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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, 

ve kterém se podařilo spoustu zajímavých 
věcí. V květnu jsme otevřeli nový sběrný 
dvůr, od června je funkční odchytová služ-
ba pro psy, byl ukončen proces stavebního 
povolení na novou lávku přes řeku a bez-
pečnostní opatření pro chodce v Bílovicích 
nad Svitavou.

Finalizujeme stavební povolení pro pro-
jekt komunitního centra, v budově bývalé 
knihovny, na Fügnerově nábřeží.

Jsme úspěšní žadatelé o dotaci na vý-
stavbu dvou nových odborných učeben, 
informatiky a fyziky-chemie v základní 
škole, dále se podařilo získat finanční 
prostředky z dotačního titulu IROP, vý-
zva 28, jedná se o projekt elektronizace 
veřejné správy.

Dne 17.6.2017 jsme předali workoutové 
hřiště v Trávníkách k využití široké veřej-
nosti. V rámci bezpečnosti přechodu pro 
chodce pod kostelem, kde denně přechází 
spoustu dětí, jsme přistoupili k jiné vari-
antě, která zahrnuje přivedení el. napětí 
k přechodu, vč. vybudování osvětlení pře-
chodu. Na vozovce vzniknou vodorovná 
varovná dopravní značení.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva 
zakoupila obec Bílovický mlýn!!

Ve spolupráci s odborníky byly zpraco-
vány všechny potřebné odborné podklady, 
posudky, stanoviska a ekonomický audit. 
Na zářijovém jednání zastupitelstvo jed-
nohlasně odsouhlasilo koupi společnosti. 
Zastupitelstvo rozhodlo i o změně názvu 
společnosti, a došlo tedy k přejmenování 
společnosti na „Mlýnský ostrov“. Byla na-
vázána spolupráce s fakultou architektury 
VUT Brno. Studenti obdrželi zadání na 
vytvoření architektonické a urbanistické 
ideové studie, jako školní práce. Jejich 
návrhy budou následně vystaveny pro Vás 
občany v kulturním sále. Těším se na Vaše 
náměty a připomínky.

V současné době probíhají jednání 
ohledně rekonstrukce krajské komunikace 
vedoucí přes obec. Nyní se dokončuje in-
vestiční záměr a projektují se různá řešení 
v nejproblematičtějších místech v obci, 
jako je Fügnerovo nábřeží, kde se konečně 
vybuduje obousměrná komunikace s chod-

níkem. Vše záleží na kvalitě inženýrských 
sítí a majetkoprávních vztazích na krajské 
komunikaci.

Letos, jako každoročně, připravujeme 
(sice v neobvyklém termínu) novoroční 
ohňostroj, který se rozsvítí ze střechy 
sokolovny dne 7. 1. 2018 v 18:00 hod., 
ale věřím, že rádi přijdete se vzájemně 
pozdravit a pobavit. Připravuje se nová 
show doprovázená hudbou pod taktovkou 
proškoleného odborníka na ohňostroje 
Mirka Zímy. Vše se včas dozvíte z infor-
mačních plakátů, rozhlasu a dalších médií 
obce, ale již dnes předem děkuji všem 
organizátorům, hlavně TJ Sokol Bílovice, 
JSDH Bílovice a rádiu Krokodýl.

S nastupující zimou bych Vás, občany, 
rád požádal o trpělivost při možných 
kalamitních stavech, které mohou nastat. 
Vždy, když začne sněžit nebo nastane 
náledí, samozřejmě o tom víme a snažíme 
se co nejdříve vše uklidit. Postupujeme 
dle plánu údržby cest. Pokud není ihned 
očištěn chodník nebo cesta právě u Vás, 
prosím o pochopení situace a shovívavost, 
naše údržba to zvládne a dovoluji si tvrdit, 
že s naší technikou v kratších limitech. 
V údržbě máme 4 stálé zaměstnance, 

Milí Bílovčáci, sousedé, no to víte, že jsem se 
těšil na Vánoce! A kupodivu i na vánoční číslo 
zpravodaje. Trochu strach o téma mám vlastně 
vždy. Březnové musí být o králíčcích a přírodě, 
která se začíná probouzet po zimním spánku 
(nebo se to alespoň dá tak nějak očekávat), 
červencové by mělo být asi nějaké prázdninové, 
o táborech, o létě???, pak je hned zářijové, ve 
kterém přemýšlíme, jak do něho „dostat“ školáky, 
no a hned nato je prosincové, a to nemůže být 
o ničem jiném než o Vánocích. Takže vlastně 
toto číslo není nijak více „speciální“, než všechna 
ostatní čísla. A přece! Vždyť je vánoční… O to 
větší radost jsem měl, když jsme už loni vymys-
leli, že bude o pověstech, tajemnu, povídačkách… 
Hrozně jsem se těšil na příběhy o bílovickém bez-
hlavém pekaři, jednonohém mlynáři se svítícíma 
očima… (nic takového jsem ale nenašel). I přesto 
se sehnalo materiálu i na dvě čísla, a musel jsem 
proto vybírat jenom ty nejznámější, případně 
nejucelenější pověsti. Výběr byl opravdu těžký…

Sám jsem do psaní zapadl více než jsem chtěl 
a nechal jsem se vskutku unést. Bohužel, čím 
víc jsem zabředával do „svých“ článků, tím víc 
z nich vycházelo, že vlastně o pověsti ani nejde… 
Tajemný bílý dům nad Bílovicemi (pár let už pře-
rostlý stromy, a tak není z Bílovic snad ani vidět) 
není vlastně tajemný, ale je to telefonní ústředna. 
Tajemná vražda, která se možná ani nestala, 
mezi Bílovicemi a Řícmanicemi se také ukázala 
jako běžný „mord“, jehož přímého účastníka znal 
dokonce můj pradědeček. A ta jediná jistota, co 
jsem měl – historicky doložená zřícenina mezi 
Bílovicemi a Obřany, se nakonec změnila v ruiny, 
o kterých zřejmě písemné zmínky jsou, ale taky 
se možná týkají úplně jiného hradu… Na druhou 
stranu, možná je to právě takto hezké. Vždyť 
nemůže být všechno tak, jak si představujeme. 
Občas je život jako pohádka a občas zase jed-
noduchý a prostý…

A o čem že bude příští číslo? Koukneme se 
„na zoubek“ bílovickému mlýnu.

Za celou redakci vám přeji poklidné a usmě-
vavé Vánoce a šťastný nový rok!

Jan Horáček, šéfredaktor
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 13. 09. 2017

Rada obce schválila
• poskytnutí účelové neinvestiční do-

tace z rozpočtu obce pro Lužánky 
– středisko volného času Brno, ve 
výši 35.000 Kč na projekt „CINEMA 
NAD SVITAVOU“

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 309 o velikosti 1 + kk v DPS

• přijetí daru od poskytovatele Nadace 
AGROFERT, IČ: 24188581 ve výši 
50 tis., na vybavení pro záchranné 
práce na vodě

• přijetí účelového finančního daru 
na nákup florbalových mantinelů od 
KOMFORT, a.s. ve výši 5.000 Kč, od 
BUBI GASTRO, s.r.o.ve výši 5.000 
Kč, od EURO key, s.r.o.ve výši 5.000 
Kč a Nepa, společnost s ručením 
omezeným ve výši 5.000 Kč

JEDNÁNÍ | 29. 09. 2017
Rada obce schválila

• smlouvu o dílo č. 21/17, dodavatel: 
Radim Chvátal za cenu 130.012 Kč 
na výměnu střešních oken Komen-
ského 139

• nájemní smlouvu č. 2-2017/N na 
pronájem nebytových prostor k pro-
vozování zdravotních služeb v obo-
ru všeobecné lékařství na adrese 

Komenského 139 na dobu určitou 5 let, 
od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022 Nájemce: 
Ambulance VIP s.r.o.

• zakoupení vozidla Dacia Dokker Van 
od společnosti AUTO Pokorný s.r.o. 
dle nabídky č. 2015065494 za cenu 
253.000 Kč

JEDNÁNÍ | 11. 10. 2017
Rada obce schválila

• souhlas s prodejem části p.č. 143/1 
k.ú. Bílovice n. S. Jedná se o část mimo 
oplocenou část pozemku p.č. 143/1 při 
zachování příchodu k brance do oplo-
cené části

• nájemní smlouvu 5/2017 – NP o proná-
jmu pozemků p.č. 902/5, druh pozemku: 
orná půda, o celkové výměře 2 784 m2 
a p.č. 902/3, druh pozemku: orná půda, 
o celkové výměře 1 960 m2

• nájemní smlouvu 6/2017 – NP o proná-
jem části 120 m2 z pozemku p.č. 1092/2

• PD ke stavbě s názvem „Novostavba RD 
pro bydlení“ na ul. Husova vedle Klubu 
důchodců

JEDNÁNÍ | 25. 10. 2017
Rada obce schválila

• podmínky výstavby přeložky vedení NN 
ul. Obřanská: do nové podzemní trasy 
vedení NN požadujeme připoložení no-

kteří se v případě nepříznivého počasí 
musejí během 24 hodin střídat. V záloze 
máme další nasmlouvané pracovníky, ale 
„na počkání“ vše uklidit i přes veškerou 
snahu nelze.

Na závěr bych rád poděkoval všem aktiv-
ním občanům, kteří se celý rok podíleli na 
přípravě již zaběhlých kulturních, sportov-
ních či společenských akcí, ale i na spoustě 
akcí nových, kterých se letos v Bílovicích 

podařilo opravdu hodně. Děkuji jim, ale 
i Vám občanům-návštěvníkům, kteří na 
akci přijdete. Jsem opravdu velmi rád, že 
Bílovice „žijí“.

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně 
prožitý čas adventu, klidné a pohodové 
prožití svátků vánočních, „bohatého Je-
žíška“, pevné zdraví a šťastný nový rok 
2018.

Miroslav Boháček, starosta 
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vého vedení VO, stávající betonové 
sloupy budou odstraněny, chodník, 
do něhož kolem komunikace má 
být stavbou vedení NN uloženo, je 
částečně rozebíratelný (zámková 
dlažba) ale z větší části z živičného 
koberce. Podmínkou pro uložení do 
chodníku je uvedení do původního 
stavu, tj. v případě zámkové dlažby 
předláždění, v případě živičného 
povrchu požadujeme obnovu ko-
berce v celé šíři chodníku. Nepří-
pustné řešení je pouhé vyříznutí 
pro výkop.

• kupní smlouvu 3/2017 na prodej 
– 1 ks Stříkačky PMS – 12/1 a 1 ks 
Stříkačky PMS – 12/2 z majetku 
JSDH za cenu 50.000 Kč

• předloženou nabídku na dodávku 
elektřiny a plynu pro obec od 

VÝPIS USNESENÍ

Zveřejněna je zkrácená a upravená verze 
dokumentu pro dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů v platném znění.

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

ZO zrušilo usnesení Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou, přijaté pod 
bodem č. 14.3. na jednání konaném dne 
19. 06. 2017, zápis č. 13/2014-2018. Jed-
nalo se o zatížení souvisejícího vedlejšího 
pozemku p.č. 1181/286 v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou služebnostmi 
ve prospěch obce Bílovice nad Svitavou. 
Toto bylo řešeno dalším usnesením, které 
bylo přijato v následujícím znění:

Služebnosti budou zřizovány prohláše-
ním a přejdou na nabyvatele jednotek jako 
zátěže spolu s jednotkou.

a) Služebnost inženýrských sítí: Slu-
žebnost kanalizace, která zakládá vlast-
níku panujícího pozemku právo vlastním 
nákladem a vhodným i bezpečným způ-
sobem zřídit na služebném pozemku 
nebo přes něj vést kanalizační vedení, 
provozovat je a udržovat. Vlastník slu-
žebného pozemku se zdrží všeho, co 
vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li 
to s ním předem projednáno, umožní 
oprávněné osobě vstup na služebný 
pozemek po nezbytnou dobu a v nutném 
rozsahu za účelem prohlídky nebo údrž-
by inženýrské sítě. Služebnost zahrnuje 
právo zřídit, mít a udržovat na služebném 
pozemku také potřebné obslužné zařízení, 
jakož i právo provádět na inženýrské síti 
úpravy za účelem její modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti. Územní rozsah 
služebnosti je vymezen v Geometrickém 
plánu pro rozdělení pozemků, změnu 
hranic pozemků a vyznačení věcného 
břemene vyhotoveném Josefem Kolínkem 

z jednání Zastupitelstva Obce 
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 18. 9. 2017 | ZÁPIS Č. 14/2014-2018

1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 předloženou 
od dodavatele E.On Energie.

JEDNÁNÍ | 08. 11. 2017
Rada obce schválila

• smlouvu na napojení na pult centrální 
ochrany s firmou MonitSecutity s.r.o., 
pro objekt EKODVORA

• prodej nepotřebného motorového vo-
zidla JEEP z majetku JSDH, kupující: 
STEEL MONT UNI s.r.o., kupní cena 
15.000 Kč

• přijetí účelové neinvestiční dotace ve 
výši 20.000 Kč z rozpočtu JMK na re-
alizaci projektu „28. Silvestrovský běh 
do schodů“

Rada obce bere na vědomí
• informaci ředitelky o uzavření Mateřské 

školy Bílovice nad Svitavou, příspěvkové 

organizace od 27. 12. 2017 do 29. 12. 
2017

JEDNÁNÍ | 22. 11. 2017
Rada obce schválila

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene vedení NN při akci 
propojení Kozlíkova-Vodárenská č.: 
BM-10400213560/007 pro společ-
nost E.ON Distribuce, a.s.

• přijetí účelové neinvestiční dotace na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí na rok 2017 z rozpočtu 
MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím JMK 
ve výši 12.609 Kč

• zadání výzvy na projektové práce 
„Sociální byty Bílovice n.S.“

Martin Vozka, 
místostarosta 

pod č. 1879 – 9/2017. Služebnost bude 
zřízena bezúplatně, časově neomezeně. 
Oprávněným ze služebnosti bude vlastník 
panujícího pozemku, tedy pozemku p.č. 
st. 1807 v katastrálním území Bílovice 
nad Svitavou.

b) Služebnost zdržení se výstavby a vý-
sadby. Služebnost, jejímž obsahem bude 
závazek vlastníků souvisejícího vedlejšího 
pozemku (tj. vlastníků jednotek) zdržet se 
na souvisejícím vedlejším pozemku, bez 
předchozího písemného souhlasu vlastní-
ka panujícího pozemku, jakékoli výstavby, 
včetně výstavby plotů, jakož i výsadby trva-
lých porostů. V případě, že dojde k výstav-
bě nebo osazení, či byť jen náletu trvalých 
porostů, má vlastník panujícího pozemku 
právo odstranit takové trvalé porosty či 
stavby, a to po předchozím marném upo-
zornění Společenství vlastníků Šebelova 
679, Bílovice nad Svitavou a na náklady 
uvedeného společenství. Služebnost bude 
sjednána v rozsahu celého souvisejícího 
vedlejšího pozemku. Služebnost bude 
zřízena bezúplatně, časově neomezeně. 
Oprávněným ze služebnosti bude vlast-
ník panujícího pozemku, tedy pozemku 
p.č. st. 1807 v katastrálním území Bílo-
vice nad Svitavou. ZO ukládá starostovi 
a místostarostovi zřídit obě služebnosti 
v souladu s touto změnou a pověřuje sta-
rostu a místostarostu ke všem nezbytným 



krokům souvisejícím se zřízením těchto 
služebností a jejich zápisem do katastru 
nemovitostí.

ZO zrušilo usnesení Zastupitelstva obce 
Bílovice nad Svitavou, přijaté pod bodem 
č. 11 jednání Zastupitelstva obce Bílovice 
nad Svitavou, konaného dne 15. 12. 2016, 
zápis č. 11/2014-2018. A následně schvá-
lilo nové znění týkající se:
• převodu pozemku p.č. 480/181 v katas-

trálním území Bílovice nad Svitavou do 
výlučného vlastnictví obce a to za kupní 
cenu 1 Kč

• převodu pozemku p.č. 480/107 v kata-
strálním území Bílovice nad Svitavou za 
kupní cenu 1 Kč

• převodu komunikace pro veřejnou po-
třebu a inženýrských sítí. Převod bude 
bezúplatný.

• zřízení předkupního práva obce Bílo-
vice nad Svitavou jako práva věcného 
k pozemku p.č. 480/161 v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou, podle 
kterého vlastníci zatíženého pozemku 
musí nabídnout obci pozemek ke koupi 
za 1 Kč, pokud by jej chtěli prodat nebo 
jakkoli jinak zcizit třetí osobě. Předkupní 
právo se zřizuje bezúplatně a na dobu 
neurčitou.

• zřízení služebnosti stezky a cesty jako 
veřejného statku ve prospěch obce 
a k tíži celého pozemku p.č. 480/161 
v katastrálním území Bílovice nad Svi-
tavou. Služebnost se zřizuje bezúplatně 
a na dobu neurčitou.

• zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 
prospěch obce a k tíži celého pozemku 
p.č. 480/161 v katastrálním území Bílo-
vice nad Svitavou. Služebnost se zřizuje 
bezúplatně a na dobu neurčitou.

• zákazu zcizení a zatížení jako práva 
věcného ve prospěch obce a k tíži celého 
pozemku p.č. 480/161 v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou. Zákaz 
zcizení a zatížení se zřizuje bezúplatně 
a na dobu 20 let.

• vzdání se následujících věcných práv 
k věci cizí zřízených v minulosti ve pro-
spěch obce Bílovice nad Svitavou k tíži 
pozemku p.č. 480/154 v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou: předkup-
ního práva, zákazu zcizení a zatížení, 
služebnosti stezky, služebnosti inženýr-
ských sítí, úpravy a zpevnění povrchu 
zatížených pozemků.

• uzavření trojstranné dohody, která za-
loží právo Obce Bílovice nad Svitavou 
uplatňovat nároky původních vlastníků 
z odpovědnosti za vady inženýrských 
sítí a komunikace přímo vůči jejich 
zhotoviteli.
ZO schválilo zrušení následujících věc-

ných práv k věci cizí zřízených ve prospěch 
Obce Bílovice nad Svitavou v minulosti 
k tíži pozemku p.č. 480/107 v katastrál-
ním území Bílovice nad Svitavou, který 
se na základě shora uvedeného stává 
vlastnictvím Obce Bílovice nad Svitavou, 
čímž dochází na straně Obce ke splynutí 
oprávněné osoby z uvedených věcných 
práv a vlastníka: předkupního práva, zá-
kazu zcizení a zatížení, služebnosti stez-
ky, služebnosti inženýrských sítí, úpravy 
a zpevnění povrchu zatížených pozemků. 
Dále ukládá starostovi uzavřít uvedenou 
smlouvu o převodu pozemků, inženýrských 
sítí a komunikace a o zřízení a zániku 
souvisejících věcných práv, ovšem až poté, 
co bude ze strany převodců dokončena 
a zkolaudována protihluková zeď na hranici 
pozemků p.č. 480/180 (záliv veřejné hro-
madné dopravy) a pozemků p.č. 480/181, 
480/172 a 480/173 v katastrálním území 
Bílovice nad Svitavou. Zastupitelstvo 
ukládá starostovi uzavřít výše uvedenou 
trojstrannou dohodu. Zastupitelstvo ukládá 
starostovi, aby po zápisu Obce Bílovice nad 
Svitavou jako výlučného vlastníka pozemku 
p.č.480/107 v katastrálním území Bílovice 
nad Svitavou zajistil výmaz věcných práv 
obce k věci cizí zapsaných na uvedeném 
pozemku, konkrétně předkupního práva, 
zákazu zcizení a zatížení, služebnosti 
stezky, služebnosti inženýrských sítí, 
úpravy a zpevnění povrchu zatížených 
pozemků. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
ke všem nezbytným krokům souvisejícím 
se zápisem a výmazem příslušných práv 
v katastru nemovitostí.

ZO schválilo znalecká ocenění sta-
novující obvyklou cenu nemovitosti, 
technologie, ekonomické, daňové a právní 
prověrky, konkrétně: Znalecký posudek č. 
1622-20/17 týkající se stanovení obvyklé 
ceny technologie MVE Bílovice nad Svi-
tavou, včetně technologických součástí 
jezu, ze dne 5. 6. 2017, Znalecký posudek 
č. 1148-41/2017 o stanovení obvyklé ceny 
nemovitosti „Mlýn Koudelka – Bílovice nad 
Svitavou“, ekonomické, daňové a právní 

prověrky (tzv. DUE DILIGENCE), kon-
krétně: Protokol o prověření hospodaření 
společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o., 
Závěrečnou zprávu o právní prověrce 
společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o, 
zprávu místostarosty obce o výsledcích 
znaleckého zkoumání a porovnání sjed-
nané ceny podílů a pohledávek se zjiš-
těnou cenou podstatných aktiv a účetní 
hodnotou pasiv.
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VÝZVA
• O čempak bude další číslo? Tentokrát 

jsme měli rozhodování docela jed-
noduché. Jelikož ve druhé polovině 
tohoto roku odkoupila obec budovu 
bývalého mlýna i s přilehlými pozem-
ky, nabídlo se téma vlastně samo… 
Bude jím právě mlýn a vše okolo něj. 
O jaké jde budovy? V jakém jsou sta-
vu? Co je s nimi do budoucna v plá-
nu? Nezapomeneme i na nějakou tu 
historii a na spoustu fotek.

• Napadá vás, o čem byste si v této 
souvislosti rádi přečetli, nebo máte 
sami článek, kterým byste chtěli při-
spět? Vzpomínáte si na něco ze své-
ho mládí nebo i nedávné minulosti, 
co se týká právě mlýna a jeho okolí? 
Pomozte nám, prosím, a napište na 
redakční mail zpravodaj@bilovice-
-nad-svitavou.cz, nebo dejte vědět 
osobně někomu z redakční rady.

red 

KOUPÍM Simsona 3 000 Kč 
T: 736 741 967

Koupím (najmu) garáž na Polance. 
SMS: 737 285 344 (zavolám).

Hledám pro konkrétní klienty 
s vyřešeným financováním byt 
s balkonem nebo terasou ve 
velikosti 2+kk, 3+kk v Bílovicích 
nad Svitavou. Nabídněte – 
děkujeme. Tel.: 603 823 843. 
Realitní kancelář Liška Real.

řádková inzerce



ZO schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o postupu při převzetí společnos-
ti Brněnská mlynárenskás.r.o.

ZO schválilo nabytí 100% podílu ve 
společnosti Brněnská mlynárenská, s.r.o. 
a všech pohledávek dosavadních spo-
lečníků uvedené společnosti za celko-
vou cenu podílů a pohledávek v částce 
38.000.000 Kč.

ZO schválilo změnu názvu společnosti 
Brněnská mlynárenská s.r.o. na Mlýnský 
ostrov s.r.o., rozšíření počtu jednatelů 
společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. 
na dva jednatele, kteří budou jménem 
společnosti jednat vždy společně, rozšíření 
předmětu podnikání společnosti Brněnská 
mlynárenská s.r.o. o výrobu elektřiny, pod-
řízení společnosti Brněnská mlynárenská 
s.r.o. zákonu o obchodních korporacích.

ZO schválilo jako nové jednatele společ-
nosti Brněnská mlynárenská s.r.o. starostu 
a místostarostu obce, čímž do budoucna 
není dotčena působnost Rady obce podle 
§ 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

ZO schválilo nové úplné znění Za-
kladatelského dokumentu obchodní 

společnosti a ukládá starostovi uzavřít 
shora uvedený Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o postupu při převzetí společnosti 
Brněnská mlynárenská s.r.o., shora 
uvedenou Svěřeneckou smlouvu, jakož 
i veškerou dokumentaci předvídanou 
Smlouvou o postupu při převzetí spo-
lečnosti Brněnská mlynárenská s.r.o., 
zejména pak − Kupní smlouvu o převodu 
podílů ve společnosti Brněnská mlyná-
renská s.r.o.; − Smlouvu o postoupení 
pohledávky; − Dohodu o vyplňovacím 
právu směnečném ke směnce č. 001. Za-
stupitelstvo ukládá starostovi a pověřuje 
ho, aby učinil veškeré nezbytné kroky 
pro realizaci práv a povinností ze shora 
uvedené smluvní dokumentace, zejména 
aby podepsal smluvní dokumentaci, dával 
pokyny k čerpání zadržené části ceny 
podílů a pohledávek, v případě potřeby 
v souladu s Dohodou o vyplňovacím 
právu směnečném ke směnce č. 001 
vyplnil blankosměnku č. 001 a učinil z ní 
tak platnou směnku vlastní.

ZO schválilo přijetí úvěru od České 
spořitelny a.s. ve výši 30.000.000 Kč 

na úhradu kupní ceny v souladu se 
Smlouvou o postupu při převzetí spo-
lečnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. , 
s pevnou úrokovou sazbou 1,09 % roč-
ně, bez zajištění, s obdobím čerpání do 
31. 12. 2017 a splácením formou pravi-
delných měsíčních splátek od 31. 1. 2018 
do 31. 12. 2032 a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o úvěru. ZO dále 
schválilo k tomu příslušnou smlouvu.

V bodě Různé starosta obce infor-
moval přítomné o dění v obci. Sdělil, že 
veškeré akce, které se konají, zveřejňuje 
obec na světelné vývěsce u obecního 
úřadu. Opět započaly farmářské trhy. 
Opět se domlouvá s městem Brnem 
předání vánočního stromu. 1. 12 – 
2. 12. 2017 se uskuteční naše tradiční 
vánoční trhy včetně vánočního punče 
a rozsvícení vánočního stromu na 
náměstí v Bílovicích. Pohádkový les 
se uskuteční 7. 10. 2017 od 9 hodin. 
Všechny informace jsou dostupné na 
facebooku obce a www stránkách.

zpracovala  
Vendula Bartáková 

6

Převážná část zasedání byla tentokrát 
věnovaná četbě (a následnému schvalo-
vání) různých smluv a spousty právnic-
kých formulací. V prvním takovém bloku 
šlo o formální změnu v záležitostech 
převodu dalšího domu na Šebelové, která 
měla za cíl zajistit potřebné nastavení 
věcného břemene pro případné úpravy 
nebo opravy zemních rozvodů.

Druhá část v podobném stylu se týkala 
komunikace Bezová. Šlo o smlouvy, na 
základě kterých obec přebírá vybudo-
vané komunikace, sítě a protihlukovou 
stěnu, chystané pro novou výstavbu 
poblíž zastávky Cihelna.

Obsáhlý byl i referát týkající se pře-
vzetí mlýna. Přítomní byli informováni, 
že existují znalecké posudky týkající 
se mlýna a s ním souvisejících objektů 
a pozemků, které obsahují prověření 

hospodaření dosavadních majitelů mlýna, 
posouzení hodnoty technologie výroby 
elektřiny, posouzení hodnoty nemovitostí 
a také posouzení statikem (Ing. Hladík).

Společnost vlastnící mlýn při převzetí 
obcí změní název, bude se nově jmenovat 
Mlýnský ostrov.

V rámci diskuse k tomuto bodu padl do-
taz občanky, zda je rozumné, aby se obec 
takto zadlužovala a že podle jejího názoru 
se k tomu občané neměli možnost vyjádřit. 
Místostarosta odpověděl, že úvěr je na 15 
let a splátky by se měly pokrýt z výnosů 
toho, co ve mlýně je, včetně výroby elek-
třiny. Roční výnos je znalecky odhadnut na 
2 miliony. Současně upozornil, že nejpoz-
ději v roce 2025 skončí pro ČR možnost 
čerpat dotace EU, a pak, po splacení po-
řizovací ceny, se výnosy ze mlýna budou 
obci velmi hodit. (Splácení skončí v roce 

2032.) Koupení mlýna také umožňuje 
konečně rozšířit problematické místo na 
silnici Fűgnerova nábřeží. Na závěr své 
odpovědi pan místostarosta navrhl, že 
by se mohlo připravit veřejné zasedání, 
na kterém by občané mohli diskutovat 
o tom, co by v prostorách mlýna mohlo 
v budoucnu všechno být, jak by se mohly 
co nejúčelněji využít ve prospěch obce. 
Obec se snaží získat náměty k využití 
prostoru mlýna také spoluprací s vyso-
kou školou, kde dokonce 20 studentů 
dostalo v rámci diplomové práce za úkol 
navrhnout způsoby využití objektu mlýna 
a jeho okolí.

Starosta informoval o měřičích rych-
losti na silnicích směrem na Řícmanice 
a na Adamov. Tyto měřiče jsou napojené 
na internet a jsou schopné detekovat 
registrační značky projíždějících vozidel.

V bodu Různé pozval starosta občany 
na několik akcí a upozornil, že význam-
nější akce jsou inzerovány mimo jiné i na 
vývěsce vedle obecního úřadu.

Žádný občan nevyužil možnosti vznést 
dotaz v bodu Diskuse.

Jana Skládanková 

CO V ZÁPISE NEBYLO
Postřehy ze zasedání obecního 
zastupitelstva dne 18. 9. 2017



  Středa 13. 12. Noční oči – od 17:00 
v okolí lesní cesty Vojanka

  Středa 13.–20. 12. Sbírka vánoč-
ního cukroví a ovoce – pro Centrum 
lidí bez domova na Bratislavské ulici 
v Brně. Můžete nosit do bílovické 
knihovny 13., 15., 19. a 20. 12. a v ne-
děli 17. 12. po mši do kostela.

  Pátek 15. 12. Kurz světových ná-
boženství – III. Křesťanství – Mons. 
Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr. od 
18:30 ve farním sále

  Pondělí 18. 12. Netradiční slámo-
vé šperky – 17:45–19:15 v Ateliéru 
SVČ Liška

  Neděle 24. 12. Dětská štědrove-
černí mše sv. – v 15:00 a večerní 
(půlnoční) mše sv. ve 22:30

  Sobota 6. 1. Tříkrálová sbírka – 
hlavní koledovací den v Bílovicích

CO SE BUDE DÍT?
  Sobota 6. 1. Ples KDU-ČSL – pravdě-
podobný termín tradičně zahajovacího 
plesu nové plesové sezóny v Bílovicích 
– bude upřesněno/potvrzeno

  Pátek 12. 1. Noc v knize Bajky 
Barda Beedleho – 18:00–9:00 v SVČ 
Lužánky Liška

  Pátek 12. 1. Kurz světových ná-
boženství – IV. Islám – Mgr. Tomáš 
Janků od 18:30 ve farním sále

  Pátek 12.–13. 1. Prezidentské vol-
by – 1. kolo

  Neděle 14. 1. Dětský karneval – 
v Sokolovně

  Pátek 26.–27. 1. Prezidentské vol-
by – 2. kolo

  Neděle 28. 1. Divadelní představe-
ní „Hrnečku vař!“ – od 15:00 v sále 
Obecní hospody

  Sobota 3. 2. Barevný den s Rom-
čou – 8:00–16:00 v SVČ Lužánky 
Liška

  Pondělí 5. 2.–9. 2. PT Po sto-
pách pravěku – 8:00–16:00 v SVČ 
Lužánky Liška

  Středa 14. 2. Popeleční středa

  Pátek 16. 2.–17. 2. Noc ve filmu 
Alenka v Říši divů – 18:00–9:00 
v SVČ Lužánky Liška

  Pátek 16. 2. Kurz světových ná-
boženství – V. Hinduismus – Prof. 
PhDr. Dušan Lužný od 18:30 ve 
farním sále

  Neděle 18. 2. Liška nikdy nespí 
– 15:00–18:00 v Obecním sále (SVČ 
Lužánky Liška)

  Pátek 9. 3. Kurz světových nábo-
ženství – VI. Buddhismus – Prof. 
PhDr. Dušan Lužný – v 18:30 ve 
farním sále

Operační program: Integrovaný regio-
nální operační program (IROP)

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67
/0.0/0.0/16_066/0005616

Prioritní osa IROP: 2 Zkvalitnění 
veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů

Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a do-
stupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení

Výzva ŘO IROP: č. 66 Infrastruktura 
pro vzdělávání – integrované projekty ITI

Příjemce dotace: Obec Bílovice nad 
Svitavou

Cílem projektu je vybudování dvou no-
vých odborných učeben na ZŠ v Bílovicích 
nad Svitavou. Konkrétně se bude jednat 
o učebny sloužící pro výuku informačních 

technologií a fyziky/chemie. Součástí 
projektu je také pořízení nezbytného vy-
bavení a speciálních výukových pomůcek. 
Nové prostory budou realizovány formou 
nástavby na stávajícím objektu školy. 
V návaznosti na tyto změny (z kapacit-

ních důvodů) bude rozšířeno i hygienické 
zázemí ZŠ.

V rámci projektu dojde rovněž k úpravám 
venkovního prostranství (školního pozemku). 
Počítá se s provedením terénních úprav, a to 
včetně výsadby nových dřevin. Nově osáze-
né plochy budou využity i při běžné výuce 
přírodovědných předmětů, díky čemuž bude 
výuka názornější a více prakticky zaměře-
ná. Výstupem projektu tak bude rozšířené 
zázemí školy (včetně zajištění odpovídají-
cího vybavení), což se pozitivně promítne 
v celkové kvalitě výuky. Výše popsaných cílů 
bude dosaženo do data ukončení realizace 
projektu, které je stanoveno na 30. 9. 2018.

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 
10 519 815,00 KČ

Finanční rámec projektu:
Druh dotace/zdroje  
spolufinancování Kč Podíl na celkových 

způsobilých výdajích 
Dotace ze strukturálního  
fondu ERDF (dále jen „SF“) 8 941 842,75 85 %

Národní veřejné zdroje
z toho dotace ze státního rozpočtu 525 990,75 5 %
z toho dotace z obce 1 051 981,50 10 %

Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje 10 519 815,00 100 %

ODBORNÉ UČEBNY
PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ
ZŠ Bílovice nad Svitavou
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Zástupci Obce Bílovice nad Svitavou 
oslovili místní Sokol s výzvou na spolupráci 
či možnost pronájmu hřiště za sokolovnou. 
Obec totiž postrádá prostory pro sportovní 
vyžití mládeže a jiné volnočasové aktivity 
s bezplatným přístupem veřejnosti.

Některé podmínky Obce a podmínky 
Sokola bohužel nenašly při jednání shodu, 
hlavně v možném užívání „společných“ 
prostor, a tak zástupci Obce hledali jiné 
možnosti, kde by šlo vybudovat hřiště 
například pro florbal, basketbal apod. 

Bohužel, rovných ploch v katastru Bílovic, 
kde by tento záměr mohl být zrealizován, 
je velmi málo. Krajina je členitá a rovné 
pozemky hodící se pro tento záměr jsou 
povětšinou již zastavěny.

Obec tedy oslovila vlastníky mlýna s tím, 
že by měla v úmyslu odkoupit pro výstav-
bu hřiště část pozemku, která se nachází 
u břehu řeky Svitavy za lávkou. Došlo 
k jednáním, na kterých se Obec nakonec 
s vlastníky mlýna dohodla na podmínkách 
a mlýn odkoupila celý, za částku 38 milio-

nů. Resp. obec koupila společnost Brněn-
ská mlynárenská s.r.o., kde se stala 100% 
vlastníkem, a ta má v majetku celý areál.

Odhad technologií elektrárny vypracoval 
pan Trávníček (8,5 mil.). Odhad pozemků 
a budov vypracovala paní Doležalová (30 
mil.) Celkem osm milionů dala obec ze 
svého rozpočtu a na třicet milionů si vzala 
úvěr u ČS a.s. s velmi výhodným úrokem 
1,09 % ročně, se splatností na 15 let.

Mlýn se rozkládá na celkové ploše 
22 000 m2, má sedm budov, z toho tři 
obytné a čtyři sloužící obchodním úče-
lům. Mlýnice má celkem čtyři patra a je 
v současné době prázdná. Bývalá balírna 
slouží momentálně Archeologickému 
ústavu Brno jako sklad archiválií. Truh-
lárna je v podnájmu. Garáže a byty jsou 
taktéž pronajaté. Náhon s malou vodní 
elektrárnou, s novými technologiemi, ale 
s původní Kaplanovou turbínou, spolu 
s výnosy z pronájmů činí z odkoupeného 
mlýna zdroj, který zajistí Obci návratnost 
této investice do 15 let. V případě, že se 
zástupcům Obce podaří do mlýna dostat 
firmy, které zde budou podnikat, užívat 
prostory a energie, splatí Obec tento dluh 
mnohem dříve a začne vydělávat peníze na 
další rozvoj areálu, vybudování hřiště atd.

V současné době studenti architektury 
Brno zpracovávají projekty, ve kterých 
navrhují, co je s daným územím z jejich 
pohledu možné udělat, tedy vybudování 
hřiště, zázemí apod. Současně Obec 
oslovuje firmy a nabízí jim podnájem ob-
chodních prostor.

Podrobné informace k odkupu mlýna, 
jeho dlouhé historii i budoucnosti pro Vás 
chystáme v dalším čísle zpravodaje.

Karla Hrabalová 

ODKOUPIT MLÝN?
KDE SE VZAL NÁPAD

Letošní školní rok je již v plném prou-
du. Do šestitřídní budovy na ulici S.K. 
Neumanna dochází celkem 140 dětí. 
Jsou zde 3 děti integrované.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje 12 pe-
dagogických pracovnic s odborným 
zaměřením na předškolní vzdělávání. 
S integrovanými dětmi nám pomáhají 

3 asistentky pedagoga a 1 školní asis-
tentka.

První dny v září k nám některé nové děti 
přicházely také s pláčem a vztekem, ale 
to netrvalo dlouho. Záhy pláč vystřídala 
zvědavost a děti se postupně přidávaly 
do společných činností. Vzájemně se 
seznamovaly a tvořily společně s paními 
učitelkami pravidla soužití mezi sebou. 
Utvářely se nové kamarádské vztahy. Plně 
jsme využili výhody věkově smíšených tříd 
dětí, kdy je samovolně nastaveno učení 

CO SE DĚJE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ve školním roce 2017–2018

Pohled na areál bílovického mlýna 
z Polanky. Foto Jan Horáček

8
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mladších dětí od starších. Další důležitou 
kompetencí, ke které starší děti postupně 
vedeme, je umět se sám o sebe postarat. 
Ovšem nesmí u dětí chybět pocit jistoty 
a bezpečí, který je založen na vzájemné 
důvěře.

Ve výchovně vzdělávacích činnostech 
s dětmi pracujeme podle modelu Zdravá 
mateřská škola. Stěžejním dokumentem 
pro výchovu a vzdělávání v naší mateřské 
škole je Školní vzdělávací program. Je pro 
všechny rodiče vyvěšen na hale v přízemí 
budovy. Doporučujeme také stránky www.
msbilovice.eu, kde jsou další informace 
o zařízení.

Denně připravujeme zábavný a hravý 
program, tak aby každé dítě bylo rozvíjeno 
na základě jeho individuálních i věkových 
možností. Pokroky a úspěchy zazname-
náváme do diagnostických listů, které 
dále předkládáme rodičům dětí. Rozvíjíme 
dětskou motoriku, sebeobsluhu, zrakové 
a sluchové vnímání, základní matematické 
představy, vnímání času a prostoru, řeč, 
myšlení, sociální dovednosti.

Všechny děti při nástupu do mateřské 
školy mají založeny ve třídách osobní 
portfolia, kam v průběhu jejich docházky 
ukládáme kresby a pracovní listy z oblasti 
grafomotoriky, základních matematických 
představ, zrakového a sluchového vnímání, 
prostorové a časové orientace, řeči a my-
šlení. Na rozloučenou s mateřskou školou 
si předškoláci odnáší veškeré práce domů. 
Naší snahou je, co nejlépe je připravit na 
vstup do 1. třídy základní školy.

Pobyt kluků a holčiček chceme zpestřit 
dalšími zajímavými akcemi:

V podzimním období jsme připravili 
dopolední výlet s programem do Morav-
ského krasu, návštěvu divadla Radost 
v Brně na pohádku Jája a Pája. Také herec 
z profesionálního dětského divadla přijel 
do mateřské školy s představením Malá 
medvědí pohádka. V myslivecké chaloupce 
je přivítali pan Bednařík a pan Odvářka 
a povídali si s dětmi o zvířátkách, která 
žijí v přírodě kolem nás. Pan Verner zase 
předvedl svého cvičeného pejska Fifinku. 
Některé děti navštívily místní knihovnu 
nebo cvičily v tělocvičně základní školy. Ve 
třídách paní učitelky organizovaly podzimní 
karnevaly v maskách.

V období adventu byla připravena 
v mateřské škole Mikulášská nadílka s ná-

vštěvou Mikuláše, čertíka a andílka nebo 
Mikulášské dílničky v kulturním domě. Pro 
děti i jejich rodiče dále Vánoční dílničky 
v jednotlivých třídách, kde si společně 
vyrobili ozdoby a přáníčka. Na závěr roku 
2017 se uskutečnily pro kluky a holčičky 
třídní besídky s nadělováním dárečků pod 
stromečky.

Mezi nadstandardní aktivity připravované 
pro vytipované předškoláky a jejich rodiče 
patří Edukativně stimulační skupiny, které 
si kladou za cíl komplexní a systematický 
rozvoj nejstarších dětí. Hravou formou 
podněcují schopnosti, dovednosti a funk-
ce pro zvládání budoucího čtení, psaní 
a počítání.

Nová 
legislativa 
pro mateřské 
školy

Od tohoto nového školního roku je 
největší novinkou povinné předškolní 
vzdělávání a týká se dětí, které dosáhly 
do 31. 8. 2017 věku 5 let.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, se vzdělává v mateřské škole 
zřízené obcí, v němž má dítě místo tr-

Také funguje kroužek anglického jazyka, 
do kterého se mohly přihlásit nejstarší děti.

Učíme děti pomáhat i ostatním ne-
mocným dětem. Naše mateřská škola se 
zapojila do programu Sbíráme víčka pro 
nemocnou Ellenku nebo do programu 
Fond Sidus.

Na závěr bych chtěla poděkovat za spo-
lupráci a pomoc našemu zřizovateli, a to 
jmenovitě panu starostovi Bc. Miroslavu 
Boháčkovi a jeho zástupci Mgr. Martinu 
Vozkovi. Dík patří také panu řediteli základ-
ní školy Mgr. Liboru Žandovi.

Milé děti, vážení rodiče i občané Bílovic 
nad Svitavou, přeji Vám příjemné prožití 
svátků vánočních a šťastný nový rok 2018.

Jiřina Šubrtová, ředitelka 

valého pobytu, pokud zákonný zástupce 
nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu 
zapsanou v rejstříku škol nebo jiný způ-
sob povinného předškolního vzdělávání. 
To znamená, že například dítě s trvalým 
pobytem v Bílovicích nad Svitavou, má 
při přijímání přednost před dítětem z jiné 
vesnice.

Povinné předškolní vzdělávání má for-
mu pravidelné denní docházky v pracov-
ních dnech – 4 souvislé dopolední ho-
diny. Povinnost předškolního vzdělávání 
není dána ve dnech školních prázdnin.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, pro něj 
může v odůvodněných případech zvolit, 
že bude individuálně vzděláváno. Tuto 
skutečnost nejpozději 3 měsíce před 
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začátkem školního roku písemně ozná-
mí ředitelce mateřské školy. Je třeba 
dodržet právní normy, a to jak ze strany 
zákonného zástupce, tak mateřské školy.

Zápis dětí na školní rok 2018–2019 
je ve všech mateřských školách (evi-
dovaných v rejstříku škol) plánovaný na 
květen 2018.

Jiřina Šubrtová
ředitelka 

Vzájemné 
setkávání 
s rodiči dětí

Naše mateřská škola se stala úspěš-
ným žadatelem o podporu z evropských 
strukturálních fondů dle výzvy MŠMT 
OPVVV č. 22, Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Jedním z cílů projektu s názvem „Ša-
blony pro děti, rodiče i pedagogy v MŠ 

Bílovice nad Svitavou“ je vzájemné setká-
vání s rodiči dětí a uspořádání posezení 
pro rodiče, kde by se mohli dozvědět, jak 
na svoje děti. Pozvali jsme proto odborníky 
z oboru psychologie, speciální pedagogiky, 
logopedie. Byly to PhDr. Rašticová Ph.D., 
Mgr.Konečná Ph.D., ze základní školy Mgr. 
Kolářová – školní psycholog a Mgr. Buráňo-
vá – školní speciální pedagog a speciální 
pedagog-logoped Mgr. Retková.

V jednotlivých besedách lektorky pro-
mluvily o oblastech, které jsou velmi 
důležité pro vstup předškoláků do ZŠ 
– motorika, grafomotorika, pravolevá 
orientace, zrakové vnímání, zraková pa-
měť, vnímání prostoru a času,všeobecné 
znalosti. Hovořily také o základních do-
vednostech dětí, které je třeba neustále 
rozvíjet – pracovní návyky, sebeobsluha, 
samostatnost a také nutnost pevného 
denního režimu, pravidelnosti denních 
činností a rituálů a organizace volného 
času dětí. Rodičům přiblížily neméně 
důležitou sociální a emocionální zralost 
dětí před nástupem do ZŠ. Prezentovaly 
hry, které pomáhají rozvíjet tyto oblasti, 
doporučily rodičům vhodné materiály 

a v závěru vždy fundovaně zodpovídaly 
vznesené dotazy rodičů.

Mgr. Retková ve dvou blocích osvětlila 
vývoj řeči dětí od 2 roků do 6 let, důle-
žitost „Domácí logopedie“ jako primární 
prevence problémů v řeči dětí, názorně 
ukázala, jak s dětmi doma cvičit, s jakými 
pomůckami, jak je vhodně motivovat, aby 
o cvičení měly zájem a jak je nenásilně 
vést ke správné výslovnosti.

Letos poslední besedu povede Mgr. 
Pantůčková, která má dlouholeté zkuše-
nosti s dětmi se specifickými poruchami 
učení a chování a věnuje se Feuerstei-
nově metodě, která dětem velmi výrazně 
pomáhá s obtížemi v chování a učení. 
Podstatou metody je stimulace kogni-
tivního rozvoje, který umožňuje školní, 
sociální a osobnostní růst.

Cílem bylo vzájemné setkávání s rodiči 
dětí a ten, myslím si, byl naplněn, protože 
posezení byla příjemná, témata zajímavá, 
lektorky erudované a milé. Rodičům 
děkujeme za účast a těšíme se na další 
společné besedy.

Eva Dvořáková
zástupce ředitelky 

AKTIVITY  
NA PRVNÍM STUPNI

Na naší škole pravidelně jeden den 
v listopadu probíhá projektové vyučování 
zaměřené na prevenci patologického 
chování, Den proti drogám, neboli Řekni 
drogám Ne! Veškeré aktivity během vy-
učování spojuje společné téma: závislost 
na zdraví škodlivých látkách, závislost na 
počítačích, nadměrné používání mobilu, 
nedostatek pohybu, špatné stravovací 
návyky. Naším cílem je upozornit na různá 
nebezpečí, vyvolat diskusi ohledně špat-
ných i dobrých závislostí, které si během 
života vytváříme, a zážitkovou formou na-
bídnout dětem vhodné aktivity k vyplnění 
volného času. Letos jsme nabídli dětem 
1.–4. ročníku celkem 17 aktivit (dílniček). 
Děti se mohly rozhodnout pro 4 aktivi-

ty, kterých se budou během vyučování 
účastnit. Tak vznikly smíšené skupiny dětí 
z různých tříd. Každý se během vyučování 
pohyboval po škole dle svého rozpisu 

naplánovaných aktivit. Pátou vyučovací 
hodinu využili třídní učitelé ke zpětné 
reflexi se svou třídou. Přestože tento 
způsob výuky je organizačně mnohem 
náročnější než klasické vyučování, jsme 
přesvědčeni o důležitosti a smyslu akcí 
tohoto typu.

ŘEKNI DROGÁM NE!
16. 11. 2017

Pro žáky byly mimo jiné připraveny i deskové hry.



11

A jaké aktivity jsme letos dětem nabídli? 
Čajovnu, výtvarnou a rukodělnou činnost, 
relaxaci s hudbou a masáže, divadýlko, 
tanec, cvičení na míčích, hry v tělocvičně, 
čítárnu, deskové hry, muzicírování, hraní 
a skládání písniček, knihy Jaroslava Fo-
glara a hlavolamy, vybarvování mandal, 
antistresové omalovánky, povídání a pro-
mítání o zdravé stravě.

Petra Glosová
metodik prevence 1. stupně 

ANI DRUHÝ  
STUPEŇ NEZAHÁLEL

Třídní učitelé od pátých tříd si připravili 
program pro svou třídu tzv. na míru. Na 
začátku dne bylo zařazeno do každého 
ročníku motivační video na danou proble-
matiku a poté následoval další program 
se závěrečnou reflexí. Žáci pátých tříd se 
v letošním roce zaměřili na problematiku 
s názvem „Bezpečně v kyberprostoru“. 
Tato aktivita pro ně byla více než vhodná, 
jelikož od pátého ročníku mají nový před-
mět informatika, ve kterém se setkávají 
s informačními a komunikačními techno-
logiemi, které s sebou přinášejí bohužel 
i nové druhy kriminality. Páťáci se začínají 

pohybovat na internetu a různých sociál-
ních sítích. Seznámení s danou proble-
matikou, rozšíření obzorů v dané oblasti, 
vysvětlení pojmů, jak na sociálních sítích 
komunikovat, jaké informace uveřejňovat, 
je jedna z forem, jak předcházet negativ-
ním vlivům a dopadům na žáky.

Pro žáky šestých tříd byl připraven doku-
mentární film „Mých posledních 150 000 
cigaret“, kde se vášnivý kuřák, dokumen-
tarista Ivo Bystřičan, pokusí zbavit své 
závislosti přímo před kamerou. Při svém 
boji však odhalí leccos o politickém a trž-
ním pozadí tabákového průmyslu.

Sedmáci sledovali dokumentární film 
„Katka“ režisérky Heleny Třeštíkové. Film 
je unikátním časosběrným dokumentem 
mapujícím čtrnáct let života narkomanky 
a jejího zápasu se závislostí. Dokumentární 
film získal cenu Českého lva.

Pro žáky osmých tříd byl připraven 
dokumentární film Jana Papouška Česká 
Granada. Film je syrový dokument těžící 
ze čtyřměsíčního pobytu v prostředí 
české drogové komunity v Granadě. Je 
to autorské svědectví o životě na ulicích, 
ve squatech a granadských jeskyních 
provázené osobními výpověďmi jednotli-

vých aktérů. Po filmu následovala beseda 
s naším sociálním pedagogem Radimem 
Kubíkem. Žáci měli možnost položit mu 
jakoukoliv otázku týkající se filmu a dro-
gové problematiky.

Deváťáci pomáhali v dílničkách na prv-
ním stupni. Po skončení dílniček se i oni 
zaměřili na problematiku závislostí.

Na příjemné dopoledne navazovaly 
aktivity jednotlivých třídních kolektivů. 
Žáci využívali různé výtvarné techniky 
a vyráběli si mandaly. Vymýšleli básně, 
pracovali s emocemi po filmu či sehrávali 
scénky srůznými tématy týkajících se zá-
vislostí kolem nás, sami dokončili scénář. 
Také diskutovali na téma závislosti, drogy 
a učili se základním pravidlům komunitního 
kruhu. Na závěr projektového dne žáci 
formou reflexe celé třídy diskutovali na 
téma různých závislostí, zdravého život-
ního stylu či hodnotového žebříčku: „Za 
co mě mé tělo může pochválit, a za co 
nikoliv. Dané téma mohla třída zpracovávat 
jakoukoliv technikou a celé dílo na pár dní 
vyzdobí třídy a bude připomínat tak celý 
projektový den.

Petra Sojáková
metodik prevence 2. stupně 

Co dělat, když se dostaneme do situ-
ace, kdy v našem okolí někdo naléhavě 
potřebuje pomoc? Úraz, zranění, náhlá 
indispozice, nevolnost, tyto okamžiky také, 
bohužel, k životu patří. Nikdo z nás nemů-
že vědět, kdy bude záležet právě na něm, 
jak bude schopen tuto situaci řešit. Na jeho 
vědomostech, dovednostech i rychlých 
rozhodnutích bude záležet, v jaké kvalitě 
bude postiženému poskytnuta první pomoc 
a jak rychle se dostane do péče lékařů.

Zachránit život může každý. Podle 
záchranářů zvládne poskytnout první po-
moc i desetileté dítě. Při záchraně života 
člověka je hlavní, aby se zachraňující nebál 
první pomoc poskytnout. Rozhodují jsou 
totiž první minuty. Lidský mozek vydrží bez 
kyslíku čtyři až pět minut. Je lepší zahájit 
srdeční masáž a podporu dýchání u člově-
ka, který ji nepotřebuje, protože má třeba 
jen epileptický záchvat nebo mozkovou 

příhodu, než ho nechat bez pomoci. I ten-
hle názor jsme si od záchranářů vyslechli.

Ve škole věnujeme poskytování první 
pomoci velkou pozornost u všech žáků 
v průběhu celé jejich devítileté školní 
docházky. Přesto si myslíme, že žádná 
teorie ani kvalitní prezentace nemohou 
nahradit praktické ukázky od profesionál-
ních záchranářů, kdy si pod jejich vedením 
může tyto činnosti vyzkoušet každý z žáků 
sám. Dlouhodobě proto spolupracujeme 
s oblastním spolkem Českého červeného 
kříže, Brno-město.

V našem Školním vzdělávacím programu 
Škola zrcadlo života je tento projektový 
den věnovaný poskytování první pomoci 
plánován pro 4. ročník – předmět Zdraví 
a bezpečí a pro 9. ročník – předmět Příro-
dopis. Žáci by se tedy měli setkat s těmito 
praktickými činnostmi po dobu školní do-
cházky nejméně dvakrát.

Úspěch a velký zájem našich žáků o tuto 
problematiku nás ale vede k rozhodnutí 
tuto vzdělávací činnost rozšířit každoročně 
také pro žáky 6. a 7. ročníku ve vzděláva-

cím předmětu Výchova ke zdraví. Rozšířit 
chceme i reálná prostředí – vedle školy 
také o příklady poskytování první pomoci 
přímo na silnici, na hřišti, v lese, na kou-
pališti a dalších lokalitách.

Na fotografii si můžete prohlédnout ně-
které okamžiky z projektového dne „Umíš 
poskytnout první pomoc – Bedřiška 2017“, 
který se v naší škole uskutečnil 9. října 
2017.

Pavel Kováč 

ZÁCHRANÁŘI
V NAŠÍ ŠKOLE

Nácvik první pomoci.



Kdy a kde jste se narodil?
V tomto domě v roce 1931. A to se 

málokomu stává, aby se narodil a dožíval 
ve stejném domě.

Co jste vystudoval?
Byl jsem velice zvláštní ročník. 

Začal jsem studovat na učitelském 
ústavu, který měl dlouhý název: Reálné 
Gymnázium při Státním mužském ústavu 
učitelském, na Poříčí 5, tam jsem byl dva 
roky. Po těch dvou letech jsme se posu-
nuli dál na Poříčí 35 a pak přišli náboráři 
s tím, že potřebují další učitele. Tak jsem 
se přihlásil, že chci učit. Napsal jsem: 
„Kdekoliv v Jihomoravském kraji, jen ne 

v Bílovicích.“ Odešel jsem do Svitav, kde 
jsem byl tři roky. Poté jsem šel na vojnu 
a po vojně jsem se nevrátil do Svitav, ale 
šel jsem do Brna do Domu mládeže. A při 
tom náboru nám řekli: „My pro vás zařídí-
me dálkové studium na vysoké škole.“ Byli 
jsme první dálkoví studenti. Do té doby 
to neexistovalo. Samozřejmě, že jsme to 
přijali s tím, že jsme měli o dvě hodiny 
kratší úvazek a jeden den v měsíci volno 
na konzultaci v tom studiu. A navíc jsem 
měl i to štěstí, že jsem v tom dálkovém 
studium mohl pokračovat i na vojně a že 
pro mě přípravy na zkoušku znamenaly 
„opušťák“.

Jak dlouho jste učil a řediteloval?
Od té doby pořád až do roku 1991.

Co jste učil?
Napřed jsem začal aprobaci pro 

národní školu pro první stupeň, ale nako-
nec jsem to změnil na dějepis, občanskou 
výchovu a výtvarnou výchovu. Z toho mě 
nejvíce bavilo učit dějepis.

Bořivoj Nejezchleb
NEJENOM ZASLOUŽILÝ 
PEDAGOG

„Už je tu zas adventní čas.“ Touto 
větou začínal náš loňský příspěvek do 
prosincového Zpravodaje. Přestože od 
té doby uběhla spousta času, připadá mi, 
jako by to bylo včera. A přitom je Žirafa 
zase o rok starší. O rok, který jsme vel-
mi rádi strávili ve společnosti mnohých 
z vás a který kromě zaběhnutých pro-
gramů a akcí přinesl i některé novinky.

CO SE ZA UPLYNULÝ ROK 
V ŽIRAFĚ STALO? CO SE 
POVEDLO A Z ČEHO MÁME 
RADOST?

Na jednu z výrazných změn narazíte, 
jakmile zadáte do vyhledávače odkaz 
www.zirafa-bilovice.cz. Jak si již mnozí 
z vás všimli, Žirafa má nové webové 
stránky. Postarala se o ně společně se 
svým mužem, Ivana Novotná, za což jim 
oběma patří velký dík. Stránky jsme se 
snažili udělat modernější, barevnější, 

a hlavně je uzpůsobit tak, abyste na nich 
našli nejen aktuální informace, ale aby byly 
i co nejpřehlednější. Snad se to povedlo. Ti 
z vás, kteří dávají přednost facebooku, jistě 
vítají aktivitu Kláry Mrkosové, díky které 
je v Žirafě živý i tento komunikační kanál 
www.facebook.com/rodinnecentrumzira-
fa. Další dvě členky naší užší „organizační 
skupiny“ měly letos spoustu práce ohledně 
dotací MPSV, na kterých je chod RC z velké 
části závislý. Petra Kuhejdová Halířová se 
hlavní měrou podílela na sepsání žádosti 
o dotace pro rok 2018 a Soňa Konečná pro 
změnu o vyúčtování dotací za rok stávající. 
Děkujeme! Teď jen zbývá čekat, zda na do-
tace z MPSV i v roce 2018 „dosáhneme“.

Ohlédnu-li se za letošní programovou 
nabídkou Žirafy, i z té máme radost. Kromě 
řady kroužků pro děti a dospělé se nám 
v roce 2017 podařilo uspořádat více než 
60 jednorázových akcí. Zejména u těch 
větších si přitom velmi vážíme spolupráce 

s ostatními organizacemi. Připomenu např. 
Den dětí či Dětský karneval, který si již 
nedovedeme představit bez zapojení SVČ 
Lužánky – pracoviště Liška a TJ Sokol. Ob-
líbené akce Pozór jedu a Noční oči se konají 
za podpory SK Radiosport, k organizaci Dne 
Země se připojují Stopaři. O hladký průběh 
Svatomartinského lampionového průvodu 
se kromě Žirafy a Lišky stará také místní 
Sbor dobrovolných hasičů, manželé Podlipní 
a letos nově i Obec Bílovice nad Svitavou. 
Bazárky dětského oblečení se mohou konat 

Po roce opět
NA PRAHU ADVENTU
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Máte kantorství v rodině?
Učí prasnacha a dcera, která učila 

i na bílovické škole a která si vzala také pe-
dagoga. Takže nemám o pedagogy nouzi.

Jaké jsou Vaše koníčky?
Já jsem vyrůstal ve skautském 

oddíle a mým hlavním koníčkem byl tento 
turistický oddíl. A pokaždé, když jsme měli 
volno, jsme putovali někam s kolektivem 
vedoucích pionýrské skupiny.

Na co jste ohledně ředitelování 
na sebe hrdý?

Velice mě těší, když někdy vidím jména 
svých bývalých žáků na některých vý-
znamných pozicích.

Říkal jste si někdy, že Vám to 
povolání „nestojí za to“? 

Takové myšlenky jsem neměl. Sice 
učitelské platy nebyly nikdy moc dobré, 
ale byl jsem rád, že jsem to povolání měl. 
Nehledal jsem jiné povolání, takže jsem 
byl spokojen.

Čím byste nalákal mladou ge-
neraci ke studiu pedagogiky?

No, nejlépe se láká, když si člověk vybere 
jako vzor kantora.

Jaký je Váš názor na dnešní Bí-
lovickou školu?

Největší problémy na bílovické škole 
byly vždy s místem. Když jsem přišel, tak 
v jednom ročníku bylo až 100 žáků na 
3 třídy. Učilo se na dvě směny, v poledne 
20 minut přestávka. Za tu dobu se muselo 
vyvětrat, podložit lavice dřevěnými špalky, 
aby byly větší, protože na odpolední směnu 
přišli velcí.

Potom se obci povedlo postavit ten pří-
stavek s jídelnou a zároveň byla otevřena 
škola v Kanicích, takže jsme naopak měli 
dost místa. Každý učitel měl svou pracovnu 
a žáci chodili za ním.

Chodíte stále na nějaké školní 
akce? Jak je vnímáte?

Chodím na některé ty vzpomínkové akce. 
Jinak jsem dělal historickou procházku 

po Bílovicích nebo jsem dělal besedy 
s některými žáky o tom, jak to v Bílovicích 
vypadalo dřív.

Co jste vnímal jako největší ná-
plň svého povolání?

Pro mě to byla ta spojitost rodiny v Bílo-
vicích, domova v Bílovicích, školy v Bílovi-
cích a té pionýrské skupiny, což byl takový 
kolektiv dobrých přátel.

Děkuji za rozhovor.
Ester Tomanová 

díky vstřícnému přístupu bílovické ZŠ, akce 
v lese zase díky ochotě místního polesí. Vy-
hledávaná divadelní představení pro děti mů-
žeme realizovat hlavně díky finanční podpoře 
Obce Bílovice nad Svitavou… A v podobném 
výčtu bych mohla pokračovat dále.

Rádi bychom proto poděkovali všem, 
se kterými jsme byli v letošním roce 
v kontaktu. Na prvním místě zejména 
Obci Bílovice nad Svitavou za veškerou 
finanční i morální podporu. Dík za vynika-
jící spolupráci patří také všem organizacím 

a spoluorganizátorům společných akcí. 
Poděkovat bychom chtěli i za sponzorské 
dary, zejména benzinové čerpací stanici 
FORS, samoobsluze LEFNER a společnosti 
Rossmann. V rámci Žirafy patří poděkování 
lektorům, všem úžasným dobrovolníkům 
i našim příznivcům, kteří nás podporují 
materiálně, finančně či morálně… ať již nám 
věnujete finanční dar, vyřazené hračky do 
herny, či pár povzbudivých slov, věřte, že 
si toho velmi ceníme! A v neposlední řadě 
chci přidat dík také našim rodinám za vel-
kou dávku pochopení a podpory.

ROK 2017 JE TÉMĚŘ ZA NÁMI. 
BLÍŽÍ SE ROK NOVÝ. NA CO SE 
MŮŽEME TĚŠIT?

Z prosincových akcí je to třeba tradiční 
Mikulášská nadílka, která se bude konat 
ve středu 6. 12. od 17:15 v sále SVČ Liška, 
či dětmi velmi oblíbené Noční oči (středa 
13. 12. od 17:00). Z lednové nabídky bych 
ráda vypíchla Dětský karneval (neděle 
14. 1.) a divadelní představení Hrnečku vař 
(neděle 28. 1.), se kterým za námi přijede 
divadlo Strom. Na základě velmi dobrých 
ohlasů bychom v pořádání divadelních 
představení pro děti rádi pokračovali i na-

dále, a to přibližně ve stejném rozsahu 
jako letos.

Závěrem bych chtěla připomenout, že 
Žirafa doslova stojí na pomoci a aktivitě 
dobrovolníků. I když to bylo řečeno již 
mnohokrát, často se na tuto skutečnost 
zapomíná a někdy se může dokonce zdát, 
že Žirafa funguje tak nějak automaticky-
-samovolně. Ale není tomu tak! Stále platí, 
že mezi sebou rádi přivítáme všechny, 
kteří se jakýmkoliv způsobem budou chtít 
zapojit do chodu centra. Ať již jde o pomoc 
při jednorázových akcích, při psaní žádostí 
o dotace, zajišťování chodu centra, vymýš-
lení a organizování akcí i vedení kroužků… 
neváhejte se nám ozvat. Rádi vám poskyt-
neme prostor a podpoříme vás, pokud 
chcete uvést do života jakýkoliv smyslu-
plný nápad, který vám leží v hlavě. Jsme 
rodinné centrum, tedy centrum nejen pro 
děti, ale pro všechny generace. A jde nám 
o to, aby nabídka Žirafy odpovídala právě 
tomu, co od ní čekáte. Jste to vy, kdo její 
chod i náplň ovlivňuje.

Přejeme vám krásné Vánoce plné 
pohody a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví a také radost a chuť do života.

Šárka Kučerová 

Nabídněte Vaši nemovitost pro 
naše registrované klienty se zájmem 
o bydlení v obci Bílovice nad 
Svitavou a blízkém okolí. Smlouvy 
a vklad na katastr zařídíme.
Tel.: 603 823 843. Realitní kancelář 
Liška Real.

řádková inzerce
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Září bylo na Lišce odstartováno s mno-
hými změnami. Jistě už jste se seznámili 
s většinou našich nových lektorů a krouž-
ků. Kromě těch stálých jsme rozjeli nově 
Design oděvu, Badminton, Recykláček, 
Šperkování 11+ a Žurnalisty. Listopadovou 
novinkou je kroužek hravé angličtiny pro 
začátečníky a mírně pokročilé „English 
club“ s naší dobrovolnicí Veronikou. Na 
kroužky se můžete hlásit v průběhu celého 
roku, ale blíží se pololetí, a to je nejlepší 
chvíle pustit se do nových věcí, obohatit 
a zpestřit svůj odpolední program.

V půlce prosince končí projekt Cinema 
nad Svitavou, díky kterému měly desítky 
diváků možnost zhlédnout 10 filmů pro 

dospělé a 4 filmy pro děti. Vše s bohatým 
doprovodným programem. Moc děkujeme 
všem, kteří se postarali o to, aby se projekt 
mohl uskutečnit. Obci Bílovice nad Svita-
vou děkujeme za nejen finanční podporu, 
Báře Podškůbkové a Tereze Šplíchalové 
za organizaci, Peterovi Kettmannovi, Báře 
Trnkové, Matúšovi Slamkovi, Janu Trnkovi 
a mnohým dalším za realizaci programu. 
A co příští rok? Chcete znovu do kina?

Jak víte, Liška není medvěd, a tak ne-
hodlá celou zimu prospat. Před Vánoci pro 
vás chystáme několik tradičních i méně 
tradičních akcí. V mikulášském týdnu mají 
školy a školky naposledy v tomto roce 
možnost přijít na dopolední promítání 
s dílničkou. Tentokrát se podíváme na 
film Kráska a zvíře. Společně s RC Žirafa 
také chystáme Mikulášskou nadílku pro 
nejmenší. Pro všechny, kteří si chtějí vy-
lepšit domácí vánoční atmosféru, máme 
dvě dílničky. První je cílena spíše na kluky 
a jejich tatínky, 9. 12. si mohou přijít vyrobit 
svítící stromeček, zvoneček či hvězdu, na 
elektrodílnu pod vedením Jana Mikulky. 
Spíše „holčičí dýchánek“ nás čeká 14. 12. 
s Kristýnou, můžete si přijít nazdobit větší 
či menší perníkový věnec.

V novém roce je pro všechny odvážlivce 
připraveno další dobrodružné nocování. 
V lednu přespíme v knize J. K. Rowlingové 
Bajky Barda Beedleho a před únorovým 
počasím utečeme s Alenkou do Říše divů. 
Při pololetních prázdninách je třeba pořád-

ně oslavit jakékoliv vysvědčení a chvíli si od 
učení odpočinout, můžete prožít Barevný 
den s Romčou. O jarních prázdninách 
zavede Natálie všechny statečné školáky 
na výpravu Po stopách pravěku. 

A teď něco nejen pro děti, ale i maminky, 
tatínky, babičky… zkrátka všechny známé, 
kamarády a Liškovské fanoušky. Zapište 
si do diáře neděli 18. 2. Chystáme pro vás 
již tradiční akci Liška nikdy nespí. Uvidíte 
vše, co jsme my i děti zvládli za pololetí 
a co ještě chystáme. Těšit se můžete na 
vystoupení Zumba tanečnic, dobroty od 
Kulinářů, výstavu výtvarných kroužků 
Šikovné tlapky, Barvínek a Ateliér, videa 
z Ateliéru Animace, fotky a další výstupy 
ze všech našich aktivit.

Více o programu SVČ Lužánky Liška 
se dozvíte na našem FB nebo webových 
stránkách liska.luzanky.cz.

Po ohlédnutí za celým uplynulým rokem 
vidíme, kolik se toho na Lišce změnilo. Ze 
všeho nejdůležitější ale je, že jste nám 
zůstali vy. Děkujeme Obci Bílovice nad 
Svitavou, starostovi, zastupitelům i komi-
sím za podporu, RC Žirafa za spolupráci 
a skvělé tradiční akce jako je Mikulášská 
nadílka nebo Svatomartinský průvod, ZŠ 
Bílovice za podporu, spolupráci a možnost 
využívání prostor Klubovny, kuchyňky či 
tělocvičny. Manželům Vágnerovým a všem 
dalším, kteří podporují naše aktivity, pomá-
hají nebo nám nosí materiály.

Především děkujeme všem rodičům, 
kteří nám důvěřují a všem dětem, které 
s námi jdou za každým novým zážitkem.

Přejeme všem kouzelné Vánoce a hravý 
nový rok.

Za celý Liščí tým
Markéta Šafaříková 

V průběhu října a listopadu probíhala 
další, můžeme říct již tradiční, sbírka. 
Tentokrát jsme se zaměřily na prošlé 
autolékárničky. Sběrnými místy byly 
Obecní knihovna a RC Žirafa. Celkem 
se sešlo více jak 30 prošlých autolé-
kárniček a různý obvazový materiál. 

Velice děkujeme za ochotu podílet se na 
této sbírce. Vše jsme předali zvířecímu 
útulku a věříme, že i díky vám se pejsci 
a kočičky budou rychleji uzdravovat ze 
svých zranění.

Na jaře se chystáme vyhlásit další 
sbírku pro vás již možná neužitečných, 

PESTRÝ PODZIM 
A HRAVÁ ZIMA 
S LIŠKOU

i prošlé mohou stále pomoci
AUTOLÉKÁRNIČKY ale pro jiné třeba stále potřebných věcí. 

Budeme rádi, pokud nám pošlete svoje 
tipy na e-mail komiseprorodinu@gmail.
com, nebo nám svůj nápad můžete 
sdělit prostřednictvím facebookových 
stránek.

Za celou Komisi pro děti a rodinu 
přejeme všem spoluobčanům krásné 
Vánoce.

Klára Mrkosová 
a Petra Kuhejdová Halířová 
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ANEB POVÍDAČKY LESŮ, VOD A STRÁNÍ

STARÉ 
POVĚSTI
BÍLOVICKÉ

TÉMA:

Takový nadpis ale dokáže upoutat pozor-
nost, že? A je úplně chybný, nebo na něm 
něco je? Tedy úplně vymyšlený není. Ale 
jak to s bílovickými hrady je?...

Když se řekne zřícenina u Bílovic, větši-
ně lidí se vybaví Obřanský hrad. Jak by také 
ne, když od budovy bílovického nádraží ho 
dělí necelých 750 metrů. Bohužel katast-
rálně spadá pod Kanice (ne pod Řícmanice 
ba dokonce ani pod Brno…).

To druhý „bílovický hrad“ je na tom přes-
ně opačně. Ronov spadá sice katastrálně 
pod Bílovice, ale spíše byste ho našli na 
procházce mezi Adamovem a Babicemi 
(na pravém břehu řeky Svitavy).

A třetí bílovický hrad? Řeč je o hradu na 
Gerhátkách, tedy přímo za humny hájovny 
lišky Bystroušky…

OBŘANSKÝ HRAD
Když vystoupíte po modré turistické 

značce na kopec blízko řeky Svitavy, 
kousek od Bílovic, můžete si prohlédnout 
zbytky zdí, které zbyly z Obřanského hra-
du. Zříceninu objevili v roce 1957 a i když 
byla v sedmdesátých letech ztotožněna 

s hradem pánů z Obřan, ani po pozdějším 
archeologickém průzkumu není její historie 
moc jasná. Někteří autoři dokonce uvádí 
jako místo původního hradu pánů z Ob-
řan buď přímo kostel sv. Václava a jeho 
bezprostřední okolí, nebo vyvýšeninu nad 

BÍLOVICKÉ HRADY
Tři pamětníci dávných časů

kostelem. Který z těchto tří je tedy ten 
pravý? Těžko říci.

Hrad by postaven někdy ve 13. století, 
zhruba v době vlády Přemysla Otakara 
II. a v jeho historii hraje významnou roli 
Gerhard z Obřan. Podle některých prame-
nů ho přímo nechal vystavět. Po nepříliš 
dlouhé době existence byl koncem 14. nebo 
začátkem 15. století rozbořen. Při jeho 
zničení pravděpodobně významně pomá-
hali brněnští měšťané, kterým obyvatelé 

Pravděpodobná podoba Obřanského 
hradu v době jeho vrcholné  

fáze podle Jana P. Štěpánka.
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hradu působili škody svými loupežnými 
výpravami.

Podle historiků měl hrad tzv. bergfrito-
vou dispozici, to znamená, že měl okrouh-
lou věž, přístupnou z prvního patra hlavní 
budovy, do které se mohli obyvatelé hradu 
v případě napadení uchýlit a odstranit 
spojovací můstek nebo schodiště. V době 
míru bývala taková věž často používaná 
jako hladomorna.

Ze 13. století prý pocházejí také vá-
penické pece, které vám místní znalci 
mohou ukázat v lesích okolo Bílovic, pod 
vrcholem Šumbery, necelý kilometr od 
Obřanského hradu. V jedné z těchto pecí 
našli archeologové kostru asi třicetiletého 
muže. Podle přezky na opasku, která je 
velmi podobná jiné takové, nalezené přímo 
na hradě, je možné oprávněně soudit, že 
šlo o obyvatele hradu, snad některého 
zbrojnoše. Jak se dostal do vápenné díry? 
Byla to nehoda? Nebo snad vražda? Straší 
na místě dodnes?

RONOV
Vysoko nad Adamovem cestou do 

Útěchova, hned vedle silnice můžete najít 
stopy po jiném hradu, jehož aktivní éra 
zřejmě také nebyla dlouhá a odehrála se 
někdy ve 14. století. První písemná zmínka 
je z roku 1364. V ní Čeněk Krušina z Lich-
tenburku (mimochodem Lichtenburkové 
byli jednou z rodových větví Ronovců 
– spolu s pány z Lipé, Berky z Dubé… – 
a ve 13 století patřili k nejvýznamnějším 
a nejbohatším šlechtickým rodům u nás) 
datuje listinu „na Ronově, našem novém 
hradě“. K hradu tehdy patřily vesnice 
Útěchov, Vranov, Kanice, Jehnice, Bře-
zina, Vítovice, Habrůvka, Babice, Obřany 
a později zaniklé Brodek a Lhota. Už 
z výčtu osad je zřejmé, že hrad byl po-
staven na panství, jehož centrem býval 
v té době již zaniklý Obřanský hrad. Jen 
o pět let později, z roku 1369 pak pochází 
poslední známá připomínka hradu, a to 
z práva o dodání stavebního materiálu 
staviteli Zdeňku Okřínovi a tesaři Filipu 
Wagnerovi pracujícím na novém hradě 
Ronově. Je pravděpodobné, že hrad zanikl 
v souvislosti s úmrtím bezdětného Čeňka 
Krušiny. Hrad tedy pravděpodobně připadl 
odúmrtí moravskému markraběti, který již 
vlastnil či stavěl poblíž Nový hrad, a tak 
existence Ronova již byla zbytečná.

Oficiální archeologický průzkum tady 
zatím nikdo neprováděl. Jako mnohé jiné 
hrady, je i tento opředen pověstmi či po-
hádkami o pokladu, ke kterému je možné 
se dostat jen za určitých, dosti obtížných 
podmínek. Ale za pokus to stojí, nebo ne?

Mimochodem, víte, že mezi své sousedy, 
bílovické občany můžete počítat Okřiny 
i Wágnery? Jestlipak to byli právě jejich 
pra-pra-pra…. dědečkové, kdo byl svědkem 
tak historických událostí…

archeolog pan Antonín Kříž. Bohužel ten 
samý, kterému bylo soudně zakázáno prová-
dět archeologickou prospekci na Obřanském 
hradě a který, nedbajíce toho, tuto lokalitu 
archeologicky zničil. Na kopci vykopal sondu, 
která odhalila hrázku z nasucho kladených 
kamenů se zeminou promíšenou dřevěnými 
uhlíky. Sám Kříž však výsledky svého bádání 
považoval za problematické (i vzhledem 
k absenci jiných nálezů), a proto se bez od-
borného posouzení dá s jistotou říci pouze 

Pravděpodobná podoba hradu  
Ronova v době jeho vrcholné fáze  
podle Jana P. Štěpánka.

Ronov i Obřanský hrad jsou evidované 
kulturní památky České republiky.

HRAD NA GERHÁTKÁCH
Gerhátky je kopec ohraničený Ušákov-

ským a Kuním potokem, přímo za hájovnou 
lišky Bystroušky. O hradu, který stával na 
tomto kopci, se můžeme dočíst například 
v publikaci Bílovice nad Svitavou pana 
Aloise Kaly z roku 1931, ale „vědí“ o něm 
i znalci bílovického místopisu. Pan Kala ve 
své publikaci píše, že nedaleko Bílovic, na 
vysokém kopci směrem ke Kanicím, kde již 
není skoro žádné upomínky na zašlé doby 
minulosti… …stával ve XIV. století velký 
a pevný hrad, na němž posledně sídlil rytíř 
loupeživý Gerhard… (už tušíte, kde bude 
problém?) Vzhledem k tomu, co o hradu 
píše dále, lze s velkou dávkou jistoty tvrdit, 
že ho zaměnil za dříve zmíněný Obřanský 
hrad, o kterém evidentně ve třicátých 
letech neměl, ač místní rodák, povědomí.

Shody jména kopce a rytíře sídlícího na 
Obřanském hradě si v sedmdesátých letech 
minulého století všiml brněnský amatérský 

to, že vrchol kopce, pojmenovaného lidovou 
slovesností po rytíři z dávného středověku, 
nese stopy dosud nespecifikované lidské 
činnosti, ale o umístění hradu v této oblasti, 
obzvláště pak hradu Gerharta z Obřan, se 
nedá ani spekulovat.

Určitě je ale zajímavé si uvědomit, že 
lidová slovesnost zachovala déle než 500 
let!!! povědomí o tom, že v Bílovickém okolí 
kdysi působil mocný rytíř Gerhard, i když 
samotná znalost místa jeho hradu se vy-
tratila a musela být obnovena až roku 1957.

Jen o málo méně zajímavý mi potom 
přijde fakt, že na mapách z prvního a dru-
hého vojenského Josefského mapování 
z let 1764 až 1852 je zanesen hrad Ronov, 
čí spíše jeho ruiny, ale Obřanský hrad ne. 
Že by opravdu zmizel z povědomí lidí?...

www.hrady.cz
https://cs.wikipedia.org
http://www.icesty.cz
http://pamatkovykatalog.cz

Jana Skládanková 
a Jan Horáček 
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Původní pověst byla volně převzata 
z publikace Aloise Kaly Bílovice nad 
Svitavou, vydané v roce 1931, z publikace 
Rzicmanici Na poutní cestě ležící od paní 
Dany Menšíkové, vydané v roce 2010 
a z brožurky Františka S. Pospíchala 
Kostel sv. Cyrilla a Methoděje v Bílovicích 
nad Svitavou z roku 1938.

Tak jak u jiných obcí vidíme na různých 
místech postaveny sloupy s obrázky svatých, 
tak i v blízkém okolí vesnice stojí dva takové 
památníky smutných událostí. Jedna taková 
upomínka stojí na rozhraní Bílovic a Řícma-
nic. Tam na úplném konci devatenáctého 
století zabil prý jistý Kratina svého soka 
v lásce Balšána, jehož tělo následně hodil 
do potoka. Byl za to odsouzen doživotně do 
žaláře, ale po osmnácti letech obdržel milost. 
(Můžeme se dočíst v publikaci pana Kaly.)

Vzhledem k datu vydání této pověsti 
panem Kalou (udává rok vraždy „před pade-
sáti lety“) mělo k ní dojít někdy kolem roku 
1881 (řícmanská publikace uvádí přibližně 
rok 1880 a brožurka o kostele sv. Cyrila 
a Metoděje léta devadesátá). Při nahléd-
nutí do matrik zemřelých obce Řícmanice 
pak opravdu můžeme k datu 27. září 1884 
nalézt zápis o úmrtí Wilhelma Balšana, 
devatenáctiletého muže, zavražděného, 
nalezeného v lese, s tím, že další detaily 
nebyly faráři udány…

Wilhelm Balšan se narodil osmého 
května 1865 v Řícmanicích na čísle 19 
Matyáši Balšanovi a jeho ženě Josefě 
a byl tak říkajíc „starousedlík“, nejméně 
třetí generací Balšanů v Řícmanicích ži-
jících. Za zmínku možná stojí, že dnes je 
v celé České republice pouze 17 lidí tohoto 
příjmení. Jak by tomu asi bylo nebýt této 
tragické události?...

Zalistujeme-li potom dobovým tiskem, 
můžeme se v Moravské orlici (denní tisk) 
o této události dočíst nemnoho dní poté, 
kdy 8. 10. titulek hlásá „Vrah Kratina při-
znal se úplně k zavraždění Balšánovu“.

12. 12. můžeme se pak v novinách dočíst 
i jeho jméno křestní a to Jan.

Jan Kratina se narodil 10. 10. 1864 
v Řícmanicích 23, také do dobře známé 
a několik generací zde žijící rodiny, otci 
Janu a matce Marii, rozené Blatné. Tehdy 
ještě nikdo nemohl tušit, jakým směrem se 
bude ubírat jeho život…

Dne 12. 12. 1884 se ve stejných novinách 
můžeme dočíst celý příběh:

Jan Kratina, 20letý nádenník z Řícmanic, 
zamiloval se do Eližběty Petrůjové, která 
však, ač od mládí s ním známa byla, necítila 
pro něho nikdy onoho citu lásky, jenž k oba-
polnému štěstí vede. Když námluvy Kratinovy 
již stupně dosahovaly, se kterého sestupuje se 
jen k oltáři, když nabízel srdcem svým i ruku 
svou Petrůjové, sdělila s ním, že matka tomu 
nechce, aby za ní chodil. Kratina byl prchlý 

sejíti musí, že jest mu lhostejno, jak to potom 
vypadne. Balšán byl naplněn opravdivým 
strachem a k mnohým osobám se vyslovil, 
že Kratina mu častokráte hrozil. Kratina byl 
mimo to též lehkovážným člověkem; zpro-
nevěřil peníze, aby je v pitkách a o muzikách 
s děvčaty utratiti mohl, nebydlel dom, aby 
neměl dohledu nad sebou a hleděl si jiných 
věcí raději, než poctivé práce; možná, že 
zhrzená láska k tomu přispěla.

Dne 27. září večer prosil Balšán svého 
mistra, pana Volejníka, aby mu dovolil jít 
domů, by příští neděli s milenkou svou na 
Vranov jíti mohl. Volejník dal své svolení, 
půjčil Balšánovi 2 zl. a hodinky v ceně 12 zl., 
mimo to měl Balšán u sebe ještě své peníze 
a vzal pro milenku svou botky. S deštníkem 
v ruce vydal se v noci na cestu, ačkoliv ho 
druhové z toho zrazovali. Mezi Bílovicemi 
a Řícmanicemi jest pěšinka údolím přes 
louku; vedle ní teče malý potok, který Balšán 
přebroditi musil. Nedaleko pěšinky číhal 
Kratina silným obuškem ozbrojen; jakmile 

KŘÍŽ MEZI BÍLOVICEMI 
A ŘÍCMANICEMI

Dnešní podoba kříže. Pod svahem  
v pozadí místo vraždy. Foto Jan Horáček

a náruživý mladík, který nepožívaje žádného 
vzdělání každého činu schopen byl; nedivno, 
že zpráva tato měla děsný účinek; pomýšlel 
na pomstu. A když o novém roce milenka 
jeho učinila sobě známosť s obuvnickým 
pomocníkem Vilémem Balšánem, když při-
jímala návštěvy nového milence svého, počal 
též had žárlivosti zlý čin v duši Kratinovu 
našeptávati, a Kratina vyhledával Balšána, 
aby se s ním pohádal, aby se mu pomstil. 
Častokráte hrozil Balšánovi a k jiným lidem 
se vyslovil, že buďto on, nebo Balšán se světa 

se Balšán přiblížil, zasadil mu Kratina silnou 
ránu do hlavy, takže Balšán ihned k zemi 
klesl; aby sobě však sokovu smrt zajistil, 
Kratina uhodil ještě asi třikrát polomrtvého 
do hlavy. Nato svlékl vrah oběti své boty, 
obral ji o hodinky, ženské střevíce a deštník, 
zavlekl pak mrtvolu přes louku do potoka na 
takovém místě, kde pro křoví oku kolemjdou-
cího neviditelna zůstala. S kořistí svou prchl 
přes Bílovice do Brna, kam v neděli dne 28. 
září ráno dorazil. V Brně poprodal hodinky 
za 3 zl., boty za 1 zl. 50 kr., střevíce za 1 zl. 



A šel do Maloměřic, odkud s Marií Hadovou 
do Husovic k muzice šel; tančil vesele. Druhý 
den strávil hraním v karty a v kuželky, chodil 
z hospody do hospody, až v hostinci Hájkově 
v Brně zatčen byl.

Kratina nepopírá vraždu, jen to nechce do-
znati, že na Balšána číhal, aby ho zavraždil. 
Praví, že se u Bílovic s Balšánem setkal, šel 
s ním k Bílovicím, pohádal se stran Petrůjové 
a pak ho ubil. Když viděl, že sok jeho mrtev 
jest, odešel; na cestě však napadlo ho, že by 
se mohl zmocniti věcí zavražděného, vrátil 
se, obral svou oběť a zatáhl ji do potoka.

Porotci uznali Kratinu vinným úkladné 
loupežné vraždy, následkem čehož odsouzen 
byl Kratina do žaláře na šestnáct let, zostře-
ného těžkými posty a samovazbou v trvání 
24 hodin vždy v den, kdy čin spáchán byl.

Z milostného trojúhelníku už zbývá 
jenom Alžběta. Ta se narodila v Řícma-

nicích 24 (všichni tři se tedy narodili 
několik desítek metrů od sebe!) 31. října 
1866 Engelbertu Petrůjovi, bývalému 
dragounovi, panskému hajnému a jeho 
manželce Marianě, rozené Moserové. 
V době sporu jí tedy bylo čerstvých 
osmnáct… Po této tragické události se 
vdala o celých osm let později, v roce 
1892 za Antonína Schneidera, obuvníka 
z Řícmanic, syna zemřelých rodičů Jana 
Schneidera a jeho manželky Františky, 
rozené… … … Kratinové… A hádejte, jaké 
bylo číslo domu, ve kterém Antonín 
Schneider bydlel? 23…

A tak se z pověsti o dvou řádcích stal 
opravdový příběh, který může vymyslet jen 
život. Mimochodem, paní Alžběta rozená 
Petrůjová, provdaná Schneiderová mohla 
vzhledem ke svému datu narození žít 
v Řícmanicích ještě kolem druhé světové 

války, a tak není zcela vyloučeno, že ještě 
žijí pamětníci, kteří ji znali osobně…

Původní cesta z Bílovic do Řícmanic 
nevedla přímo pod dnešní vozovkou, 
jejíž základy byly budovány při velké re-
konstrukci okresní silnice v letech 1896 
– 98, ale kousek východněji, středem 
louky, blíže k potoku Časnýři, odkud byl 
tehdy kříž přenesen. Kolem roku 1936 
však byl již tak zchátralý, že musel být 
opraven. Tohoto úkolu se zhostili mladí 
hoši z okolí pod vedením pana Karla 
Kučery mladšího. Od té doby je na místě 
bývalého dřevěného kříže kříž betonový, 
s železnou trnovou korunou. Mramoro-
vou desku zhotovil pan Petr Appl. Do 
dnešních dob dochoval se potom pouze 
kříž, bez trnové koruny nebo výše zmí-
něné mramorové desky.

Jan Horáček 

Ještě o jedné malé sakrální stavbě se 
můžeme dočíst v publikaci Bílovice nad 
Svitavou od Aloise Kaly z roku 1931. On 
sám ji nazývá Boží mučkou a lokalizuje je 
„blízko cihelny“. Nechme ho ale říci příběh 
vlastními slovy…

Boží mučka jest blízko cihelny na pokraji 
silnice a bývalého hlubokého příkopu, dnes 
již zasypaného, kudy v dávných dobách vedla 
cesta do Brna. Bylo to v době, kdy v těch mís-
tech býval ještě les. Tehdy tam byla přepadena 
svatba, svatebčané pozabíjeni a oloupeni. 

Vražda stala se ze žárlivosti zklamaného 
mládence, který za tímto účelem najal si špat-
né lidi a s těmito dopustil se mnohonásobné 
vraždy. Mrtvoly zavražděných byly na místě 
pochovány a když jednou po dlouhé době 
byla cesta opravována, kosti nebožtíků tam 
nalezeny. Smutný tento příběh měl se státi 
někdy kolem roku 1640.

Bohužel tato Boží muka už na svém místě 
nestojí. Kartografové je však na mapách 
nechávali ještě nedávno, i v době, kdy už 
na svém místě nestála. Stávala někde na 

vrcholu kopečku po vystoupání od „cihelny“ 
směrem k Bílovicím na levé straně vozovky. 
Jinak ale tato pověst nabízí vícero otázek, 
než odpovědí. 

Zajímavým faktem je, že podle mapy Brna 
a okolí z roku 1839 jde o jediná Boží muka 
v okolí. Zbylé malé sakrální stavby byly samé 
kříže. Proč? Může být vysvětlením, že nešlo 
o ryze sakrální stavbu (a tedy možná ani 
o upomínku zmiňované vraždy), ale o sloup 
(s křížem) značící hranici dvou panství – ka-
tastru Obřan a Bílovic? Nebo mohlo jít o tzv. 
„brzdový kámen“, tedy jakéhosi předchůdce 
značky „pozor, prudké klesání“? 

Je velmi pravděpodobné, že „opravou 
cesty“ myslel pan Kala velkou rekonstrukci 
okresní silnice v letech 1896–98. Z té doby 
se také dochovala zpráva obřanského faráře 
Faulhabera o vysvěcení nového kříže, od 
počestné obce bílovické zřízeného a vedle 
silnice blízko Bílovic stojícího. Byla to tato 
oprava, při které byly kosti vykopány (pakliže 
tam tedy byly vůbec kdy uloženy)? A nahra-
dil tento „nový kříž“ starší sloup?

Proč měli být svatebčané pochovaní 
přímo na místě, což bývalo zvykem spíše 
ve válečných konfliktech? V mírové době 
a obzvlášť u tak tragické události by přeci 
bylo vhodnější pochovat oběti na hřbitově!

Nijak velkou jistotu bohužel nemáme ani 
v otázce umístění těchto Božích muk. Jejich 
původní umístění bylo při vystoupání od „ci-
helny“ po levé straně vozovky. Při návštěvě 

BOŽÍ MUKA U CIHELNY
„hezká“ pověst, ale jak to 
bylo doopravdy?

Dnešní podoba úvozu směrem  
na Bílovice. Foto Zdeněk Mrkos
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Bílovice nad Svitavou jsou známy mnohý-
mi zajímavostmi – asi nejznámější je Liška 
Bystrouška, vznikem tradice Vánočního 
stromu, pobytem mnoha známých osobnos-
tí české kultury. V minulosti šlo o oblíbené 
výletní místo – předměstské osídlení Brna, 
lemující údolí Svitavy.

Čertovka je tajemný název lokality, která 
je skryta v hustém, převážně borovém 
lese, v těsném sousedství sídliště na Po-
lance. Jen pohled na podrobnou mapu 
nám ukazuje jakýsi obrazec – reliéf, který 
nám při trošce fantazie může svým tvarem 
připomínat gigantickou stopu (čertova) pa-
řátu. Údolíčka zde vedou dolní částí úbočí 
Polanky od údolí Melatína, začínají blízko 
nad domy ve střední části Husovy ulice. 
Vidíme zde stále patrné pozůstatky tohoto 
zjevně nepřirozeného útvaru. Jedná se 
o souběžné rýhy v lese v prudkém svahu, 
které pokračují na mírnějším vyšším úbočí 
a končí na úrovni bývalé hájenky. Netrou-
fáme si odhadnout, zda se jedná o stopy 
po stahování dřeva z lesa Občiny a za nimi 
ležícího polesí, nebo zda se jedná o tzv. 
šurfy, jak jsou v dnešní české terminologii 
nazývány povrchové štoly, čemuž by mohly 
některé detaily jejich průběhu nasvědčovat. 
Samotný název, dnes již skoro zapomenutý, 
nemůže však nevzbudit pozornost, stejně 
jako samotné stopy lidské činnosti.

Čert (čort v jiných slovanských jazy-
cích), staročesky črt, je démon pocháze-
jící z předkřesťanské slovanské mytologie. 

Čert se v křesťanské teologii nevyskytuje. 
Neobvyklé přírodní útvary – skály, balva-
ny, průrvy, jeskyně – taková místa jsou 
v pomístních jménech spojována s pří-
tomností čerta.

Čert se v pomístních názvech vyskytuje 
často, a také na Brněnsku je dosti hojný. 
Nedaleko od Bílovic – na Šumbeře – tam 
svoje stopy podle pověsti čert zanechal. 
Taky ve Velkém Brně, tj. v současném vel-
koměstě, se vyskytuje několikrát. Máme zde 
dvě lokality se jménem Čertův mlýn – stále 
stojící, dnes již novostavbu nad výpustí ze 
zaniklého (vypuštěním a jiným využitím) 
Nového rybníka na katastrálním území Krá-
lova Pole. Tento mlýn nese jméno původ-
ního majitele, s největší pravděpodobností 
potomka původně německého rodu Taiffelů, 
Toifflelů apod., který se ve středověku 
přistěhoval do Brna, zde si jméno počeštil 
překladem na Čert (a v 18. stol. se zpětně 
poněmčil, ale jen přepisem na Tschert 
apod.). Majitel tohoto mlýna byl po Bílé hoře 
zřejmě tajným evangelíkem, takže zjevná 
pomlouvačná pověst o jeho černokněžnictví 
se dostala i do sbírek brněnských pověstí. 
Další Čertův mlýn stával hned pod vyús-
těním potůčku Čertovka, pramenícího pod 
dnešním areálem Campusu v Bohunicích, 
od sedmdesátých let 20. st. zatrubněného. 
Na malém pahrbku nad zaniklým mlýnem 
je dnes lanová dráha. S tímto mlýnem jsou 
spojeny pověsti o draku a o vodníku spolu 
s tradicemi o utopených.

Dále můžeme vzpomenout Čertův hrad 
(někdy hrádek) u Olomučan, se kterým jsou 
spojeny hrůzostrašné pověsti o zamordo-
vaných pannách a o působení ďábla. Tyto 
tradice s oblibou přejímá vlastivědná i turis-
tická literatura. Neznámou skutečností je, že 
původním majitelem, ne-li stavebníkem (?) 
byl husitský vladyka Čert z Bořitova, které-
mu patřila i dnešní Svatá Kateřina (existují 
úvahy, že původní název mohl být odvozen 
od katharů ve smyslu kacířů); rovněž sta-
vebně historický průzkum přinesl poznání, 
že sakrální prostory onoho nádherného 
kostelíka byly přizděny k původní stavbě 
až v druhé fázi jeho stavby v následujícím 
století, což otevřelo možnost úvaze, zda se 
nejednalo původně o tvrz.

Pro bílovickou Čertovku je zajímavou ob-
dobou hájek Čertovka mezi Bedřichovicemi 
a Šlapanicemi, který se nazývá též Malý 
hájek. Je v oblasti plné celé řady zajíma-
vých pověstí, které se však bezprostředně 
k názvu hájku nevztahují. Ale nedaleká 
stráň s teplomilnou květenou se nazývá 
Andělka. Ty dva názvy by mohly mít mezi 
sebou souvislost.

I když jsme zde uvedli jisté podobnosti 
v názvech, k vysvětlení „čertových“ brázd 
na Polance to zatím nevedlo. Výklad vy-
cházející z představy čerta, který svými 
drápy z nějakého důvodu (ze vzteku?) 
podrápal úbočí kopce, jeví se nám ale jako 
nejpravděpodobnější. Nelze však vyloučit, 
že název je pozůstatkem po někom jménem 
Čert (nebo některou variantou německého 
Teuffel), kdo zde v zapomenutých dobách 
podnikal – v hornictví či uhlířství nebo těžbě 
dřeva, v tom případě zřejmě stavebního.

Jindřich Rácek, Zdeněk Mrkos 

ČERTOVKA
řádil zde v minulosti čert?

tohoto místa však stále můžeme najít starý 
úvoz, ležící po pravé straně dnešní vozovky, 
hned pod svahem. Stála tedy tato Boží muka 
po levé straně dnešní vozovky, nebo téměř 
v jejím středu?... Někteří bílovčáci možná 
ještě v blízkosti tohoto místa pamatují ma- 
riánský obrázek, pověšený na jednom ze 
stromů. Stával na místě zmíněných Božích 
muk? Nebo šlo o náhodu s nimi nesouvisející? 

Pokud by se přeci jenom mezi čtenáři 
našel nějaký pamětník či historik, který by 
do této problematiky mohl vnést více světla, 
uvítáme jeho názor! 

Zdeněk Mrkos/Jan Horáček 

Výřez z mapy Brna a okolí  
z roku 1839 © vilemwalter.cz
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Nebo snad odpalovací rampa protile-
tadlové obrany Brna, nebo možná něco 
hrozně tajného, určitě ale moc důležitého… 
řeč je o bílém objektu na kopci nad Bílovi-
cemi, který mladší ročníky nebo do Bílovic 
čerstvě přistěhovalí možná ani neznají. 
Když jsem se do Bílovic přistěhoval na 

lovic vidět není a nikdy nebyla. Podle ka-
tastru nemovitostí patří firmě ProEx 2000, 
obchodní společnosti specializované na 
stavební, klempířský a pokrývačský sorti-
ment. Předešlým majitelem byla Telefonica 
O2. Právě v této budově pracovali na konci 
osmdesátých a začátku devadesátých let 

ženijně chráněná zesilovací stanice pro 
síť dálkových kabelů federálního minister-
stva vnitra a ministerstva národní obrany. 
Objektem také procházela (prochází) 
mezinárodní koaxiální kabelová magistrála 
MKKM-1 Berlín-Moskva. Podobné nebo 
zcela identické objekty jsou u nás ještě 
čtyři. Ačkoli nejsou odolné proti přímému 
zásahu letecké nebo dělostřelecké munice, 
spadají do tzv. 3. třídy tlakové odolnosti 
a byly navrženy jako protiatomový kryt se 
dvěma mírovými vchody a jedním bojovým 
vstupem s dekontaminační propustí. Doba 
autonomního provozu byla 6-8 dní a po-
sádku by v ostrém nasazení tvořilo přibliž-
ně sto osob. Tato budova tedy sloužila jako 
zesilovací stanice dálkových telefonických 
hovorů. Jako taková ve své době samozřej-
mě spadala pod určitý stupeň utajení, což 
se ale v té době týkalo mnoha objektů…

Námi oslovení Bílovčáci budovu popisují 
jako nadzemní část, ve které byly sklady 
materiálu k zesilovací telefonní stanici 
(kabely a jiný materiál), dílny, garáže, 
ubytovací prostory pro ostrahu a podobné 
zázemí, a jako dvoupatrovou podzemní 
část, ve které se mimo samotné zesilovací 
stanice nacházel i výše zmíněný protiato-
mový kryt. Více než čtvrtinu objektu tvořila 
sofistikovaná úpravna vody.

Od konce devadesátých let byla budova 
jen udržována a v posledním desetiletí 
prý dokonce zakonzervována a opuštěna 
(i když stále hlídána – ne však z důvodu ja-
kéhokoli tajemna, ale z čistě pragmatických 
a běžně pochopitelných důvodů).

Z Bílovic viditelná budova leží od zesilo-
vací stanice trochu více na západ a patřila 

CENTRÁLA STB
na kopci nad Bílovicemi

začátku devadesátých let já, budova byla 
na kopci směrem na Řícmanice jasně vi-
ditelná a plně rozumím tomu, že v někom 
mohla evokovat pocit, že tam sedí někdo, 
kdo na Bílovčáky „dohlíží“ a kdoví, co tam 
ještě dělá (nebo za minulého režimu dělal). 
Dnes už je zarostlá stromy, a tak je vidět 
jen z mála míst v Bílovicích. Stále tam ale 
je a mnozí z nás možná stále přemýšlí, 
k čemu sloužila...

Redakci se podařilo zjistit, že na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let pracovali 
v této lokalitě nejméně tři bílovičtí občané. 
Dva z nich svými vzpomínkami přispěli 
k tomuto článku.

Předně je dobré si udělat jasno v tom, že 
na daném místě stojí budovy (nebo shluky 
budov) dvě. Budova archivu ministerstva 
vnitra (v různých obměnách názvu) a bu-
dova zesilovací stanice dálkových kabelů.

Popis bych začal druhou z budov. Stojí 
od té kdysi viditelné více na západ a z Bí-

jako údržbáři vzduchotechniky dva námi 
oslovení Bílovčáci. Jde o zodolněnou 
zesilovací stanici (ZZS), konkrétně o ZZS 
062 Kanice. Objekt pochází z poloviny 
osmdesátých let a byl vybudován jako 

V těchto místech se nachází budova 
archivu, pohled z lokality Na Nivách.

Budova archivu dnes.
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ministerstvu vnitra. Dnes se jedná o archiv 
bezpečnostních složek, což potvrzuje i výpis 
z katastru nemovitostí. Při letmém hledání 
na internetu se můžeme dočíst, že je jedi-
nou mimopražskou badatelnou a přístup do 
ní mají nejenom badatelé z řad odborné, ale 
i široké veřejnosti a mohou v jejích zdech 
najít stejně tak materiály STB, jako napří-
klad i písemné a obrazové doklady týkající 
se brněnského gestapa nebo partyzánské 
činnosti na našem území za druhé světové 
války. Kvůli nevyhovujícímu stavu se akutně 
řeší její přestěhování (které by vyšlo levněji 
než rekonstrukce stávající budovy).

S budovou zesilovací stanice měla 
(a stále má) společnou vodárnu, což byl 

také důvod, proč i sem občas zavítali námi 
oslovení technici.

Různé zdroje uvádějí, že ačkoli šlo vždy 
o archiv bezpečnostních složek (stejně jako 
zesilovací stanice vybavený protiatomovým 
krytem), ať už je nazveme STB, SNB, VB 
nebo PČR, poloha blízko zesilovací stani-
ce nebyla vybrána náhodně, ale mohlo jít 
o záměr, jelikož v době vybudování stavby 
se v jejích útrobách nezpracovávala jenom 
statistická data o trestných činech, ale 
mohlo díky blízkosti zesilovací stanice do-
cházet i ke kontrole telefonního a datového 
provozu. Záměrně píši „mohlo“, protože se 
mi nikde nepodařilo dohledat, či od očitého 
svědka zjistit, jestli k tomu opravdu i dochá-

zelo. Oslovení pamětníci však shodně tvrdí, 
že šlo vždycky jen o archiv.

Stejně tak odsuzují í revoluční mýtus o pá-
lení citlivých dokumentů. Celý objekt byl podle 
nich natolik rozlehlý, oplocený, hlídaný a s do-
statkem vnitřních prostor k takové aktivitě, 
že je prý úsměvné věřit tomu, že by někdo 
haldy dokumentů tahal do lesa a ve velkém 
pálil. Proč, když to šlo udělat hezky v tichosti 
na betonovém nepřístupném prostranství, 
nebo ve kterékoli z velkých garáží?... Tak jak 
to tehdy bylo? Byla to jenom něčí senzace-
chtivost, která vytvořila tuto legendu, nebo 
k tomu z mně neznámých důvodů opravdu 
došlo? To už se nejspíše nedozvíme…

Jan Horáček 

Co to vlastně jsou ostatky? Jaká je historie 
uctívání ostatků? Jaký je p(d)ůvod jejich 
užívání? Jaká je souvislost mezi ostatky 
(svatých) a ostatkovou zábavou, kterou 
známe z období masopustu? Ostatky 
jakých svatých máme v Bílovicích nad 
Svitavou? Tyto a další otázky vás mohou 
napadnout při vyslovení slova ostatky.

Proniknout k problematice ostatků 
svatých či blahořečených mi pomohl náš 
současný farář P. Pavel Lazárek a několik 
dostupných, nejen církevních, infor-
mačních zdrojů na internetu. Ostatky se 
označují také relikvie a mohou to být nejen 
tělesné pozůstatky světců (tzv. primární 
relikvie), ale také předměty s životem 
svatých spojené (tzv. sekundární/druhotné 
relikvie). To jsou například zbytky jejich 
oděvu, obuvi a jiných osobních předmětů, 
jako je miska, pohár, berla). Ostatky jsou 
uchovávány v úctě a některým je přičítána 
zázračná moc (např. uzdravování). Kult 
ostatků existuje kromě křesťanství také 
v buddhismu, islámu i některých dalších 
náboženstvích.

Vznik tradice uchovávání a vystavování 
ostatků svatých se datuje do doby prvních 
mučedníků, na jejichž hrobech se stalo 

zvykem stavět oltáře. Součástí rituálu 
vedoucího ke svatořečení, bylo vyzdvihnutí 
jejich ostatků na oltář, a tím předložení 
věřícím k uctívání. Zázraky, které se pod 
vlivem uctívání relikvií staly, byly zapsány 
do kanonizačního spisu a podány papežské 
konzistoři k procesu svatořečení. Toto 
uctívání (tzv. devoce) vedlo ve vrcholném 
středověku k masovému kultu světců. Mezi 
další druhy úcty patří také líbání ostatků 
nebo jejich vystavování ve stabilních pro-
sklených relikviářích. Většina relikviářů 
se používá jen při vybraných obřadech 
a jinak jsou bezpečně uschovány (často 
v trezorech).

Mezi nejvzácnější relikvie patří ostatky 
po Ježíšovi, u nějž jde většinou o sekun-
dární relikvie, konkrétně např. Kristova 
trnová koruna, kterou dovezl král Ludvík 
IX. do kaple Sainte-Chapelle, která kvůli ní 
byla postavena jako veliký relikviář. Relikvie 
byly střeženy a ukládány, a často stále jsou 
v drahocenných relikviářích, aby mohly být 
uctívány a používány při náboženských 
obřadech.

BÍLOVICKÁ FARNOST
O původu „bílovických“ ostatků jsem 

čerpal informace z článku o P. Vojtěchu 
Hebelkovi v Bílovickém zpravodaji z pro-

since 1991, dále z knihy „Kostel sv. Cyrila 
a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou“ 
vydané v roce 2014 a od bývalého faráře 
P. Jaroslava Filky i současného faráře 
P. Pavla Lazárka. Mimochodem, kniha je 
stále ke koupi v kostele či na faře.

V bílovické římsko-katolické farnosti 
máme několik relikvií neboli ostatků sva-
tých. Mezi nejstarší patří ostatky šesti 

OSTATKY
v kaplích, v kostelech, …

Nejstarší bílovická relikvie.
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K tématu „pověsti v Bílovicích“ přišel do 
redakce anonymní dopis od bílovického 
občana, který po lehké redakční úpravě 
zveřejňujeme.

Dříve se Bílovice rozlišovaly na části jako 
Na kopci, Na Polance, Na hradisku či Na 
Betlémě a každá část obce měla menší za-
jímavosti. Na značené cestě z Brna do Křtin 
(červená značka z Havlíčkovy ulice od auto-
busové zastávky U kapličky – pozn. redakce) 
stojí hruška o průměru kmene přes jeden 
metr v dobré kondici, na rozdíl od torza kme-

ne hrušky před benzinkou. Je to asi proto, že 
se kolem v zimě nesolilo a nejezdila nákladní 
auta. Na svátek sv. Ducha pod ní každý rok 
asi dvacet minut odpočívali poutníci z Brna, 
aby se trochu občerstvili a hudba se mohla 
vydýchat. (Jiný pramen ji uvádí i jako místo 
srazu bílovických před odchodem na robotu 
do Babic – pozn. redakce.)

Uprostřed kopce je zasazena i lípa, a to 
od 21. srpna 1969, jako symbol české 
státnosti. Od ní je krásný výhled na Bílo-
vice, i když lavička pod ní již kvůli nohám 
z měkkého dřeva uhnila.

TÁBORSKÉ NÁVRŠÍ
a stromy v jeho okolí

českých světců: sv. Ludmily, sv. Václava, 
sv. Vojtěcha (na relikvii je uveden svým 
biřmovacím jménem Adalbert), sv. Proko-
pa, sv. Jana z Nepomuku (Nepomuckého) 
a blahoslaveného Hroznaty. Obdržel je 
farář P. Vojtěch Hebelka jako poděkování 
za práci na Cyrilometodějském kancionálu 
od pražského arcibiskupa, pozdějšího 
kardinála, Dr. Josefa Berana. P. Vojtěch 

Hebelka spolupracoval na kancionálu 
jako korektor, textový a hudební poradce 
a jako hlavní redaktor vypracoval Průvod 
varhan ke kancionálu. Uvedené ostatky 
jsou uloženy ve velkém relikviáři, který 
se skládá ze stojanu a šesti oválných 
prosklených pouzder s ostatky. Ostatky 
byly slavnostně přivítány v bílovickém 
kostele 25. května 1949.

„Nejnovější“ ostatky se dostaly do na-
šeho kostela v roce 2013 při požehnání 
nového oltářního stolu, tzv. ambonu. Am-
bon pro bílovický kostel navrhl akademický 
malíř Ludvík Kolek. Požehnání provedl farář 
P. Jaroslav Filka 9. března 2013, kdy bylo 
1150. výročí příchodu našich věrozvěstů na 
Moravu. Je to původní datum příchodu vě-
rozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní 
konsekraci oltáře provedl 16. června 2013 
kardinál Miroslav Vlk a podle starobylého 
zvyku vložil do nového oltáře ostatky sv. 
apoštolů Petra a Pavla. Pro bílovický kostel 
se je podařilo získat od provinciála řádu 
Minoritů P. Bogdana Sikory. Volba obou 
světců je symbolická a naznačuje pouto 
velkomoravské misie obou bratří k Soluni, 
rodišti našich věrozvěstů a současně 
městu Pavlova apoštolátu, a také ke stolci 
sv. Petra v Římě, kde cyrilometodějské 
dílo dostalo papežskou podporu a záštitu. 
Proto jsou sv. Petr a Pavel též patrony 
brněnské diecéze.

V bílovické farnosti jsou ještě nějaké 
další ostatky, které se ale zatím P. Pavlu 

Lazárkovi nepodařilo zmapovat či zjistit 
konkrétní původ. Některé relikvie viděl 
sám poprvé, když jsem ho požádal o je-
jich vyndání z trezoru na faře. Jeden 
z obřadních předmětů pravděpodobně 
také obsahuje ostatky, protože jsou na 
něm dvě cedulky s nápisy „S. Faustus M.“ 
a „S. Victoria U.M“. Nějaká relikvie může 
být i v kapličce sv. Jana Nepomuckého 
u řeky Svitavy naproti ostrůvku. „Dále 
jsou v trezoru v sakristii uloženy ostatky 
dalších světců (myslím, že dokonce i sv. 
Antonína Paduánského). Problém bude 
vyluštit jména mučedníků, jejichž ostatky 
jsou uloženy v mobilních oltářních kame-
nech (rovněž deponovaných v trezoru 
v sakristii), protože ne vše bude čitelné!“ 
říká P. Jaroslav Filka.

Sepsat všechny ostatky v naší farnosti je 
úkol na delší období, než je čas na přípravu 
jednoho čísla Bílovického zpravodaje.

Martin Šerák 
Ostatky svatých  

Faustuse M. a Viktorie M.

Víčko ostatku na ambonu.

Vánoční strom (vlevo) a lípa z roku 
1969 (vpravo). Foto Jan Horáček
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V osmdesátých letech na Vánoce se 
rozsvítil Na Betlémě Vánoční strom jako 
jeden z prvních stromů v Bílovicích. Jak 
ale natřít 12 žárovek 40W, když v celém 
Brně nebyly vypalovací barvy a obyčejné 
se smyjí po prvním dešti. Problém vyřešil 
Bílovčák, který pracoval v národním podni-
ku ADAST. Poprvé se rozsvítily na Štědrý 
den o půl páté večer, hned jak se setmělo. 
Děti, které zde sáňkovaly, se rozutekly 
domů, že už přišel Ježíšek. Pro další rok se 
rozsvítil až v šest hodin, protože si rodiče 
stěžovali, že „to“ ještě nestihli.

Pro jednu vycházku a jeden „kopec“ už 
toho bylo dost. Možná pro některé malé 
turisty bude hledání těchto stromů trochu 
hádankou. 

red 

Dalším místem opředeným legendami je 
Skalnatá planina Šumbera, vzdálená cca 
5 km od Bílovic (půjdete po cyklostezce 
směrem do Brna a za druhým mostem 
uhnete po modré stezce nahoru do kopce, 
minete Obřanský hrad a půjdete dál na-

horu), kde na jaře kvetou koniklece a ze 
které je krásný výhled na Brno. K Šum-
beře se váže pověst o rytíři Šemberovi, 
podle něhož je místo nazváno.

Šumbera se nachází v Národní přírodní 
rezervaci Hádecká planinka a je chráněna 

od roku 1950. Na lokalitě jistě budeme ob-
divovat dubohabrové pařeziny, suťové lesy 
a teplomilné doubravy. Na každém kroku 
narazíme na „škrapy“ – nepravidelná roz-
rušení skalního vápencového povrchu, kte-
rá jsou výsledkem srážkové činnosti nebo 
půdní vody před jejím odtokem do podzemí 
za spoluúčasti organismů. Škrapy zde 
dosahují rozměrů od několika centimetrů 
po několik desítek metrů. V okolí najdeme 
jeskyně svahového původu, jejichž délka 
zpravidla nepřesahuje 5 metrů. Největší 
a nejznámější jeskyní je tzv. Šemberova 
díra, jeskyně se dvěma vchody, která se 
nachází v blízkosti pomníku Stanislava 
Kostky Neumanna.

POVĚST O NEJMOCNĚJŠÍM 
MUŽI MORAVY A ZAZDĚNÉM 
POUSTEVNÍKOVI

O rytíři Šemberovi z Boskovic se tvrdilo, 
že je nejbohatším a nejmocnějším mužem 
na Moravě. Když začal stavět nový zámek 
v Bučovicích, pozval stavitele z cizích 
zemí. I když dělníci stavěli ze všech sil, 
bylo vždy přes noc jejich dílo v rozvalinách.

Šembera zuřil; nakonec navštívil pous-
tevníka, aby zjistil, kdo jeho dílo maří. Svatý 
muž ho vyslechl a řekl mu, že jeho dílo ničí 
sám čert, a že by pomohlo, kdyby do stavby 
byl zazděn spravedlivý člověk.

Vykuk Šembera nelenil a dal do zámku 
zazdít samotného poustevníka. Když však 
byl zámek dokončen, začalo v něm strašit. 

ŠUMBERA
místo, kde dodnes oře čert

Vánoční strom a lípa z jiného směru. 
Foto Jan Horáče
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Jak vznikla tradice vánočního stromu 
v centru Brna, pod kterým je umístěna 
kasička charity na pomoc opuštěným dě-
tem? Tuto tradici v roce 1924 založil Rudolf 
Těsnohlídek, který s malířem Františkem 
Koudelkou a Josefem Tesařem zažili ná-
sledující příběh.

Příběh začíná před Vánocemi roku 1919, 
kdy si Rudolf Těsnohlídek s přáteli vyšli do 
lesa pro vánoční stromek poblíž dnešní 
Myslivny lišky Bystroušky v Bílovicích nad 
Svitavou, a tam, mezi kořeny, našli téměř 
zmrzlé sedmnáctiměsíční dítě, které, jak 

později zjistili, se jmenovalo Liduška. Po-
ložila ji tam její matka Marie Kosourová ze 
zoufalosti, protože nemohla najít práci a jako 
svobodná matka s dítětem to měla v té době 
obzvlášť těžké. Otcem Lidušky byl ruský 
zajatec z první světové války, který matku 
i s dítětem opustil. Tento smutný příběh měl 
alespoň pro malou Lidušku dobrý konec. 
Holčička se dostala do dobré milé rodiny 
Polákových v Brně, vyučila se prodavačkou, 
v roce 1938 se provdala a vychovala své tři 
děti. Zemřela roku 1997 ve svých 79 letech. 
Na rozdíl od její matky, která za svůj čin 

Šembera neměl pokoj, a tak vyzval ďábla 
na souboj.

Bojovali dlouho a neúprosně: nakonec 
Šembera z posledních sil mrštil čertem 
o zeď a ten zmizel.

Když však byl Šembera na smrtelném 
loži, ďábel se vrátil a odvlekl ho na zales-
něný kopec u Obřan k jeskyni. Šembera 

z posledních sil vyrýval prsty rýhy do 
skály. Čert ho však stejně vtáhl do díry. 
Od té doby se tomu místu říká Šemberova 
skála (či Šumbera).

Dodnes prý každou noc se dějí věci: po-
dle jedné verze – vždy, když odbije půlnoc 
– uhání z Šemberova paláce ohnivý kůň 
(Šembera) s jezdcem (čertem).

Dobrý den, rád bych prostřednictvím 
obecního zpravodaje poděkoval ob-
čanům za přispění k obnově památky 
bílovického kostela. Prostřednictvím 
získané dotace jsme mohli realizovat 
opravu dvou vstupních dveří kostela sv. 
Cyrila a Metoděje.

Dveře byly za léta značně poškozené, 
zejména ve spodní části bylo již bylo dře-
vo úplně degradované. Nové dveře jsou 
vyrobeny z dubu, zatepleny a opatřeny 
řezbou, která se vztahuje k patronům 
kostela sv. Cyrilu a Metodějovi, k jejich 
činnosti a dílu.

Na právě dokončovaných bočních 
dveřích je text vztahující se ke SLOVU: 
Na počátku bylo Slovo (Iskonibě slovo). 

Podle druhé verze každou noc o půlnoci 
čert oře se zapřaženým Šemberou celý 
skalnatý kopec. Veliké kameny na celém 
vrcholku jsou vyorány právě od nich...

převzato z článku  
Jaroslava Kvasnici z iDNES.cz 
 https://cestovani.idnes.cz/nezapome-

nutelnou-krajinou-lisky-bystrousky

PŘÍBĚH LIDUŠKY
a tradice vánočního  
stromu pro Brno

dostala pět měsíců vězení. Místo, kde byla 
Liduška nalezena, dodnes připomíná malý 
památník, kam se chodí dívat turisté na 
cestě krajem Lišky Bystroušky.

Rudolfa Těsnohlídka tato záležitost 
povzbudila k tomu, aby přispěl k založení 
tradice sbírky pro opuštěné děti pod vá-
nočním stromem. První strom byl předán 
v Bílovicích 7. prosince roku 1924 a o šest 
dní později byl rozsvícen v Brně na náměs-
tí Svobody. Už během prvních let se vybral 
dostatek finančních prostředků k tomu, aby 
mohl být položen základní kámen dětského 
domova Dagmar v Brně, od jehož položení 
uběhne příští rok 90 let. Tradice vánočního 
stromu pro Brno se s malými přestávkami 
udržuje dodnes a letos proběhlo předání 
Těsnohlídkova vánočního stromu 15. listo-
padu u Myslivny lišky Bystroušky.

Filip Winter, 10 let 

Na dalších je jméno svatého Cyrila, autora 
nejstaršího písma hlaholice.

Pokud se podaří příští rok navázat opravou 
hlavních dveří, vznikne cyklus nejstarších 
dochovaných textů, jmen a vyobrazení celé 
hlaholice. Jednalo by se o ojedinělé vyob-
razení hlaholice na velkých dveřích chrámu 
(255×340 cm), které zatím na Moravě nikde 
zpodobněno není.

Děkuji jménem farnosti občanům i za-
stupitelům za pomoc při obnově naší 
památky.

Pavel Lazárek, farář 

NOVÉ DVEŘE-STARÝ NÁPIS
oprava vstupu do kostela

Boční vchod: Na počátku bylo Slovo (Iskoni bě slo-
vo). Hvězdičky jako dělítko – podle Kyjevských listů.
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Pan Vilém Kmuníček, filozof, básník, lite-
rární historik, autor biografií významných 
českých autorů se narodil v roce 1949 
v Brněnských Ivanovicích Antonii Kmu-
níčkové rozené Drápelové, zdravotní sestře 
v jeslích a Wilibaldu Kmuníčkovi, zaměst-
nanci nábytkářského podniku Dyha, jako 
jedno ze dvou dětí (mladší sestra Dana). 
Prokazatelné kořeny Viléma Kmuníčka 
sahají k ivanovické pivovarnické rodině 
zabývající se vývozem lahvového piva.

V Brně také chodil na základní školu, 
následně na Gymnázium Brno, Křenová, 
a v roce 1972 úspěšně ukončil studium 
oboru čeština-filozofie na dnešní Filozo-
fické fakultě Masarykovy univerzity Brno. 
V polovině sedmdesátých let se sňatkem 
s bílovickou rodačkou, paní Zdenkou, roze-

nou Jarošovou, přistěhoval do Bílovic, a to 
na Táborské návrší, kde od té doby žije se 
svou rodinou.

Recenzemi přispíval do pořadu brněn-
ského studia Čs. Rozhlasu Zadáno pro 
mladé, pracoval jako tiskárenský, novinový 
a jazykový korektor (dlouhá léta například 
pro deník Rovnost). Jako jazykový korektor 
pracuje stále, a to mimo jiné korekcemi 
pro nakladatelství Jan Melvil Publishing 
(www.melvil.cz). Přímo v Bílovicích pak 
korektorsky spolupracuje s paní Taťánou 
Součkovou (zmíněna v čísle 1/2016).

Svou celoživotní biografickou práci 
věnující se významným českým autorům 
Janu Weissovi a Zdeňku Rónovi začal 
zpracováním své diplomové práce, ve které 
se věnoval Janu Weissovi, zakladateli čes-
ké science fiction. Z podnětu pozdějšího 
děkana pedagogické fakulty Univerzity 
v Hradci Králové, PhDr. Vladimíra Wolfa, 
o něm následně začal psát články. Za 
zmínku určitě stojí, že je stále ve spojení 
s jedním z jeho potomků, takže své pu-
blikace doplňuje jinde nepublikovanými, 
ojedinělými fotografiemi.

K publikacím o Janu Weissovi postupem 
času přidal i články o životě a díle komu-
nistickým režimem z českých dějin téměř 
vymazaného podkrkonošského spisovatele 
Zdeňka Róna.

Mimo svou korekturní a biografickou 
práci je autorem veršované Abecedy pro 
děti a svými texty se podílel na tvorbě pís-
ničkáře Jiřího Cmundy Roupce a Lubomíra 
Bena Müllera. V roce 2015 vydal sbírku 
sonetů Dva věnce.

Mezi jeho filozofická díla patří již druhé 
vydání knihy Pokus o filozofický systém, 
ve které popisuje takzvaný Aktuální Men-
tální Model. V něm se snaží odpovědět na 
klíčovou otázku – Co je skutečnost? Je to 
auto, které vidíme? A když zavřeme oči, 
znamená to, že auto už není skutečné? 
A co když ho vidíme v televizi? Je skuteč-
né? Věnuje se tak v dnešní době obzvláště 
aktuálnímu problému informační zahlce-
nosti a problematice určit, co je opravdu 
reálné-skutečné, co je jisté, a co ne.

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Vilém Kmuníček (*1949 V BRNĚ)

Své myšlenky přibližuje na svých webo-
vých stránkách vilemkmunicek.sweb.cz, 
nebo na svém Facebookovém profilu /Vi-
lemKmunicek. Volný čas pak mimo všechny 
zmíněné aktivity rád tráví zájmem o optické 
klamy, stereogramy a související témata.

Svou prací se také zařadil mezi ty, kteří 
přispěli do obsahu dnes tak populární 
Wikipedie oficiálními hesly již zmíněných 
autorů Jana Weisse, Zdeňka Róna nebo 
českošvýcarské historičky, novinářky 
a překladatelky Heleny Kanyar-Becker, 
čímž se dostal mezi nemnoho Bílovčáků, 
které tato dnes tak oblíbená encyklopedie 
zná. A to už myslím stojí za zmínku!

Mezi jeho autorské publikace patří:
• Hledání Jana Weisse (2012)
• veršovaná Abeceda (2012
• Koordinátor a další a jiné texty (2013)
• V mých kalužích se Bůh svým nebem 

zhlíží (2014)
• Pokus o filozofický systém (2015) 

2. vydání
• sbírka sonetů Dva věnce (2015)

Jan Horáček 

Vilém Kmuníček s manželkou Zdenkou. 
Z rodinného archivu.

Vilém Kmuníček se synem Janem  
kolem roku 1980. Z rodinného archivu.
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ČTENÁŘSKÉ 
OKÉNKO

Vážení čtenáři, blíží se konec roku 
2017. Bilancování je nasnadě, ale pro-
bíhalo průběžně, během celého roku.

TAK NEJDŘÍVE NOVÉ KNIHY
Velké maličkosti (Jodi Picouldová), 

Závěrka (Miloš Urban), Malý život (Dá 
se bojovat s osudem?), Pískový vrch 
(román z poválečného Polska), Geniální 
přítelkyně 3. díl (Elena Ferrante), Domů 
ze slunečných stepí (Uri Orlev – držitel 
ceny H.CH. Andersena), Mořeplavec 
(Diana Gabaldon, pokračování románů 
Cizinka a Vážka v jantaru).

Nejlepší čtenáři roku 2017: paní 
Hana Nováková (151 knih) a paní Milada 
Hrabcová (129 knih).

Nejlepší dětský čtenář roku 2017: 
Nela Belušková (108 knih) a Martin 
Mareš (103 knih).

Hodně zdraví do nového roku přeje 
Marie Nedopilová 

V období od 1. července do 31. srpna to-
hoto roku probíhala veřejná sbírka plyšáků, 
kterou pro pacienty fakultních nemocnic 
v Brně uspořádala místní Komise pro ro-
dinu a děti. Sbírka měla ohromný úspěch. 
Plyšáků bylo sesbíráno celkem 25 pytlů 
cca přes 1 000 ks pro nemocnice a přes 
100 ks pro charitu. Jsme rádi, že Vám 
osudy malých pacientů nejsou lhostejné 
a tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří 
se této sbírky zúčastnili. Hračky byly vy-
desinfikovány a věnovány na tato oddělení 
nemocnic: DN lůžkové odd. onkologie + JIP 
+ ambulance, plastická chirurgie, neuro-
chirurgie, ortopedie, oční, chirurgie, JIP, 
RTG, různé ambulance, centrální evidence 
FN Bohunice, psychiatrická klinika, ortope-
die (slouží dětem po vážnějších operacích), 
dětské popáleniny, operační sály, sdružení 
Popálky o.p.s. aj., kde dělají radost dětem 
v jejich nelehké situaci. Ještě jednou moc 
děkujeme. Sbírka se mohla uskutečnit díky 
jedinečné dohodě a spolupráci mezi komisí 

Ve dnech 13.–15. října 2017 se v Bílo-
vicích konal Mezinárodní festival outdo-
orových filmů. Letos se naše obec tohoto 
mezinárodního festivalu zúčastnila již 
podruhé. Akci organizovala Kulturní 
komise obce.

Od pátečního odpoledne mohli obyvatelé 
Bílovic a okolí navštívit Kulturní sál Obecní 
hospody, kde se festival konal. Promítaly 
se krátké filmy o přírodě, cestování ale i fil-
my s horolezeckou tematikou. Zúčastnili 
se diváci všech věkových kategorií od dětí 
až po seniory. „Myslím, že je skvělé, že se 
něco takového pořádá i mimo Brno. Bylo 
to opravdu zajímavé, stálo za to přijet až do 
Bílovic. Líbil se mi výběr filmů, různorodost 
témat i zpracování, příjemná atmosféra 
z hlediska pořadatelů. Šla bych znova, bylo 
to poučné, zábavné i inspirativní,“ uvedla 

a fakultními nemocnicemi, protože jinak 
z hygienických důvodů není možné, aby 
nemocnice přijímaly takovéto dary.

Lenka Prudíková
Komise pro rodinu a děti 

PODĚKOVÁNÍ
za úspěšnou sbírku plyšáků

devatenáctiletá Silvie, která na promítání 
přijela až z brněnského Komína.

Každý ze tří dnů se promítaly jiné filmy, 
diváci měli tudíž možnost si vybrat, který 
maraton filmů je pro ně nejzajímavější. 
V předsálí si také mohli prohlédnout ob-
rázky s outdoorovou tematikou, které pro 
tento festival nakreslili žáci Základní školy 
Bílovice nad Svitavou.

„Outdoorový festival se každoročně 
koná ve městech, které se k tomuto 
programu přihlásí. Trvání tohoto fes-
tivalu se odvíjí od rozhodnutí místních 
pořadatelů, může to být i týden, u nás 
jsou to tři dny. Účastní se převážně oby-
vatelé Bílovic, které tato tematika zajímá, 
průměrná účast je asi třicet návštěvníků 
na představení. Součástí programu je 
i speciální promítání pro školy, kterého 
se zúčastnilo přes dvě stě žáků naší 
základní školy,“ shrnul festivalové dění 
jeden z organizátorů akce.

Anna Nevídalová 

OUTDOOROVÉ
filmy z celého světa opět v Bílovicích



27

Pamatuji si matně, že když jsem se 
před mnoha lety přistěhovala do Bílovic, 
chodili jsme občas na promítání filmů do 
místního kina. Bylo to fajn, užít si film 
a pak prostě jít domů, nemuset čekat na 
vlak nebo jezdit autem.
Od letošního podzimu opět máme v Bílo-
vicích možnost zajít několikrát za měsíc 
na film, užít si ho v domácké atmosféře, 
s místními lidmi, s limonádou nebo pi-
vem koupeným vedle v Obecní hospodě, 
a pak být za chvíli zpátky doma, pěkně 
„po svých“.
Poprosila jsem jednoho z hlavních or-
ganizátorů, pana Petra Kettmanna, aby 
nám pro zpravodaj o kině něco pověděl.

Co bylo hlavní motivací ke vzni-
ku kina?

Cílem bylo přiblížit nejlepší díla světové 
i tuzemské kinematografie obyvatelům 
Bílovic a okolí a zároveň jim poskytnout 
prostor, kde se mohou setkávat s přá-
teli a diskutovat o filmech. Společně tak 
můžeme založit tradici bílovické filmové 
kultury. Nabízíme kvalitní artově laděný 
program, zaměřující se jak na českou, tak 
na zahraniční tvorbu. Součástí projekcí 
jsou lektorské úvody, které rozšiřují záži-
tek z filmů o řadu souvislostí a kontextů, 
se kterými se běžný divák v komerčním 
kině nesetká.

Kdo jsou organizátoři bílovic-
kého kina?

Realizační tým je tvořen dobrovolníky 
z Brna, většinou z řad studentů filmových 
oborů, a z místních nadšenců pro film 
a kulturu. Tým se částečně obměňuje, 
aktuálně je nás šest.

Jak dlouhá byla doba od nápadu 
k realizaci? Pamatuji si, že jsem 

někdy vloni vyplňovala anketu, 

zda by byl zájem o kino v Bílovi-
cích? To se týkalo tohoto projektu?

Ano, začalo to celé loni anketami o kině, 
které jsme vyhodnotili a vyšel nám celkový 
zájem o kino, preferované promítací dny, 
časy, frekvence, žánry, atd. Proto byl 
základní promítací čas stanoven na pátek 
v 19:00 hod., v případě obsazenosti sálu 
promítáme jiný den v týdnu.

Na konci roku 2016 jsme se domluvili 
s neziskovou organizací Lužánky, která 
provozuje SVČ Liška, na zastřešení projek-
tu, popsali jsme projekt a požádali o grant 
Ministerstvo kultury ČR. Na jaře jsme 
iniciální grant dostali a začali projekt plá-
novat. Během léta proběhla jednání s obcí 
o konkrétní realizaci projektu a podpoře.

Co bylo nejobtížnější, a co třeba 
naopak šlo snáze, než jste čekali?

Nejtěžší bylo najít si čas na přípravy, 
protože každý z nás to dělá ve svém 
volném čase. Nejvášnivější diskuse byly 
kolem dramaturgie a taky nad výběrem 
názvu – nakonec jsme se vcelku shodli na 
názvu Cinema nad Svitavou.

Je rozdíl v ceně mezi filmovou 
novinkou a starším filmem?

Ano, ceny za filmovou novinku jsou 
oproti staršímu filmu dost rozdílné, třeba 
i 2–3 násobné.

Kdo to platí, když vstupné je 
dobrovolné?

Celý projekt vznikl za finanční podpory 
Obce Bílovice nad Svitavou a Ministerstva 
kultury ČR, v rozpočtu počítáme i se zis-
kem z dobrovolného vstupného. Obec nám 
navíc vyšla vstříc s pronájmem Kulturního 
sálu Obecní hospody i technickým vyba-
vením, tímto bychom chtěli vedení obce 
zvlášť poděkovat.

Máte nějaký dlouhodobý dra-
maturgický plán, nebo pro-

gram sestavujete postupně?

Dramaturgii sestavujeme po měsících, 
každý je tematicky laděný a skládá se 
z nejrůznějších žánrů od komedie až po 
dokument. V říjnu jsme viděli hudebně 
laděné filmy, např. muzikál La laland 
nebo dokumentární filmy – Magický hlas 
rebelky o zpěvačce Martě Kubišové a film 
o Amy Winehouse. Na listopad byly zvole-
ny rodinné filmy, např. Bába z ledu nebo 
Teorie Tygra.

Nabízíte i doprovodné progra-
my, kdo je připravuje?

Jako doprovodný program plánuje náš 
tým filmové kvízy, po projekci někdy bývá 
občerstvení od firmy Cateringforyou.cz. 
Dětský program si tvoří primárně SVČ 
Liška. Jsou to kreativní dílničky a těší se 
velmi slušné účasti.

Kde je možné najít program na 
nejbližší dobu?

Nejaktuálnější informace jsou na naší 
facebookové stránce Cinema nad Svitavou. 
Měsíční program je také dostupný na in-
ternetových stránkách obce, stačí vyhledat 
„kino“, nebo je možné sledovat plakáty 
v Bílovicích i okolních obcích.

Jaký je zájem diváků a jaké jsou 
plány do budoucna?

Zatím nejvíc diváků, přes padesát, přišlo 
na Bábu z ledu, podobně úspěšný byl ještě 
La laland a animovaný film Mrtvá nevěsta 
Tima Burtona. V čase rozhovoru jsou před 
námi další projekce, celkově návštěvnost 
postupně roste.

Projekce začaly 6. 10., poslední bude 
10. 12., čímž uzavřeme letošní rok. Na 
příští rok bychom chtěli znovu požádat 
o dotace. V případě úspěchu budeme 
pokračovat, rozšíříme témata, přidáme 
filmy dalších národních kinematografií 
a částečně angažujeme diváky ve výběru 
programu. Navázat bude snadnější, pro-
tože realizační tým je již sehraný a těší se 
na zájem diváků.

Děkuji za informace i za práci, kterou 
tým organizátorů Cinema nad Svitavou 
odvádí, a doufám, že záměr pokračovat dál 
se podaří uskutečnit.

Jana Skládanková 

NAD SVITAVOU
CINEMA
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První Silvestrovský běh do schodů se 
na schodišti za nádražím běžel již v roce 
1983, a to pod organizačním vedením pana 
Krčmáře z Bílovic. Následovaly ho další 
čtyři krásné ročníky, po kterých však z ne-
dostatku nadšení organizátorů i z jiných 
důvodů přišel v roce 1987 konec.

Tradice byla obnovena panem Petrem 
Pavlíčkem v roli hlavního organizátora 
spolu s dalšími nadšenci a Obecním 

úřadem Bílovic nad Svitavou v roce 1995. 
Letos to tedy bude už 34 let, případně 22 
let od začátku nepřetržitého silvestrov-
ského vybíhání. A to už je docela dlouhá 
tradice! Tento rok se však můžeme těšit 
na změnu na vedoucí pozici hlavního 
organizátora, na které pana Pavlíčka 
vystřídají manželé Hažmukovi.

Požádali jsme proto pana Hažmuku 
o odpovědi na pár otázek.

Co pro Vás osobně Silvestrovský 
běh do schodů znamená?

Zajímavé zpestření silvestrovského dne, 
setkávání se s přáteli a příležitost se ještě 
aspoň trochu na konci roku fyzicky zničit.

Účastnil jste se sám někdy jako 
závodník? Jaké bylo Vaše nej-

lepší dosažené místo?
Ano, několikrát a s celou rodinou. Vždy 

to pro všechny byla obrovská výzva. Za 
svůj nejlepší výsledek považuji roky 2007 
a 2012, kdy se mi podařilo porazit vlastní 
manželku. Ta pokaždé v její kategorii vy-
stoupila na stupně vítězů.

Kolikrát jste se běhu účastnil 
jako závodník, případně jako 

organizátor
Jako závodník jsem se zúčastnil 5x. Mi-

nulý rok to bylo poprvé v roli organizátora, 
protože jsem potřeboval proniknout do tajů 
pořadatelských povinností.

Proč právě Vy s manželkou 
nahrazujete pana Pavlíčka na 

pozici hlavního organizátora?
Vloni na podzim jsme byli osloveni 

zastupitelem panem Ivanem Michalíkem 
a připadalo nám, že by byla veliká škoda, 
aby tato pěkná tradice zanikla. Co bychom 
si potom počali s volným silvestrovským 
dnem? Proto jsme se společně s dalšími 
členy oddílu SK Radiosport rozhodli ujmout 
pořádání závodu.

Samozřejmě s panem Pavlíčkem prů-
běžně konzultuji, co jak dělal, abych nemu-
sel vše znovu od začátku vymýšlet.

Je něco, s čím byste potřebovali 
pomoci? Zapisování závod-

Silvestrovského běhu do schodů
NOVÍ ORGANIZÁTOŘI 



níků, měření času, věcné nebo 
peněžité dary?

Každá pomocná ruka je samozřejmě ví-
tána. Ani nabídkou finanční nebo materiál- 
ní podpory neopovrhujeme. Rádi bychom 
alespoň udrželi standard minulých ročníků, 
a to si žádá maximální nasazení.

Největší mezeru máme v této chvíli na 
pozici moderátora. Pokud by se našel 
nějaký vhodný kandidát, rádi jej přijmeme 
do svých řad.

Kontaktovat nás kdokoliv může nejlépe 
elektronickou poštou na adrese behdo-
schodu@diadia.cz.

Na co se těšíte, případně je něco, 
z čeho máte trochu strach? 

(mimo počasí, z toho předpoklá-
dám lehký respekt máte…)

Z počasí samozřejmě respekt máme, 
ale budeme se snažit vybrat z nabídky to 
nejlepší.

Jinak bych byl rád, aby závody proběhly 
minimálně ve stejné kvalitě jako vždy, aby 
posádka sanitky neměla žádnou práci 
a aby všichni zúčastnění, ať závodníci, 
diváci či organizátoři byli ochotní další 
rok přijít znovu.

Napadá Vás něco, na co mě ne-
napadlo se zeptat?

V této chvíli nic. Předpokládám, že mě 
něco napadne v okamžiku, kdy článek 
vyjde.

Ti zvídavější mohou detailní historii 
běhu od jeho začátků až po dnešek na-
lézt přímo na stránkách běhu do schodů 
http://behdoschodu.aktualni.com/.

Jan Horáček 

Adventní období letos začalo v neděli 
3. prosince, ale i před ní se uskutečnily 
některé vánoční tradice. Jednou z nich 
je Vánoční běh Rudolfa Těsnohlídka, 
který se koná na lesních cestách v mís-
tech, kde byla nalezena odložená hol-
čička Liduška. Vánoční běh je krosový 
(tzv. přespolní) závod a má tradici již 
téměř 40 let.

První ročník Vánoční běhu se konal 
v roce 1978, kdy se na něm domluvilo 
pět atletů-běžců. Až do roku 1986 běžců 
moc nepřibývalo (maximálně 17), ale po-
čínaje rokem 1986 běžců začalo přibývat 
(43 běžců ten rok), hlavně z atletických 
oddílů v okrese Brno-venkov. Opětovný 
pokles přišel až po roce 1989, hlavně 
v souvislosti se Sametovou revolucí 
a objevováním nových možností mladý-
mi lidmi. Po roce 2005 závodníků opět 
přibylo a nyní počty kolísají tak trochu 
v sinusoidách, což je částečně způso-
beno nárůstem počtu závodů (např. 
Vranovský žleb 2. prosincovou sobotu). 
Je těžké motivovat závodníky, aby si 
vybrali z více závodů zrovna Vánoční 
běh, který není součástí žádného poháru.

Letos jsme vybrali z prvních dvou so-
bot tu první, protože radši „konkurujeme“ 
vzdálené Okrouhlé (až nad Boskovicemi) 
než nedalekému Vranovu (u Brna), který 

se koná vždy druhou sobotu v prosinci. 
Příliš to ale nepomohlo, protože přijelo 
nejméně závodníků za posledních cca 
pět let, ať už šlo o žákovské kategorie, 
nebo o ženy a muže. K malé účasti 
v žákovských kategoriích přispělo prav-
děpodobně i počasí, protože v Bílovicích 
byla ranní teplota –8°C až –9°C, což jistě 
některé rodiče odradilo. Počasí ovšem 
bylo jasné-slunečné a příroda „posypa-
ná“ sněhem lákala.

Mile nás proto překvapila účast pár 
dobrých běžců, kteří se pravidelně zú-
častňují Brněnského běžeckého poháru, 
jako např. Pavel Czerný a Martin Štěpá-
nek. I když s malým zpožděním, závod 
si přijel zaběhnout i čerstvý poslanec, 
pan Stanislav Juránek. Hlavního závodu 
se zúčastnilo čtrnáct běžců a čtyři ženy 
(dvě přihlášené bohužel nedorazily), dále 
tři účastníci za starší žactvo a stejně 
tak i za mladší žactvo. Za přípravku 
startovalo osm běžců a běžkyň, stejně 
tak za nejmladší žactvo 2, a za nejmladší 
žactvo 1 jich bylo o jednoho míň. Za 
přípravku vyběhlo jen pět dětí. 

Většinu závodníků v žákovských ka-
tegoriích tvořili členové oddílu atletiky. 
Byli tam běžci např. z Řícmanic, z Obřan, 
ale také ze Židlochovic a z Vyškova. 
V mužích a ženách naopak startovala 
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Co může být vánočního
PŘED VÁNOCEMI?

Starosta s místostarostou u startu v roce 2016.

Vítězové mužské kategorie.
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NORSKO
LOFOTY A VESTERÁLY

jen jedna žena a jeden muž z Bílovic. 
Dva nejmladší účastníci byli dvouletí 
předškoláci a nejstaršímu účastníkovi 
bylo 76 roků. Dvěma nejmladším po-
máhali v běhu držením za ruku rodiče, 
ale i oni se slušně zadýchali, když chtěli 
dětem stačit. Nejstarším závodníkem byl 
Josef Holý, který se účastní mnoha zá-

vodů během roku a mimo jiné i Mini verze 
Moravského Ultra Maratonu (tři maraton-
ské etapy). Z něho by si měli vzít příklad 
všichni lidé odcházející do důchodu. Běh je 
jeden ze způsobů, jak se udržovat stále fit.

Nejrychlejším mužem byl Zdeněk Hra-
bovský z Brna (čas 0:23:20), následova-
ný Tomášem Pohlem (o 10 s) a Pavlem 

Czerným z Maloměřic (čas 24:40). Mezi 
ženami vyhrála Markéta Dokoupilová 
z Obřan (čas 0:30:02) před Barbo-
rou Aulehlovou z Bílovic n. Svit. (čas 
0:38:17) a Kateřinou Ostrou z Vranova 
(0:38:48).

Velký dík také patří mnoha sponzorům, 
díky kterým jsme mohli tři nejrychlejší 
v každé kategorii dobře odměnit. Part-
nerem závodu byl sportovní obchod Sa-
nasport a sponzory byly: obec Bílovice 
nad Svitavou, firma MiPoN ze Sloupu 
(ponožky), firma T. N. S., s. r. o. (sídlí 
v obchod. domě), čerpací stanice FORS, 
T-Shock, s. r. o. (potisk textilu), pojišťov-
na Kooperativa, Expi studio, s. r. o. Díky 
patří také ŠLP Křtiny, že nám umožnil 
závod pořádat a že jeho pracovníci od-
klidili strom padlý přes trať závodu, a také 
paní Cívkové za výborné domácí buchty 
pro všechny účastníky závodu.

Výsledky na webu behy.bilovice.info

Martin Šerák 

Vítězové v kategorii předškoláci.

Obec Bílovice nad Svitavou a firma KTS Ekologie s.r.o., která v obci provádí 
svoz komunálního odpadu, upozorňuje obyvatele Bílovic nad Svitavou na změnu 
organizace určených svozových dnů. Změna se týká svozu komunálního odpadu 
ze sběrných nádob (popelnic), který bude od pondělí 1. 1. 2018 probíhat v jiný 
den v týdnu, než je tomu dosud. Důvodem je efektivnější organizace navazujícího 
vývozu komunálního odpadu v obcích v okolí Bílovic nad Svitavou tak, aby bylo 
dosaženo lepšího ročního hospodářského výsledku firmy, které je obec Bílovice 
nad Svitavou spoluvlastníkem.

V PONDĚLÍ – ULICE NA LEVÉM 
BŘEHU ŘEKY SVITAVY Fügnerovo 
nábřeží, Palackého, Hradisko, Havlíčkova, 
Táborské návrší, Mladova
V ÚTERÝ – ULICE NA PRAVÉM  
BŘEHU ŘEKY SVITAVY VČET-
NĚ POLANKY Komenského, Za Ná- 
dražím, Sv. Čecha, Žižkova, Poděbra-

UPOZORNĚNÍ
na změnu organizace 
svozových dnů komunálního 
odpadu od 1. 1. 2018

dova, Obřanská, Tyršova, Jiráskova, 
Trávníky, Dobrovského, Kratinova, Ta-
ranzova, Teperova, Kozlíkova, Husova, S. 
K. Neumanna, Za Školkou, Vodárenská, 
Soběšická, U Hrušek, Ke Třešním, Šíp-
ková, Nad Borešovou, Nad Melatinem, 
Mezi Cestami, K Lipinám, Polní, Kollárova, 
Macharova, Prostřední, Polanka, Nad 
Tratí, Šebelova, Lesní

Ve spolupráci s Obcí Bílovice 
nad Svitavou si Vás dovolujeme 
pozvat na malé promítaní s vý-
kladem z končin nad polárním 

kruhem na téma: Jak se chytá polární záře. 
Akce se uskuteční v nové  obřadní  síní 
(vedle knihovny). Vlastní barevné obrázky 
polárního podzimu okomentují pánové Jan 
Hrabal, Michal Turko a Ivan Michalík

v pátek 

19. ledna 2018 

v 18:30 hodin
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 které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 
koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se 
pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se 
vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti  
ze Schola BiGy Brno. 

4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, 

u České spořitelny. DĚKUJEME!

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou 
či neumějí. DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka
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a šťastny novy rok
Krásne Vánoce

Klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, 
zdraví, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů 

v novém roce 2018 přeje za Zastupitelstvo 
obce Bílovice nad Svitavou

místostarostastarosta

Obec Bílovice nad Svitavou
Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

tel.: +420 545 227 335, www.bilovice-nad-svitavou.cz
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