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REDAKČNÍ SLOUPEK
Podzim, podzim přichází, nadělá mi ne-

snází…, možná si vzpomenete na úvodní 
slova písně Jiřího Grossmanna, skvělé-
ho textaře, nezaměnitelného interpreta 
a především úžasného baviče legendární 
dvojice Šimek – Grossmann spjaté s praž-
ským divadlem Semafor, Jejich tvorba 
patřila na přelomu 60. a 70. let minulého 
století k vrcholům politické satiry. Neza-
pomenutelnými se stali také svými absurd-
ními skeči a povídkami.

Proč o tom píši? Důvod je nad jiné pro-
stý. Chtěl bych vám společně s celou re-
dakcí Bílovického zpravodaje popřát, aby 
ten letošní podzim, který už je opravdu za 
dveřmi, byl krásný, tak jak umí v Bílovicích 
nad Svitavou být. Bez potíží, bez problémů 
a zbytečných stresů, zkrátka lepší než ten 
loňský, který nám notně pokazila epidemie 
koronaviru. Letošní rok byl kupodivu štěd-
rý na dostatek dešťových srážek a příroda 
kolem nás je stále nádherně zelená. Nepo-
chybuji o tom, že už má připravenou malíř-
skou paletu plnou barev, které k podzimu 
patří, zatím váhá, ale je už nachystaná ji 
použít. To pak bude teprve veliká nádhera.

Hlavním tématem tohoto čísla zpravo-
daje je dopravní obslužnost v Bílovicích 
a  s  ní spojené problémy, které se řeší, 
ale také dál zůstávají k řešení. V příštím 
období, a nutno zdůraznit, že to období 
bude poměrně dlouhé, si budou muset 
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obyvatelé Bílovic zvyknout na řadu ome-
zení a překážek, zejména v oblasti dostup-
nosti cestování do Brna, když železniční 
doprava (nepsaná jistota spojení) bude od 
prosince zcela zastavena.

Bílovice mají i další problémy, například 
s parkováním, i když je řešení této situace 
prioritou vedení obce. Jsou tu také potí-
že s účastníky provozu na komunikacích 
v obci, které ohrožují bezpečnost obyva-
tel – nedodržování rychlosti při průjezdu 
obcí, nedodržování pravidel silničního pro-
vozu v obytných zónách a další. Dopravní 
obslužnost – kvalita povrchu komunikací, 
možnosti bezproblémového parkování, 
možnosti dopravního spojení pro občany 
s okolním světem prostě patří k základním 
atributům, kterými se hodnotí a měří spo-
kojenost s bydlením a kvalita života v obci. 
Věříme, že z obsahu zpravodaje poznáte, 
že se o tyto problémy vedení obce zají-
má a hlavně, že je připraveno je v blízké 
budoucnosti řešit.

Budu nyní na pár řádcích poněkud osob-
ní. Snad mi to prominete. Většina z  vás 
asi ví, že jsem z Brna. No, prostě Brňák se 
srdcem tlukoucím pro Bílovice. Já se svý-
mi malými dcerami navštěvoval Bílovice už 

v osmdesátých letech, bydlel jsem totiž 
přes kopec v  Obřanech. Bílovice prošly 
neuvěřitelnou proměnou, a  jestliže pro-
hlásím, že jsou rok od roku krásnější a vaši 
předkové by nevěděli kam dát oči, věřte 
mi, vůbec nepřeháním. Nepochybuji o tom, 
že vaše paměť mi dá za pravdu a  těm 
mladším doporučuji projít alba černobí-
lých fotografií z minulosti Bílovic a porov-
nat je se současnou barevnou realitou. Já 
jsem ještě navíc stále překvapován, kolik 
je v Bílovicích šikovných lidí a jak se tady 
umí obyvatelé bavit a žít.

Prvního září začal nový školní rok. Všem 
učitelům, pedagogickým i správním pra-
covníkům a  samozřejmě především žá-
kům chceme popřát normální vyučování 
a spoustu doplňkových zájmových aktivit, 
které ke školnímu vyučování patří. Škola 
není jen o vzdělávání, ale také o vzájem-
né interakci mezi učiteli a žáky, o spole-
čenství mezi žáky. Tohle zatím distanční 
výuka neumí a zřejmě umět nikdy nebude.

Našim čtenářům přejeme hodně zdraví 
a jenom dobré zprávy, protože těch není 
nikdy dost.

Za redakci Bílovického zpravodaje
PAVEL KOVÁČ 
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Vážení spoluobčané, léto uběhlo ve-
lice rychle, máme tu podzim a spoustu 
akcí. Když čtete tyto řádky, tak už je za 
námi náš oblíbený multižánrový festival 
Bílovická křižovatka. Počasí nám přálo 
a všichni si užívali festivalovou sobotu. 
Následují „Sousedské slavnosti“, které se 
v letošním roce nesou ve znamení 140 let 
příjezdu prvního parního vlaku do Bílovic 
nad Svitavou.

V  letošním roce se nám sešlo oprav-
du mnoho investičních projektů. Mezi 
nejdůležitější patří Bílovická rozhledna, 
parkoviště P+R, multifunkční hřiště ve 
vnitrobloku základní školy, bílovická ha-
sičská zbrojnice a lávka přes řeku.

Investorem Bílovické rozhledny je dob-
rovolný svazek Časnýř a předpokládané 
dokončení je plánováno na polovinu října. 
U ostatních projektů je investorem obec 
Bílovice nad Svitavou.

U parkoviště P+R jde vše podle harmo-
nogramu, bude zde vybudováno 68 míst 
pro auta, 10 pro motocykly a boxy pro 
kola. Dokončení je plánováno na polovi-
nu listopadu.

Multifunkční hřiště ve vnitrobloku zá-
kladní školy se trochu zpozdilo z důvodů 
špatného vytyčení sítí a deštivého poča-
sí. Nyní se již pokládá povrch a komple-
tuje oplocení, předpokládané otevření se 
plánuje na polovinu října.

Bílovická hasičská zbrojnice a  lávka 
přes řeku Svitavu je připravena k zahájení 
zadávacího řízení na dodavatele stavby.

Také se připravuje uzavření vlakového 
nádraží z důvodů celkové rekonstrukce. 
V rámci oprav se vybuduje podchod pro 
chodce ve směru na Brno, nová rampa 
a také se postaví schody na nástupiště, 
a  to v  místě dnešní konečné autobu-
sů. Budu vás všechny včas informovat, 
abyste o stavbě a jejím průběhu věděli. 

Díky této stavbě zde bude větší pohyb 
stavebních vozidel.

V této chvíli ještě není známo datum, 
ale asi v  druhé půli listopadu budeme 
opět odvážet Vánoční strom městu Brnu. 
Vše se dozvíte z  našich informačních 
médií, které na obci máme. Jste srdeč-
ně zváni.

Doufám, že nám situace v ČR umožní 
naší tradiční akci „Vánoční jarmark“, který 
plánujeme na začátek prosince i s dopro-
vodným programem.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásně 
strávený podzim plný sluníčka a hodně 
osobní pohody.

MIROSLAV BOHÁČEK 



RADA OBCE 11/2021, 26. 5. 2021
 » souhlasí s pronájmem nově zbudo-
vaných 4 parkovacích stání na ulici 
Husova

 » souhlasí se zveřejněním záměru na 
prodej částí cca 58 m2 z obecního 
pozemku p.č. 1181/1 – ostatní plocha

 » schvaluje Smlouvu o  dílo na zpra-
cování Změny č.2 územního plánu, 
zhotovitel AR projekt, s.r.o.

 » schvaluje Smlouvy na vystoupení na 
multikulturním festivalu Bílovická kři-
žovatka dne 4.9.2021, účinkující z.s. 
TAPTAP, skupina Progres 2

 » schvaluje vzor „Smlouvy o zajištění 
reklamní činnosti“ na akci multikul-
turního festivalu Bílovická křižovat-
ka 2021

 » souhlasí s  připojením vodovodní 
a splaškové kanalizační přípojky pro 
pozemek p.č. 279/6, 279/2, dotče-
né pozemky ve vlastnictví obce p.č. 
279/5

 » souhlasí se stavbou „Cyklostez-
ka Svitava – Bílovice n. Svit., Lávka 
u mlýna – Anenské údolí a MK Anen-
ské údolí – silnice č. 374“

 » souhlasí s  předloženým záměrem 
„Novostavba rekreačního objektu“ na 
pozemku p.č. 1084/5 st. 1030

 » souhlasí se stavebním záměrem „Sta-
vební úpravy RD Bílovice nad Svita-
vou, p.č. 292“, RD Kratinova 323, dle 
předložené projektové dokumentace

 » souhlasí s  předloženým záměrem 
stavby nového plotu u RD Za Škol-
kou 757

 » schvaluje řádnou účetní závěrku spo-
lečnosti Mlýnský ostrov s.r.o. za rok 
2020 a návrh jednatelů na rozdělení 
zisku společnosti: příděl do rezerv-
ního fondu (není zřízen): 0,00 Kč, 

výplata zisku: 0,00 Kč, výplata tantiém 
jednatelům: 0,00 Kč

 » schvaluje opravu komunikace Za školkou 
dle předložené cenové nabídky, zhoto-
vitel: MAŠA-STAVBY s.r.o.

 » projednala žádost společnosti RYWA 
s.r.o. o umístění antény na objektu ma-
teřské školy

 » projednala opětovně žádost o vyjádře-
ní ke studii „Bytový dům na st.p.č. 191/1 
a 191/2, ul. Sv. Čecha 8“

 » bere na vědomí zápis Komise sociální 
a zdravotní Obce Bílovice nad Svitavou 
dne 17. 5. 2020

RADA OBCE 12/2021, 16. 6. 2021
 » souhlasí s připojením vodovodní a splaš-
kové kanalizační přípojky pro pozemek 
p.č. 278/11 a 278/10, dotčené pozemky 
ve vlastnictví obce p.č. 279/5

 » schvaluje opravu místní komunikace 
Havlíčkova, Bílovice nad Svitavou, dle 
cenové nabídky společnosti Technické 
služby CZ

 » bere na vědomí informaci ředitelky ma-
teřské školy o výsledcích zápisu dětí do 
mateřské školy k předškolnímu vzdělá-
vání na školní rok 2021–2022

 » schvaluje jako dodavatele realizace za-
kázky malého rozsahu zadanou mimo re-
žim zákona „Víceúčelové hřiště Polanka 
nad garážemi“ firmu Maša-stavby

 » souhlasí s odstraněním stromů na obec-
ním pozemku p.č. 694/6

 » souhlasí se zasláním výzvy občanu Bílo-
vic k odstranění dřeva a dalšího odpadu 
z obecního pozemku p.č. 1181/1

 » schvaluje účetní závěrku Základní školy 
a účetní závěrku Mateřské školy sesta-
vené k 31. 12. 2020

 » projednala žádost o vyjádření k zámě-
ru „Přestavba rekreačního objektu č.ev. 

278“ a požaduje doplnění projektu stav-
by a projektu čističky odpadních vod

RADA OBCE 13/2021, 25. 6. 2021
 » doporučuje ZO schválit finanční po-
moc obcím na jižní Moravě poničeným 
tornádem v  noci 24. 6. 2021 ve výši 
300.000 Kč

 » schvaluje uzavření smlouvy o  vedení 
exekuce na exekuci na nepeněžité pl-
nění směřující k odstranění staveb, je-
jichž odstranění je pravomocně nařízeno 
stavebním úřadem Bílovice nad Svitavou 
a nebylo dobrovolně provedeno, a to ve 
dvou věcech:
1) odstranění stavby v  obci Bílovice 
n. Sv. nucený výkon exekučního titulu: 
vykonatelné rozhodnutí Obecního úřadu 
Bílovice nad Svitavou o nařízení odstra-
nění stavby ze dne 13 .4. 2017, a vykona-
telnosti dne 14. 3. 2018
2) odstranění stavby v obci Babice n. Sv. 
nucený výkon exekučního titulu: vykona-
telné rozhodnutí Obecního úřadu Bílo-
vice nad Svitavou o nařízení odstranění 
stavby ze dne 22. 2. 2016 a vykonatel-
nosti dne 24. 11. 2016

 » doporučuje ZO schválit vymezení pro-
středků pro průběžné hrazení nákladů 
exekuce odstranění staveb

 » schvaluje Smlouvu o  připojení k  dis-
tribuční soustavě z  napěťové hladiny 
nízkého napětí č. 9001851717, odběrné 
místo: parcela č. 756/1 (nově budovaná 
hasička), provozovatel DS: EG.D., a.s.

RADA OBCE 14/2021, 14. 7. 2021
 » souhlasí s  oddělením části pozemku 
z pozemku p.č. 758/4 o celkové výměře 
402 m2, nově označeného jako pozemek 
p.č. 758/8 o výměře 30 m2. Jedná se 
o pozemek pro TS v rámci stavby „Bílo-
vice n. S. přemístění TS Jednota“.

 » odkládá projednání žádosti o  změnu 
etapizace územního plánu obce Bílovi-
ce nad Svitavou – zařazení plochy BR21 
bydlení v rodinných domech do II. eta-
py realizace

 » schvaluje opravu plotu na fotbalovém 
hřišti po pádu stromů po vichřici

 » schvaluje Příkazní smlouvy na Dotační 
management na projekty „Rekonstruk-
ce místní komunikace ul. Soběšická“ 
a  „Modernizace budovy ZŠ, příkazce 
RENARDS, a.s.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA
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 » schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu „Ví-
ceúčelové hřiště Bílovice nad Svitavou“, 
zhotovitel Maša-stavby, s.r.o.

 » schvaluje příkazní smlouvu na zadání 
veřejných zakázek s názvem „V 00557 
– Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad 
Svitavou“ a  „V  00556 – Rekonstrukce 
místní komunikace ul. Soběšická“

 » schvalujeSmlouvu o  pachtu na přene-
chání k  dočasnému užívání pozemku 
p.č. 1225/3, dřevěné chatky a inventáře 
k zajištění provozu minigolfu, pachtýř: 
Lužánky – středisko volného času

RADA OBCE 15/2021, 27. 7. 2021
 » projednala žádost o  změnu etapizace 
územního plánu obce Bílovice nad Svi-
tavou – zařazení plochy BR21 bydlení 
v rodinných domech do II. etapy realiza-
ce. Rada obce konstatuje, že z důvodu 
v současné době nedostatečné kapacity 
ČOV není žádoucí pořizovat tuto změnu

 » souhlasí s  předloženou PD „Bílovice 
n.S., přemístění TS Jednota – II. etapa, 
zpracované společností OMEXON GA 
Energo s.r.o. za podmínky: nesmí být 
narušen kořenový systém vzrostlých líp

 » projednala žádost o schválení dodatku 
k uzavřené Smlouvě o smlouvě budoucí 
kupní, lokalita BR12

 » projednala ohlášení nepovolené stav-
by a stížnost na zápach z hospodářské 

činnosti – chov prasat, Kozlíkova 699. 
Stížnost postoupena stavebnímu úřa-
du a bude ji řešit i Hygienická stanice 
Brno-venkov

 » schvaluje Dohodu o zániku závazků ze 
Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2020, 
zhotovitel Kaiserbau s.r.o. na provedení 
díla s názvem „V 00490 – Vybudování 
areálu na pumptrack – nové vyhlášení“

RADA OBCE 16/2021, 10. 8. 2021
 » schvaluje, na základě hodnocení na-
bídek, dodavatele na akci „V 00490 – 
Vybudování areálu na pumptrack – tře-
tí vyhlášení“, společnost SPORTOVNÍ 
PODLAHY ZLÍN, s.r.o. a zároveň schva-
luje Smlouvu o  dílo, dodavatel SPOR-
TOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

RADA OBCE 17/2021, 18. 8. 2021
 » schvaluje Smlouvu o pronájmu mobilních 
toalet, pronajímatel: M.P.A. – Servicos 
de Limpezas, s.r.o, na akci BÍLOVICKÁ 
KŘIŽOVATKA

 » schvaluje opravu sociálního zařízení 
v bytě č. 2 v domě Lesní 725, z důvodu 
špatného stavu. Rada obce schvaluje 
opravu dle přiložené nabídky firmy Mar-
tin Lacho, zednictví.

 » schvaluje předloženou cenovou nabíd-
ku na dodávku elektřiny a na dodávku 
plynu na období 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

pro základní školu, mateřskou školu. 
Dodavatel: E.on Energie.

 » souhlasí s objednáním posuvné brány 
k příjezdu ke skladové hale P+R dle 
cenové nabídky ABR PORTTAF, s.r.o.

 » souhlasí s předloženým návrhem ve-
dení optiky po sloupech přes Bílovice 
nad Svitavou a s přivedením optické-
ho kabelu k parkovišti P+R, zpraco-
vatel společnost TS Hydro spol. s.r.o.

 » souhlasí s  předloženým záměrem 
stavby „Přístavba chaty č.ev. 458“, 
k.ú. Bílovice nad Svitavou dle před-
ložené PD

 » souhlasí se stavebním záměrem „No-
vostavba rodinného domu včetně 
rozšíření vjezdu“ na pozemku p.č. 
480/162 dle předložené PD

 » schvaluje cenovou nabídku od firmy 
GEFAB CS, spol. s r.o. pro objedná-
ní stabilních zastávek pro provoz 
linky 211

 » schvaluje zadávací dokumenta-
ci a  návrh Smlouvy o  dílo na akci 
„V 00565 – Hasičská zbrojnice Bílo-
vice nad Svitavou“

 » schvaluje dodavatele a smlouvu na 
akci „V 00556 – Rekonstrukce místní 
komunikace ul. Soběšická“, společ-
nost KOMFORT, a.s.

ZPRACOVAL IVAN MICHALÍK,
MÍSTOSTAROSTA 

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KONANÉHO DNE 14. 6. 2021,  
ZÁPIS Č. 13/2018–2022

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

o činnosti rady obce. Předsedové kontrol-
ního a finančního výboru přečetli zprávu 
o činnosti.

ZO schválilo směnu parkovacího mís-
ta č. 18, parcelní číslo 1181/270 o výměře 
11 m2 , na ulici Lesní za parkovací místo č. 9. 

parcelní číslo: 1181/297 o  výměře 12 m2 
na ulici Lesní. Veškeré náklady na směnu 
parkovacího místa bude platit žadatelka.

ZO schválilo prodej části pozemku, 
který vznikne oddělením z pozemku p.č. 
916/1 – ostatní plocha o celkové výměře 
2 995 m2 , nově nazvaný jako p.č. 916/7 
o výměře 442 m2 , a prodej části pozemku, 
který vznikne oddělením z pozemku p.č. 
916/5 – ostatní plocha o celkové výměře 
287 m2, nově nazvaný jako p.č. 916/8 o vý-
měře 214 m2, s tím, že žadatelé společně 
a nerozdílně uhradí obci Bílovice nad Svi-
tavou kupní cenu ve výši 88.000 Kč.

ZO schválilo převod pozemku p.č. 
769/10 o výměře 6 m2, ostatní plocha, 
včetně vlastnického práva k opěrné zdi 
stojící zčásti na pozemku p.č. 769/10 
a  zčásti na pozemku p.č. st.  173 do 

Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č . 110/2019 Sb ., 
o zpracování osobních údajů v platném znění .
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společného jmění žadatelů s tím, že ža-
datelé jako protihodnotu provedou na 
své náklady a  nebezpečí opravu opěr-
né zdi;

ZO schválilo zatížení pozemku p.č. st. 
173 a pozemku p.č. 769/10 reálným bře-
menem, zahrnujícím povinnost vlastníků 
zatíženého pozemku starat se na vlastní 
náklady a nebezpečí o opěrnou zeď, ze-
jména ji udržovat v dobrém stavu, zajistit, 
aby nedošlo k sesunu opěrné zdi ani po-
zemku obce p.č. 769/8, zabránit případ-
ným imisím z pozemku obce p.č. 769/8 na 
pozemek žadatelů p.č. st. 173 a opěrnou 
zeď znovu postavit v případě, že dojde 
k jejímu rozpadnutí;

ZO schválilo směnu části pozemku p.č. 
1208/31 o výměře 3 m2, ostatní plocha za 
pozemek p.č. 1389 o výměře 1 m2, ostatní 
plocha, s tím, že žadatelé společně a ne-
rozdílně uhradí obci na vyrovnání podí-
lů částku 6.000 Kč a náklady správních 
poplatků.

ZO schválilo zprávu o  přezkumu 
hospodaření, závěrečný účet a  účetní 

uzávěrku obce Bílovice nad Svitavou za 
rok 2020.

ZO neschválilo zřízení Lesní základní 
školy Otakárek, s.r.o. na území obce Bílo-
vice nad Svitavou.

ZO souhlasí s finanční podporou pro-
jektu s názvem „Nový domov“ formou po-
skytnutí návratné finanční výpomoci pro-
střednictvím Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko ve výši 212.360 Kč.

ZO schválilo realizaci akce „Moderni-
zace budovy ZŠ Bílovice nad Svitavou“, 
poskytovatel dotace MMR, podprogram 
Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli, 
dotační titul 117D8220E, Rekonstrukce 
a přestavba veřejných budov, a souhlasí se 
zajištěním finančních prostředků na spolu-
financování akce ve výši podílu vlastních 
zdrojů, dle stanovených podmínek dotace.

KONANÉHO DNE 28.6.2021,  
ZÁPIS 14/2018–2022

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a  určilo 

zapisovatelku, místostarosta přečetl zprá-
vu o činnosti rady obce.

ZO schválilo Smlouvu o  smlouvě bu-
doucí nájemní se SŽ k  pozemkům oko-
lo dráhy (143/2, 165/2, 774/2, 803, 
1109/2, 1207/1, 1207/5, 1207/19, 1207/21) 
a smlouvu o zřízení služebnosti k pozem-
kům 143/2, 165/2, 774/2, 1207/1, 1207/19, 
1207/21, které budou využity pro potřeby 
plánované rekonstrukce železnice.

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 8/2021/D mezi obcí Bílovice 
nad Svitavou a  společností Komfort a.s. 
na akci Parkoviště P+R. Mění se cena díla 
na 13.917.475,36 Kč bez DPH. Dokončení 
díla 17. 11. 2021.

ZO schválilo Dodatek č. 2 smlouvy 
o dílo č. 5/2020/BNS na provedení kom-
pletní projektové přípravy včetně inženýr-
ské činnosti pro akci „Hasičská zbrojnice 
a Dům služeb obce Bílovice nad Svitavou“, 
zhotovitel P.P. Architects s.r.o.,

UPRAVILA  
VENDULA BARTÁKOVÁ 

Od posledního vydání zpravodaje 
se konala dvě zasedání zastupitelstva 
obce, a to 14 . 6 . 2021 a 28 . 6 . 2021 .

Na prvním z nich mě ve zprávě místosta-
rosty z jednání rady obce zaujala zmínka, 
že si obec objednala u firmy „Náš pasport“ 
sestavení pasportu veřejné zeleně, osvět-
lení a obecního mobiliáře.

Potěšitelné je, že finanční výbor, podle 
zprávy přednesené předsedou výboru, 
hodnotí hospodaření obce v  roce 2020 
jako nadmíru dobré.

Hospodaření obce přezkoumávala také 
auditorská společnost, která nezjistila 
žádné nedostatky ani budoucí rizika. Zprá-
va je dostupná na webu obce, stejně jako 
rozpočet na rok 2021 a přijatá rozpočtová 
opatření.

Předseda kontrolní komise informoval, 
že komise provedla kontrolu zápisů z jed-
nání zastupitelstva, včetně porovnání 

přijatých úkolů a jejich plnění. Neshledala 
žádné závady. Pokud komise nedostane 
mimořádné požadavky na kontrolu (od ob-
čanů) bude pokračovat podle plánu v kon-
trolách dokumentace veřejných zasedání.

Proběhlo hlasování o  lesní ZŠ Otaká-
rek s.r.o., k jejímuž zřízení na území obce 
zastupitelé neschválili kladné vyjádření. 
Z  přítomných dvanácti zastupitelů bylo 
sedm pro a pět proti.

V diskusi starosta připomenul probíhající 
akce podpořené dotacemi. Delší rozprava 
se týkala dočasně uzavřené cyklostezky 
mezi Brnem a Bílovicemi, na které je nut-
né upravit nebezpečné místo s padajícím 
kamením. Protože majitelem je spolek 
Časnýř, který má jen malé finanční zdroje, 
bylo požádáno o dotaci město Brno a také 
Jihomoravský kraj. Obyvatelé Brna a oby-
vatelé kraje cyklostezku hojně využívají, 
neslouží určitě pouze obcím sdruženým 

ve svazku Časnýř. Město Brno dotaci již 
závazně přislíbilo, s JMK v době zasedání 
jednání teprve probíhalo.

Starosta také pozval občany na chysta-
né podzimní kulturní akce.

Zastupitelka V.  Bartáková se ptala na 
opravu schodů z  ulice Husovy na ulicí 
Dobrovského, zda, kdy a jak budou opra-
veny. Starosta odpověděl, že firma už je 
vybraná a oprava je objednaná, ale doda-
vatel své zakázky nestíhá, takže zahájení 
je zpožděné.

Mimořádné zasedání 28.6.2021 bylo 
plné schvalování smluv.

Několik smluv různého typu se týkalo 
plánované rekonstrukce železniční trati 
Brno – Maloměřice – Adamov, která bude 
probíhat od 10/2021 do 01/2023. Při té 
příležitosti má být mimo jiné vybudován 
podchod pod tratí.

CO V ZÁPISE NEBYLO
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Po dokončení rekonstrukce bude na čás-
ti obecních pozemků zřízena služebnost 
pro SŽ a pro ČD Telematiku.

Zajímavá byla budoucí darovací smlouva 
a smlouva o údržbě komunikace. Jde o cy-
klostezku, která vznikne v prostoru mezi 
tratí a řekou, od lávky až k novému mostu 
před Adamovem. Nyní je tento pozemek 
částečně SŽ a  částečně státní. Po do-
končení cyklostezky se vlastníkem stane 
Obec Bílovice nad Svitavou, se závazkem, 
že ji bude celoročně udržovat.

Dodatek musel být schválen také ke 
smlouvě o dílo na P+R parkoviště. Při od-
krytí povrchu byla nalezena místo zeminy 
skládka popela a suti, což je při skládko-
vání dražší než zemina.

Došlo také k nějakým změnám v objemu 
prací na palisádách. Celkově to bude stát 
víc o 2,2 milionu Kč a musí se o měsíc po-
sunout termín dokončení, tj. na 17.11.2021. 
Úhradu navýšení bude obec požadovat 
u  poskytovatele dotace, a  to z  rozdílu 
mezi alokací a vysoutěženou cenou. Pokud 
se to podaří vyřídit, nezatíží tyto náklady 
obecní rozpočet.

Projednával se také dodatek smlouvy na 
projektovou přípravu nové hasičské zbroj-
nice. Jde o nový návrh, bez autobusové 
zastávky, která při novém vedení linky 211 
v tom místě už nebude. Prodlouženy byly 
lhůty ke schválení návrhů. Bude se dopro-
jektovávat přeložka kanalizace, křižovatka 
bez zastávky se bude muset jinak odvod-
nit (místo vsaku rovnou do kanalizace).

Zastupitelka V. Bartáková se ptala, jest-
li to změní i odhad ceny. Podle odpovědi 
to cenu změní významně, z  původních 
25 milionů stoupne odhad na 40 milionů. 
Protože přislíbená dotace je fixní, vzni-
ká předpoklad, že obec bude muset na 
samotnou hasičku dát až 30 milionů ze 
svého rozpočtu.

Mezi body schvalovaného rozpočtové-
ho opatření mě zaujal dar 300 tisíc obcím 
poškozeným tornádem a také alokace 1,5 
milionu na provedení exekuce (odstranění 
stavby) dvou domů postavených bez sta-
vebního povolení.

Diskuse nebyla žádná. Příští zasedání je 
plánováno na 13.9.2021.

Podle televizního záznamu zasedání 
a podle svých poznámek zpracovala 

JANA SKLÁDANKOVÁ 

V  souladu s  plánem odpadového 
hospodářství České republiky je jed-
ním z cílů maximálně využívat odpady 
jako náhradu primárních zdrojů. Třídě-
ním odpadů jako jsou plasty, papír, sklo 
a bioodpad dosahujeme zvýšení míry 
recyklace a  optimalizujeme nakládá-
ní se vzniklými odpady. Vytvořením 
vhodných podmínek pro oddělený sběr 
těchto komunálních odpadů přispívá-
me k  jejich využití jako suroviny, pro 
další výrobu.

Obec Bílovice nad Svitavou se spo-
lečně s  dalšími šesti obcemi zapojila 
do projektu Zavedení door-to-door 
systému svozu tříděných odpadů . 
Cílem tohoto projektu je vybudo-
vání sběrné sítě pro odděleně sbí-
rané komunální odpady, jako jsou 
PLAST, PAPÍR, SKLO a  BIOODPAD . 
Svoz bude zahájen od 1 . dubna 2022 .

Každý rodinný dům dostane zapůj-
čené tři druhy plastových nádob ke 
svému domu, kdy budou jednotlivé 
nádoby označeny polepem, který bude 
informovat občany, jaké odpady mohou 
do dané nádoby odkládat.

Nádoba bude také označena iden-
tifikátorem, čárovým kódem a čipem, 
přes který bude dohledatelné, jak byla 
nádoba obsluhována. Tento systém 
funguje tak, že při výsypu nádoby je 
identifikátor načten obsluhou či pří-
mo svozovou technikou a  uložen do 
databáze, ta je následně odeslána do 
příslušné aplikace, kde dojde ke spáro-
vání identifikátoru a adresy, kde je daný 
identifikátor zaregistrovaný. Obec tak 
získává přehled o jednotlivých sváže-
ných nádobách a množství svezeného 
odpadu.

V  rámci projektu budou pořízeny 
také velkoobjemové kontejnery pro 
mobilní svozy biologicky rozložitelného 

odpadu, kterého bývá na jaře a na pod-
zim větší množství.

Tímto projektem chceme dosáh-
nout maximální možné míry separace 
odpadů při absolutním pohodlí uživa-
telů celého systému třídění. Občané 
budou mít nádoby přímo před do-
mem, a tak by mělo být třídění zcela 
bezproblémové.

Jednotlivé nádoby, které budou 
umísťovány u  každého rodinného 
domu, budou vyprazdňovány v  pra-
videlných intervalech: papír a  plast 
1× za 28 dní, bioodpad 1× za 14 dní 
v  letní sezoně a  1× měsíčně v  zimní 
sezoně. Bude vytvořen kalendář svo-
zů, kde bude přesně vyznačeno, který 
den proběhne svoz papíru, svoz plastů 
a svoz bioodpadu, který občané obdrží 
v tištěné podobě.

Pro bytové domy budou na sběrných 
místech nádoby o objemu 1100 l a vel-
koobjemové kontejnery, které budou 
vyváženy podle potřeby po zaplnění.

Zavedením tohoto systému se sna-
žíme eliminovat množství směsného 
komunálního odpadu i vzhledem k při-
pravovanému zákazu skládkování ne-
upraveného směsného komunálního 
odpadu od roku 2030. (Pro informaci: 
papír, plast a  bioodpad tvoří celkem 
50 % směsného komunálního odpadu.)

Projekt bude realizován na území 
obcí Bílovice nad Svitavou, Babice nad 
Svitavou, Březina, Ochoz u Brna, Pozo-
řice, Podolí, Šlapanice.

Svoz zapůjčených nádob na papír, 
plast a bioodpad bude zajišťovat svo-
zová společnost KTS Ekologie s.r.o., je-
jíž svozová auta jsou vybavena chytrý-
mi technologiemi s vážním systémem.

OÚ BÍLOVICE NAD SVITAVOU
ÚSEK POPLATKY, PRONÁJMY BYTY,  

PRONÁJMY 

DOOR-TO-DOOR 
ZAVEDENÍ SYSTÉMU SVOZU 
TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ
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1. září 2021 byl na základní škole v Bílovi-
cích nad Svitavou zahájen nový školní rok 
2021/2022. Je to jubilejní sto třicátý školní 
rok v budově školy na Komenského ulici. Od 
25. srpna v přípravném týdnu učitelé inten-
zivně chystali ve škole vše potřebné, aby 

nástup žáků po prázdninách byl organizač-
ně, ale i epidemiologicky bezproblémový.

Minulý školní rok, který bude v historii 
našeho školství zapsán přinejmenším neli-
chotivě, má svoje nepříznivé přesahy i do 
současnosti. Testování žáků na možné 
onemocnění covid 19, návrat k učivu, kte-
ré bylo v minulém roce redukováno a jeho 
zařazení nad rámec standardního učiva 
v jednotlivých ročnících běžného školního 
roku, ale samozřejmě také individuální do-
učování a v neposlední řadě připravenost 
nabídnout žákům formy distanční výuky 
bude-li to epidemiologická situace vyža-
dovat. Učitelé jsou však optimisté a věří, 
že už se rok 2020/2021 nebude opakovat, 
tento optimismus bychom rádi chtěli do-
přát i rodičům, kteří tu neutěšenou dobu 
sdíleli s námi. Nebylo to pro ně, stejně jako 

pro nás vůbec, jednoduché, patří jim za to 
veliké poděkování

Bílovická škola doslova praská ve švech. 
K 1. září 2021 nastoupilo v desíti ročnících 
(máme i nultý ročník) 575 žáků v 26 tří-
dách. I  při tomto rekordním počtu žáků 

můžeme rodiče i veřejnost ujistit, že všich-
ni žáci budou mít zajištěny velmi dobré 
podmínky pro svoje vzdělávání. Bonusem 
se jistě stane i nové hřiště ve vnitrobloku 
školy, které by mělo být dokončeno v po-
lovině října. Bude tak ukončeno dlouhé 
čekání na vlastní hřiště, což bylo oprávně-
ně vnímáno jako jistý handicap naší jinak 
velmi dobře vybavené školy.

Moc bychom si přáli, aby se všechno 
vrátilo do běžných kolejí a vedle výchovně 
vzdělávací práce ve škole, jsme se mohli 
vrátit ke všem aktivitám, které v naší škole 
byly samozřejmostí.

Zájmové kroužky, exkurze, návštěvy kul-
turních představení, školy v přírodě, lyžař-
ský kurz, adaptační pobyty, Pohádkový les 
a spousta dalších akcí pro žáky v oblasti 
zájmové a mimoškolní činnosti.

HUDEBNÍ KLUB
18. 9. 2021, od 19 hod Večer vlako-
vých písní, Máta a Richard Lank
1. 10. 2021, od 19 hod Bokomara

Další koncerty v jednání:
Nikola Mucha, vánoční koncert
Divadýlko pro děti

DÁLE NABÍZÍME:
 » Kurzy na výrobu vitráží
 » Příjemné posezení u vína
 » Prodej rozlévaných vín
 » Pořádání výstav amatérských vý-
tvarníků z  Bílovic nad Svitavou 
a okolí

Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou
tel .: 739 886 702

řádková inzerce

PROGRAM 
GALERIE ALFA

ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
ZAHÁJENÍ NOVÉHO

V  průběhu školního roku 2021/22 si 
chceme také důstojněji připomenout 130. 
výročí existence naší školy. V září trochu 
skromněji, kdy se zapojíme do Soused-
ských slavností, při kterých si budou Bílovi-
ce připomínat 140. výročí zřízení železniční 
zastávky v naší obci, tedy výročí, kdy byly 
Bílovice „objeveny“ a staly se vyhledáva-
nou turistickou destinací. V průběhu škol-
ního roku plánujeme samostatnou oslavu 
jubilea naší školy.

Přejeme žákům i jejich rodičům a samo-
zřejmě i sobě klidný a normální školní rok.

LIBOR ŽANDA 

První dny ve škole školního roku 2021–
2022, první třída, foto Petra Glosová
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TÉMA

DOPRAVA A ŽIVOT

pro rodiče s dětmi, 10 míst pro motorky 
a 20 míst pro kola. Toto parkoviště bude 
opatřeno závorou, bude to takzvané Park 
and Ride.

Cena parkovného bude 20 Kč za 24 h. 
Pro vlastníky roční předplatní jízdenky, 

Bílovice nad Svitavou jsou důležitou 
dopravní tepnou, kudy projíždí velké 
množství motoristů . Tomu nelze zabrá-
nit . Určitě se shodneme i na tom, že ne 
vždy je doprava úplně ideální a často 
nám komplikuje život . Asi vás, stejně 
jako mě, tedy zajímá, jak se dostanete 
do Brna a zpět v době uzávěry vlakové-
ho koridoru, a které současné projekty 
se dotýkají dopravy a bezpečného sil-
ničního provozu v naší obci . Na palči-
vá témata jsme se zeptali přímo pana 
starosty Miroslava Boháčka .

NOVÉ PARKOVIŠTĚ U NÁDRAŽÍ
Nové parkoviště u nádraží bude mít ka-

pacitu 68 míst, včetně vyhrazených 4 míst 

bude možné přiložit kartu ke čtečce zá-
vory a parkovat v rámci již zaplaceného 
kreditu na předplatní jízdence. Navíc bude 
možné si přes mobilní aplikaci obce dopře-
du ověřit kapacitu aktuálně volných míst 
na takzvané parkovací mapě. Parkoviště 
budou hlídat kamery.

Obec je úspěšným žadatelem v  Inte-
grovaném regionálním operačním pro-
gramu a na tento projekt získala dotaci 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Dopravní obslužnost (Plán dopravní obslužnosti Jihomo-
ravského kraje pro období let 2017 až 2021) a  dodržová-
ní pravidel účastníky provozu na pozemních komunikacích 
společně s údržbou komunikací v obci (hlavní tah obcí JmK, 
ostatní komunikace obec) tvoří soubor podmínek, které vý-
znamně ovlivňují každodenní život obyvatel obce. Je důleži-
té zdůraznit, že vedení obce nemá všechny tyto dílčí oblasti 

ve své kompetenci. Může však vstupovat do připomínkového 
řízení a vyjednávat co nejlepší podmínky pro vlastní občany. 
V rámci svých pravomocí a možností rozpočtu participovat 
na zlepšení stavu v těchto oblastech přímo v obci. Nabízíme 
vám postřehy našich redaktorů o současné dopravní situaci 
v Bílovicích nad Svitavou.

PAVEL KOVÁČ 

v Bílovicích nad Svitavou

Výstavba nového parkoviště 
u nádraží. Foto Martin Vágner
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ve výši 17.626.934,30 Kč se spoluúčastí 
1.958.548,26 Kč. Na spoluúčasti by se mělo 
podílet město Brno. Předpoklad slavnostní-
ho otevření P+R je v měsíci listopadu.

VÝLUKA VLAKOVÉHO KORIDORU MEZI 
BRNEM A ČESKOU TŘEBOVOU

Na trase mezi Brnem a dvacet kilomet-
rů vzdáleným Blanskem bude po celý rok 
2022 kvůli rozsáhlé modernizaci zcela pře-
rušený provoz. Přibližně dvě stovky vlako-
vých spojů, které tudy denně jezdí, se zkrá-
tí nebo se zcela odkloní. Úsek mezi Brnem 
a Blanskem patří dlouhodobě pro vlakovou 
dopravu mezi ty nesložitější. Trať se klika-
tí kolem řeky Svitavy, v mnoha obloucích 
musí expresy jezdit pomaleji, než by moh-

ly běžně jet. I kvůli rychlejšímu cestování 
a větší bezpečnosti tady proto Správa že-
leznic (SŽ) chystá velké úpravy za zhruba 
6,5 miliardy korun. Práce na trati mají za-
čít již v měsíci říjnu 2021 a dokončení se 
předpokládá v březnu roku 2023. „V úseku 
mezi Blanskem a Adamovem bude prove-
dena kompletní rekonstrukce železniční-
ho svršku v  celém mezistaničním úseku. 
Současně s tím bude navrženo odvodnění 
a stabilizace skalních svahů ohrožujících 
bezpečnost železničního provozu a  také 
rekonstrukce tunelů,“ uvedl mluvčí SŽ Ma-
rek Illiaš. Podobně se koleje a další čtyři 
tunely budou opravovat i dál z Adamova 
do Brna, kde železničáři chystají i stavbu 

zcela nových mostů. Zmodernizuje se také 
stanice v Adamově. V  zastávce Bílovice 
nad Svitavou bude nový podchod, rampa 
a počítá se i s protihlukovými stěnami, kte-
ré doplní Bílovice v celé délce od splavu 
až k zastávce železnice. Snahou obce je 
vybrat s investorem SŽ takové protihlukové 
stěny, které budou co nejméně zasahovat 
do rázu krajiny, podotkl starosta obce pan 
Miroslav Boháček. Lidé denně dojíždějící 
do Brna do práce či do školy tedy v roce 
2022 nemohou spoléhat na železnici. Re-
gionální osobní vlaky, které ve špičkách 
jezdí z Blanska i každých patnáct minut, 
nově nahradí autobusy. „Interval pravděpo-
dobně nebude stejný jako u vlaků. Dopravu 
budeme chtít více rozmělnit, aby najednou 
na jedno místo nepřijelo větší množství 

autobusů, což by situaci dál komplikova-
lo,“ sdělil Jiří Horský, ředitel společnosti 
Kordis, která na jihu Moravy koordinuje 
veřejnou dopravu. Jinými slovy tak mohou 
jezdit autobusy z Blanska třeba každých 
deset minut. Konkrétní podoba výluk se 
však stále řeší, stejně tak i možnost, že by 
část autobusů zastavovala u nádraží v Krá-
lově Poli. Už teď však společnost Kordis 
počítá s tím, že část autobusů z Blanska 
pojede do Brna podél trati po úzké ces-
tě přes Adamov a Bílovice nad Svitavou, 
druhá přímo po hlavním tahu do Brna přes 
Lipůvku, kde však jsou denně dlouhé kolo-
ny. Na zdržení v zácpách se musí připravit 
i  cestující v  rychlících, které se také dál 

než do Blanska nedostanou. „Bude vůbec 
obtížné mít dostatečný počet autobusů, 
abychom náhradu za všechny vlaky zajisti-
li. Už teď se proto počítá s tím, že po dobu 
této výluky nebude náhradní autobusová 
doprava na trati z Brna do Zastávky, kde 
se v současnosti pracuje na modernizaci 
železnice,“ přiblížil Horský. Problémy se 
zácpami přitom nehrozí jen u  trasy přes 
Lipůvku, ale i Bílovice. Kromě toho, že je 
tamní cesta časově delší, vyústí autobusy 
v Brně u Tomkova náměstí, kde již zapo-
čala stavba další části velkého městského 
okruhu a bude probíhat současně s úpra-
vami vlakového koridoru. Další otázkou je, 
zda vůbec lokomotiva s vagony přijíždějící 
ze severu dojede až do stanice v Blansku 
a neskončí třeba už v Rájci-Jestřebí. Na 
rok 2022 totiž blanenská radnice plánuje 
za čtvrt miliardy přemostění koridoru do 
části města, kam dnes vede jen cesta přes 
přejezd, u něhož jsou kvůli vysokému pro-
vozu stále častěji sklopené závory. Nedáv-
no tuto stavbu, na níž se s prvními pracemi 
začne už příští rok, posvětila i komise na 
ministerstvu dopravy. Provoz na železnici 
ve městě tak přinejmenším po část výluky 
nebude možný, když se v blízkosti kolejí 
budou pohybovat dělníci. Stejně tak se 
musí odpojit od elektřiny trolejové vede-
ní. „Je snaha dostat do tohoto období co 
nejvíce investičních akcí, aby se udělaly zá-
roveň,“ potvrdil Horský. Jak a kudy budou 
jezdit mezinárodní vlaky a expresy z Brna 
do Prahy zatím České dráhy nesdělily. 
„Příprava dopravních opatření je zatím na 
začátku,“ řekla mluvčí státního dopravce 
Vanda Rajnochová. Možností je cesta přes 
Olomouc, ale spíše ta přes Vysočinu a Ha-
vlíčkův Brod, kudy plánuje jezdit v  roce 
2022 například RegioJet. Podle železničářů 
bude tato méně vytížená trať, kudy cesta 
trvá déle, na četnější provoz i díky probí-
hajícím úpravám připravená. Provoz tady 
přitom nezhoustne až napřesrok, někteří 
pasažéři mířící z Brna do Prahy můžou být 
překvapeni už za měsíc. Jiná výluka na stej-
ném koridoru u Ústí nad Orlicí v Pardubic-
kém kraji, která začíná příští rok v květnu 
a částečně omezí provoz, totiž už v tuto 
dobu může odklonit některé expresní vla-
ky právě sem.

 Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vla-
ky-brno-praha-oprava-trati-zeleznice-doprava.
A201121_582235_brno-zpravy_krut

Trať přes Bílovice patří k těm  
nejvytíženějším. Foto Martin Vágner
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OPRAVA SERPENTÝN V ÚSEKU MEZI  
BÍLOVICEMI NAD SVITAVOU A OBŘANY

Z  důvodu opravy vlakového koridoru 
a především kvůli úplnému přerušení vla-
kové dopravy v roce 2022 byla tato oprava 
naštěstí přesunuta až na rok 2023, tedy 
po dokončení modernizace železniční tra-
tě. Protože během opravy serpentýn dojde 
k jejich úplnému uzavření, je odsun reali-
zace rozumným krokem už s ohledem na 
probíhající práce na VMO v Brně, na který 
doprava z Bílovic a okolních obcí navazuje.

UZAVÍRKA CYKLOSTEZKY
Oblíbenou cyklostezku z  brněnských 

Obřan do Bílovic na Svitavou čekají po 
letní sezoně další opravy. Dvousetmet-
rovým úsekem mezi čističkou odpadních 
vod a prvním železničním podjezdem cyk-
listé neprojeli od konce dubna do začátku 
prázdnin kvůli padajícímu kamení.

Ze stezky bylo v  první fázi oprav od-
klizeno napadané kamení i hlína, a vyká-
ceny některé stromy. Úsek zkontrolovali 
i geologové. Padajícímu kamení nyní brání 
železné pletivo a práce budou pokračovat 
po letní sezoně. „Doplněny budou nové pa-
lisády a kovové sítě, v některých místech 
dokonce dojde i  k  úpravám asfaltového 
povrchu cyklostezky“ uvedl starosta Bílo-
vic nad Svitavou Miroslav Boháček.

Dobrovolný svazek obcí Časnýř, kte-
rý stezku spravuje, investuje do oprav 
600  tisíc a  dostane peníze i  od Brna 

a  Jihomoravského kraje. Celková cena 
oprav se pravděpodobně vyšplhá až ke 
4,5 milionu korun.

Přesto, že zde byl průjezd v první fázi 
oprav zakázán, spousta cyklistů i pěších 
zákaz nerespektovala. Procházeli místem 
i v době oprav a sanačních prací a kompli-
kovali tím pracovníkům nejen jejich práci, 
ale ohrožovali svoji i  jejich bezpečnost. 
Tímto apelujeme na všechny, aby dodržo-
vali zákazy a nařízení a z výše uvedených 
důvodů zvolili při další uzávěře cyklostez-
ky jinou trasu.

Zdroj: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/
frekventovana-cyklostezka-mezi-brnem-a-bilovice-
mi-bude-pres-sezonu-otevrena-2021.html

Omezení provozu na cyklostezce 
v místě oprav. Foto Martin Vágner

LÁVKA PŘES ŘEKU SVITAVU
Nevyhovující stav staré lávky přes řeku 

Svitavu obec intenzivně řeší již od roku 
2017, kdy započala projekční činnost. Pro-
jekt lávky spadá do jedné ze tří fází nové 
části cyklostezky.

První částí projektu je lávka samotná, 
druhá část zahrnuje úsek od lávky podél 
železniční tratě ke komunikaci za splavem 
a třetí část začíná od komunikace za spla-
vem po výjezdu na krajskou komunikaci 
u  nového mostu. Konečné řešení, podle 
slov starosty obce, se v těchto dnech stále 
ještě upřesňuje.

Projekt samotné lávky (první fáze) byl 
schvalován na výboru Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR/ITI. Kontrolním a schva-
lovacím procesem jsme úspěšně prošli 
a  nastává čas soutěžení dodavatele. 
Stavba by měla započít na jaře roku 2022. 
Dokončení se plánuje na podzim téhož 
roku. Investice se předpokládá do celkové 
výše 13.681.399,74 Kč, z dotačního titulu 
10.429.584,89 Kč a neuznatelné výdaje ve 
výši 2.092.972,08 Kč.

Financování druhého úseku cyklostezky 
zajistí Jihomoravský kraj. Řešení této části 
nastane po modernizaci vlakového korido-
ru. Třetí úsek bude financovat Správa že-
leznic (SŽ) a bude se provádět současně 
s vlakovým koridorem.

Potěšující zprávou také je, že část staré 
lávky bude zrekonstruována a použita jako 
přechod přes náhon u splavu z Fügnerova 
nábřeží na Mlýnský ostrov a naváže tak na 
projekt revitalizace ostrova.

Současná podoba lávky přes  
řeku Svitavu. Foto Martin Vágner
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NOVÉ ZNAČENÍ PRO KAMIONY
Velmi nepříjemným zážitkem je pro 

spoustu řidičů kamionů otáčení kamionu 
v obci kvůli nízkému železničnímu mostu. 
Řidiči často do obce vjedou, protože je 
vede navigace, a až před mostem zjistí, 
že opravdu neprojedou. Úzké uličky a silný 
provoz v obci pak často neumožňují snad-
né otočení. Řešením by mohla být kamera 
a světelná tabule, která by v úseku před 
benzínkou změřila výšku kamionu a v pří-
padě, že by pod mostem kvůli své výšce 
neprojel, mohla rovnou řidiče světelně 
upozornit na tuto skutečnost. Řidiči by pak 
měli ještě možnost se otočit na benzínce. 
Možnostmi instalace takového systému se 
nyní zabývá obec.

PŘECHOD PRO CHODCE U BENZINKY 
A CHODNÍK K AUTOBUSOVÉ  
ZASTÁVCE NA NIVÁCH

Pokud často chodíte nakupovat na ben-
zinku a  stává se vám, že kvůli velkému 
provozu přebíháte vozovku před kolonami 
aut, zpozorněte. Obec se tímto problé-
mem již zabývá a  řeší s policií případné 
možnosti umístění přechodu pro chodce. 
Na přechodu pro chodce musí totiž mo-
toristé zastavit a dát vám přednost. Za-
bránilo by se i případným nehodám, které 
tady hrozí. Dokonce zde letos auto srazilo 
malého chlapce, který přebíhal vozovku 
a správně neodhadl rychlost přijíždějícího 
auta. Tato nehoda se naštěstí obešla bez 
vážného zranění.

V tuto chvíli policie první návrh obce na 
nový přechod bohužel zamítla s  tím, že 
je zde malý pohyb přecházejících osob. 
Obec tedy nyní sbírá data a  analyzuje 
pohyb osob kolem benzinky, aby mohla 
podat policii důraznější argumenty ke 
zbudování přechodu. Snad to na podru-
hé projde. Případné náklady na zbudová-
ní takového přechodu pro chodce včetně 
veškerých dopravních značení, osvětlení 
atd. se pohybují kolem cca 1 milionu korun.

Vhodný by byl i  chodník od benzinky 
k zastávce autobusu Nivy. Lidé se z oba-
vy o své zdraví snaží chodit po poli a po 
trávníku či v příkopě. Vzhledem k tomu, že 
v zimním období budou příkopy plné sně-
hu nebo vody, budou muset chodci chodit 
opět po silnici a v zimě je brzy tma. Část 
této trasy není vůbec osvětlená, a zase 
může dojít ke srážce chodce a motoristy. 
Obec se tím proto bude také zabývat.

SEMAFOR POD KOSTELEM
Semafor by umožnil chodcům bezpeč-

ně přecházet, nicméně v tuto chvíli byla 
žádost obce o  vybudování světelného 
semaforu pod kostelem bohužel zamít-
nuta policií.

SVĚTLA OD KŘIŽOVATKY ŠEBELOVA  
AŽ K ULICI LESNÍ

Chodím večer se psem a  tmavý úsek 
mezi ulicí Lesní (tam kde stávala stará 
hájenka) až po křižovatku Šebelova je 
mojí noční můrou. Absence chodníku tuto 

špatnou situaci ještě umocňuje. Musím 
si brát baterku a reflexní prvky, protože 
do zatáčky není vůbec vidět a  uskakuji 
se psem do předzahrádek až když vidím 
přijíždět auto. Modlím se vždycky, aby 
i řidič viděl nás.

Toto bude naštěstí již brzy minulostí. 
Světla jsou pro tento úsek schválená a již 
brzy nám osvětlí tento jinak velmi tmavý 
kout Polanky.

MINIBUS 211
Od 1. 9. 2021 se opět rozjel autobus. 

Naše linka 211 doznala několika málo 
změn. Asi ta hlavní je, že autobus nebude, 
až na první dva ranní spoje, jezdit z Niv 
na nádraží přes Polanku, ale bude jezdit 
vždy z Niv nebo Polanky rovnou na nádra-
ží (samozřejmě i zpět). U některých spojů 
nebude nutno přesedat a pokud cestující 
potřebuje jet z Niv na Polanku nebo zpět, 
nemusí, v případě že nemá předplatné, ku-
povat další lístek. Ve chvíli, kdy píšu tyto 
řádky, stále jedná zmocněná firma s Policii 
ČR o trvalém umístění zastávek, a tak není 
vyloučeno, že do úplného vyřešení nebude 
ještě provoz pozastaven.

Od září 2021 dochází k redukci vlako-
vých spojů, a tomu odpovídá i jízdní řád 
busu 211. V době, kdy jede autobus 75 
směr Brno, pojede 211 na Polanku, v opač-
né půlhodině pojede na Nivy.

S  největší pravděpodobností vznikne 
nová zastávka na Polance na ulici Lesní.

Další pozitivní zpráva je, že i na ostat-
ních linkách na našem území bude možno 
uplatnit stejné úsekové jízdné. Prosíme 
tímto, aby cestující využívali předplacené 
jízdenky, čímž by se urychlilo odbavení 
v zastávkách; týká se především zlevně-
ných jízdenek (junioři, senioři): 1 jízda po 
Bílovicích (týká se to všech linek: 75, N94, 
210, 211) = 2 Kč; 1 měsíc = 70 Kč; 1 čtvrtletí 
= 180 Kč; 1 rok = 625 Kč (nejvýhodnější); 
v prodeji bude na poště a na nádraží.

Ke změně jízdního řádu Českých drah 
v půli prosince nastane i změna jízdních 
řádů linek 75 a 211. Vlaky přejdou na tzv. 
nulokolejný provoz a rok nebudou jezdit. 
Od října bude obec s DPMB pokračovat 
v jednáních a hledání optimálních variant 
jízdních řádů v  návaznosti na náhradní 
dopravu ČD. O novém jízdním řádu vás 
bude obec včas informovat.

Nepřehledné místo k přecházení 
u benzínky. Foto Martin Vágner
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Nakonec ještě doplňuji poděkování ve-
dení obce zástupcům DPMB za vstřícnost 
při tvorbě současného jízdního řádu.

ULICE HUSOVA
Na ulici Husova vzniká při každém pří-

valovém dešti doslova řeka. Faktem je, 

Někdy téměř impozantní fontána v křízení 
ulic Husova a Kollárova. Foto Martin Vágner

že dešťových srážek bylo letos opravdu 
hodně a obyvatelé ulice Husova jsou již 
zoufalí. Obec se touto záležitostí již in-
tenzivně zabývá a problém řeší s projek-
tanty. Bylo vypozorováno, že problém je 
ve svodu dvou odpadních trubek, které 
navazují na potůček Melatín. Jednak byly 
pravděpodobně poddimenzovány a jejich 

kapacita při velkém dešti už nestačí a jed-
nak navazují na potok proti směru toku. 
Když se pak při dešti zvedne jeho hladina 
tak vodu z kanalizace vytláčí proud potoka 
doslova ven. Řešením by mohlo být vybu-
dování žlabu v komunikaci, který by vodu 
v ulici snadněji svedl do potoka v  jiném 
místě a po jeho proudu.

ULICE SOBĚŠICKÁ
Na úpravu horního konce ulice Sobě-

šická směrem k  Panské Líše, kde bude 
položen nový asfaltový povrch a instalo-
ván odtokový žlab a  retardér. Je schvá-
lena dotace ve výši 579.862 Kč se spolu-
účastí obce dalších 579.862 korun, tedy 
celkem 1.138.704 Kč. Oprava komunikace 
byla nakonec bohužel vysoutěžena za 
1.491.903,90 Kč bez DPH, a to proto, že 
obec vzhledem k současné situaci ve sta-
vebnictví obdržela pouze jednu nabídku. 
V současné době probíhá předání stave-
niště a předpokládané dokončení je plá-
nováno do konce letošního roku.

Tímto děkuji panu starostovi za čas, 
který nám věnoval a za cenné informace.

KARLA HRABALOVÁ 

Jsme v půlce prázdnin, jak moc se liší váš pra-
covní běžný den oproti tomu školnímu a  jak 

vám pracovní rozvrh změnil COVID a  všechna 
opatření s ním spojená?

Zákon o obecní policii mi dává za povin-
nost provést zákrok či jiné vhodné opat-
ření je-li páchán trestný čin, přestupek 
nebo jiný správní delikt. Neboli cokoli, co 
ze zákona či vyhlášky má být a není, nebo 
nemá být a je. Samozřejmě s ohledem na 

další aspekty, jako je aktuální zdravot-
ní stav nebo schopnost dořešit situaci. 
Konkrétně bychom se bavili o parkování, 
dohledu a  řízení provozu, pomoci a  ko-
ordinaci při pořádání kulturních či spole-
čenských akcí, eventuálně při živelných 
událostech, jako jsou povodně či požár. 
Dále také asistuji PČR.

V  pracovní dny v  době školního roku 
bychom potřebovali i  šest lidí, aby se 

rozprostřeli po Bílovicích a  přechodech 
– u  školky, nad Svatopluka Čecha pod 
kostelem, tady u pekárny, ale i na Komen-
ského, aby dohlédli na respektování pravi-
del silničního provozu a zákazu vjezdu po 
vyhrazenou dobu. Poté, co děti dojdou do 
školek a školy, již je režim dne více méně 
úřední a pracovní nasazení zase nastává 
až když se děti vrací ze školy.

Samozřejmě s COVIDem je toho méně, 
děti do školy nechodí (až na první a dru-
hou třídu, zbytek měl distanční výuku). 
Stejně tak se díky možnosti zůstat doma 
na home office hodně lidí nepřesouvalo 
do práce auty a ubylo tak i vozidel na sil-
nicích. Teď (v době rozhovoru) jsou ještě 
k tomu prázdniny, takže je relativně klid-
né období a práce v tomto směru ubylo.

Co ulice Komenského?
Tam je obytná zóna. Z kamerových 

záznamů víme, že tam projede i sto aut 
během 10 minut. Stávaly tam fronty aut až 
k pekárně a někdy auta blokovala provoz 

OBECNÍ POLICIE
V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
Rozhovor se strážníkem Obecní Policie Bílovice nad Svitavou, panem Miroslavem 
Hlouškem se uskutečnil na služebně obecní policie v odpoledních hodinách upro-
střed parného léta . Se strážníkem jsme se bavili o dopravě v Bílovicích – o parko-
vání, o radarech, o cyklostezce, škole a školce, ale i o běžném dni neběžné práce .
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Během týdne řídí strážník OP dopravu na  
přechodu u pekárny. Foto Martin Vágner

i na Žižkově ulici. Přičemž bohužel každý 
musel své dítko vysadit až před dveřmi 
školy, rozloučit se, obejmout, pusu na 
čelo... Takže místo rychlého vysazení dí-
těte docházelo často k tomu, že se fronta 
posouvala po jednom autě.

Nedej bože, kdyby někdo chtěl projet 
opačným směrem, ať už z neznalosti míst-
ních poměrů, nebo větší dodávka, co se 
nevejde pod mostek.

Moje otázka zní – dá se s tím něco dělat? Byl 
rozdíl i třeba v počasí?

No jistě. V pěkné dny to bylo jen asi 
60 aut. Ovšem za deště i dvakrát tolik. 
A pořád se bavíme o tom časovém rozmezí 
nejvýše dvou desítek minut. Ale navzdory 
tomu, že mnozí zajedou na chodník, tak 
zatím nemám informace o tom, že by se 
tam někomu něco stalo. Tady bych apelo-
val na to, aby rodiče, pokud už dítě do ško-
ly vezou, jej vysadili pokud možno rychle 
a bez zbytečného zdržování.

Používají rodiče parkování na náměstí? Jak se 
projevilo zřízení nového parkoviště na parko-

vací disciplíně — jistě si pamatujete parkování 
v dobách před novým náměstím.

Většina parkujících se opravdu, dle 
mého názoru, vejde do oné hodiny zdarma. 
Většina parkujících, ať jdou do pekárny, na 

úřad, na poštu či do cukrárny, ve většině 
případů parkují na parkovišti. Ale oproti 
bývalému neregulovanému parkování se 
na parkovišti neobjevují dlouhodobě par-
kující (stojící) auta.

S parkováním mám obecně spoustu  prá-
ce. Co chvíli s kolegy z PČR dohledáváme 
události na parkovišti, jako jsou nejrůzněj-
ší „ťukance“, ať už do stromů, do zábran 
nebo i do dalších aut.

A co třeba ta dlouhodobě zaparkovaná auta na 
Fügnerově nábřeží či červený vrak na parko-

višti u školky?
V televizi byly velké zprávy o tom, že 

to teď bude jednoduché, že budou mizet 
vraky z ulic jako kouzlem. Bohužel takto 
jednoduché to úplně není. Prvně je třeba 
definovat, co to je vrak, a zde zákon hovoří 
poměrně jasně. Vrakem je auto, které není 
možné identifikovat (chybí mu například 
SPZ) anebo u něj chybí či má poškozeny 
zásadní části mechanismu či konstruk-
ce (například mu chybí motor, dveře, ...) 
[více konkrétně v  zákoně 13/1997 Sb. 
Zákona o  pozemních komunikacích, §19 
písmeno g].

Bohužel velká část oněch odstavených 
aut, co jich po Bílovicích je, autovraky le-
gálně nejsou, pouze mají například pro-
šlou technickou. Je sice přestupkem je 

parkovat na veřejných parkovištích ane-
bo prostorách (na Fügnerově nábřeží), 
ale není možné je odtáhnout a  nechat 
zlikvidovat.

Například to červené auto na parkovi-
šti u školky je v současné chvíli v řešení 
na MěÚ Šlapanice pro blokové vyřešení. 
Na Fügnerově nábřeží jsem se s majite-
lem domluvil a je mi přislíbeno odstranění 
těchto vozů.

Za minulý rok jsme nechali zlikvidovat 
vraků celkem deset. V  současné chvíli 
v celých Bílovicích není formální vrak. Ta 
auta, která jsou veřejností považována za 
vraky, bohužel vraky nejsou a není možné 
je nechat zlikvidovat. To ovšem nezname-
ná, že by nebyly v řešení, MěÚ Šlapanice 
může udělit pokutu až 300.000 Kč.

(Pozn. redakce: V době tisku zpravodaje 
červený ne-vrak zmizel z parkoviště u škol-
ky, a taktéž auta z Fügnerova nábřeží.)

Máte nějakou zajímavou statistiku, jak je to 
v Bílovicích s kriminalitou?

Každý rok jsou ze všech možných pře-
stupků na nejvyšší příčce krádeže. A zrov-
na tento rok se kradou nejvíce kola.

Elektrokola?
Ta taky. Ale i  kola, o  které byste si 

neopřel ani kolo. A pak samozřejmě až po 
elektrokola za mnoho tisíc. Připomínám 
však, že se ke mně do statistik nedostanou 
věci, které buďto přímo vyšetřovala nebo 
posléze přebrala státní policie.

Dále, to ale není kriminalita v pravém 
slova smyslu, jsem minulý rok hodně času 
strávil u cyklostezky, respektive u záka-
zové cedule, kde jsem hlídal, aby nikdo 
na cyklostezku nevstupoval. Ta sice byla 
formálně zavřená, byly tam pásky, cedule 
a zábrany, ale i  tak byla má přítomnost 
potřeba. Stalo se totiž, že po pokácení 
snad hned prvního stromu pod ním (ob-
razně řečeno) lesníci našli rodinu na ko-
lech i s dětmi. Rodičům vůbec nepřipadalo 
divné či nebezpečné vjet do uzavřeného 
prostoru, kde bylo slyšet zvuk pily, a vzít 
s sebou dokonce děti...

Obecně se dá říci, že minulý rok byl 
v tomto ohledu asi klidnější, což je pravdě-
podobně jedna z mála kladných věcí, které 
se o koronavirovém lockdownu dají říct.

Děkujeme za rozhovor.
PŘIPRAVIL PETR ŠAFAŘÍK 
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Při rozhovoru s obecní policií se dosta-
la řeč i na rychlostní radary. Ovšem téma 
bylo natolik široké, že jsme se rozhodli 
jej přesunout do samostatného článku. 
V  Bílovicích nad Svitavou máme celkem 
tři rychlostní radary, přičemž nejnovější 
radar umí oba typy měření — jak úsekové 
měření, tak i okamžitou rychlost, takže po-
kud projedete třeba jen kousek měřeného 
úseku 100 km/h, nestačí si pak odbočit ke 
školce či na pizzu, radar vás i tak změří.

Zatímco staré radary na Havlíčkové 
a  Fügnerově nábřeží jsou pouze infor-
mativní, nový radar na Obřanské je kali-
brovaný a umí “posílat pokuty”. Pokuty o- 
všem nebude vybírat naše obec, ale obec 
s rozšířenou působností, tj. Šlapanice. A to 
hned ze dvou důvodů.

I když má Obec Bílovice nad Svitavou 
svou Obecní Policii, pokuty mohou vybí-
rat pouze obce s rozšířenou působností, 

tudíž veškeré správní poplatky chodí tam. 
I v případě, že by některé přestupky řešil 
místní policista, a majitel vozidla např. od-
mítl prozradit řidiče vozidla, případně se 
odvolával na osobu blízkou, musel by se 
přestupek postoupit do Šlapanic.

Mimo to, že se tím odbourává i admini-
strativní zátěž našeho jediného policisty, 
je zde druhý důvod: současná legislativa. 
Shrnul to pan starosta Miroslav Boháček 
pro idnes.cz – “Neexistuje žádná zákon-
ná možnost, jak bychom peníze z pokut 
mohli získat do rozpočtu.” [1]. Pro řidiče 
to má také svou výhodu. V případě, že by 
je pokutoval místní strážník, tak přijdou 
o body, v případě, že jde pokuta do Šlapa-
nic, půjde v mnoha případech jen o úhradu 
pokuty, nikoli ztrátu bodů.

Konec konců smyslem není vybrat co 
nejvíce peněz, ale jak jsme parafrázova-
li Kobru 11, tak chránit naši bezpečnost. 
Naše dva další radary jsou zatím sice více 
méně informativní a neposílají pokuty, to 
ale neznamená, že by byly slepé či z nich 
nebyly pořizovány záznamy a data. Ba na-
opak. Data se sbírají a používají se do sta-
tistik bezpečnosti a dopravní obslužnosti 
obce. Místní strážník pan Miroslav Hloušek 
bedlivě sleduje statistiky a analyzuje je.

Mnohé překročení rychlostí vedou mini-
málně ke zvednutému obočí.

Začněme radarem na Fügnerově nábře-
ží, kde 95 % změřených projelo rychlostí 
do 50 km/h. Ovšem radar je v části s ome-
zením rychlosti na 30 km/h, a to splňuje 
již jen 40 % změřených vozů, celkem 128 
aut překročilo maximální povolenou rych-
lost dvakrát, tedy jezdí úsekem rychlostí 
60 km/h.

Osm aut projelo touto částí rychlostí 
v rozmezí 70–75 km/h, což je vzhledem ke 
stavu tamní silnice technologický zázrak.

Silnice na ulici Havlíčkova je v mnohem 
lepším stavu a data rychlosti to dokládají.

V  tabulce “Havlíčkova” je například 
vidět, že pouze 64 % řidičů dodrželo 

BÍLOVICKÉ RADARY
Jejich revírem jsou silnice, jejich tempo je… ehm… stacionární . Jejich protivní-
ky jsou piráti silnic, rychlíci a řidiči s cihlou na plynu . Kamery z Bílovic (66401) 
pracují ve dne v noci  . . . jejich úkolem je chránit naši bezpečnost .

Nový radar na Obřanské je kalibrovaný  
a umí “posílat pokuty”. Foto Martin Vágner

Rychlost vozidel a jejich počty na Füg-
nerově nábřeží během 1 měsíce

Rychlost v km/h Počet vozidel

0–30 2907

30–35 1711

35–40 1044

40–45 705

45–50 425

50–55 181

55–60 72

60–65 33

65–70 15

70–75 8

Rychlost vozidel a jejich počty na Ha-
vlíčkově ulici během 1 měsíce

Rychlost v km/h Počet vozidel

0–50 22346

50–55 8498

55–60 2156

60–65 470

65–70 120

70–75 56

75–80 53

80–85 36

85–90 41

90–95 50

95–100 43

100–105 45

105–110 51

110–115 79

115–120 73

120–125 65

125–130 63

130–135 31

135–140 39

140–145 32

145–150 31

150–155 10

155–160 1

160–165 4

165–170 2
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Do redakce nám přišel podnět obyva-
tel z Vodárenské ulice, který se týká po-
rušování pravidel provozu na pozemních 
komunikacích (zákon čís. 361/2000 Sb. 
v  aktuálním znění) v  obytné zóně. Je-
nom připomínáme, že vedle ulice Vodá-
renská je v Bílovicích lokalit označených 
jako obytná zóna více a jejich obyvate-
lé budou mít pravděpodobně podobné 
zkušenosti.

Na co si obyvatelé stěžují? Je to zejmé-
na překračování povolené rychlosti. Často 
je to 30–40 km/h a výjimkou, bohužel, ne-
jsou ani rychlosti kolem 50 km/h. Ano, za-
znamenali jsme i rychlost kolem 80 km/h.

Hrozí tu reálné nebezpečí kolize oby-
vatel, kteří vycházejí nebo vyjíždějí ze 
svých domů, s  projíždějícími vozidly. 
Ohroženy jsou zejména děti. Dodržo-
vání nočního klidu je dalším problémem. 
V  noci i  ráno před šestou hodinou ho 
mnohdy porušují pracovníci firem na 
přilehlých stavbách.

Jedná se o dlouhodobý stav, který zatím 
stále postrádá jakékoliv adekvátní a trva-
lé řešení. Svůj podnět směřují obyvatelé 
této části Bílovic k vedení obce a k obecní 
policii. Ptají se, jak může vedení obce 
a obecní policie pomoci .

Redakce vybrala pro účastníky provo-
zu na pozemních komunikacích několik 
poznámek ze zákona čís. 361/2000 Sb. 

Vodárenská 27. 7. 2021, foto Pavel Kováč

v  jeho aktuálním znění, bez ambicí rele-
vantního právního výkladu.

Obytná zóna je zastavěná oblast, je-
jíž začátek je označen dopravní značkou 
„Obytná zóna“ a její konec značkou „Konec 
obytné zóny“. Někdy mají řidiči motoro-
vých, ale i nemotorových dopravních pro-
středků problém při rozlišování obytných 
a pěších zón. Jak to tedy je?

V obou zónách mohou chodci využívat 
celou šířku komunikace, ale zároveň musí 
umožnit vozidlům jízdu, zatímco řidiči jsou 
povinni chovat se ohleduplně, chodce ne-
ohrozit a nepřekročit povolenou maximální 
rychlost.

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že do obyt-
né zóny není vjezd nijak omezen, kdežto 
do pěší zóny smějí vjet pouze vozidla vy-
značená na dolní části značky „Pěší zóna“. 
V obytné zóně si také mohou hrát na ko-
munikaci děti, to je v pěší zóně zakázáno.

Citace pravidel silničního provozu: „řidi-
či v obytných zónách musí dbát zvýšené 
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 
ohrozit“, zejména tedy s hrozícím rizikem 
jejich volného pohybu na komunikaci a ne-
vyzpytatelného chování hrajících si dětí. 
V případě nutnosti musí řidič zastavit vo-
zidlo. V obytné i pěší zóně smí řidič jet 
rychlostí nejvýše 20 km/h .

Možnost stání vozidla je omezeno jen na 
místa označená značkami pro parkoviště. 

RALLYE VODÁRENSKÁ
ANEB JAK JE TO S PRAVIDLY SILNIČNÍHO 
PROVOZU V OBYTNÉ ZÓNĚ

Zastavení ovšem není nijak omezeno, na-
příklad pro naložení a  vyložení nákladu 
nebo nastoupení a vystoupení osob.

Při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič 
přednost v jízdě i tam, kde není umístěna 
dopravní značka „Dej přednost v  jízdě“. 
Někteří řidiči se často mylně domníva-
jí, že i při výjezdu z obytné zóny mají 

přednost zprava . Značka „Konec obytné 
zóny“ nicméně povinnost dát přednost 
ukládá sama o sobě. Obytná zóna je totiž 
postavena na úroveň například polní nebo 
lesní cesty.

I  když má řidič povinnost neohrozit 
chodce, vždy to bude záležet na vzájem-
né ohleduplnosti chodců i řidičů. Chodci 
v obytné zóně musí umožnit vozidlům jíz-
du a platí to i pro hrající si děti.

Redakce Bílovického zpravodaje požádá 
vedení obce o názor, jaké jsou možnosti 
řešení tohoto nešvaru.

ZPRACOVAL PAVEL KOVÁČ 

v měřeném období rychlost do 50 km/h 
a pokud budeme považovat chybu radaru 
plus tachometru do 10 km/h, poté se do 
“slušné” rychlosti vejde 95 % řidičů, což 
se zdá být slušné číslo. Leč v  tom tkví 
nebezpečí procent. Je třeba se ptát, kolik 
aut celkem projede daným úsekem vyšší 
rychlostí a o kolik vyšší?

Zde by byl graf, který je možné jedno-
duše sestavit, překvapivý. Nad asi 70 km/h 
se najde řádově stejný počet řidičů 

v  každém z  rozsahů, neboli v  rozsahu 
70–75 je 56 vozidel a v rozsahu 125–130 
je celkem 63 vozidel.

Z  celkového počtu zaznamenaných 
vozidel (34395) jelo “neslušně” celkem 
1395. Přičemž z  těchto pak 526 povo-
lenou rychlost překročilo dvojnásob-
ně, 17 výtečníků dokonce trojnásobně, 
119 by překročilo rychlost i  na dálnici 
a  rekordmani jsou dva řidiči jedoucí 
165–170 km/h.

Zvedněte tedy nohu z plynu, a to nejen 
kvůli pokutě, ale především kvůli bezpeč-
nosti nás všech.

Pamatujte na to, že pokud vám do cesty 
vběhne například malé dítě, nezastavíte 
na místě.

[1] Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/
usekove-mereni-radar-bilovice-nad-svitavou.
A210107_588163_brno-zpravy_mos1

PETR ŠAFAŘÍK 



Nedávno u nás byly postaveny nové 
domy s byty pro sociálně slabší občany. 
Na začátku Husovy ulice v místech, kde 
dříve sídlil Klub důchodců a kde v pří-
zemí byla dlouhá léta stolárna. Dříve 
tam fungoval modelářský klub, kde se 
stavěly hlavně modely letadel, např. 
pod vedením Miroslava Moučky (mám 
osobní vzpomínky ze ZŠ). Nahoře, tzv. 
„na věži“, zase sídlil Bílovický radioklub, 
později tam byl malý byt.

Obec oslovila několik architekto-
nických studií, aby navrhly byty pro 

sociální bydlení a  z  dodaných návrhů 
vzešel vítěz – brněnské studio Čtyřstěn. 
Projekt byl realizován díky dotacím ze 
zdrojů Evropské unie. Požádal jsem ve stu-
diu Čtyřstěn o rozhovor. Na moje otázky 
odpovídal pan Tomáš Págo.

Jaká je stručná historie studia Čtyřstěn, včet-
ně roku a motivace vzniku?

Jako ČTYŘSTĚN fungujeme od roku 
2013, kdy jsme se rozhodli sjednotit naše 
projekty pod jednu značku. Chtěli jsme 
mít úzký kontakt s lidmi, pro které návrhy 

vytváříme a podílet se na projektech 
od prvních skic až po jejich realizaci. 
A k tomu člověk potřebuje mít vlastní 
ateliér, tak jsme si ho vytvořili.

Byli jste přímo osloveni vedením obce, nebo 
jste se do soutěže přihlásili sami?

Byli jsme osloveni vedením obce (ten-
krát místostarostou panem Vozkou) 
jako jeden ze tří (myslím?) ateliérů, 
abychom vypracovali cenovou nabídku 
na projektovou dokumentaci. Nabídli 
jsme nejnižší cenu a se svým projektem 
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výběrové řízení vyhráli. Jestli si dobře 
vzpomínám, bylo to tenkrát v dost šibe-
ničním termínu, tak jsme hned po pod-
pisu smlouvy začali pracovat na studii.

Základní informaci jsem si přečetl u projek-
tu na vašich stránkách, ale přesto zkuste 

popsat, které okolnosti ovlivnily tvorbu a vý-
sledek vašeho projektu?

Vycházeli jsme hlavně z  místa sa-
motného. Ono to není na fotkách tolik 
vidět, ale když jsme se postavili při 
první prohlídce místa tehdy, kdy probí-
halo zadání, na pavlač dnes už bývalé 
truhlárny a podívali se okolo sebe, vi-
děli jsme všude okolo štíty jednotlivých 
okolních domů. Kontext ulice nám na-
pověděl sám a koncept byl natolik silný 
a nosný, že jsme na něm svůj návrh po-
stavili. Respekt k místu, udržení měřítka 
okolních domků a hlavně, nedělat mezi 
rodinnými domky bytový dům o šesti 
bytech. Myslím, že minimálně hmotově 
se nám to povedlo. I vedení obce se ten 
návrh zřejmě líbil, takže jsme dostali 
důvěru a mohli na tom pracovat dále.

Jak jste se jednotlivě podíleli na tvorbě – 
návrhu projektu?

Jako u všech „větších“ projektů. Na 
začátku jsme všichni z ateliéru seděli, 
skicovali a diskutovali a zkoušeli hledat 
různé varianty řešení. Snažili jsme se 

vybrat ze všech možností to nejlepší a ně-
jak to skloubit dohromady. To jsme pak 
průběžně předkládali obci k připomínkám 
a schválení. Takže u studie jsme byli všich-
ni. V dalších fázích projektování už to měl 
na starosti víceméně jeden z nás. Řídil tým 
jednotlivých profesí a koordinoval je, aby 
vše dopadlo tak, jak jsme od začátku za-
mýšleli. Konzultovali jsme společně už jen 
když bylo potřeba něco změnit, předělat, 
něco nešlo udělat anebo to bylo zbytečně 
složité, abychom udrželi původní koncept 
v co nejčistší podobě, aby vyzněl správně.

Jak vás vedlo či omezovalo zadání projektu? 
Měli jste více verzí, ze kterých jste vybrali 

jednu?
Možná jsem na to odpověděl už u pře-

dešlé otázky. U tohoto projektu to bylo 
opravdu poměrně rychlé a nastala rychlá 
shoda (co se hmoty a výrazu domu týče). 
Pak už jsme jen hlídali, abychom to do-
kázali udržet, splnili všechny vyhlášky 
a  normy, požadavky obce a  podobně. 
Samozřejmě jsme zkoušeli variant mnoho 
a ověřovali spoustu možností, jestli něco 
nebude fungovat lépe, ale vždy jsme se 
vrátili k  původní myšlence udělat jed-
notlivé domky, se samostatnými vstupy 
a vlastní zahrádkou. Co nás trochu ome-
zovalo, byly finance, kdy ne všechno se 
podařilo zrealizovat tak, jak to bylo zamýš-
lené. Například zmíněné zahrádky a terasy 

za domky jsme omezili v rámci zlevňování 
opravdu jen na nezbytně nutné minimum, 
za použití co nejlevnějších materiálů.

Zjistil jsem, že některé práce byly realizovány za 
velmi nízkou cenu, dokonce nižší než minimální 

náklady, jak spočítal jeden z potencionálních do-
davatelů. Můžete se mi k tomu vyjádřit?

Asi nevím, co přesně máte na mysli… 
jestli něco konkrétního? Samozřejmě od 
začátku byl na cenu velký tlak a dost jsme 
to museli hlídat a  škrtat. Všechno. Moc 
rozvášňovat jsme se nemohli, ani v rámci 
projektu, ani v rámci autorského dozoru na 
stavbě samotné. Jestli bylo něco konkrét-
ního, co by „vybočovalo“ víc než ostatní 
věci, si už ale nevzpomínám.

Co vás přimělo přihlásit projekt do soutěže 
Česká cena za architekturu?

Pozitivní ohlasy okolí, respektive přihlá-
sili jsme projekt do Stavby jihomoravské-
ho kraje (http://stavbajmk.cz/portfolio/
socialni-bydleni-obce-bilovice-nad-svita-
vou-husova-148/), protože jsme si říkali, 
že by možná s ohledem na množství při-
hlášených projektů v  předešlých letech 
mohl mít nějaký úspěch. Výsledky ale 
bohužel ještě kvůli Covidu nebyly zveřej-
něné. Podklady jsme poslali také na Ar-
chiweb.cz (https://www.archiweb.cz/b/
socialni-byty-obce-bilovice-nad-svitavou) 
k publikování, a pak se to tak nějak zača-
lo samo nabalovat. Ozývaly se nám různé 
časopisy a noviny, že by o tom chtěly na-
psat článek. Dost se o tom začalo mluvit 
a psát a jednou kolegovi zazvonil telefon 
z redakce ČCA, proč jsme to nepřihlásili 
do soutěže Česká cena za architekturu 
(ČCA)? Mysleli jsme, že v tak silné kon-
kurenci a v takovém množství projektů to 
nebude mít šanci. Sami jsme překvapení 
a  velmi potěšení nominací do druhého 
kola soutěže.

Jak jste spokojení s  realizací navrženého 
projektu?

Nakonec spokojení. Samozřejmě člověk, 
když to dělá a zná všechny souvislosti, tak 
ví o mnoha „slabinách“, kde to mohlo nebo 
mělo být jinak, lépe. Ne všechno se na 
stavbě povedlo, ne na všechno byl prostor 
a peníze. Něco se neuhlídalo, ale nakonec 
je výsledek, myslíme si, dobrý a věříme, že 
se tam bude lidem dobře žít. Budou tam 

Sociální bydlení, pohled z ulice  
Husovy. Foto Martin Šerák

18



19

žít sice skromně, ale doufáme, že dobře 
a že budou byty sloužit správnému účelu.

ODPOVÍDAL TOMÁŠ PÁGO, ARCHITEKT, 
WWW .CTYRSTEN .EU

JAK SE ŽIJE A BYDLÍ NÁJEMNÍKŮM  
SOCIÁLNÍCH BYTŮ?

Zašel jsem také za obyvateli nových 
sociálních bytů a zeptal se jich, jak se jim 
v  těchto bytech žije. V  některých bydlí 
jednotlivci a v některých partneři, či matky 
s dětmi. Zajímalo mě, jak se jim bydlí a co je 
přivedlo do Bílovic a do jejich životní situ-
ace. Doma jsem zastihl jen některé z nich.

První mi otevřela dveře sympatická 
mladá žena Brigita, menší postavy, s po-
zitivním výrazem ve tváři. Přišla do Bílovic 
z Dětského domova Dagmar (úzká sou-
vislost s Bílovicemi, Rudolfem Těsnohlíd-
kem a Vánočními stromy republiky), kam 
se dostala jako sirotek v patnácti letech 
po úmrtí matky. Jejím otcem je cizinec, 
který se o ni vůbec nezajímal. Informace 
o nových sociálních bytech a kontakt do-
stala od sociální pracovnice a od ředitele 
domova Dagmar.

Žije se jí zde dobře. Je tu spokojená 
a Bílovice s okolím se jí líbí. V bytě žije 
sama s několika kočkami a morčaty, které 
vypouští na zahrádku za domem. Prý ne-
utíkají. V sociální sféře se pohybuje také 
pracovně. Od minulého roku je terénní so-
ciální pracovnicí v Brně-Králově poli.

Další, kdo mi otevřel, byl muž v mladších 
středních letech, který mi řekl, že hlídá 

byt, zatímco táta s partnerkou jsou na do-
volené. Táta žije v Bílovicích již několik let, 
z nichž většinu bydlel v budově železniční 
stanice, než se změnily majetkové vztahy 
budovy nádraží. Po této změně mu nebyla 
prodloužena smlouva a musel jít jinam. Je 
v invalidním důchodu, protože nemá větší 
část jedné nohy, a jeho partnerka má také 

trvalé zdravotní problémy, tak využili mož-
nosti požádat o sociální bydlení v Bílovi-
cích. S bydlením jsou celkem spokojení, ale 
záměrně říkají celkem, protože v koupelně 
není dobře vyřešený sprchový kout. Spr-
chový kout má bohužel nízké okraje, takže 
dost vody dopadá mimo něj. Také podlaha 

není vyspádována a odtokový kanálek 
chybí. Drobnost, která vede ke kompli-
kacím. Také postrádají sklep, který bývá 
běžnou součástí bytu v bytových (hlav-
ně starších) domech. Nemají si kam 
odložit např. málo používané předměty 
a paní hlavně zavařeniny, protože ráda 
a hodně zavařuje.

Poznámka: Všiml jsem si, že dlažba 
na přístupové terase má místy poměr-
ně široké spáry, do kterých se mohou 
snadno zachycovat zrníčka prachu 
a semínka, ze kterých brzy může začít 
růst tzv. plevel.

MARTIN ŠERÁK 

VŠIMLI JSTE SI TOHO?
Všimli jste si, že ještě před pár lety 

bylo přední sklo auta v  létě i po krátké 
jízdě zapatlané od rozplácnutých mušek 
a brouků, ale vloni a letos zůstávají skla 
celé léto čistá?

Nedávno mi to „docvaklo“ a zděsila jsem 
se. To je přece evidentní a  do očí bijící 
důkaz o obrovském úbytku hmyzu. Podle 
studií odborníků zmizelo za posledních 
dvacet let až 80 % hmyzu (a to ho počí-
tali v chráněných krajinných oblastech).

K ČEMU JE HMYZ?
Říkáte si možná, k čemu je hmyz dobrý, 

jen otravuje, štípá, kouše, leze do očí... 
Opravdu? Zopakujme si, jaké úkoly hmyz 
v přírodě má.
 » Opylování rostlin . Bez opylení se ne-
vyvinou plody ani semena, bez hmyzu 
bude hladovět i lidstvo. Pšenice, kukuři-
ce, ovoce, zelenina, rýže... Mnohé rostli-
ny, které bez hmyzu také přestanou pro-
sperovat, poskytují potravu zvířatům, ať 
už jde o skot, drůbež či ryby. Hmyz hraje 
roli i při vzniku čokolády, medu, anebo 
látek jako bavlna či hedvábí.

Zatravněný dvůr za sociálními 
byty. Foto Pavel Barták

O HMYZU
ANEB NEJEN PTÁCI NEBUDOU MÍT (NEMAJÍ) CO ŽRÁT
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 » Řada hmyzích druhů rozkládá odumře-
lé rostliny nebo zvířata, vytváří humus 
pro obohacování půdy živinami. Bez 
rozkladačů by se na naší planetě vršily 
hromady listů, větví, mršin apod., které 
by postupně kvasily a hnily.

 » Nezastupitelným posláním hmyzu je 
být důležitou potravou pro ptáky, 
žáby, ježky, ještěrky a řadu dalších 
živočichů. Je nepochybné, že i těchto 
valem ubývá!

 » Pro ekologickou rovnováhu ve společ-
ném zápolení dravých a  parazitují-
cích druhů hmyzu je nutné zachovat/
obnovit druhovou pestrost hmyzu, aby 
se žádný z nich trvale nepřemnožil.

 » Zanedbatelná není ani krása a radost 
při pohledu na motýly, kobylky, včely, 
čmeláky... Budou je naše vnoučata znát 
jen z obrázků?

PROČ SE HMYZ VYTRÁCÍ?
Největší negativní zásluhu na mizení 

hmyzu má bezohledný a krátkozraký styl 
intenzivního využívání (či spíše drancování 
a ničení) orné půdy, které v posledních le-
tech provozují ti, kdo mají v moci většinu 
zemědělské plochy. Pesticidy, herbicidy 
atd. – co to může udělat? Současně s poli 
jsou jedovatými látkami zamořovány i pří-
kopy podél silnic.

Mimo pole to bohužel není lepší. Spous-
ta dříve volné plochy nenávratně mizí pod 
stavbami, obytnými domy, logistickými 
a nákupními centry. A ty oblasti, co jsou 
ještě zelené, neustále sečeme a  uklízí-
me, takže hmyz nemá dostatek potravy 
z květů ani místo a čas pro vývoj svých 
nových generací.

CO MŮŽEME (A TEDY MUSÍME) UDĚLAT
Než se podaří dosáhnout změny situa-

ce na zemědělsky využívaných plochách, 
můžeme v obecní a městské zeleni a na 
svých pozemcích a  zahrádkách vytvořit 
záchranné oázy, Noemovy archy, ve kte-
rých umožníme přežít hmyzu, a tím i ptá-
kům, ještěrkám, ježkům atd. To rozhodně 
má smysl udělat!

Je třeba zásadně změnit svůj přístup 
k našim pozemkům, dát přednost životu 
před sterilní dokonalostí a  před módou 
a návyky posledních let.

Uvědomme si, že je opravdu zle a pomy-
slné zvony bijí na poplach. Není za 5 minut 
12, tipuji, že jsou tak dvě odpoledne. :-(

CO KONKRÉTNĚ POMŮŽE
 » Vyhněte se používání přípravků k hubení 
hmyzu a plevelů (insekticidy a pesticidy), 
používejte přírodní nebo méně agresivní 
prostředky a postupy k ochraně rostlin 
a  k  zabránění přemnožení škodlivých 
druhů (smíšené rostlinné kultury, péče 
o  kondici půdy, domácí postřiky z  raj-
čatové natě, česneku, pelyňku, tabáku 
apod., ale i  energetické metody jako 
homeopatie nebo autopatie).

 » Hnojte přírodními prostředky (kompost, 
jícha, hnůj ap.).

 » Zakládejte a udržujte louky, nebo aspoň 
loučky, s původními druhy květin, které 
opylovačům poskytnou nektar a  pyl. 
Nechejte je dostatečně dlouho kvést 
a nesekejte je celé naráz, ale po částech, 
aby hmyz měl stále dostatek potravy.

 » Ponechávejte na vhodných místech hro-
mádky mrtvého dřeva, zídky z kamenů, 
malé pískové plochy a podobná útoči-
ště, kde se mnoho druhů hmyzu ukryje 
a rozmnoží.

 » Poučte se, jak na to, a instalujte a udr-
žujte čmelíny a různé další „hmyzí ho-
tely“ ze dřeva, rákosu, hlíny apod., které 

přilákají užitečný hmyz a  poslouží jim 
k přežití.

 » Budujte správně řešená zahradní jezír-
ka, ve kterých hmyz nebude nacházet 
smrt utopením, ale naopak zdroj pitné 
vody a minerálů.

 » Ponechávejte zákoutí s  kopřivami, na 
kterých se vyvíjí housenky baboček 
a dalších motýlů.

 » Nepěstujte jen plnokvěté formy květin 
a keřů (tulipány, muškáty, šeříky, lilie, or-
líčky, kopretiny, čemeřice, ibišky, jasmí-
ny), protože z nich náš hmyz nedokáže 
získat nektar a pyl.

 » Místo exotických dřevin (a také místo 
jedovatých tújí v živých plotech) pěs-
tujte pro naše kraje původní dřeviny 
(skalník, moruše, bez, dřín, mišpule, 
hlohyně, střemcha, tis, pámelník, aronie, 
muchovník aj.), které často poskytují 
i  bobule ptákům. Vrba jíva zase svým 
časným kvetením poskytne hmyzu první 
důležitou potravu.

 » Odkvetlé a zvadlé rostliny (i větší část 
trávy) nechte přes zimu stát na svém 
místě, protože v nich odpočívá a pře-
žívá zimu mnoho hmyzu, jeho vajíček, 
larev a kukel, aby mohly být v létě opět 
aktivní.

 » Plochy, které sečete, sečte s ohledem 
na hmyz. Sekejte jen ty částí trávníků, 
po kterých skutečně chodíte a zbývající 
části proměňte na bujnou říši trav, pest-
rou louku nebo barevné ostrůvky květin.

 » Změňte svůj náhled na vegetaci. To, 
co je odkvetlé, přerostlé a zvadlé, ne-
znamená nepořádek, ale prostor pro 
přirozený život hmyzu, pro jeho přežití 
a rozmnožení.

OBECNÍ A MĚSTSKÁ ZELEŇ  
JE TAKÉ NADĚJÍ HMYZU

Také obecní a městské zelené plochy je 
přece možné na místech, kde se přímo ni-
kdo nepohybuje, ponechat ladem a zdán-
livě bez péče, aby se pro hmyz vytvořilo 
více prostoru k přežití a  rozmnožení. Je 
možné sekat například jen metr kolem 
chodníků a zbytek trávníků (zejména na 
méně frekventovaných místech) nechat 
stát a kvést. Nebo aspoň ponechávat do-
statečně velké „ostrůvky“ nesekané trávy 
uprostřed větších trávníků. Je možné na 
obecní a městské trávníky cíleně přidávat 

Zahrádkářská kolonie Žlutý kopec. Vhodný 
biotop pro rozmanité živočichy lze vykouzlit 

i uprostřed Brna. Foto Pavel Kováč
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Kdo by jí neznal… Umí se nám omo-
tat kolem nohou tak silně, že se musí-
me zastavit. A podívat se, co nám brání 
v chůzi dál… A ona to svízel. A ještě 
k tomu přítula!

Ke svému jménu nepřišla tahle rost-
linka určitě náhodou. Lepkavost a při-
lnavost jejích někdy dokonce až 1  m 
dlouhých stonků je opravdu celkem 
nepříjemná a svými jemnými ostny si 
dokáže své okolí i  nás kolemjdoucí 
pěkně „zaháčkovat“. A  ani sundávání 
kuliček svízele z oblečení nebývá víta-
nou zábavou. Setkání se svízelí „face 
to face“ bývá zkrátka na první dobrou 
spíš otrava.

Také v zahradě nebo během procház-
ky po louce nám tahle rostlinka bude 
asi připadat pohledově nezajímavá. 
Ale ačkoli ji můžeme vnímat spíše jako 
nevzhledný plevel, rozhodně neplatí, 
že by nám neměla co nabídnout. Víte 
o tom, že tahle obtěžující a vzhledově 
nevýrazná rostlinka dokáže svou silou 
dokonce paradoxně s nejednou svíze-
lí pořádně zatočit? Však to asi znáte 
také – „Similia similibus curentur“ neboli 
„podobné se léčí podobným“.

Z  mladých výhonků svízele přítuly 
(Galium aparine) se podle lidového lé-
čitelství připravuje vynikající čistící to-
nikum. Čerstvá nať je silné diuretikum 
a prostředek k čistění mízy a k léčení 
oteklých nebo zvětšených mízních 

uzlin. Využívá se při křečích, chudokrev-
nosti i vodnatelnosti.

Tato bylinka je výborný prostředek k čiš-
tění krve při ekzémech a užívá se také při 
kožních onemocněních a stavech, kdy se 
tělo nedokáže samo zbavit jedů. Pokud do 
nálevu namočíme složenou gázu, můžeme 
ji použít na popáleniny, škrábnutí, vředy, 
nehojící se rány a další záněty kůže.

Nálev ze svízele bývá také vhodným 
nápojem při horečkách. V bylinných smě-
sích se dokonce využívá při onemocněních 
močové soustavy, ledvin i  jater. Pomáhá 
také při potížích se šupinatěním vlasové 
pokožky. A protože současně snižuje chuť 
k jídlu, úspěšně se jí užívá v boji proti oty-
losti. A dá se také vypozorovat, že psi se 
na svízeli někdy dokonce pasou!

Jak je to tedy s tím jménem? Co nám 
může svízel na naší cestě přinést a nabíd-
nout? Ta na louce… mnoho dobrého. A ta 
v životě? Možná je to podobné…

Tak až nám opět nějaká svízel sváže 
nohy, ať už deštivé počasí, dopravní 
zácpa, hloupé řeči nebo nesnesitelné 
vedro… možná je to jen příležitost ke 
zpomalení a  obratu dovnitř. A  třeba 
tam někde blízko, jen krok od nás, na-
jdeme lék na naši bolest.

Možná je ta svízel na naší cestě jen 
nutná stopka, která nás má zastavit. 
A přimět rozhlédnout se kolem sebe 
nebo pohlédnout i jinam než tam, kam 
právě s  velkým spěchem směřujeme. 
Někdy pro nás může být dokonce tím 
největším darem. Bez té svízelové brzdy 
bychom to totiž často nejspíš propás-
li. Protože možná právě v tu chvíli a na 
tom místě se ukrývá naše pravá radost.

To vám ze srdce přeje 
BYLINKA LENKA ŠICNEROVÁ 

Více bylinkové inspirace pak můžete 
najít i na www.bylinkalenka.cz.

semena kvetoucích lučních rostlin (a pak 
je také nechat kvést a růst).

Pokud budou obyvatelé poučeni o důvo-
dech takových postupů, věřím, že nebudou 
na údržbu tlačit, aby všechno neustále 
sekala, čistila a odklízela. Kromě podpory 
hmyzu se tím ušetří i část práce a nákla-
dů na sečení.

POJĎME DO TOHO!
Vyberme vhodné plochy z obecní zeleně 

a začněme s novým přístupem hned. Už 

je teď před zimou nesečme a na jaře na 
nich ještě dejme nějakou dobu prostor pro 
dokončení vývoje hmyzu. Začněme hned, 
není na co čekat!

Začněte s tím hned teď i na svých za-
hrádkách. Kudy opravdu nechodíte, to už 
před zimou nesekejte, dejte hmyzákům 
šanci.

VZPOMEŇTE SI NA STRAŠIDELNĚ 
ČISTÁ PŘEDNÍ SKLA NAŠICH AUT!!! 

JANA SKLÁDANKOVÁ 

Použité zdroje:
Bärbel Oftringová: Poznejte hmyz našich zahrad, 
GRADA Publishing, a.s.
https://www.zivotnazahrade.cz/
Příklady webových stránek se spoustou dalších 
informací:
https://olomouc.hnutiduha.cz/data/publications/
zahrada-bez-chemie.pdf
https://www.zahrada-centrum.cz/
clanky/423-priprava-koprivove-jichy
https://www.puvodnikere.cz/
https://www.magazinzahrada.cz/
rostliny-jako-prirodni-zdroj-potravy-pro-ptactvo/
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/hmyzi-
-hotel-ci-hmyzi-domecek-si-lehce-vyrobite-sami-
-doma-navod-diy

TO JE ALE SVÍZEL! A NEBO NE..?

s  L e n k o u

Bylinkovázastavení
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Zkuste se nám krátce představit.
Pocházím ze Šumperka a snad i proto 

mám od dětství ráda hory. Ráda sportuji. 
Miluji přírodu, její velikost, rozmanitost 
a krásu, která nás vede k pokoře vůči ní 
i  vůči životu vůbec. Možná, že toto byly 
důvody, proč jsem se chtěla ve svém životě 
věnovat sféře volného času. Na univerzitě 
v Olomouci jsem studovala českou filologii 
a rekreologii. Po studiích jsem se dostala 
do Brna, které mi bylo vždycky velmi blíz-
ké, a nyní už tři roky pracuji v Bílovicích na 
Lišce a od první chvíle jsem si to tady za-
milovala. Bílovice mám spjaté s úžasnými 
lidmi a prací, která mě naplňuje a vnímám ji 
i jako poslání předávat dětem vzory a hod-
noty smysluplného života a volného času.

Mám tomu rozumět tak, že jste původně měla 
být učitelkou českého jazyka…?

Částečně ano. Češtinu jsem studovala 
na filosofické fakultě, na další vysoké škole 
pak samostatně rekrologii. Mám ale ráda 
práci s lidmi a to nakonec rozhodlo o mém 
dalším profesním zaměření, převážila u mě 
moje druhá odbornost. Vliv na mé rozhod-
nutí měly i mé zkušenosti už od střední 
školy, kdy jsem vedla různé kroužky, jezdila 
na dětské tábory, byla a jsem instruktor-
kou různých sportů a teambuildingů, a to 
vše se nějak spojilo.

Zkuste nám přiblížit činnost Centra volného 
času Lužánky Brno a také jeho aktivity v Bílo-

vicích nad Svitavou. 

Středisko volného času (dále jen SVČ) 
Lužánky Brno má velmi specifické postavení 
v ovlivňování smysluplného využití volného 
času u lidí v celém věkovém spektru. Po-
dobná zařízení byste u nás hledali jen velmi 
obtížně. Začínali jsme zájmovými kroužky 
a příměstskými tábory. V současné době je 
činnost SVČ Lužánky velmi široká. V našem 
portfoliu najdete mateřské školy, minigolf, 
lanové centrum, kavárny a mnoho dalších. 
Naše činnost už není ale určena jenom 
dětem, rozprostírá se svými aktivitami do 
celé věkové škály od miminek, přes základní 
a střední školy, až po seniory. 

Chcete naznačit: tedy lidí v  jakémkoliv věku, 
kteří chtějí účelně využívat svůj volný čas…?

Ano, je to tak. Připravujeme naše aktivi-
ty cíleně pro různé věkové skupiny. Samo-
zřejmě také vycházíme z poptávky. Liška 
v Bílovicích nad Svitavou patří spíše mezi 
menší pracoviště SVČ Lužánky, jsme však 
jediní v okrese Brno – venkov.

Jsme na místě, kde je také možné smysluplně 
využít volného času dětí při sportovně po-

znávací činnosti – areálu minigolfu. Oba známe 
historii tohoto sportoviště, která nenaplňovala 
zcela původní představy o  jeho možném využití 
veřejností. Proč jste se do toho pustili a jak chce-
te dosáhnout toho, aby se tato možnost využití 
volného času pro děti i pro dospělé návštěvníky 
stala oblíbenou a vyhledávanou?

Podnět k tomu, aby se s minigolfovým 
hřištěm začalo něco dít, přišel od mé 

kolegyně Markéty Šenkové. Chodila ko-
lem tohoto hřiště a viděla v jakém je ne-
utěšeném stavu. Poté se to také řešilo na 
sociálních sítích, no a pak už byl jenom 
krůček k tomu, že by se právě tento areál 
mohl hodit k rozšíření činnosti Lišky. Šla 
jsem za panem starostou a dohoda byla 
na světě. Celý rok probíhala rekonstrukce 
s finančním zajištěním obce a samozřejmě 
i pracemi pracovníků Lišky a dobrovolníků. 
V  květnu tohoto roku jsme minigolfové 
hřiště otevřeli pro veřejnost.

Plánujeme maximální využití areálu 
minigolfu nejen pro veřejnost, ale také 
v rámci celého SVČ Lužánky – příměstské 
tábory, mateřské, základní i střední školy, 
sportovně naučné aktivity přímo v areálu 

DAGMAR VOLNOHRADSKÁ
VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ LIŠKA V BÍLOVICÍCH
Máme po prázdninách a dovolených, tedy době, kdy se více než kdy jindy věnu-
jeme odpočinku, rekreaci a svému volnému času . O volném čase bychom mohli 
psát dlouho a stejně by nám stále zůstávalo spoustu témat, kteréjsme opomně-
li . Volný čas je fenomén, který se promítnul do života lidí zejména od počátku 
dvacátého století . Je to čas, který nám zůstává, když splníme všechny své po-
vinnosti a uspokojíme svoje biologické potřeby . Je naším osobním bohatstvím, 
se kterým nakládáme sami podle svých představ, zájmů a zálib .
Mám rád lidi tvůrčí, aktivní a usměvavé . Lidi, kteří vidí svět z té lepší stránky, 
kteří chtějí pomáhat, kteří jsou užiteční a kteří se snaží ostatním lidem obohatit 
jejich život . K takovým patří bezesporu i Mgr . Dagmar Volnohradská .

Mgr. Dagmar Volnohradská je ve-
doucí pracoviště Liška v Bílovicích nad 
Svitavou, které je součástí Střediska 
volného času Lužánky. Je absolvent-
kou Univerzity Palackého v Olomouci, 
kde studovala českou filologii a vzdě-
lání na téže univerzitě doplnila studi-
em na fakultě tělesné kultury – obor 
rekreologie. K jejím zájmům patří ja-
zyky, cestování a sport. Sama o sobě 
říká, že je lektorkou a  instruktorkou 
s  pozitivně naladěnou, cestovatel-
skou a sportovní duší. Jejím krédem 
je citát: „Lepší je jednou něco vidět, 
než o tom tisíckrát slyšet“ .
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a mnoho dalších. Hřiště minigolfu je spo-
jeno s  literárně dramatickým příběhem 
Lišky Bystroušky, tedy spojení sportovní 
hry, zábavy a poučení. Myslíme si, že právě 
tato okolnost dává tomuto projektu punc 
jedinečnosti. Máme odůvodněný pocit, že 
naše řešení je nové a originální.

Minigolf spojený s příběhem Lišky Bystroušky, 
kdo přišel s tímto nápadem…?

Určitě za to mohou Bílovice nad Svita-
vou, Rudolf Těsnohlídek a jeho Liška Bys-
trouška. Blízkost Myslivny lišky Bystroušky 
tento nápad přímo nabízí. Chtěli jsme to 
celé pojmout hravě, ale současně i s jistým 
poučením. Vybrali jsme z knihy ty nejzná-
mější pasáže a umístili je ve stručné cita-
ci na jednotlivá stanoviště minigolfu. Ten, 
kdo se chce seznámit s celým příběhem 
Lišky Bystroušky, si knihu určitě rád přečte. 
My nabízíme tip a snad i motivaci.

Co dalšího připravujete, abyste zvýšili atrak-
tivitu místa, které leží na oblíbené turistické 

trase návštěvníků Bílovic?
Samozřejmě usilujeme o to, aby se toto 

místo stalo ještě atraktivnějším. Připravu-
jeme lukostřelbu, dřevěné hry na zahradě, 
bosonohou stezku. Chceme zde dělat 
i větší jednorázové akce, ale o těch teď 
nechci mluvit, bude to překvapení.

Jaké novinky připravuje Liška v Bílovicích nad 
Svitavou pro nejbližší období?

V  Bílovicích vedle Lišky ovlivňují smy-
sluplné využití volného času také Žirafa 
a základní škola. Z našeho pohledu se daří 
všem těmto subjektům dobře spolupra-
covat a navzájem se doplňovat tak, aby 
nabídka volnočasových aktivit byla pro 
děti co nejširší. Pro příští rok vedle již exis-
tujících aktivit připravuje Liška například 
velmi žádaný parkour v tělocvičně i venku. 

Chcete něco vzkázat čtenářům Bílovického 
zpravodaje?

Aby se bavili nad stránkami Bílovic-
kého zpravodaje a  zkusili do něho také 
sami psát, aby věnovali svůj čas a energii 
a přispěli do něj svými poznatky a nápa-
dy. Všem v Bílovicích přeji zdraví a radost 
z každého dne a také, aby byli i nadále 
tak otevření a usměvaví. 

ROZHOVOR PŘIPRAVIL PAVEL KOVÁČ 

Poklidné prázdninové dny jsou za 
námi a s příchodem podzimu bychom 
dění v  knihovně rádi trochu oživili. 
Doufejme, že nám to situace dovolí 
a  knihovna bude moci návštěvníkům 
nabídnout nejen dobré čtení, ale i za-
jímavé akce, které nám všem už možná 
trochu chybí.

Hned začátkem září (ve čtvrtek 
2. 9.) a začátkem října (v úterý 5. 10.) 
chceme navázat na cyklus oblíbených 
přednášek pana Aleše Svobody o br-
něnském podzemí. Poutavé erudova-
né vyprávění, které je podané příjemně 
odlehčenou formou, doplňuje bohatý 
obrazový materiál. Setkání se budou 
konat vždy v 17:00 v bílovické obřadní 
síni. Nenechte si ujít příležitost do-
zvědět se řadu novinek o  známých, 
ale i méně známých místech v Brně. 
Na říjen připravujeme také přednášku 
o  jedinečné ženě Barboře Markétě 
Eliášové – první samostatné české 
cestovatelce, jejímž druhým domo-
vem se stalo Japonsko. S inspirativním 
povídáním o  nevšední cestovatelce 
„Z Jiříkovic až na konec světa, aneb 
cesty za sakurami“ za námi přijede 
historička Muzea ve Šlapanicích Mar-
tina Krajíčková. Termín akce je momen-
tálně v jednání.

Během podzimu bychom vás rádi po-
zvali také na tři výstavy. Na první z nich 
budou v září k vidění originální kraji-
nomalby herce Jana Lepšíka. Druhá 
výstava s  názvem „Vlaky, vláčky, 
koleje“ se váže k výročí 140 let zřízení 
železniční zastávky v Bílovicích. Výsta-
va, která nám alespoň ve stručnosti 
(vzhledem k prostorovým možnostem 
knihovny) představí historii i  součas-
nost železnice, bude zahájena v sobotu 
18. září v rámci slavností Zažít Bílovice 
jinak. Přístupná bude v otevírací době 
knihovny přibližně do druhé poloviny 
října. Za její zajištění bychom chtěli 
poděkovat všem skvělým nadšencům 
ze spolku „Kolejová, z. s.“ Poslední z vý-
stav v tomto roce plánujeme na listo-
pad a své ilustrace nám na ní představí 

mladá nadějná výtvarnice Markéta 
Tunková. Termín vernisáže je v jednání.

Další z plánovaných akcí je literární 
událost, která by neměla uniknout vaší 
pozornosti. Na besedu za námi totiž 
přijede známý básník a  spisovatel 
Radek Malý. Říkají vám něco knihy pro 
děti „Kam až smí smích“, „Moře slané 
vody“, „František z kaštanu, Anežka ze 
slunečnic“ nebo třeba „Příhody matky 
přírody“? Pokud ano, jistě si nenecháte 
setkání s tímto vynikajícím autorem ujít. 
A pokud ne, nevadí, neváhejte, vezmě-
te děti a přijďte se s autorem a jeho 
knihami i zajímavou tvůrčí prací sezná-
mit. Beseda se uskuteční v pondělí 20. 
září v 17:00. Místo bude upřesněno po-
dle počtu zájemců. Setkání proběhne 
v rámci projektu Jižní Morava čte, kte-
rý je spolufinancován Jihomoravským 
krajem a jehož součástí je, stejně jako 
v  předchozích letech, také literární, 
výtvarná a audiovizuální soutěž pro 
děti. Téma letošní soutěže výstižně re-
aguje na nestandardní období, kterým 
v  poslední době procházíme, a  nese 
název „Teď to vidím jinak“. Soutěž 
bude probíhat v  průběhu září a  října 
a  přihlásit se do ní mohou všechny 
děti od 4 do 15 let. Takže pokud máte 
doma malého či mladého spisovatele, 
básníka, malíře či režiséra, budeme rádi, 
pokud své nadání uplatní i v naší sou-
těži. Podrobnosti o účasti vám sdělíme 
v knihovně nebo je najdete na našich 
www stránkách.

Do Vánoc bychom chtěli zrealizovat 
také další čtení pro děti či komorní 
„knižní divadélko“. Uvidíme, co se po-
daří – sledujete naše www stránky 
a facebook knihovny.

Na závěr bych ještě ráda dodala, 
že přehledy nových knižních přírůst-
ků v knihovně můžete sledovat nejen 
v našem on-line katalogu, ale také 
na facebooku, kde na ně pravidelně 
upozorňujeme.

Přeji krásný podzim plný dobrého 
čtení i zajímavých akcí!

ŠÁRKA KUČEROVÁ 

PODZIM V KNIHOVNĚ
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Sbor dobrovolných hasičů byl v Bílovi-
cích nad Svitavou založen v  roce 1893. 
V hasičské kronice (z níž pocházejí i dal-
ší citáty) se o  této události dočteme 
následující:

„Dědinka naše uložena jsouc v hlubo-
kém údolu řeky Svitavy a nemajíc žádného 
spojení silničního s osadami okolními, kde 
zařízen spolek hasičský, i daleko jsouc od 
nich vzdálena bývala v neštěstí požáru od-
kázána sama sobě, na své občany, na jejich 
neohroženost a obětavost. Díky, že nebyli 
jsme často stíháni neštěstím tak hrozným. 
Od posledního však ohně doznáno, že ne-
stačí tu silné paže a odhodlanosť, že třeba 
tu nástrojů, jimiž strašný živel bylo by lze 
utlumiti anebo alespoň tak omeziti, aby 
dále šířiti se nemohl. Leč jak bez řádných 
nástrojů hasičských uchrániti těch chalou-
pek a domků, jež jako hnízdo ke hnízdečku 
se tulí vedle sebe, leží takměř se dotýkají-
ce anebo i jsouce úzce spojeny?

Obecní výbor náš dávno přemýšlel 
o tom, jaké bezpečností opatření zaříditi, 
z peněžních však ohledů nemohl ničeho 
podniknouti. I uvítal letos s radostí návrh 
některých občanů, aby zřízen byl u  nás 
dobrovolný sbor hasičský.

Uznávajíce nezbytnou potřebu takové-
ho sboru, podporovali pp. členové obecní-
ho výboru všemožně snahy zařizovacího 
výboru, za tím účelem se ustanovivšího. 
Týž maje v čele p. nadučitele Teperu vy-
konal všechny předpravné práce, vyho-
tovil stanovy a zaslal je slavnému místo-
držitelství potvrditi, učinil soupis členů 
a.  t.  d., tak že do dvou měsíců mohla 
ohlásiti se valná hromada nového sboru 
hasičského. Jak veliká byla radosť obča-
nů ze založení spolku tak lidumilného, tak 
veliké bylo účastenství jich u přistupování 
za členy. (...)

Zakoupili jsme stříkačku od známé 
a osvědčené firmy vlastenecké R. A. Sme-
kala v Čechách u Olomouce za 1.010 zl. 
a o koupi výzbroje pro mužstvo s touže 

firmou se vyjednává. Výcvik mužstva pře-
vzalo místní učitelstvo. Činní členové pilně 
do cvičení přicházejí a hravě povely české 
pochopují. Kéž oni i jejich nástupcové vy-
trvají! Jen vytrvalosti, chuti a obětavosti 
– jen nadšení svatého pro dobro obecné 
nepozbývej z nich nikdo! Pak jistě nový 
sbor jako dokonalý všestranného uznání 
a zasloužené chvály dojde.“

Prvním starostou sboru (funkce byla pů-
vodně rovněž označována jako předseda 
správního výboru) se stal hostinský Jan 
Šlof, náčelníkem nadučitel Josef Tepera 
a  jednatelem učitel Josef Kozlík, jenž je 
i autorem shora citovaného vzletného zá-
pisu. Čestným starostou sboru byl v roce 
1897 zvolen obecní starosta Václav Ta-

ranza. Hlavním hybatelem sboru byl Te-
pera, jenž byl roku 1897 zvolen starostou 
a funkci náčelníka za něj převzal František 
Dohnal. Tepera byl rovněž členem žup-
ního výboru a  vyhledávaným řečníkem, 
o čemž svědčí zpráva z roku 1906: „Sluší 
se podotknouti, že při slavnostech v Líšni, 

v Soběšicích a Žabovřeskách svěřen byl 
úkol slavnostního řečníka našemu bratru 
starostovi p.  nadučiteli Josefu Teperovi, 
čímž i náš sbor byl poctěn.“ Členstvo se 
dělilo na činné (aktivní při zásazích, cviče-
ní apod.) a přispívající, které podporovalo 
sbor především finančně či pomocí s po-
řádáním různých akcí. Náčelníkovi sboru, 
jenž byl zodpovědný za zásahy při požá-
rech a konání cvičení, byli při ruce dva jeho 
zástupci, a to velitelé „stříkačníků a lezců“. 
Stříkačka byla provizorně umístěna v kůl-
ně za školou, přičemž snahy o postavení 
řádného skladiště byly dlouho neúspěšné.

Vedle samotného boje se živlem byl 
u  hasičů důležitý společenský a  repre- 
zentativní rozměr jejich činnosti, učitel Jo-
sef Pokora (první velitel lezců a jednatel 
v letech 1897–1902) ve svých pamětech 
s úsměvem vzpomíná, že „byly to slavné 
doby, když tatíci bílovští ponejprv oděni 
v  slavnostní stejnokroj, objevili se před 
zářícím zrakem svých manželek a rodin“. 
Ostatně pořádání zábav, veřejných cviče-
ní a výletů bylo nejvýznamnějším zdrojem 
zisků hasičského sboru. Dalšími příjmy 
byly (nevelké) příspěvky od obce, platby 
přispívajících členů, jakož i většiny obyva-
tel obce, včetně letních hostů, kteří byli 
pravidelně obcházeni: „3. bod byla naho-
dilá sbírka mezi lepšími stranami zde v létě 
bydlícími. Věci této, zajisté nepříjemné, 
podvolili se pp: (...) Celkem sebráno 45 zl.“

Společenské akce hasiči nejprve pořá-
dali se Čtenářským spolkem Věnceslav, 
stále častěji pak se Sokolem, se kterým 
v roce 1895 zakoupili „300 džbánků, aby 
jich společně při svých zábavách užívali“. 
Hasiči též provozovali „nálev piva“ v No-
vých sadech (tedy v dnešním Palackého 
údolí, kde ještě nestála sokolovna), při-
čemž pro místní podniky představovali 
jistou konkurenci („P.  hostinský Kořínek 
žádá, aby se nečinilo konkurence hostin-
ským a abychom prodávali pivo po 10 kr.“).

Ve sboru se výrazně pěstoval vlaste-
neckých duch, již v  první jednatelské 
zprávě za rok 1893 se dočteme: „Dbejte 
i  toho, abyste ve své ryze české osadě 
jako opravdoví vlastenci čeští vždy čest-
ně a  bez poskvrny cizáctví vystupovali 
na veřejnosti a nepřipusťte nikdy, aby ani 
myšleny cizáctví do středu Vašeho se ve-
třelo.“ Bílovičtí hasiči se účastnili slavnosti 
Palackého v Brně roku 1898, kterou tamní 
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Němci brali jako provokaci a protestovali 
vůči ní. Jednatel Pokora si vůči nim nebral 
servítky: „Byli jsme také svědky surového 
počínání a sveřeposti našich ode vždy nej-
úhlavnějších nepřátel a jejich rozpínavosti 
na posvátné půdě naší vlasti. (...) Hnusno 
je mluviti o překážkách, které byly slav-
nosti v cestu staveny. Snad je to poslední 
výkřik tonoucího němectví brněnského, je 
to panák se železnou hlavou a  hliněný-
ma nohama.“ Pokora dokonce brojil proti 
přijetí Viléma Julinka vzhledem k  jeho 
německé národnosti, ostatními členy vý-
boru byl nicméně přehlasován. Současně 
však v kronice opakovaně zaznívaly pro-
jevy loajality panovníkovi a celému Habs-
burskému rodu: „Dne 5. srpna na oslavu 
70letých narozenin J.  V. Císaře a  Krále, 
troubeno večer na poplach, zapálen slav-
nostní oheň, při kterém zpívána rakouská 
hymna a písně národní.“

Hasiči se též pravidelně účastnili cír-
kevních slavností, a  to zejména Veliko-
noc, Božího těla a nejslavněji pak svátku 
svého patrona sv. Floriána dne 4. května. 
To se chodívalo do obřanského kostela 
s hudbou a po mši bývala zábava, někdy 
též odpadlo vyučování, což bylo trnem 
v oku „pokrokovému občanstvu“. V brněn-
ské Rovnosti např. vyšla dne 4.  5. 1908 

taková reakce: „V pondělí dne 4. května 
oslavili naši hasiči svého patrona sva-
tého Floriánka. Slavnost zahájena mší 
svatou v Obřanech a skončila celodenní 
pitkou v Bílovicích. (...) Udělalo se prázd-
no a místo vyučování museli páni učitelé 
a školní dítky cupati do kostela do Ob-
řan. A pánové Tepera a Fuchs udělali to 
rádi, neboť věděli, že konec slavnosti to 
mnohonásobně vynahradí. A  nezklamali 
se. Piva bylo dost, jídla dost, harmonika 
vesele hrála a buben do toho líbezně třís-
kal. A tak kvůli choutkám jednoho člověka 
musilo se zastavit učení na celé škole. (...) 
Běda obci, ve které působí nadučitel kleri-
kál, přítel pitek.“ Článek připomíná úsloví 
o psovi a holi, předmětem kritiky je de fac-
to skutečnost, že se jeden den nekonalo 
vyučování, děti šly místo toho do kostela 
a odpoledne byla zábava, při níž se pilo 
pivo. V Lidových novinách, jež tehdy rov-
něž sídlily v Brně, je zase Teperovi v rámci 
jedné bouřlivé polemiky mj. vyčítáno, že 
spolek hasičský „zkazil tím, že do něho 
zavedl pusté pijáctví“ (29. 8. 1910). Tyto 
texty jsou spíše svědectvím o tehdejším 
napětí v obci, než objektivním hodnocením 
Tepery a celého hasičského sboru.

Tehdejší společensko-politické konflik-
ty jsou patrné i z jednatelské zprávy roku 

1908: „Jako jinde i u nás na Moravě politika 
rozdělila náš milý národ na různé tábory. 
Jedněm říkají mladočeši, jiným staročeši, 
máme též lidovce, sociální demokraty, 
národní socialisty, křesťanské socialisty, 
klerikály, pokrokáře, realisty, agrárníky 
a anarchisty. Každý hájí názory své stra-
ny a domnívá se, že strana, ku které ná-
leží, jest jedině ta pravá. Následkem této 
politické rozervanosti, rozbita jest i spo-
lečnost občanská, jeden druhého nemá 
již tak rád a pohlíží na něj s nedůvěrou. 
Bratři! Mějme si politické přesvědčení 
každý dle svého vkusu, nezapomínejme 
však, že jsme hasiči a příslušníky národa 
českého.“ Autor si zjevně nedokázal při-
pustit, že někdo může třídní příslušnost 
či náboženské přesvědčení upřednostnit 
před národností.

Hasičská kronika (přesněji řečeno jed-
natelská kniha) tak popisuje nejen čin-
nost sboru (o samotných zásazích proti 
požárům je referováno překvapivě řídce), 
ale je cenným svědectvím o tehdejší bílo-
vické společnosti. Svazek se zápisy z let 
1909–18 se bohužel nedochoval, a proto 
se v příštím čísle podíváme na činnost ha-
sičského sboru za první republiky.

JAN LATA 

20. výročí SDH v Bílovicích  
nad Svitavou v roce 1913



Od nádraží domů to mám tři za-
stávky tramvají. Šlo by to i  pěšky 
a bylo by to mému zdraví prospěšné. 
Přiznávám, volím pohodlí a rychlost 
MHD. Všimli jste si někdy, kolik ces-
tujících hledí upřeně na displej mo-
bilu? Možná se vám stalo, tak jako 
mně, že jste byli jediní, kdo ve voze 
nebyl online.

Patrick Ness (americký spisovatel) 
na světové konferenci spisovatelů 
v Edinburku už v roce 2012 vyjádřil 
pochybnosti, zda internet umožňuje 
mnohostrannou, tolerantní diskusi. 
Řekl, že podle jeho zkušeností vedl 
vznik blogosféry (blog – interneto-
vý deník, blogosféra – blogy a jejich 
vzájemné vztahy) k posílení extre-
mistických postojů a názorů. Už se 
navzájem vůbec neposloucháme. 
Přehnaně častým se na internetu 
stává používání zájmena „já“ v dis-
kusích, ale i komentářích k článkům. 
A úroveň příspěvků? Ta je velmi čas-
to za hranou přijatelnosti.

Tolerance – z latiny znamená sná-
šet, strpět jiný názor, jiný pohled na 
svět kolem nás. Znamená ochotu, 
schopnost nebo možnost člověka 
nebo společnosti žít vedle lidí s ji-
nými názory, postoji a přesvědčení-
mi, nebo přijímat či dokonce snášet 
něco samo o sobě spíše nežádoucí-
ho nebo nepříjemného.

Cestou je vést dialog a navzájem 
se poslouchat. Ono i to slovo dialog 
vlastně znamená dobrat se skrz roz-
hovor blíže k pravdě, což nám nejlépe 
umožní předávání slov z očí do očí. 
„I když s tebou nesouhlasím, udělám 
všechno pro to, abys to mohl svobod-
ně říci.“ Parafrázuji údajný výrok Vol-
taira (neřekl to, ani nenapsal), pro to-
leranci se mi to však zdá být výstižné.

PAVEL KOVÁČ 

K ZAMYŠLENÍ: 
KDYŽ SE ŘEKNE 
TOLERANCE
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