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REDAKČNÍ SLOUPEK
Vážení čtenáři, ve dnech 23. a 24. září
půjdeme k volbám do zastupitelských
orgánů, ve kterých si zvolíme naše zástupce do vedení obce na další čtyři
roky. Důležitost obecních voleb snad
není nutné zdůrazňovat. Budeme mít
možnost rozhodovat o dalším rozvoji
a kvalitě života v obci, ve které žijeme.
Průměrná účast u voleb v Bílovicích
nad Svitavou, vezmeme-li zpětně čtyři
volební období, viz na jiném místě zpravodaje, oscilovala okolo 60 %, celorepublikově to bylo pod 50 %. Účast voličů
poněkud nízká a zarážející, vezmeme-li
v úvahu, že jednou za čtyři roky můžeme
významně ovlivnit, kam se bude ubírat
další možná prosperita obce. Jsem na
hony vzdálen ambicím být mentorem
občanů Bílovic, jen je mi to trochu líto.
Protože Bílovice nad Svitavou považuji
za úžasné místo pro život.
Ostatně každý den stojíme před
nějakým rozhodováním, výběrem, volbou. Od těch každodenních drobných
až k těm zásadním a důležitým, které
mohou zcela změnit náš život. Obecní
volby, volby zastupitelů naší obce, mohou zásadně ovlivnit, jak se nám bude
v místě našeho bydliště žít. Nepochybuji
o tom, že vám vaše zkušenost a moudrost budou dobrými rádci.
Media na nás doslova chrlí, co všechno nepěkného máme očekávat s nadcházejícím podzimem a zimou. Předhánějí se v katastrofických scénářích,
které nás, podle nich, neminou. Nevím,
jak to máte vy, ale mně na tom všem
vadí, jak zneužívají jednu z nejsilnějších
emoci každého z nás – strach. Je to

emoce, se kterou se rodíme a máme
ji v sobě po celý život jako důležitý instrument toho, abychom uměli
řešit nebezpečné situace ohrožující
náš život. Růst inflace, ceny energií, ceny pohonných hmot, válečný
konflikt na Ukrajině, ano, nejsou to
zrovna příznivé okolnosti naší doby.
Já si ale myslím, že chladná hlava
a rozum dokáží najít řešení a východiska. Historie nám dokumentuje, že
takové události před lidskou populací stály mnohokrát a lidé je dokázali
překonat. Mám radost z příspěvku
paní Lenky Šicnerové na téma „hojnost“, ten rozhodně stojí za hlubší
zamyšlení. Mohu jen litovat, že jsme
jí neposkytli v tomto čísle zpravodaje
více prostoru.
Vážení čtenáři, věřím, že si většina
z vás užila léta a dovolených, doby,
kdy toho volného času pro odpočinek
a radosti života je více, než je tomu
v ostatních dnech roku. Mnozí z vás
navštívili místa exotická, byli u moře
nebo se toulali kouty naší země. Určitě vám zůstaly krásné vzpomínky,
které jsou vlastně velikým bohatstvím každého z nás; bohatstvím,
které nám nemůže nikdo vzít. Navštívil jsem jižní Čechy a prozkoumal okolí Českého Krumlova a stále
dokola budu tvrdit: u nás je „prachsakramentsky“ krásně.
Za celou redakci vám přeji zdraví,
odvahu a dostatek radosti pro každý
den. Ať k vám přichází jenom dobré
zprávy.
PAVEL KOVÁČ
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Vážení Bílovčáci, čtyři roky utekly jako
voda a máme tu konec dalšího volebního období. Byly to asi moje nejrychlejší
čtyři roky. Možná také proto, že jsme
realizovali a chystali spoustu projektů.
Mezi největší projekty řadím stavbu hasičské zbrojnice, parkoviště P+R, lávku
přes řeku Svitavu, multifunkční hřiště
ve vnitrobloku základní školy a stavbu
Pumptracku.
Vybudovalo se multifunkční hřiště na
Polance a dokončil se tak projekt dětských hřišť, který jsme započali již minulé
volební období.
Postupně také rekonstruujeme veřejné
osvětlení tak, abychom i v dnešní nelehké
době co nejvíce šetřili. Modernizujeme
také budovu základní školy, kde jsme
vyměnili okna, na staré budově střechu
a na celé škole fasádu. Plánujeme také
opravu chodníku na ulici Havlíčkova a rekonstrukci ulice Poděbradova.
Podařilo se vyjednat na Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje začátek
prací na projektové dokumentaci krajské
silnice od Sokolovny po výjezd z obce
směr Adamov. Postupně chceme opravit
celý průtah obcí, včetně chodníků.
Obrovskou devízou pro Bílovice byla
koupě Mlýnského ostrova. Nyní se

SLOVO
STAROSTY

podařilo najít dotační programy, které
nám pomůžou s kompletní výstavbou.
Jestli se vše podaří, mohlo by se na
Mlýnském ostrově začít za cca 1–2 roky
stavět. Co všechno bude na mlýně je
v naší schválené územní studii www.
mlynsky-ostrov.cz.
Budeme také řešit místo, které se nachází vedle nové hasičské zbrojnice,…
máme zde studii polikliniky (chtěli bychom všechny lékaře a lékárnu na jednom místě), kterou musíme ještě dořešit.
Započali jsme také s mozaikovým sečením a budeme pokračovat s výsadbou
zeleně po celé obci.
Začínáme budovat po celé obci optické
kabely tak, aby každý občan měl možnost za rozumnou cenu získat dostupný
internet a kabelovou televizi. Obec bude
mít zase možnost napojit kamerový systém po celé obci.
Budeme také intenzivně hledat energeticky úsporná řešení na stávajících
obecních budovách a u nových projektů.
Mojí trvalou snahou je podporovat ruzné aktivity v obci. Koná se mnoho zajímavých kulturních a sportovních akcí.
Dík za pomoc při jejich organizaci patří
všem aktivním občanům, členům komisí
a spolků.
Bez Vás bychom to rozhodně nezvládli.
Vše můžete sledovat v našich obecních
médiích.
Je toho hodně, co bych vám zde chtěl
napsat, ale doufám, že když procházíte
Bílovicemi, tak řadu změn vidíte sami.
Myslím si, že jdeme správným směrem.
Závěrem bych chtěl říct, že jsem tu
pro vás stále už 12 let. Přeji všem krásný a pohodový podzim plný odpočinku
a pohody.
MIROSLAV BOHÁČEK

CO SE V MINULÝCH
LETECH POVEDLO...
Za posledních 12 let se zrealizovaly
tyto významné projekty:
» Revitalizace středu obce tak, že
jeho podoba zvítězila v několika
architektonických soutěžích (volební období 2014–2018)
» Zřízení odchytové služby pro psy
a jiná zvířata (volební období
2014–2018)
» Rozšíření kapacity mateřské školy
(volební období 2014–2018)
» Zvýšení bezpečnosti provozu instalací obousměrného úsekového
měřiče rychlosti na ulici Obřanská
(volební období 2018–2022)
» Parkoviště Park & Ride (volební
období 2018–2022)
» Zpevnění části ulice Soběšická
(volební období 2018–2022)
» Sociální bydlení na ulici Husova
(volební období 2018–2022)
» Multifunkční hřiště základní školy
(volební období 2018–2022)
» Rozhledna U Lidušky (volební období 2018–2022)
» Veřejné osvětlení ulice Nad Tratí
a Lesní (volební období 2018–2022)
» Komunitní centrum Fügnerovo
nábř. (volební období 2018–2022)
Více projektů a bližší
informace najdete na:
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ZPRÁVA
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

BÍLOVICE NAD SVITAVOU
RADA OBCE 10/22, 25.5.2022

RO schválila:
» Souhlasy a vzdání se práv společníka
společnosti Mlýnské byty s.r.o. zúčastněné na přeměně v přiloženém
znění, jak jsou přiloženy k zápisu
z jednání Rady obce.
» Smlouvu o nájmu pozemku č. 5/2022/
NP se společností STRABAG Rail a.s.
o celkové výměře 945 m2, přeložku stávajícího vodovodu pro areál
služeb Bílovice nad Svitavou pro
dodatečné povolení dle předložené situace s vyznačením vedení vodovodu zpracované LDH, spol. s.r.o.
přes pozemek ve vlastnictví obce
p.č.480/181.
» Oplocení pozemku p.č.450/17 dle
žádosti za podmínky dodržení 50 cm
ztracené bednění a 150 cm pletivo.
» Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900105357_3/VB51657_1/VB
k pozemku p.č. 460/7, 460/9 k.ú.
Bílovice nad Svitavou pro umístění
plynárenského zařízení „STL plynovod a 1 přípojka pro novostavbu RD
na pozemku p.č. 389/1“.
» Smlouvu o zajištění vystoupení skupiny WALKMANZ na multižánrovém hudebním festivalu Bílovická
křižovatka.
» V souladu s platnými zákony dočasné
navýšení počtu žáků o 15 dětí v základní škole.

RADA OBCE 11/22, 8.6.2022

RO schválila:
» Nájemní smlouvu č.8/2022 – NP
– pronájem části 12 m2 z pozemku
p.č. 1181/7 – ostatní plocha, účel
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»

»

»

»

pronájmu: vybudování parkovacího místa před RD Polanka 643.
Umístění branky na předzahrádce patřící bytu č. 2. Ke Třešním 811, s vybudováním Vodovodní a kanalizační přípojky pro
parcelu p.č. 397/1, dotčený pozemek
ve vlastnictví obce p.č. 460/9 a 460/7.
Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1206/2, pro společnost CETIN
a.s., k umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu
geometrického plánu č. 2184-7/2022.
Název akce: RVDSL2039_M_B_BLSV1432-BLSV1HR_MET.
Poskytnutí peněžní částky na sekání v lokalitě Obřanská a RO souhlasí
s mozaikovým sečením dle předloženého návrhu.
Dohodu o podmínkách realizace technické infrastruktury na náklady stavebníka pro výstavbu TI pro pozemky p.č.
673/3 a 677/2, ulice Husova u č.evid.
127 mezi stavebníky.

RO projednala:
» Žádost č.j. 732/2022/BNS. RO nesouhlasí s předloženou Smlouvou o rekonstrukci úložiště.
» Zápis kulturní komise ze dne 18.5. a souhlasí s navrženým přesunem finančních
prostředků z položky sousedský klub na
akci bílovické kulturní léto.
RO bere na vědomí:
» Stanovisko SVJ Obřanská 593 č.j.
740/2022/BNS, které předložil předseda SVJ.
» Informaci ředitelky mateřské školy o výsledcích zápisu dětí do mateřské školy
k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2022-2023.

RADA OBCE 12/22, 27.6.2022

RO schválila:
» Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2022_112676 mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., a provozovatelem: Obec
Bílovice nad Svitavou, Akce: Bílovická
křižovatka 2022.
» Smlouvu o zřízení věcného břemene „Bílovice n.S., parc.č.758/1, sm.NN, hasič.
zbroj. „dotčený pozemek obce p.č. 756/1,
758/1, Smlouvu o zřízení věcného břemene „Bílovice n.S., Hradisko, úprava DSNN“
– dotčený pozemek obce p.č. 1205.
» Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 1181/7, za účelem zbudování
parkovacího stání o velikosti cca 12 m2.
» Předložený záměr stavby „Novostavba
dřevostavby pro rodinnou rekreaci“ na
parc. č. 1032/2, 1032/3 a 1041/6.
» Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 7.6.2022.
» Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Bílovice
nad Svitavou č. 22/21 ze dne 19.01.2022,
zhotovitel KTS Ekologie, s.r.o.
» Rozdělení společnosti Mlýnský ostrov
s.r.o. formou rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu § 243 a násl. zákona
o přeměnách obchodních společností
a družstev, při němž se rozdělovaná
společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněné části jejího jmění přechází na
nástupnickou společnost Mlýnské byty
s.r.o., se sídlem tamtéž. Předložený Projekt rozdělení odštěpením sloučením.
» Konečné účetní závěrky společnosti
Mlýnské byty s.r.o. a společnosti Mlýnský ostrov s.r.o.
» Zahajovací rozvahy společnosti Mlýnské byty s.r.o. a společnosti Mlýnský
ostrov s.r.o.
» Poskytnutí dobrovolného příplatku obcí
Bílovice nad Svitavou mimo základní
kapitál společnosti Mlýnské byty s.r.o.,
přiložené koncepty notářských zápisů
o schválení přeměny.
RO bere na vědomí
» že bude uzavřena Smlouva o dílo označovaná v tuto chvíli pracovně jako Smlouva
o dílo na provedení projektové přípravy
včetně inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“, a to
mezi společností Mlýnský ostrov s.r.o.

jako objednatelem a společností P.P. Architecs s.r.o., jako zhotovitelem.

RADA OBCE 13/22, 20.7.2022

RO schválila:
» Veřejnoprávní smlouvu č. 22/2022/VP
o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu obce Bílovice nad Svitavou na rok
2022. Příjemce dotace Sbor dobrovolných hasičů obce Bílovice nad Svitavou.
» Uznání dluhu a dohodu o splátkách
stavby lávky přes mlýnský náhon.
» Souhlasí se záměrem stavby dle předložené projektové dokumentace „Přístavba, nadstavba se změnou užívání
stavby – Reklamní fabrika s.r.o.“ st. 1877,
954/15, 954/17, se stavbou „Stavební
úpravy RD a přístavba garáže, Mezi cestami 932, a souhlasí se stavbou garáže
na hranici pozemku 480/116, který je ve
vlastnictví obce,
» s upraveným sjezdem v rámci stavby
„Nástavba, stavební úpravy budovy č.p.
287, Bílovice nad Svitavou“ dle předložené dokumentace.
RO bere na vědomí:
» zápis mediální komise ze dne 27.6.2022.

RADA OBCE 14/22, 17.8.2022
»

»
»

»

»

»

RO schválila:
Dobu nájmu na dobu určitou – od
01.07.2022 do 30.06.2029, pronájem
nebytových prostor Komenského 733,
nájemce SURGAL ambulance, s.r.o.
Podnájem bytu 7A v bytovém domě
Šebelova 750.
Smlouvu č. 05/585959, dodavatel: Vodárenská akciová společnost, předmět:
o dodávce pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, adresa místa: Tyršova 443.
Souhlas se stavbou „Bílovice n.S., p.č.
314/1, sm.NN,“ stavebník EG.D. a.s dle
předložené situace, dotčený pozemek
ve vlastnictví obce p.č. 318/16.
Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na výše
uvedenou stavbu.
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. BM-014330078632/001_ADS k pozemku p.č. 1210, 480/106 pro umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení
VN,NN a telekomunikační síť v rámci
stavby „Bílovice n.S., úprava TS Obřanská“ se záměrem stavby „Novostavba

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

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

ZÁPIS Č. 20/2018–2022
ZE DNE 13.06.2022
ZO schválilo program, zvolilo členy
návrhové komise, ověřovatele a určilo zapisovatelku, místostarosta přečetl zprávu
o činnosti rady obce, předseda finančního
výboru přednesl svou zprávu.
ZO neschválilo prodej parkovacího
stání, tj. pozemku p.č. 1181/256, o výměře

15 m2, za kupní cenu ve výši 120.000 Kč
na Polance.
ZO schválilo uzavření dodatku č. 1 ke
Směnné smlouvě a Dohodě o vypořádání sporného vlastnictví uzavřené dne
28.6.2021. Na radě obce se ponechává,
aby zřídila ve prospěch obce služebnost
plotu, jak to předpokládá schvalovaný
dodatek č. 1.
ZO bere na vědomí, že bude uzavřena
smlouva o dílo označovaná v tuto chvíli

rodinného domu v Bílovicích nad
Svitavou“, na p.č. 390/15, 390/17
dle předložené projektové dokumentace ke společnému územnímu
souhlasu a ohlášení zpracované Ing.
Alenou Zajíčkovou. Souhlasí s připojením na stávající vodovodní a kanalizační přípojku pro výše uvedenou
stavbu.
RO projednala:
» Žádost o úpravu majetkových poměrů spoluvlastněných pozemků obce
p.č. 712/1, 712/2.
Rada obce odkládá projednání na
další radu:
» Žádost o pronájem části pozemku
p.č. 958/3 u RD Havlíčkova 664 na
skladování palivového dřeva.
Napříč všemi radami schválila RO
2 ukončení a 3 nové pronájmy v bytech v domě se zvláštním určením,
Komenského 733
IVAN MICHALÍK,
MÍSTOSTAROSTA OBCE

pracovně jako Smlouva o dílo na provedení
projektové přípravy včetně inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace lokality Mlýnský
ostrov“, a to mezi společností Mlýnský ostrov s.r.o. jako objednatelem a společností
P.P. Architecs s.r.o. jako zhotovitelem. ZO
uděluje souhlas s peněžitým příplatkem
do vlastního kapitálu společnosti Mlýnský
ostrov s.r.o. v částce ve výši 1.960.000 Kč.
Příplatek bude převeden z účtu obce na
účet společnosti Mlýnský ostrov s.r.o.
ZO schválilo zprávu o přezkumu hospodaření obce Bílovice nad Svitavou za
rok 2021, závěrečný účet obce a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad. Schválilo i účetní uzávěrku.
ZO v souvislosti s přeměnou společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. ve formě odštěpením sloučením s nástupnickou společností Mlýnské byty s.r.o. schválilo souhlasy
a vzdání se práv společníka společnosti
Mlýnský ostrov s.r.o. a Mlýnské byty s.r.o.
zúčastněné na přeměně.
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ZO na základě hodnocení nabídek
schválilo dodavatele na akci „V 00605 –
Vybudování areálu na pumptrack – nové
vyhlášení“, společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., cena díla 4.166.971,96 Kč
bez DPH, záruční doba v délce 60 měsíců,
a k tomu smlouvu o dílo.
ZO schválilo vstup obce jako zakládajícího člena do Dobrovolného svazku obcí
KTS EKOLOGIE, zakládaného za účelem
společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství do praxe s cílem uspořit prostředky
a zefektivnit využití dotací. Obec Bílovice
nad Svitavou se stane členem Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE podpisem zakládající smlouvy, jejíž přílohou
jsou Stanovy Dobrovolného svazku obcí

KTS EKOLOGIE a splacením vstupního
členského příspěvku 50.000 Kč, na který
bude započítána úhrada za převod podílu
obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.
na Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE. Dále k tomu byly schváleny příslušné
smlouvy a starosta byl pověřen podpisem
zakládající listiny.
ZO v souladu se zákonem č. 85/1990
Sb. o právu petičním posoudilo obsah
petice podané pod č.j. 619/2022/BNS
a konstatuje, že dodá další velkoobjemový kontejner do oblasti Dolice, který bude
umístěn na ploše před fotbalovým hřištěm.
Kontejner byl 02.06.2022 objednán, doba
dodání nového kontejneru je 6–8 týdnů.
ZO schválilo na základě připomínek
a přání občanů změnu četnosti svozu

komunálního odpadu od rodinných domů
v Bílovicích nad Svitavou od 01.07.2022
1× za 2 týdny.

ZÁPIS Č. 21/2018–2022
ZE DNE 5.8.2022
Protože se jednalo o mimořádné zasedání, byl projednávaný a schválený jen
jeden bod, a to navýšení rozpočtu na akci
Pumptrack o 100.000 Kč na odvoz hlíny
a suti, což nebylo v původním rozpočtu
započítáno.
Na veřejném zasedání nebyl přítomen
žádný občan.
ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ

CO V ZÁPISE NEBYLO
Ve svých poznámkách ze zasedání, které se konalo 13.6.2022, jsem našla tyto
(dle mého názoru zajímavé) věci:
Ve zprávě finančního výboru zazněla
částka vynaložená na odpad a ekodvůr,
a to 4,7 milionů korun v roce 2021.
Obec získala dotaci cca 7 milionů na
novou hasičku.
V červenci by se mělo začít stavět
pumptrackové hřiště v prostoru naproti
benzinky. Jako dodavatel byla vybrána
firma Sportovní podlahy Zlín s.r.o. a cena
by měla být 4.166.972 Kč bez DPH. Záruku
dávají na 60 měsíců.
Pro zjednodušení řízení KTS Ekologie (ve
které má naše obec podíl) a pro zlepšení
přístupu k dotačním titulům na techniku
a podobně, vznikl nový právní subjekt
označený DSO KTS Ekologie. (DSO = dobrovolné sdružení obcí).
Na zasedání se projednávala petice za přemístění kontejneru v Dolicích. Starosta navrhl,
že místo přemístění se dodá další nový kontejner, který bude za 6 až 8 týdnů od zasedání umístěn vedle fotbalového hřiště. Přítomní
zástupci signatářů petice neměli námitky.
V bodech Různé a diskuse se probíraly
mimo jiné výsledky ankety k Door-to-door třídění odpadu. Na základě připomínek občanů
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(ale hlavně vzhledem k výsledku ankety,
která proběhla na internetu) se od 1.7.2022
bude i u rodinných domů svážet komunální
odpad každých 14 dnů, a ne pouze měsíčně. Náklady na likvidaci odpadu to zvýší cca
o 400 tisíc Kč ročně. Obec bude průběžně
vyhodnocovat efektivitu. Změny svozových
plánů je pro KTS z technologických důvodů
možné dělat jen v pololetí a v konci roku.
Náklady na likvidaci odpadu se nám částečně kompenzují platbami za vytříděné
odpady. V roce 2021 jsme takto získali
kolem 500 tisíc korun. Budeme-li třídit
víc, možná obec dostane takto zpět do
rozpočtu i víc peněz.
V diskusi bylo zmíněno, že zatím nemáme
nastavený systém třídění pro chatové oblasti.
Bylo znovu připomenuto, že do roku
2025 musíme mít 60 % separovaného odpadu, zatímco nyní jsme na 16 %. Nepříznivé procento třídění je do značné míry
zaviněno tím, že vše nebo většina věcí,
které se odevzdají do ekodvora, se ve statistikách bere jako komunální odpad. Do
diskuse se zapojila i přítomná zástupkyně
KTS Ekologie, která informovala, že KTS
hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit, například zajistit oddělení recyklovatelných
částí z velkoobjemového odpadu (nábytek

apod.). Není však snadné to technicky
a organizačně zajistit.
Přítomná občanka navrhovala, že by se
v ekodvoře mělo více hlídat, kdo tam odpad
vyváží, protože je pravděpodobně částečně
zneužíván cizími lidmi, a nám to kromě zvýšení nákladů ještě i zhoršuje statistiku. Starosta komentoval, že obsluha nemá právo
občany legitimovat a že když se o to snažila,
docházelo někdy k nepříjemným konfliktům.
Obec však zvažuje zavedení systému, při
kterém by se do ekodvora vjíždělo pouze
přes závoru se čtečkou, a naši občané by
dostali kódy, které by jim závoru otevíraly.
Tak by se vědělo, kdo a kolikrát do ekodvora něco odvážel. Toto by mohlo významně
eliminovat zneužívání našeho ekodvora cizími lidmi. Ale je to zatím pouze ve fázi úvah.
Diskuse občanů i některých zastupitelů k problematice odpadů a třídění byla
poměrně rozsáhlá. Doporučuji podívat
se na záznam zasedání v obecní televizi.
Pokud máte s Door-to-door systémem
nějaký problém, neváhejte se obrátit na
pana starostu, nejlépe osobně na úřadu
v úředních hodinách, bude se spolu s vámi
snažit hledat nějaké řešení.
Příští zasedání je plánováno na 12.9.2022.
JANA SKLÁDANKOVÁ

TÉMA

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Je to tu opět. Je to cítit ve vzduchu, ve vodě, šeptají to
listy ve větvích, lze to číst mezi řádky v redakčním sloupku
šéfredaktora i v úvodníku pana starosty. Naposledy jsme to
zažili před čtyřmi lety na podzim 2018. Ne, nebyly to žádné povodně, ani požáry, či jiné katastrofy. Nic zlověstného.

V Bílovicích nad Svitavou se volí celkem
patnáct obecních zastupitelů. Při těch posledních, v roce 2018, přišlo k volbám celkem 60,31 % voličů, tedy skoro přesně tři
lidé z pěti. Patnáct křesel bylo rozděleno
následně: Nový Směr získal 7 mandátů,
STAN 3, PRO Bílovice 2, KDU-ČSL 1, ODS
a sdružení nezávislých kandidátů 1, Volba
pro Budoucnost 1. Ani jedna kandidátka
tak nezískala nadpoloviční většinu, a bylo
tedy nutné spolupracovat a, jak věříme, ku
prospěchu obce. Výčet úspěchů ale necháme na jiné místo tohoto čísla.
Volební účast ve volbách 2018 (60,31 %)
byla vyšší než v roce 2014, kdy k urnám
dorazilo 52,92 % voličů, resp. platných
hlasů. Ovšem je nutno podotknout, že
volby v roce 2014 se potýkaly celorepublikově s velkým nezájmem – bereme-li
v potaz dlouhodobé statistiky a trendy
účasti v ČR.

Konaly se volby do zastupitelstva obce – je to čas očekávání změn, čas nadějí na změny, anebo čas na pokračování
a setrvání stávajícího zastoupení v řízení obce. Můžeme
(ne)měnit my – obyvatelé Bílovic, záleží jen na nás. Opět
jsou před námi komunální volby.

V roce 2014 se místní účast vyšplhala jen na 52,92 % (celorepublikově na
44,42 %). Výsledky v 2014 shrňme prostým výčtem úspěšných stran, kde Nový
směr získal 7 křesel, KDU-ČSL 2, Strana
zelených, Starostové a nezávislí také 2,
a poté po jednom křesle ODS, ČSSD, Volba pro budoucnost a Sdružení nestraníků.
O skladbě zastupitelstva pro roky
2010–2014 rozhodla necelá polovina
všech oprávněných voličů. K urnám se
dostavilo 59,75 % z nás (republikový průměr byl 48,48 %). Nový směr měl 6 míst,
ODS 3, KDU-ČSL 2, KSČM 2 a Sdružení
nestraníků 1.
Data a statistiky jsme brali z webu volby.cz zřizovaného Českým statistickým
úřadem. Uvádíme kandidátní listiny a přepočtená procenta platných hlasů.
Ve volbách do zastupitelstev obcí konaných 23.–24. září roku 2022 bude na výběr

z celkem šesti kandidátních listin. KDU-ČSL, Nový směr, Sdružení nezávislých
kandidátů pro Bílovice, SNOB – Sdružení
nezávislých občanů Bílovic, Starostové
a osobnosti pro Moravu a konečně VOLBA PRO BUDOUCNOST. Všechny kandidující jsme oslovili a dali jsme jim prostor
pro vlastní prezentaci. Všechny odpovědi,
které dorazily, jsme uveřejnili bez redakčních úprav.
Ve zkratce jsme zrekapitulovali poslední troje volby do obecního zastupitelstva.
Účast i vítězné strany a poměry hlasů. Teď
v září se bude rozhodovat opět. Dali jsme
prostor všem politickým stranám, hnutím
a uskupením, které podaly přihlášku a které se budou ucházet o vaše hlasy. My vám
nechceme a nebudeme psát, koho volit.
Ale věříme, že neuděláme chybu, pokud
vám předložíme více informací.
PETR ŠAFAŘÍK
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Rok

Účast v Bílovicích
nad Svitavou [%]

Celorepubliková
účast [%]

2018

60,31

47,34

2014

52,92

44,42

2010

59,75

48,48

2006

64,05

46,32

Výsledky voleb 2006

[%]

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

15,52

Za krásnější Bílovice n. Sv.

21,73

Nestraníci pro Moravu

6,65

Volba pro budoucnost

12,10

Občanská demokratická strana

21,13

Strana zelených

10,41

Koalice ČSSD, ČSNS 2005

6,66

Komunistická str.Čech a Moravy

6,17

Výsledky voleb 2010

[%]

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

14,60

Komunistická str.Čech a Moravy

5,37

NOVÝ SMĚR

[%]

Komunistická str.Čech a Moravy

3,50

VOLBA PRO BUDOUCNOST

7,51

Občanská demokratická strana

8,14

NOVÝ SMĚR

43,57

Str. zelených, STAROST. A NEZ.

12,73

„Sdružení nestraníků“

5,76

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

13,13

Česká str.sociálně demokrat.

8,62

Výsledky voleb 2018

[%]

ODS a sdružení NK

9,27

NOVÝ SMĚR

39,12

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10,65

VOLBA PRO BUDOUCNOST

6,51

Starostové a osobn. pro Moravu

5,50

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

16,66

PRO Bílovice

12,24

25,56

23.–24.
ZÁŘÍ 2022
VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA OBCE

„Sdružení nestraníků“

7,39

„VOLBA PRO BUDOUCNOST“

15,54

Občanská demokratická strana

20,42

Česká str.sociálně demokrat.

11,08

Foto: Freepik.com

Výsledky voleb 2014
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1.

KDU-ČSL zůstává volbou pro všechny
generace. Na naší kandidátce KDU-ČSL
jsou lidé vzdělaní, zkušení v různých oblastech pracovních i zájmových, napříč
věkovým spektrem. Většina kandidátů
je aktivně zapojena do činnosti místních spolků, které jsou páteří kulturního a sportovního života v obci. Ne vždy
můžeme vyhovět všem, ale body našeho
programu se týkají konkrétních potřeb
občanů a jsou opřeny o tradiční hodnoty,
kterých se držíme. Myslíme v první řadě
na rodiny občanů, chceme podpořit rozvoj sociálního bydlení, nejen pro maminky s kočárky zlepšit stav chodníků nebo

vybudovat nové a také zlepšit bezpečnost v obci tak, aby mohli s klidným srdcem své děti posílat samostatně za kamarády, do školy či kroužků. Rádi bychom
také rozšířili možnosti sportovního vyžití
v obci a podpořili sportovní organizace
motivujícími dotačními výzvami k rozšíření jejich činnosti.
Rozvoj lze jen stěží zastavit, proto
chceme pracovat na smysluplném plánu
rozvoje obce tak, aby i náročnější projekty (např. vyžadující financování i mimo
vypsané dotační výzvy) mohly být v rozumném čase realizovány. K tomu vidíme
jako velmi důležité seznamovat s plánovanými změnami či novinkami všechny
občany, zkrátka zlepšit komunikaci obce
k občanům a lépe naslouchat jejich názorům (pravidelné ankety, větší zapojení občanů do života obce). I občané „za
řekou“ by měli mít slušné silnice, chodníky a např. i veřejné osvětlení. Chceme
intenzivně podpořit a následně důsledně

dohlédnout na rozumné a kvalitní provedení průtahu obcí plánované krajem. A to,
co již obec vlastní, respektive vybudovala, je potřeba lépe udržovat, nestavět jen
nová dětská hřiště, opravy dělat kvalitně
a omezit ničení obecního majetku (kamerový nebo osobní dohled tam, kde je
potřeba). Využít možností částečné energetické soběstačnosti obce a připravit se
i na komunitní energetiku, kdy by občané
mohli značně ušetřit na vlastní spotřebě
(pokrytí vlastní obecní spotřeby, mlýnská
elektrárna, využití vlastní dřevní hmoty
pro vytápění, fotovoltaické systémy na
obecní střechy atd.).
Komunální volby nejsou o politikaření,
ale o práci pro Vás – pro veřejnost, občany Bílovic nad Svitavou. Přijďte k volbám,
je to jedinečná možnost rozhodnout, kdo
bude mít příležitost reprezentovat Vaši
vůli pro kvalitu života v naší obci.
ZA MO KDU-ČSL PAVEL FRKAL

Máme vizi, máme zkušenosti, máme
kompetentní a aktivní lidi, kteří chtějí
pracovat pro obec. VOLTE NOVÝ SMĚR!

2.
www.novy-smer.cz
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3.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ PRO BÍLOVICE

Rád bych Vám stručně představil naše
sdružení nezávislých kandidátů pro Bílovice. Jsem velmi hrdý na to, že se povedlo vybrat patnáct kandidátů, kteří mají
dlouhodobý a vřelý vztah k naší obci.
Všichni o Bílovicích přemýšlíme jako o své
srdeční záležitosti a budeme potěšení,
pokud se budeme moct podílet na řízení
obce v zastupitelstvu.
Kandidovat budeme pod číslem tři,
a pokud se rozhodnete nás podpořit,
budeme se ze všech sil snažit pro naši
krásnou obec pracovat dle nejlepšího
svědomí a vědomí.

4.

V současném zastupitelstvu jsme byli
ve složení Petr Drábek, Libor Žanda,
Martin Vozka, Dušan Lázniček, a věřím
tomu, že jsme přinesli spoustu zajímavých podnětů a věcně jsme připomínkovali návrhy ostatních zastupitelů. Další
naši kandidáti pracovali pro obec v komisích obce a sdruženích podporujících
život v obci.
Rádi bychom v práci pokračovali i v dalším volebním období. Jako nosné body
naší kandidatury jsme vybrali tato témata, ale nápadů máme samozřejmě
spoustu dalších.

VOLBA PRO BUDOUCNOST

Již čtvrté volební období pracuje v naší
obci sdružení nezávislých kandidátů
VOLBA PRO BUDOUCNOST, především
prostřednictvím komise zdravotní a sociální. V minulém volebním období se nám
podařilo zajistit nebo podpořit tyto akce:
Rozvoj obce – rekonstrukce lávky přes
řeku Svitavu, zřízení minibusu.
Čistota v obci, zeleň, údržbu zeleně ve
středu obce provádí od letošního roku
paní Eva Putnová, kterou jsme zajistili.
Program pro seniory, byli jsme nápomocni při zřízení bezplatné právní poradny pro
seniory, hrazené z rozpočtu obce. Pořádáme posezení pro seniory s programem

a občerstvením, zájezdy, návštěvy divadel za zvýhodněné vstupné a s dopravou
zdarma. Komise zdravotní a sociální také
zajišťuje gratulace k životnímu jubileu k 80,
85, 90 a více letům. Oslavenci obdrží blahopřání a poukázky na nákup v místní lékárně a prodejně potravin. Navštěvujeme
s gratulací i bývalé spoluobčany, kteří žijí
v domovech seniorů mimo naši obec, zasíláme přání k Vánocům.
Spolková činnost v obci, podporujeme
rehabilitační cvičení a turistický klub seniorů, SOKOL, sbor dobrovolných hasičů,
divadelní soubor BOTA, dětský folklorní soubor Bystrouška, rodinné centrum

5.

HNUTÍ STAROSTOVÉ
A OSOBNOSTI PRO MORAVU
Vážení spoluobčané, ve svém krátkém
předvolebním článku Vám chci připomenout, že politické hnutí „Starostové
a osobnosti pro Moravu“ se opět uchází
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o přízeň voličů ve volebním období 2022
až 2026.
Cílem našeho hnutí „Starostové a osobnosti pro Moravu“ v rámci obce Bílovice nad

» Infrastruktura (oprava cest a chodníků,
vysokorychlostní internet, revitalizace
Husince atp.).
» Energetická soběstačnost obce (solární panely na školu, školku a další obecní budovy).
» Rozsáhlá přístavba školy – přes dotační titul (v roce 2010 bylo méně než
300 žáků, nyní 600, a budovy, tělocvična
a jídelna kriticky nedostačují).
» Územní plán – nastavení podmínek
územního plánu tak, aby bylo zabezpečeno, že výstavba bude zahrnovat
i infrastrukturu potřebnou pro kvalitní život v obci – silnice, škola, školka, služby
a také pohlídat, aby se Bílovice dále nerozšiřovaly mimo současný územní plán.
Za Sdružení nezávislých kandidátů
LIBOR ŽANDA, ŘEDITEL ZŠ

Žirafa atd. Z důvodu epidemiologických
opatření jsme ale nemohli uskutečnit
plánovanou spolupráci se zahraničními
spolky.
Členky komise sociální a zdravotní se
starají o údržbu čtyř obecních hrobů na
místním hřbitově i o hrob MUDr. Nikolaje
Nikolského v Brně.
Volební program na příští období, budeme pokračovat v naší započaté práci
a dále ji rozvíjet. Chceme se také snažit
o propojení spolupráce mezi starší a mladou generací, společnou tvůrčí činnost,
která vede ke vzájemnému obohacení.
O přízeň voličů se ucházíme, stejně jako
v minulém období, pod číslem 4. Děkujeme za Vaši podporu a účast ve volbách.
Jménem kandidátů
RNDR. TAŤANA SOUČKOVÁ

Svitavou je obecně zlepšení života našich
občanů s finančním ulehčením v těchto
nelehkých časech. Obec za posledních 30
let doznala nebývalého rozmachu, který
historie Bílovic ještě nikdy nezaznamenala
a nepamatuje. Na jedné straně je to dobré,
na straně druhé to přináší i hodně problémů. Určitě naše sdružení nechce podporovat živelnou výstavbu, která likviduje ráz
obce, stejně tak, jako to v minulosti udělala

paneláková výstavba ve městech. Chceme
se podílet na citlivém zabezpečení územního rozvoje, a hlavně vzhledu obce. Naše
sdružení chce podporovat všechny snahy
o přírodní vzhled obce, jinými slovy, rozšiřování zelených zatravněných ploch a výsadby rozmanitých stromů všude, kde je to
jen trochu možné. S hrůzou jsme sledovali
vykácení zeleně kolem železničního koridoru, který v rámci tzv. bezpečnosti železniční
dopravy vzal za své. Za celý svůj život si
nepamatuji, že by pád stromu do kolejiště
z této aglomerace byl důvodem železniční
havárie. Proto cesta ozelenění prostředí se
nám jeví jako nejvíce prospěšná pro trvalé
bydlení občanů a jejich zdraví. Ať je alespoň
trošku náhradou za zničenou zeleň kolem
tratě, kterou čím dál více potřebujeme pro
zachování zdravého života.
V minulé době zastupitelstvo obce zakoupilo teritorium s pracovním názvem Mlýn Bílovice nad Svitavou. Naše hnutí s nastupujícím volebním obdobím se bude snažit o jeho
přestavění a dokončení coby oddechové
a zábavní zóny pro potřeby našich občanů,
spolu s rozšířením komunikace směrem na
Adamov do odpovídacích rozměrů. Dále by
to mělo být vybudování říčních lázní v této
aglomeraci. Plně podporujeme záměr, aby
toto chátrající území bylo přebudováno
a plně reprezentovalo naši obec.

Josef Zavadil, lídr kandidátky

Naše sdružení mělo také v minulém volebním programu vybudování nové multifunkční budovy ve středu obce, která by
měla sloužit pro Sbor dobrovolných hasičů. Jsme rádi, že tento záměr byl uskutečněn a je těsně před dokončením. Hasiči
budou mít po 100 letech novou budovu,
kterou si právem zaslouží. Měl jsem tu čest
je v letech 1999–2005 reprezentovat coby
starosta. Nová hasička nemalou měrou
přispěje pro výchovu další hasičské generace. Oddíl mladých hasičů, který vede

6.

SNOB – SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH OBČANŮ BÍLOVIC
V nadcházejících volbách kandidují
pořád ta stejná jména, ať už ve starém,
nebo v novém kabátě. My, SNOB – Sdružení nezávislých občanů Bílovic, jsme
prakticky jediným novým kandidujícím
subjektem. Naše uskupení je jiné v tom,
že v něm vystupují především mladí lidé,
a to přitom všichni rodilí Bílovčáci. Naším
hlavním impulzem kandidovat jsou některé stále přehlížené problémy v obci,
které se neřeší, nebo přinejmenším se
řeší velice povrchně.
Náš program se ale nezabývá jenom
těmito body, ale nabízí i některé zcela

nové myšlenky, které si od nás již některé
další kandidující subjekty stihly bohužel
vypůjčit. Zde můžeme uvést na ukázku
výňatek z textu našeho programu:
Jednou z našich absolutních priorit
je konečné dokončení oprav a dodělání
všech silnic, cest, zkratek a chodníků,
a to i na opomíjených místech naší obce
jako například za lávkou, kde se na toto
téma dělá poměrně málo. Také chceme
zabránit hrozící masivní developerské
výstavbě na orné půdě v okolí obce, nejenom kvůli ochraně samotné půdy, ale
i zachování výhledu na ikonické Hády

paní Gabriela Kořínková, členka našeho
volebního uskupení, je velmi úspěšnou
mládežnickou organizací v rámci obce.
Jsme za to rádi a tyto aktivity budeme
podporovat. My hasiči si určitě zasloužíme
vychovat kvalitní nástupce.
Další, čeho bychom chtěli dosáhnout
a podporovat ve volebním období 2022–
2026 je vyvěšování moravské vlajky v naší
obci při příležitosti státních svátků, dokončení renovace lávky přes řeku Svitavu, znovuzřízení pořádkové komise, pokud to bude legislativně možné, zřízení obecního griloviště pro
potřeby občanů Bílovic na vhodném místě.
Mezi našimi kandidáty jsou občané
Bílovic se zkušenostmi práce v obecním
zastupitelstvu a jeho komisích. Své kvality někteří dokázali v letech 2002–2022
dobrým a rozumným řízením chodu obce
a jejího hospodaření se státními penězi.
I v dalších letech chceme hospodařit s rozumem. Našim cílem je aktivně využívat
možné dotace od Jihomoravského kraje,
ze státních a evropských fondů.
Taktéž přejeme všem našim občanům
pevné zdraví a chuť se účastnit všeho dění
v naší obci a těchto komunálních voleb.
JOSEF ZAVADIL

lídr kandidátky Starostové
a osobnosti pro Moravu

a Brno. Dále v době nastupující energetické krize by obec minimálně měla
vést dialog na toto téma s občany, a to
ne pouze co se týče šetření v oblasti infrastruktury pod obecní správou,
ale dokonce i o výrobě. A to všechno
s vazbami na ekologii a na její téma zde
obecně. Důležitá je taky podpora napříč
všemi zájmovými a sociálními skupinami
napříč obcí, ať už jde o sportovce a investice do sportovišť, pejskaře a možnosti výběhu pro jejich miláčky, ale taky
místní seniory, maminky s dětmi, podnikatele a další.
Více informací o našem sdružení naleznete na snob-bilovice.cz, nebo na
sociálních sítích. Chceme, aby Bílovice
nebyly nejenom nejlepší, ale nejvíc nejlepší místo pro život.
ZA SNOB ALEŠ AULEHLA
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ŠKOLA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Vážení čtenáři, určitě jste si všimli,
že před prázdninami a během prázdnin
probíhaly ve škole rozsáhlé rekonstrukce. Zatímco si děti užívaly dní volna, někteří pracovníci školy měli mnoho práce
navíc. Vzhledem k současné situaci ve
stavebnictví jsme se potýkali s mnoha
překážkami a zdrženími, ale doufáme,
že v době vydání zpravodaje už bude
vše ukončeno.

CO VŠECHNO JSME STIHLI?
Škola září novou fasádou a kolem celé
školy byla vybudována drenáž. Vyměnilo

se třicet střešních oken, nová okna má
také jídelna a tělocvična. Na staré budově (do ulice Komenského) je vyměněná
střecha, na jejíž havarijní stav upozorňoval pan ředitel Bohumil Kousalík již v roce
1996. Pod novou střechou vznikly nové
skladovací prostory pro učební pomůcky.
Ve vnitřních prostorách postupně rekonstruujeme kabinety učitelů. Díky nové
střeše na staré budově konečně můžeme naplánovat rekonstrukci jednotlivých
tříd. Máme v plánu provést každý rok
kompletní přestavbu tří tříd (elektřina,
odpady, omítky atd.)

Naši cvičnou kuchyňku díky sponzorské
nabídce čeká nový nábytek a spotřebiče.
Díky sponzorskému daru máme také
ve třídách moderní židle a katedry pro
učitele. Sponzorům z řad rodičů srdečně děkujeme.
Jsme rádi, že naše nové multifunkční
hřiště mohlo přes prázdniny sloužit k relaxaci i vzdělávání dětí. Hřiště bylo nejen
využívané veřejností, ale hojně je využívaly i děti účastnící se English campu
a dalších příměstských táborů.

Vnitroblok školy s novým hřištěm a novou
fasádou na budovách školy je již dokončen,
foto 1. 9. 2022 Pavel Kováč

HOJNOST V NÁS
Bylinková
zastavení
s Lenkou
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Na nové fasádě z čelního pohledu se
ještě pracuje, foto 1. 9. 2022 Pavel Kováč

Už velmi brzy nastane okamžik podzimní rovnodennosti, kterou si lidstvo
odnepaměti spojuje s vyrovnaností
a hojností. Přichází rovnováha mezi
dnem a nocí, mezi vnějším a vnitřním
světem. Cítíme vděčnost za úrodu, ale
zároveň víme, že se nezadržitelně blíží
její konec. S ubývajícím světlem se pak
postupně obracíme dovnitř, do svého
nitra, do duše. Nastává čas sklidit, co
jsme zaseli, přijmout odměnu a také

poděkovat za plody a hojnost, kterých
se nám dostalo.
Napadá mne, všimli jste si také, jak
je dnešní doba plná nabídek seminářů, webinářů i online kurzů na téma
„hojnost“? Jak si hojnost přitáhnout,
jak ji mít, jak si ji udržet. Jak zjistit,
kde ta hojnost vězí a kdy už tu konečně bude. A také finanční hojnost
skloňovaná ve všech pádech… a za
to jsme ochotni si často pěkně připlatit. Zdá se, že je to téma, které nás
nenechává v klidu.
Přitom si každý z nás pod tím slovem
představí něco jiného. S mnoha tématy
v životě je to vlastně tak. A jak se nám

V BÍLOVICKÉ ŠKOLE SE BUDE
VZDĚLÁVAT VÍCE NEŽ 600 ŽÁKŮ
První školní den v září oznamují ředitelé škol v rychlém hlášení počty žáků,
kteří se budou v dané škole v průběhu
nového školního roku vzdělávat. Základní
škola v Bílovicích nad Svitavou odeslala
na Krajský úřad (odbor školství) v Brně
tyto údaje:
Počet žáků celkem 601, včetně přípravné třídy (17) a žáků z Ukrajiny
(13), celkový nárůst proti 30.6.2022
+ 14 žáků.

Počet pedagogických pracovníků
(učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga + školní psycholožka a dvě
speciální pedagožky – školní poradenské pracoviště) – celkem 60.

Počet správních zaměstnanců zajišťujících chod školy (hospodářka
školy, školník, správce tělocvičny,
úklid, vrátnice, školní jídelna, vedoucí kuchyně) – celkem 20.
Ano, čtete správně, jsou to nejvyšší počty žáků i pracovníků školy v celé historii
bílovického školství.
Za vedení školy
MGR. LIBOR ŽANDA,
MGR. TAMARA SPOUSTOVÁ

svět s přibývajícím věkem a všemožnými změnami otevírá z více úrovní a úhlů,

NOVINKY V ŽIRAFĚ

Končí léto, čas pohody, volných chvil
a nevšedních zážitků. Vbrzku se opět
všichni vrátíme do reality běžných dnů,
které si ovšem můžeme v mnohém
zpříjemnit.
A právě k tomu vám může posloužit
široká nabídka kurzů pro děti i dospělé
v našem rodinném centru Žirafa. V uplynulých měsících jsme intenzivně pracovali
na tom, abychom vám s příchodem dalšího školního roku mohli opět nabídnout
něco nového.
Maminky s prcky se tak mohou těšit na
nové kroužky s kulinářským, tanečním či
logopedickým zaměřením. V rozvrhu se
také objeví staronový kroužek Mama music s hravým přídechem hudby spojené
s angličtinou. Pro větší děti jsme připravili
divadelní kurz Pinokio, nově se v nabídce
objeví také Muzicírování. No a novinkami
se to v rozvrhu hemží i v kategorii aktivit
pro dospělé. V dopoledních hodinách
mohou rodiče osvěžit své konverzační
schopnosti anglického jazyka, a dokonce jim k tomu pohlídáme i jejich ratolesti.
Podvečer je možnost přihlásit se na odborněji zaměřený kurz Business english.
A v rámci pohybových aktivit můžete kromě již oblíbené a hojně využívané power
jógy nově vyzkoušet také klidovější Relax
jógu a v nabídce zůstává Ashtanga jóga
s ukrajinským lektorem.

Většina ostatních kroužků, na které
jste byli zvyklí z minulého pololetí, zůstává také v nabídce, tak věříme, že si
u nás opravdu vybere každý podle svého
gusta. Nadále pokračuje i možnost využít
řadu odborných poradenství – právní, kariérové, psychologické, výchovné a sociální. Neváhejte nás kontaktovat a zeptat
se na podrobnosti.
Veškeré bližší informace ke kroužkům
a přihlašování najdete v záložce Rozvrh
na našem webu www.zirafa-bilovice.cz.
Další novinkou, která by měla být dokončena během letošního podzimu, je
nová přírodní učebna na zahradě komunitního centra, na které se již v průběhu
prázdnin začalo intenzivně pracovat.
Bude sloužit nejen pro realizaci kroužků
a aktivit během teplých měsíců, ale také
jako příjemné zastřešené útočiště pro
návštěvníky zahrady.
Je se tedy určitě na co těšit. Na začátek nového pololetí i další podzimní měsíce pro vás a vaše děti opět chystáme
řadu zajímavých aktivit, kulturu, zábavu,
vzdělávání i již tradiční akce, které se
ustálily v naší nabídce.
Přejeme vám úspěšný vstup do nového
školního roku a moc se těšíme na vzájemná setkávání u nás v Žirafě.

významy se nám navíc v čase proměňují.
Slovo zdraví pro nás v roli rodičů není tím
stejným pojmem jako když jsme byli dětmi.
Láska na prahu padesátky má jiný dosah
než v období dospívání. A stejně tak i hojnost může mít mnoho podob.
Lidé mají častokrát mnohá přání. Některá jen v srdci tiše šeptají, že mohou ještě
počkat. Ale některá jsou silnější a derou
se na povrch. A člověk má někdy pocit, že
ta pravá hojnost přijde teprve tehdy, až
budou všechna přání naplněna.
Ale je možné, že to tu vlastně všechno
už je. A je jen na nás, zda dokážeme tu
hojnost, které se nám právě teď dostává,
naplno žít a prožít. Možná totiž jen ona

čeká na nás. Až ji objevíme. Až si jí
všimneme…
Jablka jako vzpomínka na podzimní
úrodu. Sklenice s malinovou marmeládou a sušená třezalka ve špajzce.
Bosé nohy v trávě a voda, která ještě
stále umí zpívat. A taky horký chleba
z pekárny. Kopřivový čaj s medem,
projevená vděčnost. Rodina u společného stolu…

IVANA NOVOTNÁ

koordinátorka rodinného centra

A jaká je ta Vaše hojnost?
Kéž se Vám jí dostává mírou vrchovatou,
to Vám ze srdce přeje
LENKA ŠICNEROVÁ

bylinkalenka.cz
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MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY
NA MISTROVSTVÍ
EVROPY V KARATE

Poslední červencový týden se zástupci
naší obce zúčastnili dlouho odkládaného
Mistrovství Evropy organizace Shotokan Karate-Do International Federation
(SKIF). V holandském městečku s-Hertogenbosh bojovalo 7 závodníků sportovního klubu KODOKAI společně s dalšími
58 reprezentanty České republiky o titul mistra Evropy v různých kategoriích.
V konkurenci 22 států a 680 závodníků
získala Česká republika 3 zlaté, 3 stříbrné
a 10 bronzových medailí, čímž se zařadila
na 10. místo celkového žebříčku.
Reprezentanti sportovního klubu KODOKAI, který působí v naši obci na základní škole, přispěli do celkové bilance
jednou stříbrnou a třemi bronzovými medailemi. Trenér Vít Štencel vybojoval titul
vicemistra Evropy v kategorii kumite (volný zápas), Matyáš Konopčík získal dvakrát bronz v kategorii kata (sestava) starších žáků v jednotlivcích a týmech, Tomáš
Slabý získal bronz v kategorii kumite
týmů dorostenců. Ostatní se v konkurenci

Český reprezentační tým na Mistrovství
Evropy Karate 2022, archiv autora
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evropského karate rovněž dobře zapsali
a předvedli vynikající výkony.
Zeptali jsme se jednotlivých členů
výpravy na jejich dojmy z evropského
šampionátu

MATYÁŠ KONOPČÍK

3. místo Kata jednotlivci 12–13 let,
3. místo Kata tým 12–13 let
„Bylo to super, atmosféra velkých závodů je vždy něco zvláštního. Je bezva potkat závodníky z různých zemí a vidět, jak
se připravují u nich. A získat na takovém
závodě medaili je pak hrozně fajn pocit.
Moc děkuji hlavně trenérům, že nás dostali
až sem, a že je to s námi baví, tak jako nás
to baví s nimi.“

TOMÁŠ SLABÝ

3. místo Kumite tým 14–15 let
„Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme se tam měli vážně skvěle. Na
hale i mimo vládla silná pozitivní atmosféra
a já osobně jsem si to tam moc užil. Je to

poprvé, co jsem se na závody takového
rozsahu podíval, a stálo to za to.“

NATÁLIE KELLEROVÁ
Kata, Kumite 14–15 let

“Mistrovství Evropy jsem se zúčastnila poprvé. Jsem ráda, že jsem se mohla porovnat
s těmi nejlepšími závodnicemi z Evropy a vyzkoušet si tak velkou zápasovou nervozitu.
Bavilo mě pozorovat ostatní závodníky, jejich
taktiku a sbírat tak nové zkušenosti. V českém týmu byla skvělá atmosféra a z celého
šampionátu mám dobrý pocit a velký zážitek. Velmi jsem si to užila. Moc děkuji svému
trenérovi za vše, co mě naučil.”

NATÁLIE ŠTENCLOVÁ
Kata 14–15 let

“Moje dojmy jsou téměř nepopsatelné.
Byly vlny, kdy jsem byla nervózní a měla
jsem strach, avšak to se hned překlopilo ve
štěstí z výkonu. Ano, možná jsem nic nevyhrála, ale dostat se až do semifinále byl
můj osobní úspěch. Díky mistrovství jsem
nejen dostala motivaci se dále zlepšovat,
ale taky jsem poznala spoustu nových přátel, se kterými jsem si mohla sdělovat své
pocity ohledně stresu před a po závodech.
Jsem ráda, že jsem měla možnost jet na
tuto výpravu a tím se motivovat k dalším
osobním úspěchům. Prostě WOW.”

KRISTÝNA SUCHYŇOVÁ
Kata 14–15 let

“Nadchlo mě, že všichni z reprezentantů společně podporovali ostatní závodníky

PŘESPOLNÍ
ČÍTÁRNA

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

KANICE

Kumite týmy 14–15 let 1. Rumunsko,
2. Maďarsko, 3. Česká republika (Slabý,
Kubíni, Sobek, Dočkal), archiv autora

tak, že pak někteří skoro nemohli mluvit.
Organizace za mě nebyla špatná, ale s rozhodčími jsem mnohokrát nesouhlasila. Jsem
spokojená jak s výsledky ostatních z naší
reprezentace, tak s mým. Sayonara (závěrečnou) párty jsem si opravdu užila. Poznala
jsem novou zemi a moc jsem si ji oblíbila.”

ANETTA SVÁNOVSKÁ
Kata, Kumite 16–17 let

„Velkých závodů, jako byly tyto, jsem se
účastnila poprvé. Nevím, co jsem čekala,
ale bylo to úžasné. Atmosféra na stadionu
je těžko popsatelná. Tolik různých národů,
co vlastními pokřiky povzbuzovaly své závodníky... Úplně to člověka pohltilo. Ještě
úžasnější zážitek byl, když jsem stála na
tatami a poslouchala, jak mě nebo tým
naše výprava podporuje. Jediná chybička
byla, že Holanďanům zamlčeli existenci
monitorů s body a časomírou. Jsem moc
ráda, že jsem mohla být součástí této reprezentace. A být jeden z fanoušků pro
naše závodníky, trenéry a přátele.“

VÍT ŠTENCEL

2. místo Kumite Masters 45–49 let
"Úžasná atmosféra celého reprezentačního týmu ve mně zanechala nádhernou
vzpomínku. S respektem obdivuji výkony
všech našich svěřenců, kteří ukázali, že
jsou na vysoké technické, fyzické a psychické úrovni. Poděkování patří trenérům,
závodníkům a rodičům. Rovněž jsem rád,
že ještě mohu svým příkladem motivovat nejen děti, ale také dospělé sportovce. Sportovat a také soutěžit lze téměř

v jakémkoliv věku. Vždyť nejstaršímu
účastníkovi bylo přes 80 let. Je toho ještě
mnoho před námi.”
Skvělé výsledky nepřichází jen tak náhodou. Za všemi úspěchy je obrovská
píle, odříkání a nasazení bez ohledu na
pandemii, prázdniny či dovolenou. Všichni závodníci dlouhodobě šplhají na vrchol
svého sportovního úspěchu a postupně
se prosazují od krajské k republikové až
po mezinárodní úroveň.
Všem účastníkům děkujeme nejen za
skvělou reprezentaci České republiky, ale
také za reprezentaci sportovního klubu
a naší obce. Další výzvou jsou medailové
úspěchy na soutěžích olympijské organizace karate a v roce 2024 boj o titul mistra
světa SKIF v japonském Tokiu.
VÍT ŠTENCEL

sportovní klub karate
KODOKAI BRNO, www.kodokai.cz
Zleva 3. místo Matyáš Konopčík,
2. místo Vít Štenecl, archiv autora

Kanické listy č. 2/2022 přinášejí informaci o biřmování, které se konalo v bílovickém kostele dne 24. dubna 2022,
a které vykonal biskup Pavel Konzbul.
Rovněž je uveřejněn rozhovor se dvěma uprchlicemi z Ukrajiny, které nalezly
v Kanicích útočiště. V dalším článku je
vzpomenut vyhlášený kameník Jan Křivonožka. Pravidelná rubrika tipy k výletu
nyní nabízí okruh z Hostěnic ke zřícenině
hradu Vildenberk a Žalmanovu kameni.

BABICE
Letní babický zpravodaj přináší rozhovor se zdejším občanem horolezcem
a mistrem sportu Sylvou Tallou, který mj.
vzpomíná na své expedice v Grónsku,
výstupy v Himalájích a život v Kanadě.
Svoji činnost obnovili babičtí ochotníci
a na podzim se můžeme těšit na premiéru klasické komedie Sluha dvou pánů.
Babičtí sokolové pokračují v tradici memoriálu RNDr. Rudolfa Burkhardta po
Moravském krasu, přičemž jeho 47. ročník se konal 28. května 2022. Upozornit
lze též na publikaci výjimečné fotografie, na které jsou z Babic vidět Alpy.

OCHOZ
Ochozský zpravodaj č. 2/2022 hodnotí nový systém odpadů door-to-door,
které je zjevně v Ochozi podobně silným
tématem jako v Bílovicích. O ochozských
hasičích hovoří velitel zdejšího družstva
Franišek Šlof. Za pozornost stojí článek
o Archivu bezpečnostních složek situovaném v lesích nad Kanicemi, včetně
historie budovy, nabídky pro badatele
a možnosti návštěv pro veřejnost. Archiv
spravuje cca 17 km dokumentů.
VYBRAL A ZPRACOVAL JAN LATA
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BÍLOVIČTÍ HASIČI
A AUTOSTROJ

3. DÍL Z HISTORIE BÍLOVICKÝCH HASIČŮ
Poté, co se hasičům podařilo otevřít
v roce 1924 hasičskou zbrojnici, začali
usilovat o pořízení hasičského automobilu (nazývaného dobovým pojmem „autostroj“), který by nahradil dosavadní koněspřežnou stříkačku. Klíčový byl v tomto
směru finanční příspěvek od obce, zastupitelstvo se po určitých diskusích v roce
1925 usneslo, že podpoří koupi stříkačky
v částce do 83.000 Kč s tím, že obec
bude ročně splácet částku 5.000 Kč.
V listopadu 1926 byly pozvány do Bílovic
k hasičskému cvičení sbory, které již byly
vybaveny automobily, přičemž přijelo šest
strojů: „Veškeré výkony byly sledovány
četným obecenstvem, které jevilo o autostříkačky velký zájem a mnozí občané
byli dokonce toho náhledu, že si náš sbor
některý z předvedených strojů ponechá.“
Hasiči se rovněž vypravili na exkurzi do
sboru v Husovicích, jakož i do Brna, kde
navštívili jak český, tak německý sbor: „Po
velmi zajímavé a poučné prohlídce na radnici nás vede br. Bartoš ku sboru německých dobrov. hasičů. I zde jsme byli vlídně
uvítáni a s ochotou nám bylo vše vysvětleno. Němečtí dobrovolníci mají tři stroje.
(...) Pozoruhodné jest, že při poplachu se
v těchto místnostech samočinně otevrou
dvoje dveře. Také zde bylo viděti na všem
a všude pečlivou čistotu.“
Následujícího roku byl od firmy Hrček
a Neugebauer z Králova Pole zakoupen autostroj zn. Waltr a dne 14. srpna 1927 byl
slavnostně předán do užívání. Nadšení bylo
nezměrné, jak je mj. hezky patrné ze zápisu
o jízdě do Olomouce, kde se konala hasičská akademie: „V 11 hod. dopoledne jsme
vyjeli z Brna za pochmurného počasí přes
Židenice, na Vyškov, Prostějov a Olomouc,
kam jsme před 1 hod. polední dojeli. Jízda šla velmi hladce bez jakékoliv poruchy
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– místy jel stroj rychlostí až 80 km. Odečítáme-li zajížďku přes Židenice a Líšeň a 2
krátké zastávky, dojeli jsme za 1 ½ hodiny
do Olomouce – což jest zajisté krásný výkon stroje při tak měnivém terénu.“ Nový
stroj umožnil racionálnější rozvržení práce
a vedl ke stanovení pravidel, která se zjevně ne vždy dodržovala: „po poplachovém
vytroubení se nebude se strojem dlouho
čekati, neboť stačí pro obsluhu 8 mužů. Aby
každý bratr se dostal ke stroji a neběžel
ke skladišti zbytečně, kdy stroj by byl již
případně odjetý, bylo členstvo rozděleno
na 3 pohotovostní čety, které budou míti
střídavě po 1 týdnu pohotovost. (...) Při jakékoliv vyjížďce autem musí mužstvo na stroji
zachovati naprostý klid a zdržeti se zbytečného vyvolávání a různých poznámek. Při
jízdě autem kamkoliv nebo odkudkoliv nesmí na stroji seděti anebo státi žádná civilní
osoba, tedy nehasiči anebo dokonce děti.“
(podtrženo přímo v kronice). Autostroj byl

pochopitelně mimořádně zajímavý pro nejrůznější kutily, což vedlo k následujícímu
pravidlu usnesenému v roce 1929: „Starosta dále žádá přítomné bratry o návrh
by nikdo z bratří mimo náčelníka a šoféra
se nepouštěl do různých spravování neb
zjišťování nějaké poruchy na motoru, jen ti
dva jsou za to zodpovědni a nikdo druhý
by se v tom nehrabal.“
Z kroniky se dozvídáme, že začátkem
30. let byly v obci vedle hasičského vozu
jen čtyři soukromá auta. V roce 1936 ujelo
auto 498 kilometrů a koupeno bylo 142 l
benzinu a 20 l oleje. Autostroj jezdil nejen k požárům, ale sloužil i jako provizorní
sanitka, přičemž za takovou službu bylo
dobrým zvykem poskytnutí daru: „Br. starosta sděluje, že obdržel od p. Nečase
hostins. zde obnos 100 Kč za převoz jeho
syna do nemocnice.“ Nebylo však přípustné, aby se takový dar vynucoval předem
a podobná praxe brněnských českých
hasičů (z roku 1925) vzbudila pobouření:
„Br. náčelník odsuzuje jednání české záchranné stanice v Brně (složky to našeho
dobrovolného hasičstva) ve vážném případě převezení pana Procházky, kdy byli
voláni telefonicky a tito odpověděli docela po obchodnicku, má-li dotyčný 100
Kč na převoz, a nakonec se vůbec nedostavila (dostavila se německá).“
Autostroj se záhy okoukal a hasiči kvůli němu přicházeli do řečí, jak se ozývá
z jednatelské zprávy za rok 1929: „Vážení přítomní, jak uslyšíte zprávu pokladní,

Čtyřkolová ruční stříkačka instalovaná na voze, který byl tažen koňmi,
archiv SDH Bílovice nad Svitavou

uděláte si sami úsudek, že jsme na úpadku proti roku loňskému. Nevím, co zavinilo
nechuť od povětšině občanstva vůči nám.
(...) Snad zdali není vina v těch nehodách,
které se nám vyskytly s vyjetím na autě,
to jest klam od těch lidí, kteří si tohle
myslí. My zas říkáme štěstí naše, že se
nám nehody ty vyskytly, neb by to mohlo někdy jindy býti horším. Musím v prvé
řadě vinu klásti jen zas občanstvu, a to

neuvědomělému, které jak uvidělo nás
vyjeti, jak se říká za humna, už bylo tu
a tam slyšeti ahá už hasiči jedou na výlet.
To snad z Vás přítomných potvrdí každý,
jaký to výlet třeba v zimní době a my každý tak chudobně oblečen a sednout na
otevřený vůz. Kdyby to ten vůz nevyžadoval, mám za to, že by každý bratr raději si
sedl někam za kamna jako ti, co rádi nás
tak posuzují a rozeštvávají.“

Pokrok nelze zastavit, po 160 letech používají naši
hasiči už mnohem pokročilejší techniku, archiv
SDH Bílovice nad Svitavou

Velkou aférou byla nehoda vozu, ke které došlo dne 26. září 1931: „V Obřanech
pak na mostě vběhl do jízdní dráhy jeden
muž a následkem prudkého zabrzdění
auta dostalo toto smyk, který již nebylo
možno vyrovnati a narazilo na zábradlí mostu, které vyrazilo a auto se těžce
porouchalo. Při tomto vyletěl br. starosta
Jan Vacek obloukem do vody.“ V autě byl
vedle starosty hasičského sboru rovněž
pokladník Josef Mokrý, přičemž existovaly
pochybnosti o oprávněnosti jízdy s autem,
neboť pánové vyřizovali některé soukromé
záležitosti, zastavili se v hostinci a nehodu
nahlásili až s několikadenním zpožděním.
Oba byli ze sboru vyloučeni (i pro neochotu hradit opravu) a J. Vacek byl přijat zpět
až na opakovanou žádost, kdy se dovolával toho, že ve sboru již slouží 29 let a rád
by dovršil třicáté výročí. V roce 1938 byli
vyloučeni tři hasiči, kteří se vrátili s vozem
z Juliánova v podnapilém stavu.
Osudy autostroje zn. Waltr se v Bílovicích dovršily dne 3. května 1945, kdy
jej spolu s dalším vybavením zrekvírovala
Rudá armáda, jeho další osudy nejsou známé. O rok později se za něj podařilo sehnat náhradu – americký sanitní automobil
zn. Dodge, který byl dovybaven a sloužil
až do roku 1987.
JAN LATA

ZMĚNY V NAŠEM ŽIVOTĚ
Změny jsou součástí našeho života,
ty kolem nás i ty v nás samotných. Někdy je můžeme, ale velmi často nemůžeme ovlivnit.
Osamělý filosof, podivín a introvert
Hérakleitos z Efesu (asi 540–480 př.
n. l.) jako první formuloval svoje učení
o neustálých změnách, které probíhají
ve vesmíru bez přerušení a přinášejí
vždy novou kvalitu. Ze školy si pamatujeme jeho slavný výrok: „Nevstoupíš
dvakrát do stejné řeky.“ Podstatou
našeho světa je podle něho jednota
tvořená bojem protikladů. Dobra a zla.
Tento boj pohání náš svět stále vpřed.
Dennodenně jsme vystaveni neustálým změnám. Záleží na tom, zda jsou

očekávané, nebo náhlé a nečekané, ale
také s jakou intenzitou dolehnou právě na
nás, nakolik změní náš život. Otázkou zůstává, jak těmto změnám dokážeme čelit,
jak se s nimi vyrovnáme. Naše reakce jsou
nastaveny tak, že změny zpravidla akceptujeme, i když nám to dá někdy zabrat,
nebo se je snažíme co nejdéle ignorovat,
a někdy se vůči nim prostě „opouzdříme“
– úplně uzavřeme.
Všechny změny v nás vyvolávají určitou
míru stresu, který nás nutí konat. Paradoxem zůstává, že se stresu nevyhneme,
i když jsou pro nás tyto změny příznivé.
Jsou mezi námi ti, kteří většinu změn zvládají bez problémů a po prvním šoku situaci
racionálně posoudí a přizpůsobí se. S druhou

skupinou je to poněkud složitější, adaptace je delší, někdy rozporuplná a nezřídka končí v poradnách odborníků.

PŘIJMĚME ZMĚNU JAKO
PŘIROZENOU SKUTEČNOST.
Nemůžeme mít všechno pod kontrolou. Často vnímáme situace takové,
jaké bychom je chtěli mít, ne jaké ve
skutečnosti jsou. Tady někde vzniká
ono napětí doprovázené stresem z něčeho, co nás ohrožuje. Většinou si plánujeme věci tak, že si uděláme pevný
plán a snažíme se do něj všechno zahrnout, nebo naopak neplánujeme nic
a žijeme jen tak, ze dne na den. Ani
jeden přístup nás však před změnami
neochrání. Ideální by bylo při plánování
počítat i s možnými riziky, které život
přináší. Měli bychom si uvědomit, že
jediné, co vždy můžeme ovlivnit, je náš
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postoj ke změnám. Soustředit se na to,
co ovlivnit můžeme. Zcela určitě zjistíme, že je toho docela dost. „Dělat, co
dělat můžeme“. Díky tomu dokážeme
zmírnit svůj pocit bezmocnosti.
Velké změny mají tu vlastnost, že nepřímo ovlivňují celý náš život. Občas se
v životě či v podnikání stane, že přijde
nějaký okamžik, který jsme nečekali
(rozvod, výpověď, krach firmy či úmrtí někoho blízkého). Není to, bohužel,
jen zlý sen a nejde se z toho probudit.
Každá nečekaná změna, kterou jsme
nevyvolali my sami, nás totiž zbavuje
určité jistoty, pocitu bezpečí. Pokud
k ní pak dojde v oblasti, kterou považujeme za jeden ze základních kamenů svého bezpečí – rodina, práce,
blízcí přátelé apod. – je pocit ztráty
bezpečí a „neotřesitelné jistoty“ o to
drsnější. Život se nám začne bořit jako
domeček z karet. V hlavě se nám honí
katastrofické scénáře. Slova o tom, že
„náš život skončil“ nebo, že „všechno je
v pytli“ v tu chvíli rozhodně nejsou jen
frázemi bez obsahu.

Ano, asi největším problémem každé
velké změny v našem životě je, že následuje bouřlivá hormonální reakce našeho těla
bezprostředně ovlivňující naše myšlení,
fyziologii, spánek atd. Při každé radikální
změně, kterou jsme nečekali a kterou odmítáme přijmout, se paradoxně musíme
vyrovnat nejdříve se stavem naší mysli,
našich černých myšlenek. Teprve s „chladnou hlavou“ totiž můžeme na situaci adekvátně reagovat a snažit se ji řešit. Platí,
že pokud něco nevnímáme jako realitu,
těžko můžeme s touto realitou cokoliv
začít dělat.

CO NÁM MŮŽE POMOCI
Popsat si současnou situaci. Klidně si to
říci nahlas. Často nám pomůže slyšet to
i z vlastních úst. Říci si, co v dané situaci
můžete ovlivnit a co nikoliv. Změnu jsme
nevyvolali my. Není to v našich rukách.
Je logické, že nebudeme moci všechno
ovlivnit. Není nic nesmyslnějšího, zbytečnějšího a více vyčerpávajícího, než plýtvat silami na ovlivnění neovlivnitelného.
Zabývejme se jen tím, co změnit můžeme.

DEUTSCHOVA VILA
USA. Dům pak byl zabaven na základě Benešových dekretů. Dokumenty obstarané
v katastru nemovitostí pak tuto vzpomínku

Neokázalý, ale přesto zřetelný dům na
Komenského ulici č. p. 422 se při zpracování článku ukázal být nečekaným oříškem.
V archivu stavebního úřadu se nenachází
žádná prvotní dokumentace a vzpomínky
na investory se rovněž takřka nedochovaly. Mělo jít o nějaké Deutschovy, židovské
podnikatele, kteří snad ještě před válkou
vilu prodali nějakému Němci a odešli do
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Pokud nás změna po emoční stránce zasáhla opravdu silně, zkusme se
z počátku soustředit na denní rutinu. Obyčejné každodenní činnosti. Je
přece spousta věcí, co musíme každý
den udělat. Pokud nám situace v danou
chvíli připadne bezvýchodná a nevíme
co udělat, nedělejme nic. Příští dny
nám ukáží cestu, jak jít dál. Když naopak najdeme způsob, jak situaci řešit,
zkusme to. Zkusme žít normální život.
Můžete se mnou nesouhlasit. Pro mě
to ale bude znamenat, že máte možná
jiná a lepší řešení.
V písni Modlitba, kterou s Javory zpívají sourozenci Hana a Petr Ulrychovi,
je v textu Jana Skácela moudrost nad
jiné: „Bože dej mi…, … také prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá“.
A usmějte se, a hned vám na tom
světě bude líp! Jiří Suchý napsal
„Úsměv je svátek našeho obličeje“. Tak
ať máte těch svátků každý den několik.
PAVEL KOVÁČ

tradovanou v rodině Skoupých, které dům
patřil po válce, doplňují a mírně korigují.
Prvním majitelem parcely č. 216 vyčleněné v roce 1908 z širšího pozemku nebyl
nikdo jiný než JUDr. František Koželuha,
manžel Heleny Čapkové, a tedy švagr
bratří Čapků. Ten ji však již koncem téhož roku prodává. Důvod tohoto rychlého

převodu není zřejmý, možná „V lukách“ (jak
se dříve ulici Komenského říkalo) koupil
větší pozemek, který rozparceloval, zajistil
změnu určení na stavební pozemky a se
ziskem prodával. Víme, že se Dr. Koželuha
v Bílovicích angažoval nad rámec ježdění
na letní byt, v Kalově kronice je zmínka,
že v roce 1912 se přičinil o zřízení společnosti Mlýn a pila, která převzala mlýn
od Julinků. Druhá možnost je ta, že zde
Koželuhovi plánovali postavit vilu, což by
ostatně odpovídalo jejich společenskému
postavení. Pobývat na letním bytě v „Uličkách“ (dnešní Husova), mohlo být jejich
okolím považováno za poněkud excentrické. Tomu však neodpovídá příliš krátká
doba, po kterou Koželuha parcelu vlastnil.
Majitelé pozemku se pak rychle měnili, až ji v roce 1917 kupují Ernst a Anna
Deustchovi, kteří na ni v roce 1931 stavějí
dům, jenž je v katastru zaevidován v roce
následujícím. Dům svým objemem na první pohled evokuje jednoduchou horskou
nebo letní chatu, a to díky prudkému
sklonu střechy. Průčelí domu, tedy jeho

(a hlavně neomítnutá pálená cihla). Zde je
v druhém patře zakončen terasou s jednoduchým zábradlím. Jednoduché vzezření
celého domu vyzdvihuje honosně kovaný
plot se vstupní brankou evokující vstup
spíše k zámeckému sídlu, který svým výra-

štítová strana, působí velmi výrazně díky
hrázdění, o němž můžeme spekulovat,
zda má konstrukční charakter nebo spíše dekorativní. Velmi efektně a zároveň
jednoduše působí půlkruhový arkýř, jímž
horizontálně prostupuje pás oken evokujících prosklenou verandu, opět typickou
pro letní sídlo. Právě onen arkýř nás může
svádět k hledání inspirace anglickými sídly,
pro něž jsou typické arkýře přes dvě patra

zem spíše odpovídá době předprvoválečné. Za domem je v prudkém svahu rozsáhlá
zahrada zakončená balustrádou, ze které
je krásný pohled na stráň za řekou. Díky
obtížnému přístupu je však otázkou, nakolik byla reálně využívána.
Údaje z katastru nás dále kuse zpravují
o dalších osudech vily a jejích majitelů.
U Deutschů je umístěno razítko s hrozivými třemi písmeny „ŽID“, a dům je jim v roce

1941 zkonfiskován. Zda se předtím zachránili útěkem do Ameriky, jak se tradovalo,
nevíme. V katastru jsem nedohledal data
jejich narození, takže není jasné, zda se
stali obětmi holocaustu. Na webu holocaust.cz je uvedeno osm obětí jménem
Anna Deutschová (resp. Deutsch), přičemž
dvě z nich bydlely v Brně (ročník 1877
a 1881). Dvě oběti pak nesly jméno Ernst
Deustch, přičemž jeden bydlel v Brně a narodil se v roce 1892. Jiný Ernst Deutsch je
uveden v internetové encyklopedii dějin
Brna, narodil se v roce 1880 a v roce 1942
byl transportován z Terezína na neznámé
místo, kde zahynul. Jeho manželka se sice
jmenovala Irena, ta však umírá již v roce
1915, takže se mohl záhy znovu oženit
a s Annou koupit parcelu.

19

Vila byla svěřena do správy (Treuhand)
Ing. A. Zlamalovi a v roce 1943 je jako její
vlastník zapsán Harald Breza. Tomu je
v roce 1945 zkonfiskována a předána do
národní správy. V roce 1951 ji do vlastnictví získávají manželé Josef a Anna Skoupí,
v jejichž rodině je vila držena až do roku
2007, kdy ji kupují manželé Pavel a Alena
Švehlíkovi, kteří v ní bydlí a krásně zvelebili zejména zahradu kolem domu. Jeho
původní interiér se bohužel nedochoval.
Hlavní atrakcí pro kolemjdoucí školáky je
dobromyslný husky Aiba, který se trpělivě
nechává ode všech přes plot hladit.
JAN LATA

fotografie Josef Husták
Děkuji Pavlu Švehlíkovi za ochotné
provedení domem a zahradou a Anežce
Habancové za architektonickou charakteristiku vily.

MEDAILOVÉ
ŽNĚ
RÁDIO ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ Z BÍLOVIC
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2022 V BULHARSKU
Vrcholem sezóny bylo pro radiové
orientační běžce mistrovství světa
v bulharském Borovci. Tato horská
vesnička je výchozím bodem pro túry
na nejvyšší horu Bulharska – Musalu,
která leží 2925 metrů nad mořem.
Tato lokalita předurčovala pro závody náročné horské terény s menším
množstvím cest. Bulhaři v loňském
roce pořádali Mistrovství Evropy, které
bylo pro české barvy i náš oddíl velice
úspěšné, takže česká výprava měla na
co navazovat.
Mistrovství světa zahrnuje čtyři disciplíny. Sprint, klasické tratě v pásmu
3,5 MHz a 144 MHz a foxoring. Sprint
je rychlá disciplína na vítězný čas 15
minut, avšak závodník musí během
této krátké doby najít až 12 kontrol.
Klasické tratě jsou zhruba na 60 minut. Obě pásma se od sebe liší šířením
signálu, které má pro každou frekvenci
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jiné vlastnosti. Závodníci vyhledávají maximálně 5 kontrol, které jsou od sebe více
vzdáleny. Foxoring je nejnovější disciplína.
Závodník po startu obdrží mapu s vyznačenými kroužky na závodní mapě. Poté,

Dvojnásobný mistr světa 2022 v ROB
Jakub Šrom, foto archiv ROB BnS

Dvojnásobná mistryně světa
2022 v ROB Markéta Tollarová,
foto archiv ROB BnS

co závodník vběhne do kroužku, uslyší
kontrolu, kterou dohledá přijímačem. Závod může být pro elitní mužskou kategorii
dlouhý až deset kilometrů.
Češi roli favoritů naplnili dokonale.
S chybějící Ruskou výpravou, které příjezd zakázalo jejich ministerstvo, se
Češi prali o nejvyšší příčku mezi národy
pouze s Ukrajinou. Na rozdíl od loňského
roku vyšla z tohoto duelu pro naši radost
lépe Česká republika. Hymnu jsme slyšeli

PŘÍRODOVĚDA? ŽÁDNÁ NUDA!
Bližší i vzdálenější okolí Bílovic nabízí širokou paletu přírodních krás. Jejich poznání a pochopení poskytuje žákům bílovické
základní školy nejen běžná výuka v učebnách, ale též blízké setkání s přírodou
v rámci terénní výuky a exkurzí.
Vyhledávaným místem je pracoviště Lipky Rychta v Krásensku, kde žáci naší školy pravidelně využívají několikahodinové
i vícedenní programy zaměřené na environmentální vzdělávání. Příkladem mohou
být aktuálně probíhající třídenní adaptační
pobyty pro žáky šestých tříd, nebo oblíbená exkurze zaměřená na hledání, chytání
a pozorování bezobratlých, kterou si letos
užili žáci 7. A. Mezi nejoblíbenější aktivity
patří bádání v rámci hydrobiologie, kdy se
žáci vydávají do jezírek nachytat zejména

larvy hmyzu a další zástupce drobných
živočichů. Pod dozorem entomologa a se
speciálním vybavením také sklepávají
brouky a kobylky ze stromů a keřů, smýkají
sítěmi v trávě i loví létající hmyz přímo ve
vzduchu. Veškeré úlovky poté žáci roztřídí,

pokusí se určit s pomocí klíčů a zapíší do
záznamových archů. S výsledky svého
snažení poté seznámí ostatní žáky, ukáží
si vzájemně nejlepší úlovky a poté opět
nalovené živočichy vypustí v jejich přirozeném prostředí. Děti tak získávají nejen
znalosti, ale i celou řadu dalších kompetencí užitečných pro další studium i život.
JANA BÍLKOVÁ

Hodina přírodopisu
v přírodě, foto Jana Bílková

Výprava České republiky na mistrovství světa 2022 v ROB v Bulharsku

28krát. Dohromady Česko získalo 71 medailí, druhá Ukrajina 52, domácí Bulhaři
obsadili třetí místo se šestnácti medailemi. Bílovická výprava se velkou měrou
podílela na zisku našich medailí. Bílovičtí
závodníci z různých kategorií vybojovali
35 medailí (17-11-8). Tento rok patří mezi
nejúspěšnější vůbec, a to i díky podpoře od majitelů lesů v okolí Bílovic a díky
podpoře od samotné obce Bílovice nad
Svitavou.

Mezi nejúspěšnější Bílovčáky i členy české výpravy patřili: juniorka Markéta Tollarová (dvě zlata), junior Martin Folwarczny
(dvě zlata), v hlavní kategorii mužů Jakub
Šrom (zlato a stříbro) a v ženách Lucie Matulová (dva bronzy). Veteránské kategorie
(starší 35 resp. 40 let) byly silnou oporou
našeho týmu. Mistry světa se stali: Pavla
Hažmuková, Jiří Mareček, Antonín Šindelka a Barbora Tomášková. Radiový orientační běh ještě čeká podzimní sezóna plná

závodů, kde chceme také navázat na
naše úspěchy nejen v letošní sezóně.
Náš oddíl už se řadu let za sebou drží
na čele oddílů v ČR. Aby toho nebylo
málo, letos na podzim slavíme 40. výročí od založení. Pokud se chceš k nám
přidat i ty, navštiv náš web ww.skradiosport.cz a přijď na jeden z tréninků.
Gratulujeme všem medailistům!
JAKUB ŠROM
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PRVNÍ DNY VE ŠKOLE
Třída 1.B, foto Pavel Kováč

Kdy jindy psát o prvních krocích prvňáčků, než v září. A tak jsme zkusili zařadit
jejich první kroky ve škole už do tohoto
podzimního čísla zpravodaje. Ve školním
roce 2022/2023 otevřela naše základní
škola tři třídy prvního ročníku (66 žáků)
a jednu přípravnou třídu (17 žáků), kterým
důvěrně říkáme „nulťáčci“ (nultý ročník).
A nemyslete si, pro ty nové žáčky je
vstup do školy opravdu v jejich životě
doslova přelomovou událostí. Poprvé sami
bez maminky a tatínka, poprvé v takovém mraveništi lidí, vždyť nás je ve škole
dohromady skoro sedm set. Tolik nových
věcí, pokynů, informací. Nové tváře ve třídě, přezouvání, zvonění, chystání učebnic,
sešitů, psacích potřeb a k tomu ještě dávat pozor, co říká paní učitelka. A pak také
jídelna, oběd na tácu a odnést si to musí
každý sám a vrátit nádobí a pak družina
a zase jiné úkoly a teprve pak, skoro na
konci dne, přijde někdo z rodičů a odvede
si své školáky domů.
Jaképak malé starosti. Žádný rozdíl.
Starosti stejně velké jako u dospělých.
Už několik let je v naší škole zvykem, že
se o prvňáčky v jejich prvních dnech ve
škole starají žáci devátých tříd. Jsou to
úžasné dvojice, které tvoří zkušení a ti
začínající. Ty oči prvňáčků, kteří obdivně
vzhlíží k těm, kteří jsou na základní škole
v posledním ročníku.
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Nemohu se nezmínit o našich elementaristkách, našich učitelkách prvních ročníků a přípravné třídy. V každé základní
škole totiž patří k rodinnému stříbru, ba
víc, jsou pokladem školy. Hluboce se
skláním před jejich prací. Kdo neviděl,
neslyšel a nezkusil, nic o tom neví. Jsou
to ony, které vedou první krůčky žáčků,
kteří začínají svou pouť za svým vzděláváním. Stávají se celoživotními vzory
učitelů a zásadním způsobem ovlivňují

budoucí vztah žáků k učení. Někdy si ani
neuvědomujeme, kolik věcí, dovedností
a společenských zvyklostí musí nové žáky
naučit, ano, a to všechno nad rámec učiva, které žáci mají v první třídě zvládnout.
V letošním školním roce vedou žáky
prvních tříd paní učitelka Bohuslava Hamáková (1. A), paní učitelka Kateřina Kočvárková (1. B) a paní učitelka Dana Dostalíková (1. C). Přípravnou třídu má paní
učitelka Zdeňka Párová. V rovnocenné
záloze máme paní učitelky Janu Konečnou, Petru Glosovou a Ivanu Eberhardovou, které mají v letošním roce druhé
třídy, a které se v příštím roce opět stanou třídními učitelkami dalších prvňáčků.
Cyklus, který se každé dva roky opakuje.
U přípravné třídy nesmíme zapomenout
na paní učitelku Kateřinu Vespalcovou,
která v současnosti plní své mateřské
povinnosti.
Nemají to moje kolegyně vůbec jednoduché, ale berou svoje úkoly s nadhledem, úsměvem a profesionalitou. Obdivuji
u nich skromnost, pracovitost a pokoru.
Mají svoji práci prostě rády. Líbilo se mi,
že chválí rodiče a děkují jim za pomoc,
kterou poskytují svým dětem, ale i škole.
Když jsem fotil v jedné třídě naše prvňáčky, musel jsem se usmát. Hlásil se
jeden žáček: „Paní učitelko, vy jste měla
pravdu s tím pitím, maminka mi ho zase
zapomněla dát.“
PAVEL KOVÁČ

Přípravná třída, třídní učitelka
Zdeňka Párová, foto Pavel Kováč

PŘIJĎTE NEJEN NA ANGLIČTINU PRO SENIORY,
ALE I SPOLEČNĚ S VNOUČATY NA EKO-DIVADLO
Začíná nový školní rok a s ním i začátek
dalšího cyklu lekcí ANGLIČTINY PRO SENIORY. Pokud jste doposud netušili, co
se svým časem, zkuste právě cizí jazyk.
Nejen, že tím zaženete SAMOTU, ale
také začnete cvičit mozek, díky čemuž
děláte aktivní kroky proti Alzheimerově
chorobě. Od září budou hodiny i přímo
v centru Brna.
Spolek Sejděme se založila Jarka Sobotková se záměrem spojit seniory, učit je
jazyk a trénovat jim paměť. Jen okrajově
tehdy přemýšlela, že by se tato myšlenka
mohla vztáhnout ještě dál a propojit toto
spojování komunit i mezigeneračně.

Tuto možnost jí naplno ukázala covidová pandemie, kde SENIORY s pomocí
odborného lektora učila, jak zacházet
s elektronikou. Na lekcích, kam si lidé donesli vlastní techniku jim pak ukázali, jak
s ní pracovat a nastavili jim ji. Dramaticky
to snížilo jejich pocity SAMOTY, neboť
se mohli nově snadno spojit s rodinou
a světem.
Se záměrem umožnit nenahraditelný
kontakt vnoučat a prarodičů začal také
spolek spolupracovat s divadlem Navlnce,
se kterým pořádají představení a ekologické workshopy. První divadlo s názvem Kde
spí motýli navštívíte v kavárně Café Práh

11. září a poté 18. září v Líšni na Kotlance. Kdo bude chtít, může si poté v rámci
workshopu vyrobit samozavlažovací květináč nebo si vyrobit malý hmyzí domeček
na balkon či zahrádku.
Další informace o divadlech, kurzech
angličtiny nebo dalších aktivitách spolku
můžete nalézt na webových stránkách
www.sejdeme-se.webnode.cz, stránkách
lektorky www.jaroslavasobotkova.cz či
divadla na www.navlnce.cz. Lektorku lze
také zastihnout na telefonu +420 603 223
353 nebo na sejdemese@volny.cz.
KAROLÍNA STÁRKOVÁ

za spolek Sejděme se

KONCERTY V KOSTELE
SV. CYRILA A METODĚJE V BÍLOVICÍCH

2. 10. 2022 v 18.00 hod

6. 11. 2022 v 17.30 hod.

20. 11. 2022 v 18.00 hod.
(pěvecký sbor z Brna)

koncert se koná za finančního
přispění Jihomoravského kraje

kvarteto vystupuje v netradičním složení: housle, violoncello, kontrabas a akordeon

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
BRNO (KOMORNÍ ČÁST)

SHADOW QUARTET

MLADOST

MARIE VACOVÁ
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Foto Jana Vacková

Přehled koncertů druhého pololetí roku 2022,
které se uskuteční v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Bílovicích nad Svitavou

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Kapitoly
z dějin
Bílovic
a okolí

od září 2022
do června 2023
ve čtvrtky od 18.00 v obřadní síni
v Bílovicích nad Svitavou

15. 9.

15. 12.

23. 3.

Okolí Bílovic
ve středověku

Trať Brno – Česká
Třebová, její stavba
a počátky provozu

Bílovice a jejich
okolí v životě a díle
Rudolfa Těsnohlídka

Jiří Mrkos a Jiří Kotrman

Hana Kraflová

12. 1.

20. 4.

Bílovice na přelomu
19. a 20. století

Bílovická Kostelní
jednota

Jan Lata

Jaroslav Filka

16. 2.

18. 5.

Bílovice a jejich
okolí v životě a díle
S. K. Neumanna

Bílovičtí hasiči,
sokoli a orli
za první republiky

Pavel Kováč

Jan Lata

Marek Peška

20. 10.
Páni z Obřan
a Obřanský hrad
Marcel Martínek

24. 11.
Vranovsko-křtinský
lichtenštejnský areál
Daniel Lyčka

8. 6.
Bílovice za
II. světové války
Zdeněk Mrkos

Pořádají Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou
a Místní skupina České křesťanské akademie za podpory obce Bílovice nad Svitavou.

