném 
výletě v Dómu přírody v Moravském 
krasu a moc se mi to líbilo.

Děkuji Vám za rozhovor.
Lenky Prudíkové 

se ptala Karla Hrabalová 
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Co myslíte? Jak je složité vybudovat 
hřiště? My, Komise pro děti a rodinu, jsme 
se domnívali, že to až tak složité přece 
nemůže být. Stačí nápad, vhodné prvky, 
ideální pozemek, ještě nějaké peníze a je 
to. Nebo ne? Opak je bohužel pravdou. Tak 
jak to vlastně všechno začalo...

Na jaře loňského roku jsme se všichni 
v Komisi shodli, že cítíme potřebu udělat 
něco pro naše bílovické „puberťáky“, ide-
álně moderní a funkční venkovní aktivitu. 
Pro malé a mladší děti se v Bílovicích 
nacházejí čtyři dětská hřiště, která jsou 
ovšem vhodná tak do věku cca 10 let. Starší 
děti již mnoho možností , jak se bezpečně 
a vhodně zabavit, nemají. Klára Říhová 
z Lišky navrhla oslovit žáky 2. stupně 
bílovické základní školy a zjistit, jak by si 
oni sami představovali trávit svůj volný čas 
po škole. Díky odborníkům z Městského 
parlamentu dětí a mládeže Brno a SVČ 
Lužánky proběhla mezi žáky 6. až 9. tříd 
řízená diskuze, ze které vyplynulo, že by 
rádi buď koupaliště nebo workoutové hřiš-
tě. Shodou okolností jsme i my měli stejný 
nápad. Průzkum mezi dětmi nám potvrdil, 

že přes všechna technologická lákadla děti 
rády pobývají venku a chtějí se hýbat, ale 
potřebují k tomu mít vytvořené vhodné 
a moderní podmínky.

Co vlastně workout znamená? Jedná se 
o typ sportovní aktivity (venkovní fitness), 
která zahrnuje především cvičení na hraz-
dě, bradlech, žebřinách, horizontálních 
žebřících a jiných konstrukcích, popř. 
cvičení i bez jejich použití (např. posilovací 
lavice). Důraz je kladen na cvičení s vlastní 
vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé trénu-
jící workout mají zájem o zdravý životní 
styl, svět bez drog, alkoholu a cigaret. 
Mládež formuje nejen svoje svaly, ale díky 
společné aktivitě je ochotná spolupracovat 
a obnovit důvěru a respekt mezi lidmi 
a jejich zájem o sebe a své okolí. Workout 
je moderní sportoviště vhodné nejen pro 
dospívající, ale i pro dospělé. Obliba těchto 
hřišť narůstá, o čemž svědčí mj. fakt, že 
jsou budována takřka v každém větším 
městě v ČR (Praha, Brno, ale i Blansko, 
Adamov a Letovice, vyrůstají také na 
Slovensku či jinde v zahraničí). Navíc by 
takové hřiště s radostí využívala i místní 

základní škola při hodinách tělesné výcho-
vy žáků druhého stupně.

Po ujasnění „co chceme“, následovala 
nerudovská otázka „kam s ním“. Po na-
hlédnutí do katastrální mapy Bílovic jsme 
zjistili, že volných (rozumějte obecních) 
ploch vhodných k umístění workoutového 
hřiště mnoho není. Váhali jsme, který po-
zemek by i tak byl nejvhodnější. Cílem je, 
aby hřiště bylo skutečně využíváno. Aby 
se nacházelo v místě, kam jsou děti zvyklé 
chodit, kde se přirozeně scházejí, kde se 
cítí dobře. I s touto otázkou nám pomohli 
sami žáci. Dle zjištěných informací se 
naše mládež nejčastěji schází buď před 
obchodem, na autobusových zastávkách 
nebo v Trávníkách.

S chutí jsme se tedy pustili do práce 
a mysleli si, že kromě vhodné firmy nám 
již nic nestojí v cestě. Věnovali jsme ně-
kolik dní a nocí procházením internetu 
a hledáním firem, které se těmito workouty 
zabývají. Stejně tak byla oslovena již v říjnu 
stavební firma s požadavkem odhadnout 
cenu stavebních prací (úprava terénu, 
betonové patky apod.).

V průběhu podzimu 2015 jsme se pokusili 
sestavit rozpočet, který zahrnoval stavební 
práce a cenu konstrukce. Zastupitelka 
a předsedkyně komise Lenka Prudíková 
úspěšně obhájila požadovaný rozpočet 
a do roku 2016 jsme vstupovali plni nadšení 

WORKOUTOVÉ
hřiště v Trávníkách



a optimismu. Sepsali jsme žádost o vyjád-
ření dotčených inženýrských sítí, které paní 
tajemnice oficiálně obeslala. Jednalo se 
o Vodárenskou akciovou společnost, a. s. 
(správa vodovodu vedoucího kolem silnice), 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (správa 
březovského vodovodu) a Českou telekomu-
nikační infrastrukturu, a. s. Lokalita vhodná 
pro hřiště se nachází v blízkosti křížku umís-

těného mezi dvěma lípama v  Trávníkách. 
Oslovili jsme proto i pana faráře Jaroslava 
Filku a obeznámili ho s naším plánem. Náš 
záměr se mu líbil, aktivity pro děti a mládež 
podporuje. Slíbil nám, že bude informovat 
také ekonomickou farní radu.

Chceme upozornit, že jsme stále uvažo-
vali o ploše za nástěnkou (mezi studnou 
a křížkem), tj. na ROVNÉ travnaté ploše, 

přibližně o velikosti 7 × 8 m vč. dopadové 
plochy. Po obdržení vyjádření z obou vo-
dárenských společností jsme byli poněkud 
zklamaní, ale stále v nás dřímal optimusmus 
a nadšení z hřiště, na které jsme se velice 
těšili a stále jsme doufali, že hřiště bude po-
staveno nejpozději v průběhu dubna/květ-
na. Pracovníci první zmíněné společnosti 
přijeli na naši žádost vytyčit, kde přesně 
jejich potrubí vede a sdělili nám, že je nutné 
dodržet i ochranná pásma a že v těchto 
místech NESMÍ být vůbec žádná překážka. 
„Nevadí“, řekli jsme si, „posuneme se tedy 
o pár metrů od silnice“. V tu chvíli přijela 
druhá zmíněná společnost a vytyčila svoje 
potrubí vč. svého ochranného pásma. Lehce 
jsme poklesli na mysli, ale stále jsme se 
odmítali vzdát svého snu. Opět jsme si řekli: 
„Nevadí, to zvládneme, posuneme se ještě 
kousek dál.“ Poté přijela telekomunikační 
společnost a vytyčila svoje telekomunikační 
kabely vč. svého ochranného pásma. A v tu 
chvíli nám opravdu takřka vhrkly slzy do 
očí. Z původně ideálního pěkného a velkého 

Zamyslela jsem se nad aktuálním 
tématem této doby – počet narozených 
dětí v naší obci.

K porovnání jsem zvolila poslední tři 
roky. Je třeba konstatovat, že počet 

narozených dětí klesá, což lze i vyjád-
řit grafem narození. V roce 2013 činil 
přírůstek 47 dětí, ale v následujících 
letech se počet nově narozených dětí 
stále snižuje.

KE KONCI SRPNA 2016 JE 
V NAŠÍ OBCI PŘIHLÁŠENO 
K POBYTU CELKEM 947 DĚTÍ. 
DĚTÍ VE VĚKU DO 3 LET JE 
CELKEM 134, DĚTÍ OD 4 DO 
6  LET JE 168, DĚTÍ OD 7 DO 
15 LET JE 527 A DĚTÍ OD 16 
DO 18 LET JE CELKEM 118.

Mezi nejčastěji užívaná jména pro 
nejmladší občánky v obci Bílovice nad 
Svitavou patří Eliška a Vojtěch. Na dru-
hém místě, co se obliby dívčích jmen 
týká, se umístilo jméno Markéta, třetí 
příčku obsadila: Adéla, Aneta, Anežka, 
Anna, Daniela a Natálie.

V žebříčku oblíbených chlapeckých 
jmen po Vojtěchovi následují: David, 
Matěj, Adam, Petr, Ondřej.

V oblibě jsou i následující jména: Filip, 
Kamil, Robin, Šimon, Tomáš, Viktor, Vít.

Rodiče nezapomněli ani na jména 
dříve u nás velmi užívaná: Antonín, Jan, 
Jiří, Karel.

Daniela Binarová
matrika 

Bílovické děti 
OČIMA MATRIKÁŘKY
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prostoru nám zbyl jakýsi „patvar“, prostor 
o velikosti cca 4,5 × 16 metrů ve tvaru li-
choběžníku s umístěním těsně pod svahem.

Bylo potřeba vypsat i výběrové řízení 
na konstrukci workoutového hřiště. Ani 
tohoto úkolu jsme se nezalekli a výběrové 
řízení vyhrála firma s bohatými zkuše-
nostmi a kvalitními sestavami. Začátkem 
května rada obce schválila vítěznou firmu 
a nám to opět vlilo optimismus do žil. 
I přes problém s umístěním hřiště nám 
firma vyšla velice vstříc a typizovanou 
konstrukci navrhla dle našich prostoro-
vých dispozic. Oslovujeme opět stavební 
firmu, aby upřesnili cenu stavebních prací 
s ohledem na mírnou svažitost terénu. 
Spočítat konečnou cenu bez projektu, 
který jasně řekne, co vše je potřeba na 
místě udělat, však není možné.

Obec si tedy objednala projekt a i přes 
navýšení rozpočtu rada obce akci schvá-
lila. Byla vybrána stavební firma a začalo 
se s výkopovými pracemi. V tu chvíli se 
začaly, pro nás z nepochopitelných dů-

vodů, objevovat kritické hlasy od občanů 
bydlících v okolí, stejně jako od některých 
farníků, kteří začali mít strach z porušení 
piety místa kolem křížku mezi lípami (při 
úvodních jednáních přitom žádný problém 
nebyl (!). Na jednání zastupitelstva obce 
15.9. 2016 proběhla dlouhá diskuse od-
půrců i podporovatelů hřiště v Trávníkách. 
Vedení obce byly předány petice pro i proti 
pokračování stavby. Někteří zastupitelé se 
zalekli kritických hlasů a, i když v prosinci 
2015 jednohlasně odsouhlasili rozpočet 
pro naši komisi včetně workoutu a v květnu 
2016 taktéž jednohlasně odhlasovali vítěz-
nou firmu dodávající workout do Trávníků, 
nyní, v přidaném bodu jednání, zda zastu-
pitelstvo obce souhlasí s pokračováním 
prací v Trávníkách, se jen čtyři členové 
zastupitelstva vyslovili pro. Na okraj lze 
dodat, že pokud se hřiště nepostaví, obec 
i tak dodávku zaplatí, protože sestava již 
byla objednána a vyrobena. 

Slíbili jsme si, že hřiště zkusíme do-
táhnout do konce i přes všechny kritické 

hlasy. Oslovíme například farnost, jestli 
opravdu s výstavbou hřiště v Trávníkách 
nesouhlasí kvůli křížku, nebo je to jen ná-
zor malé části farníků. Lze také uvažovat 
o přesunutí křížku, který stejně historicky 
není na původním místě. Budou pokra-
čovat další jednání. Pokud něčemu věříte 
a obětujete tomu více jak rok svého života, 
stává se daná věc pro vás velmi důležitou. 
Stává se to záležitostí vaší cti a odhodlání 
pro svoji obec a naše děti udělat něco 
dobrého, o čem jsme přesvědčeni, že do 
moderní obce patří. Chceme a přejeme si, 
aby všechny děti z Bílovic měly možnost 
hřiště využívat, aby do Trávníků přicházely 
se svými rodiči a trávili tak společně ještě 
více času. Chceme být obcí, která se nebojí 
moderních řešení, obcí, která má šikovné 
a schopné děti a mládež, která chce svůj 
volný čas využívat účelně a smysluplně 
s důrazem na vlastní seberozvoj.

Za Komisi pro děti a rodinu  
Petra Kuhejdová Halířová  

a Klára Mrkosová 

Patřím k rodilým Bílovčákům, můžu 
tedy zavzpomínat, abych přispěla k té-
matu tohoto zpravodaje.

Je to už opravdu dávno, ale i já jsem 
chodila do mateřské školky, která teh-
dy byla v domě nedávno opuštěném 
místní knihovnou. Našla jsem fotografii, 
kde jsem jako jedno z 23 dětí na školní 
zahradě, která se mně tehdy zdála vel-
ká (pozemek před vchodem do budovy 
bývalé knihovny). Byla dobře udržovaná 
včetně svahu osázeného zelení.

Na fotografii z 1. třídy jsem zjistila, 
že nás bylo ve třídě 36, pokud někdo 
právě nechyběl. Bylo to tak do 5. třídy, 
protože pak začaly do naší školy jezdit 
děti z Řícmanic, Kanic, Babic a Ochoze 
a byli jsme rozděleni do tří šestých tříd. 

Škola byla tehdy jen v budově, kterou 
vidíme z Komenského ulice, dvorní část 
byla přistavována postupně. Na hodiny 
tělocviku jsme chodili do sokolovny (vět-
šinou 2x týdně na 1 hodinu), družina byla 
v prostorách dnešní cukrárny Svitava, kde 
byla i kuchyně a jídelna. Tam chodili na 
obědy děti i učitelé. Takže denně se děcka 
v doprovodu učitelů někam přemísťovala, 
ale vůbec to nevadilo, my děti jsme to brali 
jako normální. Já osobně jsem do družiny 
nechodila, protože maminka byla doma, 
pracovala doma.

Pravidelně každou zimu jezdívaly sedmé 
třídy na týdenní lyžařské zájezdy a vždy 
ke konci školního roku jezdívaly postupně 
všechny třídy na výlety, větší děti i na 
třídenní. To bylo zážitků! Do zahraničí se 

nejezdilo. Tehdy celostátně existovala 
Pionýrská organizace, která sdružovala 
školní děti, organizovala řadu zájmových 
činností a výletů. Při vstupu do organi-
zace skládaly děti slib, členství nebylo 
povinné, ale mělo vliv při rozhodování 
o přijetí ke studiu na střední školu.

Pro zájemce byly ve škole hodiny ná-
boženství s oblíbeným farářem p. Vojtě-
chem Hebelkou, tyto hodiny byly později 
zrušeny.

Na 1. máje se konal každoročně prů-
vod, kterého jsme se jako škola povinně 
museli zúčastňovat. Věděli jsme, že to je 
Svátek práce, ale hlavně se nám líbilo, že 
máme mávátka a u sokolovny si koupíme 
párek s hořčicí a rohlíkem. Mělo to svůj 
půvab, párek s hořčicí býval jen při po-
dobných příležitostech, nebo doma, ale 
tam venku to chutnalo lépe.

I tehdy jsme měli Lidovou školu umění 
a možnost učit se hrát na housle a klavír.

Mimo školu měly děti možnost zú-
častňovat se aktivit Tělocvičné jednoty 
Sokol, kterých bylo mnoho – nejen 
cvičení v tělocvičně (kterou jsme hodně 
zaplňovali), atletické disciplíny na hřišti 
(pro všechny děti), tenis, kopaná, ale byli 

na moje dětství 
(v letech 1950–1960)

VZPOMÍNKY

25



i obětaví „režiséři“, kteří s dětmi nacvi-
čovali divadelní hry. Každoročně dětský 
karneval měl zábavný program, který 
připravovali cvičitelé a cvičitelky – vše 
dobrovolně, odměnou jim byly úspěchy 
a spokojenost dětí i rodičů.

A jak jsme se bavili ve volném čase? 
Bydlela jsem „Na kopci“ a téměř v každé 
ulici byla spolužačka – spolužák, mladší 
i starší děcka. Scházeli jsme se na ulici, 
v Trávníkách, „Na Peňázce“, chodili jsme 

kami, nebylo množství plyšových hraček 
a zvířátek jako dnes, byli jen různě velcí 
medvídci.

V létě jsme se chodili koupat do řeky 
„K vrbě“ (tam, kde je dnes fotbalové hři-
ště) nebo ke splavu, tam bylo okolí pěkné, 
upravené, travnaté, anebo jsme jezdili na 
koupaliště do Babic, Řícmanic a Kanic, 
někdy také na Brněnskou přehradu. Když 
teplota vzduchu dosáhla 32 °C, tak to už bylo 
velké vedro, vyšší teploty tehdy nebývaly. 

i do větších vzdáleností od domu. Ti 
starší o nás menší moc nestáli, ale někdy 
jsme se přece jenom nějak všichni bavili. 
Hrávali jsme různé hry – na schovku, 
na barvy, na četníky a zloděje, škatule 
hejbejte se, skákali jsme přes švihadla, 
skákali jsme“babu“, házeli si s balónem 
a další. Peňázka – to bylo hrbolaté místo, 
taková mez – pozemek rodiny Peňázovy, 
kde jsme do hlíny vyhrabávali díry nebo 
naopak vršili kopečky. Dávno už tam stojí 
jejich dům a oplocená zahrada. Trávníky 
– to byl úvoz, který procházel dnešním 
prostranstvím Trávníků a pokračoval dál 
až k dnešní ulici S.K. Neumanna, kde se 
napojoval na silnici směr Obřany. Později 
ta horní část byla zasypána a upravena 
do dnešní podoby. Všude tam byly ovocné 
stromy, většinou jabloně – letní i pozdní, 
nějaká hruška a švestky, i doranče. To 
byla dobrota! A to bylo místo jako stvo-
řené pro naše skotačení! Rodiče o nás 
třeba celé půldne nevěděli, domů jsme 
se vraceli hladoví při stmívání. Nezbytné 
hračky holčiček byly kočárky s panen-

Ještě nesmím zapomenout, jak jsme rádi 
chodili pomáhat k mlátičce obilí, družstevní 
mlátička byla umístěna v místě autobusové 
zastávky „Na Obřanské“ v zastřešené hale. 
Tam se mlátilo obilí, odebírala sláma, pytlo-
valo zrní, pak nakládalo na auta a odváželo. 
Mlátička zaměstnávala několik lidí a hrozně 
se u toho prášilo. To nás děcka lákalo, 
abychom byli u toho. Když nám nějakou 
pomoc svěřili, tak jsme dostali za odměnu 
limonádu. Dnes to všechno dělá kombajn 
s jedním řidičem – kombajnérem.

V zimě bývávalo hodně sněhu, sáňkovalo 
se a lyžovalo skoro všude – v Trávníkách 
z ul. Kratinovy, z Polanky od komína (ten 
tam ještě nebyl), z Hradiska kolem teni-
sových kurtů, po Červené cestě od Nové 
hájenky (to byla dlouhá jízda!) a vůbec 
každý kopec nebo kopeček se nám hodil 
na sáňkování. Lyžovat se chodilo i do „Bo-
rešové“, to je dost prudký kopec, bylo to 
tam vhodné, dnes už to tam vypadá jinak. 
A i kdyby ne, tak by tam nikdo lyžovat nešel, 
dnes všichni jezdí do hor, kde jsou vleky. 
V Borešové se muselo šlapat nahoru, to 

šlo s řemínkovým vázáním nebo tehdy 
moderním tzv. Kandaharem.

Bavili jsme se a třeba i nebavili, museli 
jsme také něco dělat doma a museli jsme 
se také připravovat do školy a třeba se nám 
moc nechtělo. A jezdili jsme někam na 
prázdniny. A také jsme měli své osobní pro-
blémy a bolístky. A dalo by se pokračovat.

Nevím, jestli dnešní děti mají dětství 
lepší, než jsme měli my, ale naše dětství 
(nebo moje, ať mluvím za sebe) bylo 
pěkné, vzpomínky na ně jsou hřejivé 
a úsměvné.

Přeji všem dětem, aby své dětství pro-
žívaly co nejlépe, aby pak jednou mohly 
s úsměvem vzpomínat, jak to všechno 
bylo. 

Olga Uhrová 
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Autorka článku stojí v bílých šatech 
vedle skluzavky. Rok 1950.

BÍLOVIČTÍ 
FAJCI

Nově vznikající oddíl Mladých hasičů 
při sdružení SDH Bílovice nad Svita-
vou „Fajci z Bílu“ nabídne dětem ve 
věku od 6 do 9 let zájmovou činnost 
s hasičskou tématikou. Scházet se 
budeme od 3. 1. 2017 každé úterý 
v 17:00 hod. v areálu bývalé knihov-
ny v Bílovicích. Během měsíce září 
budou na základní škole a v mateřské 
škole rozdány informační letáčky s při-
hláškami do kroužku, které pak stačí 
vyplněné vhodit do schránky Hasičů. 
Rodiče mohou své děti přihlásit do 
konce listopadu 2016.

Děti se budou zábavnou formou 
vzdělávat v hasičském sportu, budou 
pořádána sportovní odpoledne s okol-
ními oddíly mladých hasičů nebo výlety 
do přírody s praktickými ukázkami 
správného chování a orientace v pří-
rodě. Ukážeme si, jak správně roz-
dělat a uhasit oheň ve volné přírodě, 
opečeme nějaké dobrůtky a poznáme 
zajímavé lidi v našem okolí.

Členský příspěvek do kroužku bude 
250 Kč na půl roku (školního roku), 
který bude vybírán na zahájení krouž-
ku 3. 1. 2017. Kapacita kroužku je zatím 
omezena na 30 dětí.

Lenka Dlužanská 
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Pro potřeby tohoto čísla vybrala redakce 
krátký úryvek z dosud nepublikovaných 
vzpomínek MUDr. Milana Navrátila, syna Ru-
dolfa Těsnohlídka. Zmiňuje se v nich nejenom 
o svém „tatíčkovi“, jak ho s láskou nazýval, 
ale také o svém až idylickém dětství v Bílovi-
cích nad Svitavou v době první světové války.

…V létě roku 1914 jsme odjeli k tetě 
Taranzové do Bílovic na letní byt. Protože 
vypukla válka, tatíček se domníval, že 
v Bílovicích nám bude lépe a tak jsme 
tam zůstali trvale. Domek, ve kterém jsme 
bydleli, ten ještě stojí, je na něm pamětní 
deska na otce. Jenže okolí se velice změ-
nilo. Před domkem byla malá zahrádka, kde 
byly dva stromy, hruška a usychající jabloň. 
Pod hruškou stával stůl a dvě lavečky. Na 
protější straně silnice byla rovněž zahrádka 
a v jejím výklenku byla studna. 

Na zahrádce jsme si někdy hrávali, čas-
těji však na dvoře, kde byla veliká veranda. 
Na zahrádce se hodně prášilo ze silnice, ač 
tehdy jezdilo velmi málo aut. Bydleli jsme 
v traktu ve dvoře a před našimi okny byla 
zmíněná veranda, takže v našem pokoji 
nebylo přímé světlo a pokoj byl velmi vlhký.

První vzpomínku na Bílovice mám, jak 
jsme byli na rodinné procházce a jak jsem 
se velice polekal stáda krav, když nás po-
tkalo na mostě před nynější Sokolovnou 
a otec mě vzal na ramena. Potom s věkem 
přibývalo vzpomínek. Měli jsme pejska, 
říkám, že jsme měli, ačkoliv byl vlastně 
Taranzův, žili jsme tehdy jako jedna ro-
dina. Pejsek byl čistokrevný oříšek, který 
byl celý černý, jen nad očima měl hnědé 
skvrny, jimž jsme my děti říkaly brejličky 
a hnědé psí dečky. Všude nás doprovázel 
na procházkách, protože na každém rohu 
pečlivě označoval svoje teritorium, vyna-
lezl pro něho tatíček přezdívku „Neúnavný 
Pozorek“. Měl nás děti velice rád a když 
jsme někdy měli býti tělesně potrestáni, 
museli Pozorka napřed uvázat, což mělo 

tu výhodu, že vykonavatele trestu přešla 
zatím zlost a trest skončil pouze domluvou.

Tatíček, který býval velmi vážný, někdy 
jakoby zapomínal na nějaké trápení a do-
vedl s námi laškovat. Tak například jsem 
se ho tázal, jak vznikají peníze, odpověděl, 
že se sejí. Aby to dokázal, donesl jednoho 
dne semeno (dnes se domnívám, že to bylo 
slunečnicové). Šel s námi na zahrádku, tam 
jsme je zaseli do dvou důlků a za týden 
jsme v důlcích vyhrabali krejcary a šestáky, 
pouze drobné peníze asi proto, že jsme je 
z nedočkavosti předčasně vyhrabali.

Ještě jsem zapomněl vysvětlit, proč 
píši s námi. Teta Taranzová měla syna 
o dva měsíce mladšího, tedy bratrance, 
se kterým jsem žil v Bílovicích šest let 
jako s bratrem. 

Tato krásná léta mládí začala být narušo-
vána četnými spory mezi otcem a matkou, 
která nás asi v roce 1915 opustila a tak 
jsme zůstali s tatíčkem sami. 

V té době jsem začal chodit do školy. 
V první třídě jsme měli výbornou učitelku 
Šimíčkovou, velikou vlastenku. Učila nás 
zpívat hymnu a Hej Slované. Tatíček kou-
pil Rudkovi foukací harmoniku, byl velice 
hudebně nadaný. A když přišla do Bílovic 
maďarská vojenská posádka, Rudek z po-
pudu otce hrával, když kolem našich vojáci 
pochodovali, naši hymnu i Hej Slované. 
Bylo kvůli tomu velmi ostud, ale tehdy 
rodiče za děti nebyli trestáni. 

V zahrádce před domem, jsme na jaře 
hrávali v kuličky. Vždy se sešla veliká 
parta kluků a bývala velmi hlučná zábava. 
Domnívám se, že tam otec zapisoval naše 
odborné termíny při hře v kuličky: na glc, 
na ……ně, která pak užil v Bystroušce, jak 
revírník Bartoš zastřelí prase. Také mě to 
připomíná naše střelecké závody. Strýc 
Taranza přijel z vojny na dovolenou, tuším 
o Velikonocích. Všude se střílelo klíčema, to 
se odřely hlavičky zápalek do dutého klíče, 
ten se uvázal na provázek, na druhý konec 
hřebík, který se lehce zastrčil do klíče. 

Potom pomocí provázku se udeřilo klíčem 
o zeď a vyšla rána. Někdy se klíč roztrhl 
a střepiny uvázly v lýtku. Horší to bylo 
s vojenskými patronami, které kluci kradli 
otcům vojákům, když byli na dovolené. To 
se zase provádělo tak, že patrona se ulo-
žila na dvě rohatinky zapíchnuté do země, 
zapálila svíčka a položila pod patronu. Na-
štěstí jsme se vždy včas ukryli. Toto střílení 
v celé vesnici nás inspirovalo ke střelec-
kým závodům. Upevnil jsem láhev jeden 
a půl litru na zástrčku u stodoly. První jsem 
střílel já ze vzduchovky. Nevím, zda jsem 
trefil, nic se nestalo. Potom střílel tatíček 
z flobertky, láhev pukla. Konečně střílel 
strýc z vojenské pušky a láhev se vypařila. 
Naštěstí jsme stříleli z verandy, která byla 
výš než vrata. Šli jsme po stopách střely. 
Projektil proletěl první vrata, stodolu, dru-
há vrata. Protože rána šla šikmě z kopce, 
za druhými vraty vletěla do země, kde se 
odrazila o kámen, znovu vzlétla a skončila 
ve vratech konírny, kde ji zadržel závěs 
vrat. Jinak by asi zranila koně.

Jednoho dne při hře na zahrádce, Ne-
únavný Pozorek podřimoval na sluníčku. 
Spal jen tak na jedno oko, když nás přišel 
navštívit veliký řeznický pes. Pozorek, aby 
nás chránil, hned se na něho vrhl s vrčením 
a štěkotem. Jenže to byl takřka maxipes 
a ten Pozorka velice zřídil a nevíme, jak 
by to s ním dopadlo, kdyby teta oba psy 
nepolila studenou vodou. Pozorek byl celý 
porvaný, kulhal a vypadal zdravotně velmi 
špatně. Tatíček na nízké půdě nad chlévy 
ustlal Pozorkovi ze slámy postel a tam ho 
uložil. My jsme tam chodili s vodou na pití, 
psa jsme krmili, až se uzdravil. 

Příští rok na jaře, však Pozorek dopadl 
hůř. Šel se napít vody do louže u studny 
přes silnici. Když se vracel, vběhl pod 
auto a to ho přejelo, zůstal ležet jako 
mrtvý. Tatíček ho zase zanesl na půdu. 
Pes se probral, ale nechtěl žrát, jen pil. 
My děcka jsme velice truchlily. Otec se 
domníval, že Pozorek zajde a že s námi 
bude k nevydržení, tak nám koupil štěně 
kolie. Bylo zrzavé, jenom na čele a nose 
mělo bílou lysinu a krásný bílý límec. Říkali 
jsme mu Rygošek (hrdina z Čimčirýnka). 
Protože to bylo štěně, bylo velmi roztomilé, 
velice jsme si ho oblíbili. Když na podzim 
před sklizní brambor uklízeli sklep, našli 
tam zbytky Pozorka, které se uchovaly 
chladem ve sklepě. Pravděpodobně se na 

na otce Rudolfa Těsnohlídka
VZPOMÍNKA
SYNOVA



půdě uzdravil, slezl. Když nás viděl jak si 
hrajeme s Rygoškem, zalezl do sklepa, kde 
ze žárlivosti zašel.

Mnohem více jsme si však vyhráli na 
verandě a členitém dvoře. Hrávali jsme 
na schovávanou, na zloděje a četníky. 
Nejradostnější den pro mě bývala neděle 
a to hlavně v létě. Otec vstával se zpěvem, 
na verandě se holil, to už přestal nosit 
knírek, dostal totiž plísňové onemocnění 
vousů, které ho velice trápilo a jež nebyl 
stavu vyléčit. Potom chodil krmit králíky, 
což byl jeho koníček. Protože kouříval vir-
žínku a nechtěl s ohněm jít do seníku, aby 
nezapálil, musel jsem viržínku opatrovat. 
Přitom jsem sedával na schodech verandy. 
Obyčejně jsem si dal šluka. Otec se po očku 
díval, nic neříkal, doufal, že se mně udělá 
špatně a že už nebudu nikdy kouřit. Bo-
hužel se mu to nepodařilo, protože za pár 
roků se ze mě stal vášnivý kuřák. V poled-
ne jsme na verandě obědvávali a většinou 
to býval králík. Měl jsem tehdy rád králičí 
hlavu a tak jsem ji také vždycky dostal 
v polévce. Tatíček otvíral lebku a dával 
mně mozeček, že prý jej nejvíc potřebuji. 
Měl pravdu, ještě teď po té sedmdesátce 
jsem nezmoudřel. 

Odpoledne jsme chodívali na rodinné 
procházky, nejčastěji do Kozího žlebu, nyní 
Těsnohlídkova údolí. Tam jsem chodíval 
nejraději, protože se tam mockrát přeska-
kuje potok. Chodívali jsme tam nejčastěji 
kolem myslivny Lišky Bystroušky, kde je 
nyní památník Janáčkův, dále cestou kolem 
pomníku nalezené Lidušky a přišlo se do 
Ráje. Této cesty se týkají dvě otcovy básně 
ze sbírky Den: Jitřní cesta a Smrt jedle. 

Někdy jsme nescházeli do Těsnohlídkova 
údolí a pokračovali jsme po hřebenu kolem 
Rájíčku, což byla čtvercová seč, kde rostly 
nízké smrky. Uprostřed stál veliký, červeně 
kvetoucí kaštan, jako jabloň v ráji. Bílovičtí 
„nezvedenci“ pod ním udělali lavičku, 
která bývala naším cílem, když jsme tu 
hrávali na plíženou. Cesta pokračovala na 
Krásnou vyhlídku, která je již zarostlá. Té 
se týká písnička Bílovických nezvedenců: 
V Bílovicích nad tím Plazem. 

Asi dvakrát v roce jsme chodívali velikou 
procházku pro nás děti a to na Šumberu. 
Tam nám otec vypravoval pohádku o panu 
Šumberovi, loupeživém rytíři, který prý 
tam měl hrad. Protože mu nešly dobře 
obchody, tj. loupeže, byl chudobný, nemohl 
vdát dceru, protože neměl pro ni věno. Tak 

upsal duši čertu, aby sehnal peníze. Když 
se blížil den, kdy si čert měl přijít pro Šum-
beru, dostal strach. Šel k poustevníkovi, 
který bydlel u Býčí skály v jeskyni Kostelík 
a ten mu dal prut a radu. V den, kdy přijde 
čert, aby oral nádvoří hradu, které bylo ze 
skály. Protože čert bude netrpělivý, aby mu 
slíbil, že půjde hned jak dvůr zorá, čert že 
mu nabídne pomoc. Tak prý se také stalo. 
Jakmile Šumbera čerta zapřáhl do pluhu, 
začal ho pobízet prutem od poustevníka. 
To čertovi působilo taková muka, že přetrhl 
popruhy a zmizel v pekle. Tatíček nám 
ukazoval vyorané brázdy ve skále a díru, 
kterou zmizel v pekle. To je vedle pomníku 
Neumannova. 

MUDr. Milan Navrátil 
(* 16.5.1910 – † 8.3.1986) 

Vážení přátelé, je mou milou povinností 
Vám oznámit, že 3. září byla slavnostně 
otevřena nová obecní knihovna. V nové 
knihovně je zavedena i nová otevírací 
doba, a to středa 9.00–18.30 hod. a pá-
tek 9.00–17.30 hod.

Touto cestou bych ráda poděkovala 
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
stěhování ze staré knihovny. Byly to tisíce 
a tisíce svazků, které se musely přenést. 
Díky patří také kolegyním z Kuřimi a Mo-
ravské zemské knihovny, které zapůjčily 

transportní bedny. A samozřejmě také 
zástupcům obecního úřadu v Bílovicích.

V den stěhování nám počasí příliš ne-
přálo, ale ani déšť nás neodradil. Jakmile 
přestalo pršet, knihy se začaly svižně pře-
vážet a ukládat do zbrusu nových regálů.

V knihovně jsou knihy pro dospělé ulo-
ženy v přízemí, oddechnou si tak všichni, 
kteří se potýkali se schody do staré knihov-
ny. V přízemí je i malé muzeum Rudolfa 
Těsnohlídka přístupné veřejnosti. Oddělení 
pro děti a mládež je v prvním poschodí.

K nové knihovně patří samozřejmě 
i nové knihy. Můžete se těšit na třetí 
knihu Jonase Jonasona (Stoletý stařík, 
Analfabetka) „Zabiják Anders“, na další 
román populárního Johna Irvinga „Ulice 
Záhadných tajemství“ nebo dva detek-
tivní romány Lee Harperové „Jako zabít 
ptáčka“ a „Postav hlídku“.

A jeden pěkný citát nakonec: „Život 
bez knih je jako dětství bez pohádek, 
jako mládí bez lásky, jako stáří bez klidu.“

Na shledanou v nové knihovně!

Marie Nedopilová,  
knihovnice 

V NOVÉ KNIHOVNĚ
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Výchova dětí není snadná věc, a jak se 
říká, rodičem se nikdo nenarodí, tím se 
prostě stává, a pak je na každém, aby dítě 
vychoval, jak nejlépe umí.

Je spousta rodičů, podle kterých by se 
daly psát normy, jak být správný táta nebo 
máma, ale je i spousta takových, kteří by 
doslova potřebovali školení. Dnešní doba 
moc nepřeje zákazům a příkazům, a tak 
se snadno stává, že děti určují, co se jak 
bude dělat, trucují a jak se říká, „vybrečí“ si 
doslova všecko - a světe div se, rodiče jsou 
mnohdy ochotni toto chování akceptovat.

Tato benevolentní výchova vede k tomu, 
že nerespektováním pravidel nejen že děti 
čím dál více obtěžují své rodiče i okolí, ale 
dochází např. i k úrazům.

Ráda bych tímto článkem apelovala pře-
devším na rodiče, kteří by měli svá dítka 
vychovávat jak v morálním i společenském 
duchu tak, aby nám tu společně bylo dobře 
a nová generace nám jednou nespočítala 
naše „prohřešky“ ve výchově. Tady bych 
asi použila jedno krásné přísloví:

„Ohýbej mňa mamko,dokud som já Janko, 
až já budu Jano, neohneš ma mamo.“

Rodiče by měli být důslední a být vzorem 
pro své dítě ve svém chování, protože 
pokud zásady nedodržuje rodič, snadno 
je pak porušují i děti.

Připomeňme si tedy alespoň některé 
zásady, které pomohou předejít úrazům. 
Hlavně u malých dětí předškolního, ale 
i školního věku. Rozdělila jsem je do těchto 
základních kategorií:

Dodržování zásad pořádku a bezpečnos-
ti na pozemních komunikacích, speciálně 
pak na cyklostezce, na hřištích a na veřej-
ných prostorách.

NA POZEMNÍCH  
KOMUNIKACÍCH

Doprovod prvňáčka do školy je správný, 
doprovod páťáka do školy autem je už 
ovšem nehorázné rozmazlování. Bylo by 

vhodné nechat děti chodit pěšky, aby byli 
samostatní, měli pohyb a nezhoršovala 
se neustále doprava u školy. Trasu do 
školy by měl rodič s dítětem několikrát 
projít, upozornit, kde je třeba dávat pozor, 
zejména na přechodech apod. Pokud je 
nebudou doprovázet, měli by je nechat 
chodit pěšky, nejlépe po dvou. Doporučuje 
se oblékat děti do oblečení s reflexními 
prvky, hlavně v zimním období, kdy je 
brzy tma. Pokud se dítě pohybuje na kole 
nebo koloběžce, musí zvládat jízdu bez 
problémů, znát dopravní značení, dbát 
bezpečnosti a pravidel silničního provozu, 
(dávat přednosti apod.), mít přilbu, neo-
hrožovat chodce a nepouštět se na kluzké 
vozovce např. zkopce rychlostí, kterou už 
nezvládá. V  případě, že je doprava řízená 
policistou, je zapotřebí dbát jeho pokynů. 
Při chůzi je nutné využívat chodníky. 
Nedoporučuje se psát při chůzi textové 
zprávy, mít na uších sluchátka a jinak 
se rozptylovat - zvláště při přecházení 
silnice je zapotřebí maximálně sledovat 
provoz. Přecházet silnici je zapotřebí pou-
ze na přechodech, tedy místech k tomu 
určených.

Děti rozhodně nenecháváme přecházet 
řeku, nebo si v ní hrát bez přímého dozoru 
dospělé osoby. Je přísně zakázáno pře-
cházet kolejovou trať. Pro přechod na dru-
hou stranu trati je nutné použít podchod.

NA CYKLOSTEZCE
Na vyznačených stezkách pro cyklisty 

a pro chodce a cyklisty platí § 4 Povin-
nosti účastníka provozu na pozemních 
komunikacích, mimo jiné z něj vyplývá, že 
nejen cyklista, ale i chodec je povinen se 
řídit pravidly silničního provozu, doprav-
ními značkami a signalizací a chovat se 
ohleduplně a ukázněně, aby neohrožoval 
život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani 
ten svůj. (ZÁKON 361/2000 Sb. ze dne 
14. září 2000 o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu).

Cyklista (koloběžkář či in-line  
bruslař) na stezce

Pohybujte se vždy ve „svém” pásu. Tedy 
na smíšené stezce pro chodce a cyklisty 
se pohybujte vždy v pravé polovině cyklo-
stezky, jako na silnici, levou část použijte 
jen pro předjíždění chodců nebo dalších 
cyklistů. Před předjížděním chodců na 
stezce raději místo zvonku použijte jiný 
zvuk kola (přehození nebo pískání brzd) 
a po předjetí chodcům poděkujte. Mnozí 
chodci vnímají rychlejšího cyklistu (zvlášť 
pokud na ně zvoní) s nelibostí, poděkování 
je většinou „odzbrojí“ a cyklisty budou 
vnímat lépe. Nezávoďte, jeďte vždy jen tak 
rychle, abyste byli schopni včas zabrzdit 
při neočekávaném manévru chodce či psa. 
Buďte slušní k ostatním na stezce. Nejez-
děte se sluchátky na uších - nemůžete tak 
vnímat provoz za sebou.

Chodec na stezce (sám, se psem, 
s kočárkem, s malým dítětem,  
ve skupině)

Na smíšené stezce pro pěší a cyklisty 
se pohybujte vždy v pravé polovině cyklo-
stezky, jako na silnici, vždy nejvýše ve dvou 
vedle sebe. Před případným vybočením či 
nenadálým pohybem se přesvědčte, zda 
za vámi nejede cyklista - cyklista totiž na 
rozdíl od auta není moc slyšet. Nepoužívej-
te sluchátka na uších - cyklistu za sebou 
s nimi už vůbec neuslyšíte. Máte-li s sebou 
neposedné dítě, sledujte provoz na stezce 
v obou směrech a snažte se vštípit dítěti, 
že má i na chodníku, kde jezdí cyklisté, 
chodit vpravo. S kočárkem se na smíšené 
stezce pro pěší a cyklisty pohybujte vždy 
v pravé polovině cyklostezky, tak aby vás 
cyklista mohl bezpečně předjet. Jen má-
lokterá stezka je tak široká, aby umožnila 
jízdu dvěma kočárkům vedle sebe v pravé 
polovině! Nespoléhejte na to, že v zimě 
cyklisté nejezdí - naopak! Zimních cyklistů 
přibývá.

Cyklista i chodec (obecně)
Snažte se o bezkonfliktní pohyb, před-

vídejte reakci ostatních, buďte tolerantní, 
každý může udělat chybu (neslyší vás 
nebo vás přehlédne). V případě, že se 
pohybujeme na in linech nebo na kole 

KAŽDÁ MAMINKA,
která vychová své dítě do 
dospělosti bez úrazu, by měla 
dostat metál…



s dětmi po cyklostezkách, je zapotřebí pou-
žít helmu a další bezpečnostní a ochranné 
prvky a dbát zvýšené opatrnosti. (Zdroj: 
plzenskonakole.cz)

NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH
Rodič by měl malé dítě na hřiště pře-

devším doprovázet a měl by dítěti dělat 
stálý dozor. Ihned po příchodu na hřiště 
by měl dané hřiště vizuálně zkontrolovat. 
Měl by se také přesvědčit, že jsou volné 
bezpečnostní zóny kolem hracích prvků, 
že tam nejsou poválené hračky, o které by 
se mohlo dítě zranit. Měl by se přesvědčit, 
že dítěti nikde nehrozí pád, např. z důvodu 
volné, tedy rozbité součásti prolézacího 

prvku, nebo nehrozí jiné nebezpečí, např. 
zachycení částí těla nebo oděvu u prolé-
zacích prvků nebo nebezpečí sevření těla 
u houpaček apod. Je nutné zkontrolovat, 
zda nebylo hřiště poničené např. od ado-
lescentů, nejsou tam poházené stříkačky, 
kondomy, exkrementy od psů, koček apod. 
Hrát by si dítě mělo jen na hracích prvcích, 
které jsou pevně uzemněny a nejsou nijak 
poničeny. Rodič by měl zajistit, aby hřiště 
po jejich odchodu bylo v pořádku. K ma-
jetku hřiště by se měl rodič i děti chovat 
tak, jako by bylo jejich vlastní, aby si děti 
mohly přijít hrát i příště. Na dětská hřiště je 
zakázáno vodění psů a koček, odhazování 
odpadků atd.

NA VEŘEJNÝCH  
PROSTORÁCH

Nenechávejte děti pobíhat bez dozoru. 
Nenechávejte je šplhat po sloupech veřej-
ného osvětlení ani po plotech a stromech, 
nebo skákat po lavičkách. Dbejte na to, aby 
zvláště na novém náměstí děti neznečiš-
ťovaly vodotrysky. Voda není pitná, a roz-
hodně není vhodné děti i s jejich plínkami 
v této vodě koupat.

Odpadky dávejte pouze do odpadkových 
košů. Dbejte na to, aby lavičky zůstávaly 
i po naší návštěvě čisté. Dbejte na to, abys-
te ani hlukem neobtěžovali okolí.

Karla Hrabalová 

Na začátku prázdnin, 2. až 5. července 
2016, se konalo v Norsku Mistrovství Ev-
ropy žáků a dorostu v ROB. Bílovickou část 
české výpravy tvořili Vít a Jakub Unčovští 
a Dominik Šrom.

Do Osla přilétáme večer a přesouváme 
se do ubytovny, která je nedaleko. Ráno 
se vydáváme do města, porozhlédnout 
se po památkách a, jak už je zvykem, 
utužit kolektiv.

Na odpoledne se vracíme zpět na 
ubytovnu. V plánu je příprava na zítřejší 
první závod – mistrovství Evropy ve 
sprintu. Ze začátku si dáváme rozklus 
okolo místa ubytovny s protažením a na 
závěr rovinky. Večer se koná schůze 
týmu a psychická příprava na zítřejší 
Velký den.

Už je to tady, ve všech se hromadí 
nervozita. Ráno jdeme společně na 
vydatnou snídani, po které následuje 
trénink – poslední příležitost prověřit 
přijímače a připravit se. Poté přijíždějí 
autobusy, které nás vezou na závod ve 
sprintu. Od autobusu musíme ještě dojít 
na start po cestě, která vede závodním 

prostorem, takže se seznamujeme s pro-
středím. Prostor závodu je jakýsi park 
u jezera (prostor bývalého letiště), žádné 
velké kopce, skoro jen samá rovná louka 
s hustníky.

Postupně startujeme a v cíli nás čekají 
nadšení fanoušci a trenéři. Obdiv patří 
klukům z kategorie M16, kteří obsadili první 
tři místa a získali tím vysněnou „českou 
bednu“.

Volné odpoledne využíváme k odpočinku 
a k navazování kontaktů se závodníky ji-
ných národností.

Další závodní den nás čeká závod na 
klasické trati v pásmu 144 MHz. Terén 
je daleko těžší, ale to nám nečiní žádné 
potíže, jsme na takové podmínky z Bílovic 
zvyklí. Závodníci dobíhají, u výsledkové 
tabule napjatě čekají na konečný výsledek 
a doufají, že si své umístění udrží.

Mně se závod v pásmu 144 MHz vydařil, 
vybojoval jsem zlato a obhájil titul mistra 
Evropy.

A je tu poslední den. Atmosféra už je 
uvolněnější, ale stále panuje nervozita 
z posledního závodu. Dnes se běží v pás-
mu 3,5 MHz, méně obávané pásmo, na 
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rozdíl od předchozího. V tomto závodě 
nám bohužel štěstí moc nepřálo. Z bí-
lovických závodníků jsem se nejlépe 
umístil já, a to na nešťastném čtvrtém 
místě. Vít Unčovský skončil 15. Pro 
mladšího Jakuba Unčovského bylo tohle 
mistrovství Evropy premiérou. Přesto se 
dokázal v kategorii M14 přiblížit k medai-
listům a obsadil 6. místo.

Po konečném závodě následuje slav-
nostní vyhlášení a diskotéka. Ráno pak 
zbývá čas už jen na krátkou procházku 
po městě a letíme domů.

Celková medailová bilance: Dominik 
Šrom zlato (klasika 144 MHz), stříbro 
(sprint), družstvo CZE kat. M16 2× stří-
bro (Dominik Šrom, Vít Unčovský), kat. 
M14 1× stříbro (Jakub Unčovský).

Dominik Šrom 

AKCE
6. 10. 14:00–18:00 na náměstí – 

Farmářské trhy 
15. 10. 14:00–18:00 v prostorách 

ZŠ – Podzimní bazárek RC Žirafa.
3. 11. 14:00–18:00 na náměstí – 

Farmářské trhy 

Koupím pozemek 100 m2 v Bílovicích 
nad Svitavou (stavba dřevěné chatky). 
Nejsem RK. Tel: 723 743 122

řádková inzerce



STANTE SE SOUCÁSTÍ NAŠÍ HRY

Hledáme nové kolegy a kolegyne na pozici:

TESAR/TRUHLÁR

Společnost Kompan Czech Republic s.r.o. je světový specialista ve výrobě 
herních a sportovních zařízeních pro všechny věkové skupiny. V rámci 
rozšiřování výroby v Brně v CT Parku na Černovických terasách hledáme 
do oddělení dřevovýroby nové kolegy a kolegyně.

Popis pracovní pozice:
• výroba dřevěných prvků dětských hřišť dle návrhů designerů
• kreativní práce s akátovým dřevem, práce s motorovou pilou
• dvousměnný provoz (pondělí-pátek)

Nabízíme:
• zajistíme veškeré zaučení, možnost profesního růstu
• měsíční výdělek 15 300 Kč až 23 500 Kč (motivační růst příplatků za kvalifikaci)
• kreativní práci, přátelský kolektiv
• stabilní a perspektivní zaměstnání
• závodní stravování                                                       
• 25 dní dovolené
• jazykové kurzy, školení

Požadujeme:
• nadšení pro práci se dřevem
• praxe v práci se dřevem nebo vyučení v oboru
• zručnost, prostorovou představivost, 
  výbornou orientaci v technických výkresech
• aktivní přístup a nadšení pro tvůrčí práci, samostatnost, spolehlivost

Další volné pozice:
CNC Specialista - Seřizovač / Operátor výroby / Operátor skladu
Operátor expedice

www.kompan.jobs.cz          prace@kompan.com       773 553 255

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT!
Čerstvé produkty a výrobky od pěstitelů a farmářů z místního regionu
Ovoce, zelenina, sýry, mléko a mléčné výrobky, vejce, med, 
koření, uzeniny, víno a další čerstvé produkty




