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Milí čtenáři, čtvrté číslo Bílovického zpra-
vodaje se vám dostane do rukou v polovině 
adventu, který vedle vánočních svátků 
připomíná také konec dalšího roku v našem 
životě. Jaký byl rok 2020? Tuto otázku 
si bude muset položit každý sám. Asi se 
shodneme na tom, že to byl rok, na který 
jen tak nezapomeneme a  bude se nám 
vracet mnohokrát v našich vzpomínkách. 
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Žijeme v  době silné akcelerace dějů, 
událostí a  změn. Je přirozené, že tuto 
skutečnost vnímá každá věková kategorie 
jinak. Zatímco -náctiletí a -cetletí s tím ne-
mají žádné zásadní problémy, tak -sátiletí 
někdy nerozumí, ale také často odmítají 
přijmout tyto změny. Bylo tomu tak ale 
od nepaměti a není to nic nového. Tento 
rok nás však všechny překvapil a zaskočil 
něčím, co jsme nečekali a na co jsme nebyli 
připravení. Byla a je to zkouška pro celé 
světové společenství a možná, kdo ví, také 
nový rozcestník kudy a jak se ubírat dál. 

Těch omezení, která nám letos v našem 
normálním životě epidemiologická opat-
ření způsobila, bylo tolik, že by vydala 
na samostatné číslo zpravodaje. Právě 
proto chci připomenout událost, kterou se 
podařilo v naší obci vtěsnat do těchto ne-
vlídných časů. Byly to sousedské slavnosti 
19. září 2020, které se vydařily. Počasí, 
program, radost, optimismus a velká účast. 
Zkrátka se potvrdilo, že člověk je tvor 
společenský a dlouhodobě bez kontaktu 
s  ostatními lidmi nemůže být. Podařilo 
se mi konečně být přímým účastníkem 
slavnosti a tuto skvělou atmosféru mezi 
lidmi bylo nejen cítit, ale i  číst z  jejich 
spokojených tváří. 

Redakční rada Bílovického zpravodaje 
vám všem chce vyslovit veliké uznání 
a složit hlubokou poklonu, jak jste všechna 
ta protivenství zvládli. Pracovníkům obce, 
lékařům, zdravotnickým a pečovatelským 
pracovníkům, hasičům i  podnikatelské 
sféře zajišťujícím stravování a  dopravu. 
Veliký respekt a uznání rodičům, kteří se 
museli starat o děti a poprvé s nimi také 
sdílet distanční vyučování. Také učitelé 
a pedagogičtí pracovníci školy stáli poprvé 
před úkolem učit jinak – na dálku. Uměli 
bychom si něco podobného představit 
ještě před několika málo lety – distanční 
výuku ve škole, práci home office, ale 
i roušky a značně omezený pohyb? Nebýt 
současných vymožeností digitální techni-
ky, tak by se do práce i do školy muselo 
chodit. Vkrádá se otázka, nebylo by to 
lepší? Připomeňme si tedy na konci roku, 
že jsme to zvládali a že to i v budoucnu 
dokážeme. 

Milí čtenáři, udělejme všechno pro to, 
aby letošní vánoční svátky patřily k těm 
nejkrásnějším v  každé rodině. Přejeme 
vám zdraví, pohodu, radost při vzájemných 
setkáních a hodně štěstí.

ZA REDAKCI PAVEL KOVÁČ 

Vážení přátelé, jsme téměř na konci 
roku 2020, roku, který vnesl do našich 
životů velké množství nečekaných a ne-
předpokládatelných změn. Pandemii 
koronaviru lze srovnávat jen s takzvanou 
španělskou chřipkou, ale i  ta v  Evropě 
udeřila více než před sto lety a její pa-
mětníci už nežijí. Jsme účastníky už druhé 
vlny této nemoci, která zásadně ovlivňuje 
kvalitu našeho života, ekonomiku v naší 

zemi a má nezanedbatelné dopady v celé 
sféře sociálních vztahů každého z  nás. 
Názory na to jak tuto situaci zvládáme, 
mohou být různé, já si ale myslím, že to 
zvládáme a je to především vaše zásluha.

Chci vám poděkovat za vaše hlasy 
ve volbách do krajských zastupitelstev. 
Do zastupitelstva Jihomoravského kraje 
jsem byl zvolen a jsem si vědom, co jsem 
slíbil před volbami, tedy propojení kraje 



nejen na naší obec, ale také na okolní 
obce, kterým mohu pomoci a  budu je 
moci zastupovat. 

Potvrzuji, že došlo ke změně na postu 
místostarosty obce, kdy po osmi letech 
nahradil v této funkci Martina Vozku za-
stupitel Ivan Michalík. V jeho případě se 
jedná o funkci neuvolněného místostaros-
ty. Na obecním úřadě s ním budete moci 
jednat vždy ve středu a v pátek. Novým 
pracovníkem je pan Radim Špaček, který 
na OÚ pracuje na pozici technického 
referenta. Jeho hlavní náplní budou 
všechny projekty s veškerou související 
administrativou a také koordinace údržby 
v obci, případné havárie a opravy, které 
mohou v obci nastat.

Nyní pár slov k projektům, které se bu-
dou realizovat v roce 2021. O některých 
jsem se již zmiňoval v minulých číslech 
zpravodaje nebo na veřejných jedná-
ních zastupitelstva. Několik informací 
k  současnému stavu. Konečně se bude 
realizovat parkoviště „park and ride“ 
v prostoru bývalých stavebnin pod vla-
kovým nádražím. Do konce roku chceme 
vysoutěžit dodavatele a od února 2021 
by se mělo začít stavět. 

Další již zcela připravenou stavbou 
k  realizaci je rozhledna „Na Vyhlídce“, 
která bude financována z  dotací MMR 
a  z  rozpočtu obce. Obec předpokládá, 
že rozhodující část finančních prostřed-
ků získá vyhlášením veřejné sbírky mezi 
občany. Zájemci získají za svůj příspěvek 
vizitku, na které bude uvedeno jejich jmé-
no. Vizitky budou umístěny na schodech 
vedoucích k vrcholu rozhledny. Stavbu 
rozhledny bude zajišťovat dobrovolný 
spolek obcí Častnýř. Zájemce, kteří bu-
dou chtít na stavbu přispět, seznámíme 
s pravidly prostřednictvím speciální mo-
bilní aplikace už na začátku příštího roku. 

Další stavbou, která se v  současné 
době soutěží, je také již zmiňované 
pumptrackové hřiště na křižovatce ulic 
Obřanská, Soběšická a Vodárenská. Zde 
přispívá MMR polovinou finančních pro-
středků a druhá polovina bude hrazena 
z prostředků obce.

Zejména pro základní školu je dlouho 
očekávanou stavbou realizace multi-
funkčního hřiště ve vnitrobloku školy. 
Všechna stavební řízení jsou ukončena 
a  stavba bude realizována v  průběhu 

měsíců únor až červen 2021, tak aby 
mohla být k dispozici po školních prázd-
ninách 2021.

V  roce 2021 plánuje obec také po-
stavit novou požární zbrojnici. Vedle 
nové požární zbrojnice jsme uvažovali 
o vybudování domu služeb. Po pečlivém 
zvážení výhod a nevýhod pro občany Bí-
lovic jsme tento záměr přehodnotili. Nově 
zpracovaná studie počítá s vybudováním 
malé polikliniky, kde budou soustředěni 
všichni lékaři, včetně specialistů a také 
zde bude nově umístěna lékárna. Půjde 
vlastně o nové architektonické rozšíření 
středu obce navazující na nynější Těs-
nohlídkovo náměstí. Kompozice nových 
budov a odpočinkových zón se spoustou 
zeleně. Jinými slovy modernizace středu 
naší obce. 

Důležitým a neopomíjeným problémem 
je bezpečnost našich občanů při provozu 
na komunikacích v obci. V listopadu byl 
testován kamerový systém úsekového 
měření na Obřanské ulici. Po získání 
souhlasu od Policie ČR a konečné certifi-
kaci radarů lze očekávat úsekové měření 
v plném režimu již v prosinci. Odpovídám 
předem na případné dotazy. Platby pokut 
půjdou do rozpočtu obce s rozšířenou pů-
sobností, což je v našem případě město 
Šlapanice. Pro nás byla na prvním místě 
bezpečnost našich občanů.

Úplnou novinkou je fakt, že bychom 
mohli v rámci projektu Mlýnského ostrova 
získat finanční prostředky na vybudování 
dvou multifunkčních hřišť a parku, a to již 
v příštím roce. Blíže vás budu informovat 
na stránkách příštího zpravodaje nebo na 
webu obce.

O epidemii koronaviru jste informováni 
doslova každou minutou ze všech mož-
ných stran. Za obec mohu jen konstato-
vat, že situaci zvládáme a je to také, jak 
už jsem několikrát říkal, i vaši zásluhou. 
Stále věřím, že přijdou lepší časy a bude-
me se moci znovu nadechnout a pokra-
čovat ve své práci.

Vážení přátelé, chci vám poděkovat 
za všechno, co jste dokázali v nelehkém 
roce. Blíží se nejkrásnější svátky v  roce 
a tak vám chci popřát hodně zdraví, po-
hody a štěstí v rodinném kruhu. Krásné 
Vánoce a dobrý rok 2021. 

MIROSLAV BOHÁČEK 

3

OBSAH
Slovo starosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Zpráva z jednání Rady Obce 
Bílovice nad Svitavou . . . . . . . . . . . . . . 4

VÝPIS USNESENÍ z jednání 
Zastupitelstva Obce  . . . . . . . . . . . . . .5

Postřehy ze zasedání  
obecního zastupitelstva aneb  
Co v zápise nebylo . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kouř z komína, který  
zápachem obtěžuje sousedy  . . . . . . . 7

Jak pracovaly komise 
obecního zastupitelstva 
v uplynulém roce 2020  . . . . . . . . . . . . 8

Co nového v mateřské škole 
ve školním roce 2020–2021 . . . . . . . . 11

Dotace pro mateřskou školu . . . . . . . 11

Za Bořivojem Nejezchlebem… . . . . . 12

Nedistancujeme se od výuky! . . . . . . 13

Když jsou Vánoce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Odkud se vzaly Vánoce?  .  .  .  .  .  .  .  .14
Kolik bylo vánočních stromů 
republiky?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
V Těsnohlídkově Čáslavi  .  .  .  .  .  .  .  .18
Hasiči pomáhají nejen v Bílovicích . . 19

Ohlédnutí za sousedskými  
slavnostmi Zažít Bílovice  
jinak 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sousedské slavnosti aneb  
Zažít Bílovice jinak . . . . . . . . . . . . . . . 22

Skaut a odbojář Josef Menšík . . . . . .23

Stanislav Lolek …jsou to jen 
pitominky z Akademie . . . . . . . . . . . .24

Den před zákazem zpěvu aneb  
zpráva o ojedinělém koncertě . . . . . .25

Změna v bílovické knihovně  . . . . . . .26

Přespolní čítárna . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Lesní cesty a rekreace 
v lesích pohledem vlastníka  . . . . . . .28

Dvě dvacítky jako výzva pro Žirafu  .30

Lesní skřítci. I když je doba  
těžká, vždycky se najde čas  
na humor i solidaritu . . . . . . . . . . . . . . 31

Netradičnost roku 2020  
a advent na Lišce . . . . . . . . . . . . . . . .33

V roce 2021 budeme  
v Bílovicích nad Svitavou slavit . . . . .33



23. 9. 2020 RADA OBCE
 » schvaluje smlouvu se společností 
CETIN, a.s. – překládka telekomuni-
kačního zařízení pod označením VPIC 
Bílovice nad Svitavou – PUMPTRACK.

 » schvaluje smlouvu se společností 
CETIN, a.s. – Smlouva o zřízení slu-
žebnosti – „Sociální byty“ – umístění 
veřejného komunikačního vedení.

 » schvaluje ukončení funkce jednatele 
společnosti Mlýnský ostrov s.r.o. 
Mgr. Martina Vozky ke dni 30. 09. 
2020 a zároveň dle platných zákonů 
schvaluje Ing. Ivana Michalíka jako 
jednatele od 01. 10. 2020.

 » projednala možnosti opravy opěrné 
zídky Husova u parcely p. č. 693/1

 » schválila žádost o  posunutí čar 
(vodorovné značení) pro parkování 
před vjezdem do garáže Lesní 792.

 » souhlasí s  poskytnutím dotace 
z  rozpočtu obce na rok 2020 TJ 
Sokol oddíl kopané ve výši 29 tisíc 
Kč na financování spoluúčasti dotace 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
„podpora sportu v  Jihomoravském 
kraji v roce 2020“ okruh B.

 » schvaluje výpověď nájemní smlouvy 
1/2012/N na pronájem nemovitosti 
Tyršova čp 24.

 » ukládá SPS Bronislav, aby nevyčer-
pané dotace poskytnuté z rozpočtu 
obce Bílovice nad Svitavou byly 
vyúčtovány v  souladu s  uzavřenou 
smlouvou.

7. 10. 2020 RADA OBCE
 » schvaluje návrh Smlouvy o budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnosti pro 
stavbu pod označením „16010-
058342 RVDSL5025_M_B_BLSV 

-1436-BLSV1HR_MET“ pro společnost 
CETIN a.s., dotčený pozemek obce p. 
č. 1209/2,k. ú. Bílovice nad Svitavou. 

 » souhlasí s  připojením kanalizační 
přípojky pro rodinný dům Hradisko č. 
ev. 192 v  obci Bílovice nad Svitavou, 
dotčené pozemky ve vlastnictví obce 
p. č. 919/14, k.ú. Bílovice nad Svitavou.

 » nesouhlasí s  připojením kanalizační 
přípojky pro chatu na parcele p. č. 417/5 
v obci Bílovice nad Svitavou.

 » schvaluje Příkazní smlouvu 6/2020/P 
na Dotační management na projekt 
„Parkoviště P+R“, příkazce RENARDS, a.s.

 » schvaluje zadávací dokumentaci pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce stavby zadávanou při-
měřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek „V00464 
– Parkoviště P+R v  obci Bílovice nad 
Svitavou“.

 » schvaluje Smlouvu o  dílo č. 20321, 
naše 6/2020/D, Zpracování inženýr-
sko-geologického, hydrogeologického 
a  radonového průzkumu pro stavbu 
„Dostavba středu obce – hasička“, zho-
tovitel BALUN geo s.r.o.

 » souhlasí s  vyvěšením sokolské vlajky 
na obecním stožáru dne 8. 10. 2020 
k významnému dni sokolstva.

 » schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor ze dne 13. 
1. 1995 ul. S. K. Neumanna 611, Doba 
nájmu se upravuje na dobu určitou od 
1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

 » schvaluje Poj istnou smlouvu č. 
5353697013 mezi Smluvními stranami: 
Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna 
a.s., a pojistník: Obec Bílovice nad Svi-
tavou, IČ: – doplněnou o strojní připo-
jištění strojů nového pracovního stroje 
BONETTI FX100/MO.

 » schvaluje návrh Smlouvy o  dílo 
7/2020/D na stavbu „MULTIFUNKČNÍ 
HŘIŠTĚ ZŠ BÍLOVICE NAD SVITAVOU“, 
zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.

 » souhlasí s objednáním opravy schodů 
Husova-Dobrovského dle předložené 
nabídky, zhotovitel MAŠA STAVBY s.r.o. 
Měnín.

26. 10. 2020 RADA OBCE
 » nesouhlasí s  vyhrazením parkovacích 
stání v lokalitě u fotbalového hřiště, p. 
č. 28, k. ú. Bílovice nad Svitavou.

 » souhlasí se stavbou „0429_17_GPON_
Bilovice“ pro územní řízení, projektant: 
INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 
Brno, investor CETIN a.s., dotčené 
pozemky ve vlastnictví obce p. č. 1210, 
450/1, k. ú. Bílovice nad Svitavou.

 » souhlasí s připojením splaškové kanali-
zační přípojky tlakové pro rodinný dům 
Havlíčkova č. p. 557 v obci Bílovice nad 
Svitavou.

 » souhlasí se sjezdem z místní komuni-
kace Taranzova p. č. 307/3 na pozemek 
p. č. 308/6, který přiléhá k RD čp. 400.

 » projednala návrh přihlášení obce do 
soutěže Slepá místa. Připojení kamery, 
která bude monitorovat prostor u ná-
draží.

 » schvaluje novou zadávací dokumentaci 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce stavby zadávanou 
přiměřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek „V 00490 
– Vybudování areálu na pumptrack“.

 » souhlasí s výměnou 12 ks (z toho 4 ks 
rozbitých) osvětlení místní komunikace 
pod nádražím (kaštanka) za nová led-
ková svítidla.

 » souhlasí s objednáním PD na realizaci 
kabelového vedení pod nádražím (kaš-
tanka) dle nabídky firmy MAŠA.

 » souhlasí se zařazením částky do 
300.000  Kč bez DPH na realizaci 
výměny vedení připojení VO v  místní 
komunikaci pod nádražím (kaštanka) do 
rozpočtu na rok 2021.

 » souhlasí s koupí lodního kontejneru pro 
údržbu obce.

 » pověřuje starostu obce k  jednání 
s poskytovateli připojení optického in-
ternetového kabelu k místu budoucího 
„Parkování P+R“ a současného ekodvora.
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 » souhlasí s prodejem části pozemku p. 
č. 758/4 pod TS v rámci stavby „Bílovice 
nad Svitavou – přemístění TS Jednota“ 
dle předložené situace. 

 » bere na vědomí zápis komise pro děti 
a rodinu z 12. 10. 2020.

11. 11. 2020 MIMOŘÁDNÁ RADA OBCE
 » schvaluje dodavatele na zakázku s ná-
zvem V00490 – vybudování areálu 
Pumptrack – nové vyhlášení, firmu Kai-
serbau s.r.o., za nejnižší nabídkovou cenu.

18. 11. 2020 RADA OBCE
 » schvaluje Smlouvu o pronájmu mobil-
ních toalet, na akci DUŠIČKY v lokalitě 
U HŘBITOVA, termín pronájmu 26. 10. 
2020 – 2. 11. 2020.

 » schvaluje vzor Darovací smlouvy na při-
jetí daru na sportovní akci „Silvestrovský 
běh do schodů 2020“, obdarovaná Obec 
Bílovice nad Svitavou. 

 » souhlasí se stavbou „Přístavba chaty č. 
ev. 168 – přístavba chaty, jímka na vyváže-
ní, venkovní rozvod splaškové kanalizace.

VÝPIS USNESENÍ

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, volební komise, ověřova-
telů a určilo zapisovatelku. Místostarosta 
přečetl zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
8/2020.

ZO projednalo zprávu o  posouzení 
žádostí na změnu územního plánu Bílovice 
nad Svitavou zpracovanou pořizovatelem 
územního plánu, MěÚ Šlapanice ze dne 
29. 7. 2020 v souladu s § 46 stavebního 

zákona a vyslovuje souhlas s doporučením 
nepořizovat změny územního plánu.

ZO schválilo realizaci a financování pro-
jektu „Vybudování areálu na pumptrack“ 
identifikační číslo akce 117D721000033 
a  realizaci a  financování projektu „Bílo-
vická rozhledna“ identifikační číslo akce 
117D721000052, obě akce z  Národního 
programu podpory cestovního ruchu 
v regionech, podprogramu Rozvoj základní 
a  doprovodné infrastruktury cestovního 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

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

KONANÉHO DNE 21. 9. 2020, ZÁPIS Č.10/2018-2022

 » projednala žádost o souhlas se stavbou 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
RD Bílovice nad Svitavou, Taranzova 442 
dle předložené projektové dokumenta-
ce, Rada obce požaduje předložit pohle-
dy, ze kterých bude patrná návaznost 
na okolní objekty, především z hlediska 
výšky RD, dále požaduje zřízení počtu 
parkovacích míst v  souladu s  platnou 
legislativou vztahující se k 3 bytovým 
jednotkám.

 » souhlasí s  dodatečným povolením 
stavby rekreační chaty na pozemku p. 
č.1112/12, dle předložené projektové 
dokumentace.

 » projednala žádost o  zřízení věcného 
břemene pro vodovodní a  kanalizační 
přípojku pro „Novostavba RD na p. č. 
460/61, k. ú. Bílovice nad Svitavou., Rada 
obce souhlasí s vedením přípojek přes 
pozemky ve vlastnictví obce a s uzavře-
ním Smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro vodovodní a kanalizační přípojku.

 » nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 
1084/29 – ostatní plocha – o celkové 
výměře 200 m2, chatová/zahrádkářská 
oblast Mladova.

 » projednala novou žádost č. j.1348/ 
2020/BNS o prodej části pozemků 
p. č. 916/1 a p. č. 916/5, k.ú. Bílovice 
nad Svitavou. Rada obce souhlasí se 
zveřejněním záměru na prodej části 
pozemků p. č.916/1 a p. č. 916/5 se 
závazkem.

 » bere na vědomí zápis komise medi-
ální ze dne 29. 9. 2020.

 » souhlasí s úpravou trasy sítě elek-
tronických komunikací u  rodinných 
domků v  ulici Nad Tratí v  rámci 
stavby „FTTx0_B_Bílovice_nS_se-
ver_BIBRN2“, dotčené pozemky obce 
p. č. 1181/201, 1181/237, 1181/1.

 » souhlasí s koupí lodního kontejneru 
pro údržbu obce.

 » schvaluje zadávací dokumentaci 
k  veřejné zakázce „II/374 Bílovice 
nad Svitavou, sanace svahu“, za-
davatelé: Správa a  údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, IČO 709 32 581 
a Obec Bílovice nad Svitavou, včetně 
návrhu Smlouvy o dílo. 

IVAN MICHALÍK,  
MÍSTOSTAROSTA 

ruchu, poskytovatel Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. 

ZO schválilo realizaci a financování 
projektu „Multifunkční hřiště ZŠ Bílo-
vice nad Svitavou“ identifikační číslo 
akce 117D8220B5709 z programu Pod-
pora rozvoje regionů 2019+, z podpro-
gramu Podpora obcí s 3 001–10 000 
obyvateli, dotačního titulu Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury, po-
skytovatel Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR.

ZO schválilo dodavatele, společnost 
P. P. Architects s.r.o., na vypracování 
DUR+DSP, výkon inženýrské činnosti, 
vypracování DPS, vypracování položko-
vého výkazu výměr a orientačního roz-
počtu na akci „Dostavba centra obce 
– hasičská zbrojnice, dům služeb“ ze 
celkovou cenu 1.800.000 Kč bez DPH 
a k tomu příslušnou smlouvu o dílo.

ZO schválilo prodej bytového domu 
Lesní 708, Lesní 709, parkovacích míst 
u  domu Lesní 708 a  s  tím spojené 
právní kroky.
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ZO v  souladu s  § 76 zákona č. 
128/2000 Sb., poskytlo mimořádnou 
odměnu za splnění mimořádných nebo 
zvláště významných úkolů obce mís-
tostarostovi obce Bílovice nad Svitavou 
panu Martinu Vozkovi, a to za přípravu, 
průběh a  administraci významných 
investičních akcí, zejména účasti na 
kontrolních dnech a řešením problémů 
vzniklých v průběhu realizace, aktivitu 
na přípravě významných kulturních 
a  společenských akcí v  obci, funkci 
jednatele společnosti Mlýnský ostrov 
s.r.o., a zajištění chodu této společnosti. 
Mimořádná odměna se poskytuje v sou-

hrnné výši za rok 2020, ve výši dvojnásobku 
nejvyšší odměny, která mu v průběhu toho-
to kalendářního roku náležela za výkon jím 
zastávaných funkcí za měsíc.

ZO dále volilo nového místostarostu, 
protože Martin Vozka odstoupil z funkce.

ZO nejprve určilo, aby funkce místosta-
rosty od 1. 10. 2020 byla vykonávaná jako 
neuvolněná a schválilo tajný způsob volby. 
Počtem 13 hlasů byl zvolen Ivan Michalík.

ZO stanovilo odměnu za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva ve výši 25.000 Kč za měsíc.

Protože odstoupením místostarosty 
a  volbou dřívějšího člena rady na místo 

místostarosty bylo uvolněno jedno 
místo v radě obce, bylo potřeba do-
volit jednoho člena rady.

ZO schválilo tajný způsob volby 
a zvolilo 13 hlasy Libora Žandu členem 
rady obce Bílovice nad Svitavou od 
1. 10. 2020.

ZO pověřilo člena zastupitelstva, 
pana Martina Vozku, k přijímání pro-
hlášení snoubenců před matričním 
úřadem, dle §11a odst. 1 písm. a) 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů.
ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 

Zasedání se konalo 21. 9. 2020 v sále 
Obecní hospody, opět byl vstup povolen 
pouze se zakrytými ústy a nosem.

Hned v úvodu informoval starosta, že 
obdržel rezignaci místostarosty p. Martina 
Vozky, který ke dni 30. 9. 2020 končí ve 
funkci místostarosty obce a také ve funkci 
jednatele Mlýnský ostrov s.r.o.

Bylo vypuštěno projednávání majetko-
vých převodů, protože se objevily nevyjas-
něné skutečnosti, které se budou na obci 
snažit vyřešit do prosincového zasedání.

V  informaci k  rozpočtovému opatření 
zaznělo například, že obec dostala cca 4 
miliony korun od státu, jako kompenzaci 
za koronavirová opatření.

Zastupitelstvo zamítlo návrh na změnu 
územního plánu kvůli žádosti doplnit do 
něj nové zastavitelné plochy.

Pro zamýšlenou dostavbu centra obce, 
konkrétně nové hasičské zbrojnice a multi-
funkčního domu služeb bude zpracovávat 
projekt stejná firma, která projektovala 
nový střed obce. Projekt za 1 milion 800 
tisíc korun mají dodat do 30. 11. 2020.

Na dotaz jednoho ze zastupitelů, jaké 
se předpokládají celkové náklady na tuto 
akci starosta odpověděl, že je očekávána 

dotace 4,5 milionu od kraje na hasičskou 
zbrojnici a také obec počítá s prodejem 
současné hasičárny majitelům restaurace 
U Ševčíků.

Zastupitelka K. Mrkosová navrhla, že 
místo na novou hasičskou zbrojnici by se 
měly peníze dát raději na novou lávku přes 
Svitavu. Na to starosta odpověděl, že je vý-
hodnější využít očekávanou akci budování 
cyklostezky z Brna, do které je zahrnuta 
naše lávka jako cyklolávka. Tím bude obec 
investovat pouze 3 miliony namísto 10.

Starosta informoval, že zahájil jedná-
ní s  okolními obcemi ohledně rozšíření 
kapacity čistírny odpadních vod, které 
by zohlednilo výhled předpokládaného 
rozvoje obcí na 50 let dopředu. Na jaře 
2021 by se k tomu mělo začít jednat už 
konkrétněji.

Projednával se prodej dalších bytových 
domů na ulici Lesní a  parkovacích míst 
kolem nich. Pak probíhala volba nové-
ho místostarosty a  nového člena rady, 
jak je o  tom psáno v  oficiálním zápise 
z  jednání zastupitelstva. Podle předpisů 
pro stanovování odměny neuvolněnému 
místostarostovi je možné poskytovat od-
měnu v rozsahu 0 až 39 tisíc Kč. Starosta 

navrhl pro nového místostarostu odměnu 
25 tisíc, kterou zastupitelstvo schválilo.

Po skončení všech hlasování vyzvala 
jedna přítomná občanka nového místosta-
rostu Ivana Michalíka, aby se představil. 
Ten tedy pronesl krátkou řeč. Upřesnil, že 
minimálně 2 dny v týdnu bude přítomný 
na obecním úřadu. Budou se snažit koor-
dinovat se starostou tak, aby vždy byl na 
úřadě alespoň jeden z nich.

Pak o sobě krátce něco řekl i nově zvo-
lený člen rady L. Žanda.

V  bodu Různé se nejprve ujal slova 
M. Vozka, který poděkoval občanům 
za možnost získat zkušenosti z  práce 
místostarosty a  poděkoval také všem 
kolegům a pracovníkům z obecního úřadu, 
jejichž práci vysoce ocenil. Projevil radost 
z řady občanských aktivit, které se v době 
jeho úřadování podařilo nastartovat nebo 
dále úspěšně provozovat (kino, sousedské 
slavnosti, ochotnické divadlo, taneční pro 
dospělé, rodinné centrum Žirafa a další). 

Starosta informoval o plánovaných ak-
cích, jako je 21. 11. odvoz vánočního stromu 
pro Brno (opět bude převážen koňským 
spřežením), nebo vánoční jarmark pláno-
vaný na 4.–5. prosince.

CO V ZÁPISE NEBYLO
POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ANEB



Proběhla poměrně dlouhá diskuse mezi 
zastupiteli a  občany poté, co se jedna 
občanka zeptala, zda by obec mohla 
něco udělat pro zlepšení silnice do Dolic. 
Tamější obyvatelé komunikaci na své 
náklady a podle svých možností opravují, 
ale velmi často ji rozjezdí auta, která tudy 
jezdí na sportoviště.

M. Vozka odpovídal, že Dolice jsou 
oficiálně chatová oblast, takže lidé, kteří 
se tam rozhodli bydlet trvale, nemohou 
počítat s tím, že by obec do jejich infra-
struktury investovala víc než je nezbytné. 
Před dvěma lety prý obec komunikaci 
opravila za 200 tisíc korun.

Občanka se ptala, zda by obec nemohla 
pomoci alespoň přivezením štěrku nebo 
zapůjčením strojů, které obec vlastní.

Starosta M. Boháček navrhuje, aby ob-
čané z chat podali písemný návrh, žádost 
na obec, ke které se pak obec vyjádří. 
Ideální by bylo, kdyby se našla dotace na 
příjezdovou cestu k fotbalovému hřišti.

Další občan se ptal na situaci na Sobě-
šické, jestli tam bude vybudovaná nová 
cesta místo prašné a panelové.

Upozornil také na zhoršení bezpeč-
nostní situace v obci. Že se nezveřejňují 
informace a  nikdo neřeší bezpečnostní 
problémy, jako třeba poházené injekční 

stříkačky. Za současného režimu fungování 
je obecní policie večer zcela nepoužitelná 
a dojezdová doba státní policie ze Šlapa-
nic je dlouhá. Večer se tedy není možné 
dovolat akutní pomoci při ohrožení života. 
Požádal starostu, aby prověřil, zda by ne-
bylo možné dohodnout změnu spádového 
obvodu, aby pro zásahy v Bílovicích byli 
příslušní státní policisté z Brna. Starosta 
přislíbil, že zjistí, je-li něco takového 
možné. 

Další zasedání se bude konat 14. 12. 
2020.

Ze svých poznámek zpracovala 
JANA SKLÁDANKOVÁ 
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Některé zprávy nejsou příjemné. 
Redakce obdržela podnět čtenářky 
(jméno a adresu máme v redakci), ve 

kompetentním orgánem Česká inspek-
ce životního prostředí.

V  každém případě by měl podnět 
obsahovat informace o  zdroji kouře 
(adresu či jiný popis, podle kterého by 
bylo možné identifikovat, odkud kouř 
vychází), a další podrobnosti – výskyt 
v  průběhu dne, týdne, trvání, výskyt 
nebo intenzitu v  závislosti na pově-
trnostní nebo teplotní situaci, barvu 
kouře, popis zápachu. Podnět mohou 
občané podat e-mailem, nebo písemně. 

Pro Vaši představu: Městský úřad 
Šlapanice, odbor životního prostředí, 
postupuje ve 2 krocích – nejprve zjiš-
ťujeme u znečišťovatele, jakým staci-
onárním zdrojem spaluje a  co v  něm 
spaluje, a  v případě, že jsou zjištěny 
nedostatky, nebo přichází opakované 
podněty, následuje fyzická kontrola.“

Městský úřad Šlapanice
Odbor životního prostředí
Brno, Opuštěná 9/2
www.slapanice.cz

ZPRACOVAL PAVEL KOVÁČ 

kterém popisuje dlouhodobé obtěžování 
zapáchajícím kouřem. „Naše rodiny bydlí 
na ulici Macharova, každou zimu dostává-
me komínový pozdrav od sousedů z ulice 
Prostřední a  z  ulice Husova. Záleží  na 
tom, jak zrovna fouká vítr. Jedná se stále 
o  stejné domy, všichni sousedé bydlící 
v okolí nad tím již několik sezon kroutíme 
hlavami, máme možnost se nějak bránit?“ 

Její stížnost jsme postoupili vedení 
obce, které okamžitě reagovalo a požá-
dalo Městský úřad Šlapanice (ORP), který 
má tuto problematiku v kompetenci, aby 
poskytlo návrh řešení problému. Myslíme 
si, že tato kauza může zajímat širší okruh 
občanů, proto otiskujeme odpověď pří-
slušného úřadu v plném znění. Adresováno 
starostovi Bílovic nad Svitavou.

„Reaguji na Váš dotaz ohledně pro-
blematiky zapáchajícího kouře z komínů, 
který obtěžuje Vaše občany.

Pokud se jedná o stížnost na kouř vychá-
zející z činnosti fyzických osob (rodinné 
domky), mohou občané podat podnět na 
městský úřad Šlapanice, odbor životního 
prostředí. Pokud by se jednalo o právnické 
osoby nebo podnikající fyzické osoby, je 

KOUŘ Z KOMÍNA,
KTERÝ ZÁPACHEM OBTĚŽUJE SOUSEDY
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Pro specifické potřeby občanů, je-
jich volnočasové a kulturní aktivity, 
ale i pro celou řadu dalších faktorů, 
které ovlivňují kvalitu života v obci 
Bílovice nad Svitavou má obecní za-
stupitelstvo ustaveno celkem šest 
pracovních komisí, které mohou 
tyto stránky dění v obci ovlivňovat 
a naplňovat . Jak komise pracovaly, 
v nelehkém roce 2020, můžete po-
soudit v následujících řádcích . 

KOMISE KULTURNÍ
Nedílnou součástí dění v  naší obci je 

i dění kulturní, ke kterému se snaží svými 
aktivitami a  nápady přispět kulturní ko-
mise. V uplynulém roce se povedla řada 
akcí, které se setkaly s pozitivní odezvou 
a doplnily společenský život v Bílovicích. 
Namátkou bychom zmínili velikonoční i vá-
noční divadelní představení pro děti i do-
spělé, hostující divadlo Ad Hoc, scénická 
čtení Lukáše Hejlíka a Arnošta Goldflama 
a samozřejmě domácí spolek BOTA. Pro 
zájemce o cestování a sport jsme pořádali 
filmový festival Outdoor FILMs a  bese-
du s  mladými cestovateli na motocyklu 
S bramborou kolem světa. Vydařil se nám 
také hojně navštívený kurz první pomoci 
i série dokumentárních projekcí a besed 
z cyklu Promítej i ty. Pro hudbymilovné se 
uskutečnilo několik poslechových večerů 
s  hosty, jednodenní festival Vokálpárty 
a taktéž program vánočního jarmarku byl 
kompletně zaměřen na hudbu. Významnou 

a tradiční akcí, jejíž pátý ročník se uskuteč-
nil letos v září, byly sousedské slavnosti 
Zažít Bílovice jinak.

V letošním roce se díky „době korona-
virové“ pohybujeme převážně v  rovině 
plánů a přesunů termínů. Z plánovaných 
a  neuskutečněných akcí bychom rádi 
zmínili promítání českého filmu Vlastníci 
za účasti režiséra Jiřího Havelky, promí-
tání celovečerního dokumentu Spitfire za 
účasti válečných veteránů a představení 
divadla Vosto5. Tyto akce a mnoho dalších 
bychom rádi zrealizovali, jakmile nám to 
situace dovolí.

Bohužel tato doba kultuře aktuálně ne-
přeje. Věříme ale, že vše se v dobré obrátí 
a v budoucnu se opět budeme setkávat 
na akcích, které pro vás rádi pořádáme.

MILAN NEVÍDAL 

MEDIÁLNÍ KOMISE
Mediální komise se standardně stará 

o Bílovický zpravodaj, Bílovickou televizi 

JAK PRACOVALY KOMISE
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V UPLYNULÉM ROCE 2020

a  částečně o  obsah webových stránek 
obce a oficiálního facebookového profilu, 
nově vznikl také bílovický Instagram.

Hned po volbách 2018 byl konečně 
spuštěn nový web obce, na jehož vzniku 
měla naše komise nemalou zásluhu. Nutno 
podotknout, že největší kus práce leží na 
grafikovi Davidu Winterovi. 

Na konci roku 2018 po volbách pro-
běhla výměna šéfredaktora, Jan Horá-
ček odstoupil a  zůstal pouze jako člen 
redakční rady Zpravodaje, na jeho místo 
nastoupila na jedno číslo Marie Štefani-
desová a následně Pavel Kováč. Členem 
komise se také nově stal Jan Lata. Oba 
noví členové přinášejí spoustu zajíma-
vých nápadů, a  to jak v  rámci obsahu 
Zpravodaje, tak v  návrzích organizace 
různých společenských akcí. Povedlo 
se nám třeba celkem živelně v minulém 
roce zorganizovat komorní vzpomínku na 
17.  listopad. Sami členové komise jsou 
aktivní i  jinak a  osobně se podílejí na 
pořádání různých přednášek a  dalších 
zajímavých akcí v obci.

V  létě 2019 jsme opět byli oceněni 
prvním místem v soutěži o nejlepší obecní 
zpravodaj pro rok 2018. Stalo se tak již 
potřetí a je to pro nás velká satisfakce za 
odvedenou práci.

V prosinci 2019 v rámci vánočních trhů 
byli vyhlášeni vítězové celoroční soutěže 
o  nejlepší fotografie Bílovic a  blízkého 
okolí, z nichž vzešel obrazový kalendář na 
rok 2020. V příštím roce chystáme vydání 
turistické brožury o Bílovicích.

Na příští rok, pokud okolnosti dovolí, 
chceme zorganizovat oslavy 140. výročí 
zprovoznění vlakové zastávky v Bílovicích, 
protože se domníváme, že to byl velký 
milník historie obce.

Autorské čtení Arnošta Goldflama 
v listopadu 2019 v Bílovicích.
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Pokud by se někdo chtěl k naší práci při-
dat, máme pro nové členy dveře otevřené.

VENDULA BARTÁKOVÁ 

KOMISE PRO DĚTI 
A RODINU

Vážení občané, náš rok 2020 se pomalu 
chýlí ke konci a jako komise jsme pro vás 
připravili malé shrnutí našich činnosti 
a plánů do budoucna. Velký úspěch v mi-
nulých letech především zaznamenaly 
naše autobusové výlety. Společně jsme 
se podívali do Moravského krasu, do Zno-
jemského zábavního centra a  podzemí, 
Jihlavské a Olomoucké Zoo, Bystřického 
Edenu, Archeoparku Modrá, ale i do zahra-
ničí – maďarských termálních lázní v Györu 
spolu s návštěvou tradičních trhů. 

Mimo výletů jsme aktivně připravovali 
dětské velikonoční a vánoční dílničky spolu 
s chráněnou dílnou, naše slovo má velký 
podíl na rekonstrukci a výstavbě nových 
dětských hřišť a všech prvků umožňujících 
pohyb a aktivitu pro všechny věkové ka-
tegorie (workoutové hřiště v Trávníkách, 
cvičící prvky v parku u nádraží a za So-
kolovnou, aj). 

Další drobné akce a  pořádání sbírek, 
například plyšáků do nemocnic, ponožek 
pro kojenecký ústav, sbírka oblečení 
pro novorozené děti do porodnic, sbírka 
látek pro dobrovolné šití roušek a  jejich 
následná distribuce našim občanům, do 
nemocnic a domovů pro seniory.

Budeme rádi, až se tato situace ohledně 
Covidu 19 uklidní a  rádi vás uvidíme na 
dalších výletech, akcích, které tento rok 
už nemohly proběhnout. Těšit se můžete 
v  roce 2021 na výlety převážně do za-
hraničí, jako např: zábavní park v Polsku, 
ZOO ve Vídni, termální lázně na Slovensku, 
a pak další výlety u nás doma.

Mimo výletů chystáme Den s  koňmi, 
Zmrzka za samé jedničky, velikonoční 
a  vánoční dílničky se skákacím hradem, 
modernizaci hřišť (zastínění hřiště Nivy, 
nové multifunkční hřiště na Polance, čás-
tečné dovybavení předzahrádky u Žirafy), 
a  různé sbírky podle aktuální situace 
a aktuálních potřeb.

Dovolte mi touto cestou poděkovat za 
vaši přízeň, podporu a  účast na našich 
akcích. Dáváte nám motivaci se stále 
zdokonalovat a pokračovat v tom pro vás 
i nadále.

Za komisi 
LENKA PRUDÍKOVÁ 

KOMISE PRO 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Komise pro regionální rozvoj vznikla 
v roce 2014 jako poradní orgán rady naší 
obce. Věnuje se kulturní a turistické pro-
pagaci Bílovic nad Svitavou, má za úkol 
pořádat a spolupořádat akce, které mohou 
pomoci jejímu zviditelnění pro okolí.

V  tomto volebním období započala 
svoji činnost koncem roku 2018. Komise 
pracuje v sestavě Josef Zavadil, předseda, 

Pavel Sedláček, Zdeněk Mrkos a Gabriela 
Kořínková jsou členové. Komise se schází 
6–8× ročně a její činnosti jsou registrová-
ny číslovanými zápisy. Mezi tradiční akce 
naší komise patří „Novoroční výšlap na 
Gerhátky“, 1. 1. 2021 to bude již 14. ročník 
a po něm následuje celorepubliková akce 
„Bílovický zimní bivak s  liškou Bystrouš-
kou“. Po této akci každoročně pořádáme 
soubor dálkových pochodů „S liškou Bys-
trouškou krajem lesů vod a strání“. Dále 
se nám povedlo umístit v okolí naší obce 
turistická odpočívadla a  lavičky, která 
jsou návštěvníky a turisty vyhledávaným 
místem odpočinku. Doplnili jsme je infor-
mačními panely, které vypovídají o historii 
a rozvoji našeho katastru a osobnostech, 
které tu žili. 

Stěžejní akcí roku 2019 a 2020 je přípra-
va výstavby Bílovické rozhledny. Naše ko-
mise stála u zrodu této myšlenky a aktivně 
se podílí na její úspěšné realizaci. Pokud 
vše půjde podle plánu, měla by se otvírat 
v příštím roce na místě zvaném Vyhlídka.

Zároveň bych touto cestou chtěl podě-
kovat všem členům komise za jejich aktivní 
přístup k práci.

JOSEF ZAVADIL 

Výlet do Archeoparku Modrá

Vizualizace rozhledny, která bude 
postavena na Vyhlídce.
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KOMISE SOCIÁLNÍ 
A ZDRAVOTNÍ 

V roce 2019 byly pro bílovické seniory 
uspořádány různé akce. Během roku 
jsme navštívili dvě divadelní představení 
v Mahenově divadle v Brně. Podařilo se 
nám zajistit pěkná místa a  díky dotaci 
NDB byla autobusová doprava zdarma, 

účastníci hradili pouze příspěvek na se-
niorské vstupné, doplatek byl uhrazen 
Obcí Bílovice nad Svitavou. Oba zájezdy 
do divadla byly plně obsazeny. Uskutečnil 
se i zájezd do předvánoční Vídně. 

 Tradiční posezení pro seniory v kultur-
ním sále Obecní hospody s programem, 
hudbou a občerstvením proběhla na jaře 
a v předvánočním čase.

Každoročně také blahopřejeme senio-
rům k významnému životnímu jubileu 80, 
85, 90 a více let. Oslavenci dostávají přání, 
dárkový balíček a kytičku. Nezapomínáme 
ani na bývalé spoluobčany, kteří žijí v so-
ciálních zařízeních mimo obec.

Staráme se o zajištění údržby, výzdoby 
a oprav hrobů. Na bílovickém hřbitově to 
jsou hroby ruských vojáků, pana Julínka, 
který daroval obci pozemek hřbitova, 
bývalého řídícího učitele Kozlíka a  paní 
Kramperové, herečky, která se věnovala 
místnímu ochotnickému divadlu. Na 
Ústředním hřbitově v  Brně je to hrob 
MUDr. Nikolského a jeho manželky, kteří 
darovali obci finanční hotovost, z  které 
mnoho let dostávaly narozené děti vkladní 
knížku s počátečním vkladem.

Spolu s obcí jsme zajistili činnost bez-
platné právní poradny pro seniory, kterou 

poskytuje JUDr. Alice Dostálová Macků 
a pro občany nad 75 let snížení částky za 
odpad o 250 Kč.

Pro rok 2020 byly naplánovány akce, 
které se vzhledem k  epidemiologické 
situaci nemohly konat. Proběhlo pouze 
předprázdninové posezení v přírodě, které 
se konalo v prostorách cvičiště Kynologic-
kého klubu Svitava za fotbalovým hřištěm. 
Předsedkyně klubu Mgr. Lázničková sezná-
mila seniory s historií a činností klubu, byly 
předvedeny ukázky sportovního výcviku 
psů, včetně výcviku obrany s figurantem. 
Členky klubu připravily občerstvení, kávu 
a sladké pečivo, špekáčky a nápoje doto-
vala obec. Tato akce byla velmi úspěšná, 
krásné prostředí u řeky, posezení u ohně 
a  společnost psa, nejvěrnějšího přítele 
člověka, to naši senioři, zejména po delší 
izolaci, velmi uvítali.

Doufáme, že nadcházející doba bude 
pro pořádání akcí pro seniory příznivější, 
a že se s Vámi na nich setkáme.

RNDR . TAŤANA SOUČKOVÁ 

KOMISE STAVEBNÍ
Stavební komise byla založena před 

necelými dvěma roky a  je tak nejmladší 
komisí, kterou obec Bílovice nad Svitavou 
má k dispozici. Vznik komise byl vyvolán 
potřebou vedení obce, které hledalo od-
borný poradní hlas v oblasti stavebního 
rozvoje a stavebně-technických otázek.

V krátkém čase se podařilo pro účast 
v komisi získat potřebné odborníky mezi 
občany Bílovic nad Svitavou a  komise 
je tak tuto chvíli složena z  architekta, 
projektanta, stavbyvedoucího a  facility 
manažera. 

Stavební komise je díky tomu vhodným 
partnerem pro zastupitelstvo obce. Je 
zároveň schopna zodpovědně posoudit 
stavební záměry soukromých investorů 
i  diskutovat obecní projekty. O  názor 
komise se vedení obce rovněž může opřít 
v otázkách stavebního rozvoje obce, změn 
územního plánu a  u  projektů veřejného 
charakteru. Účelem práce komise je bránit 
obecní zájem a umožňovat přirozený rozvoj 
obce. Například aby obecní pozemky ne-
byly nadbytečně zatěžovány inženýrskými 
sítěmi, nebo záměr jednoho stavebníka 

neblokoval zájmy druhých. Dále také aby 
v obecních projektech nebyly nedostatky 
a  nedocházelo ke zbytečnému plýtvání 
zdroji, respektive aby za dostupné pro-
středky bylo získáno maximum a ve vyho-
vující kvalitě. Členové komise si zároveň 
kladou za úkol udržet přirozený rozvoj obce 
bez překotných zvratů v souladu s připra-
veností obce a její veřejné infrastruktury.

V uplynulém období se podařilo zakotvit 
hlavní rámec fungování komise a nastavit 
vnitřní procesy spolupráce se zastupitel-
stvem. 

Za relativně krátkého působení komise 
prošly jejím posouzením desítky menších 
i  větších projektů. S  potěšením musím 
konstatovat, že většina předložených 
projektů byla uznána jako bezproblémová. 
Jenom u  zlomkového množství nebylo 
možné ani po doplnění nedostatků vydat 
souhlasné doporučení. Komise zároveň do-
pomáhá k realizaci a prosazení některých 
obecních projektů, příkladem může být 
plánované multifunkční hřiště s pumptrac-
kem a záměr aleje při ulici Soběšická.

Důležitými úkoly do budoucna je další 
vzdělání členů komise i  vedení obce ve 
stavebním právu a  souvisejících před-
pisech, tak aby se v  jejich rukou staly 
účinnými nástroji při péči o obec. Dále by 
komise ráda ve spolupráci se zastupiteli 
připravila a  navrhla systém pro zvláštní 
užívání komunikací, tedy pro případy 
kdy jsou komunikace využívány stavební 
technikou, jsou v nich prováděny výkopové 
práce a podobně. A tato pravidla navrh-
nout tak, aby nedocházelo k poškozování 
obecních komunikací.

V  budoucnu obec zatíží dvě velké 
stavby, rekonstrukce kolejového koridoru 
a  serpentin z  Obřan. Obě stavby jsou 
potřebné a  budou nám dobře sloužit, 
nicméně během jejich provádění dojde 
k omezením. Snahou komise i zastupitel-
stva bude minimalizace těchto omezení 
a  zároveň aby finální podoba těchto 
staveb splňovala potřeby obce i  jejích 
obyvatel.

Závěrem bych chtěl dodat, že jsem rád, 
že obec a  její zastupitelstvo má kvalitní 
poradní orgán, o který se může opřít při 
mnohdy nelehkých otázkách ve staveb-
ním oboru. 

ING . PETR NOVOTNÝ 
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Letošní školní rok je zatím v plném 
proudu. Jsme rádi, že v tomto neleh-
kém covidovém období je naše školka 
otevřená a funguje. Navštěvují ji děti 
zpravidla od 3 do 6 roků. Chceme, aby 
pobyt kluků a holčiček v mateřské škole 
byl pohodový. Snahou všech zaměst-
nanců proto je, aby se stala místem 
příjemných zážitků, nových poznatků, 
her a kamarádství.

Do šestitřídní budovy na ulici S.  K. 
Neumanna bylo přijato celkem sto třicet 
pět dětí, z toho je čtyřicet předškoláků. 
Výchovu a vzdělávání zajišťuje dvanáct 
učitelek s  odborným zaměřením na 
předškolní vzdělávání. S integrovaným 
dítětem nám pomáhá asistentka pe-
dagoga a využíváme také jednu školní 
asistentku.

Máme zavedený výchovně vzdělá-
vací systém plnění úkolů s  rozdílnou 
obtížností. Děti pracují samostatně 
nebo ve dvojicích se svým kamarádem, 
mají k tomu dostatek času a prostoru. 
Již od počátku docházky do mateřské 
školy má každé dítě založeno osobní 
portfolio, kam si ukládá svoje výtvory, 

obrázky a pracovní listy. Jedná se o funkč-
ní systém vzdělávání na základě vyplňo-
vání individuální pedagogické diagnostiky. 
S tím pracují učitelky při nabídce činností 
a  průběžně kontrolují a  zaznamenávají 
posun v rozvoji chlapců a děvčat v daných 
oblastech. V  těchto měsících vytváříme 
pracovní listy i dlouhodobě nepřítomným 
předškolákům, aby s nimi mohli pracovat 
z domova. Našim cílem je připravit nejstar-
ší děti na vstup do základní školy. Mateř-
skou školu považujeme za místo, kde je 
o děti všestranně postaráno. Snažíme se, 
aby jim poskytovala i čas pro odpočinek 
a prostor pro vlastní hry.

Ve školním roce 2020–2021 jsme opět 
zapojeni do Místního akčního plánu Šlapa-
nic, díky kterému máme finanční podporu 
na tyto aktivity:
 » pro pedagogy z naší mateřské školy se 
konal workshop, kde se pod vedením 
odborníků seznámily s dětským nářadím 
(jeho bezpečnostními pravidly) a mate-
riálem (balzou), následně budou starší 
děti vrtat, řezat, šroubovat, pilovat a vy-
tvářet trojrozměrné předměty z  balzy 
pod dohledem svých třídních učitelek,

 » chceme zavést výuku základů in-
formačního myšlení a  tím posílit 
u  holčiček a  chlapců čtenářskou 
a  matematickou pregramotnost, 
některé učitelky byly seznámeny 
s robotickou pomůckou Bee-botem, 
kterou jsme dostali, a dále byly me-
todicky proškoleny s jejím využitím, 

 » zúčastníme se výtvarné soutěže na 
téma – „Co je důležité v mém živo-
tě?“ Je mnoho lidí, věcí, či událostí 
v dětském období, které jsou pro ně 
příjemné, a tak dostanou příležitost, 
podělit se o to s ostatními prostřed-
nictvím vlastních obrázků.
Do budoucna přesně nevíme, jak 

budou například školy z důvodu one-
mocnění COVID-19 fungovat. Žijeme 
tím, co je právě teď. Je to ta nejsmy-
sluplnější strategie, kterou můžeme 
uplatnit. Nevíme, co bude zítra, kdo 
z  nás onemocní, co se zase stane, 
proto se soustřeďujeme na věci, které 
jsou kolem nás, a hlavně na lidi, kteří 
tvoří náš svět. 

Neodkládejme na zítra ze svého 
slovníku „mám tě ráda“, „to se ti poved-
lo“, nebo „to je prima, že jsme spolu“. 
Když se na sebe budeme usmívat, byť 
v mnoha případech pod rouškou, bude 
nám mnohem líp. 

Vážení čtenáři Bílovického zpravo-
daje, přeji Vám pevné zdraví v novém 
roce 2021, a totéž přeji i Vašim blízkým. 
Zkuste si společně najít každý den 
něco, z čeho budete mít radost. Může 
to být úplná maličkost, cokoli. Hlavně, 
že Vás to potěší!

 Za mateřskou školu 
JIŘINA ŠUBRTOVÁ, ŘEDITELKA MŠ 

CO NOVÉHO
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020–2021

V prosinci 2020 ukončuje naše mateř-
ská škola Nové šablony pro MŠ Bílovice 
nad Svitavou – projekt podpory škol 
z evropských strukturálních fondů.

Projekt jsme začali realizovat v led-
nu 2019 a všechny šablony jsme zvládli 
i  přes nelehkou situaci absolvovat. 
Jednalo se o  Osobnostně sociální 
a profesní rozvoj v oblasti čtenářské 

a  matematické pregramotnosti (rozvoj 
předčtenářských a  předmatematických 
dovedností) s lektorkou Mgr. Lenkou Bí-
novou, personální posílení MŠ o školního 
asistenta, Projektový den mimo školu 
pro usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
a Sdílení zkušeností pedagogů z růz-
ných škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv. 

Opět chystáme novou žádost o pod-
poru z  evropských strukturálních 
fondů podle výzvy MŠMT OPVVV č. 
22, Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony 
pro MŠ a ZŠ a doufáme, že se nám 
podaří opět úspěšně zažádat o další 
podporu z  evropských strukturálních 
fondů a budeme moci i nadále využívat 

DOTACE PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
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pomoci školního asistenta. Jednou 
z úspěšných akcí pro děti byl: 

PROJEKTOVÝ DEN, 
VÝLET DO OBORY 
HOLEDNÁ

Lesní pedagogika je forma environ-
mentálního vzdělávání, která probíhá 
v lese, kdy les je využíván jako učebna 
i  herna. Lesník, který je vyškoleným 
lesním pedagogem, vysvětluje účast-
níkům vzdělávacích programů, jak les 
funguje a  co v  něm najdeme. Motto 
této pedagogiky je „O lese učit v lese.“ 

Proto jsme rádi využili možnosti ta-
kovouto akci zorganizovat 23. 9. 2020 
pro všechny naše předškoláky.

Při projektovém dni v oboře Holedná, 
která se nachází poblíž Brna-Kohou-
tovic, se nejstarší chlapci a  děvčata 
nejdříve seznámili s odborníky, kteří se 
nám věnovali. 

Rozdělili jsme se do skupinek a lesní 
pedagogové děti seznámili, jak se sta-
rat o les a s životem v lese – s druhy 

ZA BOŘIVOJEM 
NEJEZCHLEBEM…

Smutná zpráva. Oznamujeme, že 
26. listopadu 2020 ve věku nedo-
žitých 90 let, zemřel pan Bořivoj 
Nejezchleb. Bílovický rodák, učitel, 
ředitel základní školy, kronikář obce, 
proslulý svými přednáškami o  his-
torii obce, dopisovatel Bílovického 
zpravodaje a vedoucí redakční rady 
historické publikace Kapitoly z histo-
rie obce Bílovice nad Svitavou (2012). 
Bořivoj Nejezchleb právem patřil 
mezi významné občany naší obce. 
Redakce Bílovického zpravodaje 
připravuje do prvního čísla roku 2021 
rozsáhlejší vzpomínkovou stať o jeho 
životě a jeho přínosu v oblasti škol-
ství, historie, ale i veřejného života 
v Bílovicích nad Svitavou.

PK 

lesních stromů, s lesními zvířaty, se zvíře-
cími kožešinami, u kterých si procvičovaly 
hmatové poznání. Ukázali nám například 
také parohy, ale i živé ptáky – sovu a po-
štolku. 

Při prohlídce celé obory jsme všichni 
pozorovali, poznávali a popisovali zvířata 
žijící v ohradě. Následoval výklad o divo-
kých prasatech, jejich obživě, rozdělení 
rolí a míst jejich výskytu. Děti si zahrály 
námětovou hru „Na lesní zvěř“, která se 
snaží přeběhnout silnici mezi jedoucími 
vozidly v noci – pro reálný pocit, jak to je 
pro zvířata v dnešní době nebezpečné.

Oboru lemuje plno krásných stromů, 
které jsme si rozdělili na listnaté a  jeh-
ličnaté a  přiřazovali jsme jejich správné 
názvy, plody a vzhled listů.

Poté měli kluci a holčičky možnost za-
hrát si lesní dřevěné pexeso, kde se učili 
přiřazovat stopy ke zvířatům, plody a listy 
ke stromům.

Také měli za úkol nasbírat žaludy. Ná-
sledně je zasadili do svých vyhrabaných 
děr za pomocí klacíků a byl jim vysvětlen 
proces růstu nového stromu.

Odborníci dokázali dětem vše vysvětlit 
a ukázat a na jejich zvídavé otázky odpo-
vědět. K pohodě přispělo i pěkné podzimní 

počasí. Všichni se těšíme na další akci 
s přírodním zaměřením zorganizovanou 
na čerstvém vzduchu! 

Za mateřskou školu 
EVA DVOŘÁKOVÁ, ZUZANA MAHELOVÁ 

A MONIKA PROKOPOVÁ 

12
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Rok 2020 je pro školy naprosto pře-
lomový. Co nezvládly s  počítačovou 
gramotností učitelů a  žáků projekty, 
školení, doporučení a  modernizace vy-
bavení, to vyřešilo hození do ledových 
vod pandemie. Na jaře si školy osahaly 
možnosti, protože výuka byla ze strany 

žáků dobrovolná a ze strany učitelů občas 
nejistá. Posílat pracovní listy? Učit formou 
videokonferencí? Co když děti nemají 
vybavení, připojení, padá jim internet? 
Posílat domácí úkoly mailem, přes Viber? 
Z jednotného proudu prezenční výuky se 
rozběhy stovky potůčků, v  nichž každý 
učitel hledat „tu svou“ nejlepší výuku pro 
sebe i pro žáky. Pro žáky i rodiče nebylo 
vůbec jednoduché se v tolika možnostech 
orientovat.

Nejinak tomu bylo i v Bílovicích, ale velmi 
brzy se vylouply dvě platformy distanční 
výuky – Škola on-line, kde našli žáci 5.–9. 
tříd zadání a  zápisy z  hodin, a  Google 
Meet, přes který probíhaly videokonfe-
rence. Jaké byly reakce rodičů na toto 
období?

U nejnižších ročníků často rodičům chy-
bělo, že paní učitelky neměly více hodin 

videokonferencí. Práce rodiče a  zároveň 
učitele byla vyčerpávající a  zatěžující, 
stála mnoho trpělivosti, času a sil. Rodiče 
bojovali s motivovaností dětí, s chybějící 
vlastní pedagogickou zkušeností, s nedo-
statkem času. Na druhou stranu vnímali 
jako přínos, že dítě se učí být více samo-

statné a zodpovědné, dalším přínosem byl 
i čas strávený s dítětem a rodinou. Děti 
oceňovaly pozdější vstávání, možnost dě-
lat práci vlastním tempem a podle vlastní-
ho rozvržení, pomoc rodičů a sourozenců.

V  září letošního školního již do školy 
přicházeli učitelé lépe připravení na mož-
nost učit distančně. Pomohly tomu nejen 
zkušenosti z jarní dálkové výuky, ale i velmi 
cenná zpětná vazba rodičů. Každý vyu-
čující si připravil plán učiva vhodného pro 
distanční výuku. Velmi pomohla nemalá 
dotace MŠMT cílená na nákup notebooků, 
kamer, mikrofonů a  dalšího nezbytného 
vybavení dálkově vyučujícího učitele.

Již od posledního srpnového týdne jsme 
hledali jednotnou cestu, jak zvládnout 
distanční výuku. Pro první stupeň vyho-
vovaly videokonference přes Google Meet 
a zadávání samostatné práce přes maily, 

jen jsme navýšili počet týdenních video-
konferencí tak, aby děti měly pravidelný 
rozvrh dvě až tři vyučovací hodiny denně. 
Nyní – po návratu těch nejmladších do 
prezenční výuky – se ukazuje, že to byla 
šťastně zvolená cesta, děti nemají mnoho 
zameškáno, pouze se docvičuje technika 
čtení a psaní.

Se staršími jsme se rozhodli jít trochu 
složitější, ale ve virtuálním prostoru 
bezpečnější cestou. Dětem škola zřídila 
účty, přes které si děti mohly zdarma 
stáhnout balíček Office, nemohlo se tedy 
stát, že by někdo nemohl otevřít učitelův 
dokument či prezentaci, nástroje byly 
v tomto balíčku. Součástí byly i MS Teams, 
jakési prostředí virtuální třídy, kde děti 
viděly na kalendáři naplánovaný rozvrh 
videokonferencí (pro starší dvě až čtyři 
hodiny denně) a přes tento kalendář se 
připojovaly k  jednotlivým hodinám. Dále 
zde žáci mají v jednotlivých předmětech 
i výukové materiály, zadání domácích úko-
lů, mohou sem odevzdávat zadané domácí 
úkoly. Velikou výhodu „teamsů“ je, že do 
tohoto prostředí se nedostanou (zatím, 
a doufejme, že stále) nezvaní hosté, kteří 
by narušovali výuku. Velikou výhodou pro 
učitele je možnost zadávání testů, které 
se v daný čas žákům zobrazí. 

Podzimní distanční výuka již žáky ani 
učitele nezaskočila. Učitelům přinesla 
mnoho práce navíc, přece jen je mnohem 
jednodušší si vystačit s  vlastní hlavou, 
hlasem a tabulí než chystat denně prezen-
tace, pracovní listy, testy a další zadání. 
Málokterý učitel píše všemi deseti, i tato 
skutečnost přidává desítky minut ke ka-
ždodenní přípravě. Děti si neodvykly ran-
nímu vstávání (videokonference začínají 
mezi 8:00–9:00), většinou si již dokážou 
rozvrhnout každodenní práci a  úkoly se 
nevrší. Také nevypadly z  rutiny nutnosti 
učit se na testy a písemné práce. Nyní, 
na konci listopadu, můžeme říci, že jsme 
všichni distanční výuku zvládli se ctí.

Nejtěžší břemeno však i  na podzim 
nesli rodiče malých školáčků. Chceme vám 
poděkovat za vaši vytrvalost, trpělivost 
a  schopnost převzít část naší učitelské 
práce a doufáme, že tento nelehký úkol 
již na vás nebude potřeba nikdy přenést. 

MGR . TAMARA SPOUSTOVÁ, 
UČITELKA ČJ A ZŘŠ 

NEDISTANCUJEME
SE OD VÝUKY!

Distanční výuka v prázdné třídě  
(Hana Meluzínová), foto Libor Žanda.
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Vánoce. Zdá se mi, že o  nich bylo už 
napsáno úplně všechno. Míváte stejný 
pocit, když máte popsat něco krásného, 
magického a neuchopitelného, že se vám 
najednou nedostává slov? Všichni cítíme, 
že ty letošní Vánoce budou jiné, ale přesto, 
udělejme si je krásné se vším všudy, co 

k nim odedávna patří. Klid, pohodu, úsměvy, 
obyčeje, zvyky a dárky, které budou prosté, 
ale bude z nich vyzařovat láska, s  jakou 
chceme obdarovat ty, které máme rádi.

Měl jsem rád vánoční přání psané rukou 
a  posílané poštou, i  když obsahovala 
zpravidla klišé stále se opakujících slov, 

bylo z nich cítit, že byla v daný čas na-
psána právě pro mě. Skončili jsme u sms  
a e-mailů, taková je doba, myslím si, k naší 
škodě. Nezapomínejte o Vánocích na své 
nejbližší, zvláště pak na ty, kteří zůstali 
sami. Krásné Vánoce.

PK 

KDYŽ JSOU VÁNOCE
TÉMA

Každým rokem jsme svědky novinových 
článků o  tom, že Vánoce jsou svátky 
původně pohanského původu. Pohanské 
oslavy zimního slunovratu, narozeniny 
neporaženého Slunce, zavedené roku 
274 císařem Aureliánem, měla církev 
využít a proměnit ve slavnost naroze-
ní Slunce spravedlnosti, ohlašovaného 
prorokem Malachiášem. Je však taková 
interpretace správná? Výše zmíněná hy-
potéza, že původ Vánoc je třeba hledat 
v  předkřesťanských oslavách zimního 
slunovratu, pochází teprve z  18. století 
(P. E. Jablonský, J. Herdaim). Historické 

prameny však tuto rozšířenou hypotézu 
popírají a  ukazují, že původ Vánoc není 
pohanský, nýbrž leží kdesi v  tradici, tj. 
podání, církve prvních staletí. 

Panuje obecná shoda, že nejstarším svě-
dectvím o křesťanském slavení Vánoc je 
tzv. Chronographus z roku 354. Jde o ilus- 
trovaný kalendář, a právě tento prastarý 
„liturgický kalendář“ začíná následovně: 
„8. dne před lednovými kalendami (= 25. 
prosince): Kristus se narodil v  Betlémě 
judském“. Díky pozorné četbě dokumentu 
lze slavení Vánoc v Římě datovat již do 
roku 336. Neznamená to ale, že by církev 

začala onoho roku v Římě Vánoce slavit, 
znamená to jen, že již tehdy křesťané 
Vánoce slavili.

Původ Vánoc je třeba hledat ještě dří-
ve. Budeme se však muset vydat mimo 
město Řím, ten starší svědectví nenabízí. 
Hledáme-li ve spisech 3. století, zjistíme 
s překvapením, že o datu narození Krista 
hovoří. Tak například jeden z nejstarších 
biblických komentářů z přelomu 2 . a 3 . 
století, připisovaný Hippolytovi, ozna-
čuje jako den Kristova narození „středu 
25 . prosince“. Totéž datum pak uvádí 
i římský historik Sextus Iulius Africanus ve 

ODKUD SE VZALY VÁNOCE?

NĚCO KRÁSNÉHO, MAGICKÉHO A NEUCHOPITELNÉHO
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svém díle Chronografiai z roku 221. Vidíme 
tedy, že – alespoň někde – se Vánoce 
slavily již ve 3 . století, nezávisle na 
pohanských svátcích . 

Proč ale 25 . prosinec? Zde existují 
dvě zajímavé teorie . Historik Louis 
Duchesne přišel již na konci 19. století 
s teorií, podle níž u počátku označení 25. 
prosince za den narození Krista stojí 25. 
březen coby datum slavení Velikonoc. 
Starokřesťanské spisy spojují totiž 
Kristovu smrt i s jeho početím a stvoře-
ním světa: právě tento den, 25. 3., přichází 
devět měsíců před jeho narozením. Původ 
Vánoc by podle této teorie nebyl tedy 
pohanský a spojený s oslavami zimního 
slunovratu, byl by ale propojen se dnem 
početí a umučení Krista . 

Původem africký spis De solistitiis et 
aequinotiis vychází při svém výpočtu z ji-
ného faktu – ze zvěstování narození Jana 
Křtitele Zachariášovi během jeho služby 
v  jeruzalémském chrámu. Podle tohoto 
spisu lze Zachariášovu službu zařadit po-
dle jednotlivých kněžských tříd ke svátku 
1. tišri, který židé slaví v období podzimní 
rovnodennosti, tedy na konci září. Při-
počteme-li devět měsíců těhotenství sv. 
Alžběty, dostaneme se k  narození Jana 
Křtitele na konci června, v období letního 
slunovratu (pamatujme, že církev dodnes 
tuto událost slaví 24. června). Když Maria 
přichází po Gabrielově zvěstování ke své 
příbuzné Alžbětě, ta je již v šestém mě-
síci (Evangelium podle Lukáše 1, 36). To 
znamená, že k tomuto zvěstování podle 
autora De solstitiis došlo tři měsíce před 
narozením Jana Křtitele, tedy na konci 
března. Od tohoto údaje se připočtením 
devíti měsíců těhotenství opět dostáváme 
k narození Krista, situovanému do období 
zimního slunovratu, tedy 25. prosinci: „Náš 
Pán byl tedy počat 8. dne před dubnovými 
kalendami v měsíci březnu (= 25. března), 
což je den utrpení našeho Pána a  jeho 
početí. Neboť v tentýž den, kdy byl počat, 
byl také umučen.“ 

Jak vidíme, toto propojení jednotlivých 
novozákonních událostí je prastaré 
a jistě sahá až do 2 . století. Nelze proto 
v žádném případě hovořit o Vánocích jako 
o oblečení pohanských oslav do křesťan-
ského šatu. Tato oslava má bezpochyby 
původ v  ústním podání, jehož počátky 
nejsme schopni vystopovat. 

Oslava Vánoc se tak může stát „důvo-
dem k naději“ pro každého i díky tomu, že 
netřeba Vánoce spojovat pouze se sluno-
vratem, že noci se začnou krátit a světla 
bude více a  více, nýbrž s  historickým 
a  doložitelným příchodem Božího Syna 
na tento svět. 

Podle doc. Davida Vopřady, Dr. zpracoval 
PAVEL LAZÁREK

Vánoce bezesporu patří k  nejkrás-
nějším svátkům křesťanského světa . 
Požádali jsme pana faráře Pavla Lazár-
ka, který spravuje bílovickou farnost, 
o vánoční poselství .

JEŽÍŠ PŘICHÁZÍ JAKO 
BEZBRANNÉ DÍTĚ 

Zdobíme stromečky, rozdáváme dárky, 
smažíme kapra, ale to vše ještě nevy-
stihuje podstatu Vánoc, teprve oslavou 

narození malého dítěte začínáme nahlížet 
něco z podstaty Vánoc. Vánoční zvyky: 
 » O  Vánocích se obdarováváme dary. 
Chceme ukázat, že se máme rádi a udě-
lat si radost. Největším darem je však 
pro nás dítě Ježíš Kristus, kterého nám 
dává nebeský Otec.

 » O Vánocích bude ve většině rodin na-
zdobený stromeček. Je to starý zvyk, 
který sahá do období kolem roku 1500. 
Strom je prastarý symbol, který znali už 
lidé dlouho před narozením Krista. Stále 
zelený strom, který snese zimu a sníh, 
je znamením života, plodnosti a růstu. 
Zelená je dodnes barvou naděje.

 » Také vánoční ozdoby mohou zvěsto-
vat poselství o narození Ježíše Krista. 
Jedná se o  hvězdy, anděly a  svíčky. 
Hvězda vydává světlo do tmavé noci. 
V  noci, kdy se narodil náš Pán, vyšla 
zvláštní hvězda, která vedla tři krále 
k jeslím. Anděl přinesl poselství Panně 
Marii, anděl se zjevil i ve snu Josefovi, 
andělé zvěstovali pastýřům narození 
Ježíše. Svíce vydává světlo, které je 
symbolem Boha.

 » Vánoční jesličky postavil poprvé v As-
sisi sv. František v roce 1223 v Grecciu. 

Tradiční jesličky v bílovickém 
kostele foto Pavel Lazárek
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Byl to betlém venku v přírodě. Odtud se 
pak zvyk stavět figurkový betlém rozšířil 
po Itálii a do ostatních zemí.
A  právě u  tohoto posledního zvyku 

se na chvíli zastavme. František z Assisi 
slavil Vánoce s krávou, oslíkem a jeslemi 
plnými sena. Narozené malé dítě bylo pro 
Františka výrazem pokory Boha. Boží Syn 
se narodil v chudé stáji. V dítěti Ježíši se 
Bůh stal závislým na lásce a péči člověka. 

Na jesličkách, které stály mezi krávou 
a  oslíkem, nechal František sloužit mši 
svatou. Potom byl nad těmito jesličkami 
postaven oltář, aby tam, kde se kdysi 
zvířectvo krmilo senem, mohli nyní lidé 
pro spásu duše i těla přijímat tělo Ježíše 
Krista. Setkání s  pokorou Boha se tak 
proměnilo v radost.

Kdo chce dnes vstoupit do kostela Ježí-
šova Narození v Betlémě, zjistí, že portál, 
který byl kdysi vysoký pět a  půl metru 
a vcházeli jím dovnitř císařové a kalifové, 
byl z  velké části zazděn. Zůstal pouze 
nízký vchod, jehož výška je metr a  půl. 
Pravděpodobně to mělo za cíl chránit 

lépe kostel před eventuálními útoky, ale 
především zabránit tomu, aby se do kos-
tela vjíždělo na koni. Kdo chce vstoupit na 
místo Ježíšova narození, musí se sklonit.

Chceme-li nalézt Boha, musíme následo-
vat vnitřní cestu svatého Františka, která 
umožňuje správně vidět srdcem. Musíme 
se sklonit, abychom mohli vstoupit skrze 
portál víry a setkat se s Bohem, který je 
jiný než naše předsudky a  naše mínění 
(Benedikt XVI.).

Bůh se skrývá v  poníženosti dítěte, 
které se narodilo. Dovolme, aby se jich 
i nás dotknula ona dobrota, kterou Bůh – 
narozením svého Syna ve stáji – vnesl do 
světa. Přijměte pozvání na prožití letoš-
ních vzácných Vánoc. Na co o Vánocích 
nezapomenout?

O  Vánocích si připomínáme pokoru 
Boha, který se stal dítětem, toužícím po 
naší blízkosti. Všechny zvyklosti nám pak 
připomínají tuto blízkost, pokoru i  křeh-
kost Vánoc. 

S přáním požehnaných Vánoc 
PAVEL LAZÁREK, FARÁŘ 

BOHOSLUŽBY 
O VÁNOCÍCH
ČT 24. 12. – ŠTĚDRÝ VEČER
Bílovice  8 .00 otevřený kostel 

s betlémským světlem  
Bílovice  15 .00  mše svatá pro děti 

s koledami a uložením Jezulátka 
do jesliček

Babice  16:30 mše svatá pro děti 
s koledami

Adamov  21 .00  štědrovečerní mše 
svatá – zpívá kostelní sbor

Bílovice 22 .30  tradiční štědrove-
černí mše svatá 

PÁ 25. 12. – NAROZENÍ PÁNĚ
Nové časové rozvržení nedělních 

a svátečních bohoslužeb:
Adamov  8 .00  vánoční mše svatá 
Bílovice  9 .30  vánoční mše svatá
Babice  11 .00 vánoční mše svatá

Bohoslužby budou realizovány 
v souvislosti s vládními opatřeními 

Kolikátý v  pořadí bude ten letošní 
vánoční strom republiky pro Brno? Tuto 
otázku jsem dostával pravidelně každý 
rok několikrát, to když jsme se loučili se 
stromem na malé slavnosti, která se ka-
ždoročně v posledních letech koná před 
Myslivnou lišky Bystroušky v  Bílovicích 
nad Svitavou. Na první pohled jednodu-
chá otázka. Většina tázajících se přitom 
domnívá, že vlastně stačí použít základní 
matematickou operaci odčítání. Tak 
snadné to ale není. I když se setkáváme 
s  tímto přístupem dokonce i  u novinářů 
renomovaných periodik. Provedou jedno-
duchý odpočet a pak napíší, že vánoční 
strom pro Brno má právě tohle pořadové 

číslo. Dominový efekt tenhle nesmysl ještě 
potvrdí, a pak už se každý následující rok 
upravuje číslo. Na přímou otázku o počtu 
stromů jsem často odpovídal jen vyhýbavě 
– snad, možná, asi, přibližně. S využitím 
archivu Moravské zemské knihovny v Brně 
vám nabízím konečnou odpověď. 

Víme, že tradice vánočních stromů 
republiky má počátek v  Bílovicích nad 
Svitavou a podnětem k ní byl příběh sedm-
náctiměsíční Lidušky, která byla nalezena 
opuštěná na pokraji smrti v předvánočním 
čase v bílovickém lese Rudolfem Těsno-
hlídkem, Josefem Tesařem a Františkem 
Koudelkou. Můžeme se domnívat, že už 
onoho 22. prosince 1919, kdy byla Liduška 

zachráněna, Těsnohlídek přemýšlel, jak 
pomoci opuštěným a chudým dětem dlou-
hodobě a systémově. Jeho prvním krokem 
bylo, po vzoru dánské Kodaně, založení 
tradice vánočních stromů republiky, které 
by vedle své symboliky Vánoc akcentovaly 
solidaritu a charitu pro všechny potřebné, 
zvláště pak pro děti. O  vánočních stro-
mech republiky se zmiňuje již 18. prosince 
1921 v  Lidových novinách ve stati Noc 
před narozením, kde v  závěru vyzývá: 
„Postavme vánoční stromy všech a všem 
na náměstí velkých měst republiky“. 
První vánoční strom republiky se u  nás 
rozzářil 13. prosince 1924 v Brně. Druhým 
Těsnohlídkovým krokem bylo vybudování 

KOLIK BYLO VÁNOČNÍCH 
STROMŮ REPUBLIKY?
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dětského domova Dagmar, jehož základní 
kámen byl položen 8. prosince 1928, sám 
se však této události už nedožil. Fasci-
nujícím faktem pro nás zůstává, že jak 
tradice vánočních stromů, tak i existence 
a provoz dětského domova Dagmar jsou 
tu s námi až do dnešních dnů. Vraťme se 
ale k  otázce. Kolik tedy bylo vánočních 
stromů republiky postaveno na náměstí 
Svobody v Brně? 

Do roku 1938 jich bylo celkem patnáct, 
z toho čtyři přímo z Bílovic nad Svitavou: 

1924 – První Vánoční strom republiky 
Bílovice nad Svitavou, 1925 – Kuřim, 1926 
– Vranov, 1927 – Líšeň, 1928 – Bílovice 
nad Svitavou, 1929 – Lelekovice, 1930 
– lesy Brno-Bystrc a Ostrovačice, 1931 – 
Veversko-bítýšské lesy poblíž Šmelcovny 
(Bílý potok, obec Maršov), 1932 – Adamov, 
1933 – Bílovice nad Svitavou, 1934 – Jeh-
nice, 1935 – Pozořice, 1936 – Soběšice, 
1937 – Česká u Brna, 1938 – Bílovice nad 
Svitavou. 

První přerušení tradice nastalo za ně-
mecké okupace českých zemí v  letech 
1939–1945. Za protektorátu se vánoční 
stromy republiky stavět nesměly. Po 
II. světové válce bylo postaveno šest 
vánočních stromů. Bylo to v  období let 
1945–1950: 1945 – Česká u Brna a Lele-
kovice, 1946 – Braníškov, Lažanské polesí, 
1947 – Vranov, 1948, 1949, 1950 – 3× 
Svinošice (Šebrov) Státní lesy Svinošice

Komunisté v období let 1951–1967 tradici 
vánočních stromů republiky postupně do-
slova umlčovali, až se tyto stromy přestaly 
stavět úplně. Zatímco německým okupan-
tům vadilo v  názvu vánočních stromů 
především slovo republika, které by mohlo 
posilovat národní vědomí Čechů a Morava-
nů, a které bylo nutné naprosto vymýtit, ko-
munisté vánoční stromy republiky odsoudili 
jako přežitek buržoazní republiky s tvrze-
ním, že solidarita a charita nemají v novém 
typu společnosti co pohledávat. Vždyť 
občané lidově demokratické a  později 
socialistické republiky přece žijí radostně, 
nemají žádné existenční problémy a jsou ve 
svém životě spokojení a šťastní. Způsoby 
jak postupně likvidovali tuto tradici ještě 
i dnes působí mrazení v zádech. V roce 1951 
například přemístili vánoční strom republiky 
v Brně na ulici Veselá s programem, který 
neměl s projektem Rudolfa Těsnohlídka nic 
společného. Děti například na veliké mapě 
pozorovaly příjezd Dědy Mráze. A denní 
tisk přitvrzoval, téměř všechny noviny byly 
těsně před Vánocemi roku 1951 doslova 
zahlceny servilními oslavnými ódami k 73. 
narozeninám J. V. Stalina (18. 12. 1878), a to 
až do samotného začátku Vánoc. Ve štěd-
rovečerním projevu předseda vlády Antonín 
Zápotocký v roce 1952 všemu nasadil onu 
pověstnou korunu konstatováním, že nám 
Ježíšek poněkud zestárnul a je z něj Děda 
Mráz, který nám vozí dárky z  východu. 

Hloupé a nedůstojné, jen pokud by se to, 
bohužel, s plnou vážností nezačalo uplat-
ňovat v naší zemi.

Pražské jaro, které uvolnilo totalitní 
praktiky u nás, dalo prostor dvěma vánoč-
ním stromům, které mohly opět zazářit na 
náměstí Svobody v Brně 1968 – Pozořice 
a v roce 1969 – Bílovice nad Svitavou. 

Normalizační odmlka vánočních stro-
mů republiky trvala od roku 1970 až do 
listopadové Sametové revoluce 1989. Od 
roku 1990 jsou všechny vánoční stromy 
republiky pro Brno přiváženy z Bílovic nad 
Svitavou, přičemž stromy vybírá a těží ze 
svého polesí Školní lesní podnik Masarykův 
les Křtiny. S tím letošním je jich v řadě už 
třicet jedna (31). Odpověď na výše uve-
denou otázku tedy zní: vánočních stromů 
republiky bylo na náměstí Svobody 
v  Brně postaveno padesát čtyři (54) . 
Z Bílovic nad Svitavou (z polesí Školní 
lesní podnik Masarykův les) jich bylo 
třicet šest (36).

Archivy, které jsem procházel, nabízí 
řadu zajímavých příběhů kolem jednotli-
vých vánočních stromů pro Brno, a tak mě 
napadlo, že by stálo za to zpracovat tyto 
příběhy podrobněji v samostatné publika-
ci. Nemohu se ubránit svému přesvědčení, 
že si tady v Bílovicích nad Svitavou společ-
ně s Brnem každoročně připomínáme asi 
nejpozoruhodnější vánoční příběh, který 
se skutečně stal a nemá obdoby v žádné 
další zemi minimálně na evropském kon-
tinentu. Odnesl jsem si také zkušenost, 
že naši předchůdci vánočním stromům 
republiky věnovali velikou vážnost a touhu 
tuto tradici Rudolfa Těsnohlídka uchovat 
i pro příští generace. 

PAVEL KOVÁČ 

Letošní 36. vánoční strom, jedle vysoká 16 m ŠLP, 
Masarykův les Křtiny. Foto Ing. Tomáš Srnský.

Památník prvního vánočního 
stromu. Foto Martin Šerák.
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Stihli jsme to jen tak tak: v  krátkém 
údobí mezi koncem dovolených a opět-
ným utlumením veřejného života vypra-
vili jsme se v září na dlouho plánovanou 
návštěvu rodiště Rudolfa Těsnohlídka. 
Hlavním cílem bylo Městské muzeum 
a knihovna, kde jsou uloženy dokumenty 
spjaté jak se životem tohoto spisovatele 
a novináře, tak s  jeho původní rodinou. 
Říkám „my“: spolubadatelem byl pan Ing. 
František Navrátil, všem Bílovickým dobře 
známý příznivec místního i  brněnského 
dění, které se týká duchovního dědictví 
jeho dědečka. 

Přijetí bylo více než vlídné a v sále, jehož 
dominantou byl model města, jsme strávili 
naplněný, ba objevný den. Několik kartonů 
(neboli archivních krabic) skrývá kore-
spondenci, fotografie, výstřižky a příleži-
tostné tisky (brožury, pozvánky a plakáty 
rozmanitých akcí, nakladatelské letáčky). 
Nyní, v  době podzimní, nahlédněme do 
dokumentů, které upomínají na tradici 
Vánočního stromu republiky…

4. ledna 1929, rok po Těsnohlídkově smrti, 
posílá Česká zemská péče o mládež na 
Moravě jeho otci Josefovi upomínku na 
položení základního kamene domova Dag-
mar, k němuž došlo 8. prosince roku 1928. 
Kámen – symbolicky – darovalo Těsnohlíd-
kovo rodiště. Vychutnejme si dobovou dikci: 
„spolek prosí, abyste ji ráčil laskavě přijati 
s výrazem našich vroucích díků za všecku 
šlechetnost, kterou ušlechtilým humánním 
snahám prokázal nám nezapomenutelný 
vzácný a šlechetný spolupracovník, Váš syn 
Rudolf.“ Do pevných desek s pestrou před-
sádkou je svázáno kromě dopisu několik 
dalších textů: soupis předmětů, vložených 
do základního kamene (listiny české i dán-
ské strany, skříňka s prstí z pozemku kostela 
sv. Benedikta v Ringstredu, kde je Dagmar 
pohřbena, fotografie, básně apod.), kopie 
zmíněných listin a také příležitostný tisk, 
dvojlist s popisem slavnosti, Těsnohlídkový-
mi básněmi, přepisy proslovů apod. Věnova-
cí listinu Komitétu pro vybudování domova 
Dagmar v Brně podepsali starostové Brna 
a  Čáslavi, dánský královský konzul, zá-
stupce prezidenta Země moravskoslezské, 
předseda České zemské péče o mládež na 
Moravě, zástupkyně Československo-dán-
ské společnosti a další. Na skříňce je vyryt 
dánský text, v  českém překladu znějící: 
„Královno Dagmar, ta prsť, (ve kteréž Ty 
odpočíváš) do Tvé vlasti dík Dánska/za Tvůj 
požehnaný život ponese.“ Český překlad 
věnovací listiny města Ringstedu uvádí, že 
prsť byla uložena za přítomnosti starosty 
města a dalších významných osobností.

A  dále? Těsnohlídkův domovský list, 
mnohá gymnaziální vysvědčení, dopisy ta-
tínkovi (píše pilně studující maturant a po 
mnoha letech zklamaný manžel), několik 
pohlednic z  cest adresovaných sestře 
Gustě, a pak telegram druhé ženy Anny 
Těsnohlídkovu otci: „Ruda mrtev sobota 
pohřeb přijeďte k  nám“… – autentické 
dokumenty, třebas i úřední, dávají pocit 
blízkosti; jako bychom autora zase poznali 
o krok důvěrněji, trochu více nahlédli do 
jeho všedních dnů, které – marná sláva 
– hodně napovědí a pomohou i při poro-
zumění jeho dílu. 

Tak – a  je hotovo. Zavíráme poslední 
karton… Na modelu města si necháváme 
ukázat, kde stával domek rodiny Těsno-
hlídkových: jak píše městská Pamětní 
kniha, dům byl zbourán roku 1988, po 
dlouholeté devastaci, ačkoli původně, 
při demolicích a plánování nové zástavby 
roku 1978, „v novém sídlišti měl být za-
chován jako státem chráněná památka“… 
A musíme se loučit. Milé setkání s paní ře-
ditelkou Soňou Dedíkovou a s kurátorkou 
paní Michaelou Dvořákovou, jejich ochota 
a vstřícnost napovídají, že jsme se nevi-
děli naposledy. Ještě krátká procházka 
do centra a zastavení u školy, kterou bu-
doucí spisovatel navštěvoval. V blízkém 
starožitnictví nabízejí sadu hrnků, možná 
z  přelomu století, zdobených modrými 
kvítky a zlaceným okrajem. Jména na nich 
snad patřila členům soudržné rodiny… 
a v popředí, nám nejblíže, naaranžovali 
ten se jménem „Rudolf“… A  my víme: 
jistě se vrátíme. Nelze jinak. 

HANA KRAFLOVÁ 

V TĚSNOHLÍDKOVĚ ČÁSLAVI

Dopis Péče o mládež panu Josefu Těsnohlídko-
vi, spisovatelovu otci (Sbírkový fond městské-
ho muzea Čáslav)

Titulní strana příležitostného tisku věnovaného 
Vánočnímu stromu republiky roku 1928. (Sbír-

kový fond městského muzea Čáslav)
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Historie Sboru dobrovolných hasičů 
v Bílovicích nad Svitavou sahá až do konce 
devatenáctého století. Jeho založení je 
datováno rokem 1893 a patří tak k nej-
starším hasičským spolkům široko daleko. 
K této historii se chceme vrátit v někte-
rém z nejbližších zpravodajů podrobněji 
s použitím kronik, vzpomínek zasloužilých 
žijících členů a s využitím historické foto-
dokumentace.

Nejen při pohledu na hasiče čerpající 
vodu pod železničním mostem při říjnové 
povodňové vlně jsem si uvědomil, kolik 
svého času a  fyzických sil dobrovolně 
věnují na pomoc nám všem (nejen) v Bílovi-
cích, ale také v sousedních obcích. Oslovil 
jsem proto velitele naší jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů (dále jen SDH) Jana 
Kalu s otázkami na jejich práci. 

Jaká je členská základna místního hasičské-
ho sboru?

Současný počet členů zásahové jednot-
ky je k dnešnímu dni na patnácti. Jeden 
velitel jednotky, dva velitelé družstva, pět 
strojníků, šest nositelů dýchací techniky 
a pět členů na práci s motorovou pilou. Je-
likož většina kluků pracuje mimo Bílovice, 
jsou v  dopoledních hodinách připraveni 
k výjezdu jen cca tři až čtyři členové. 

Chtělo by to posílit v  tomto směru, 
a proto děláme již rok a půl nábor nových 
členů, ale zatím se přihlásili jen dva ucha-
zeči, které nyní proškolíme a  zařadíme 
do výjezdu. Tímto bych rád pozval nové 
uchazeče, kteří by chtěli pomáhat ostat-
ním při různých mimořádných událostech, 
aby neváhali a  ozvali se mi jako veliteli 
jednotky. Jsme nyní patra výborných lidí, 
kteří se dovedou semknout a vždy pomo-
ci, když je to potřeba, a zažít i spoustu 

adrenalinu při řešení neobvyklých situací 
a odnést si i spoustu zážitků.

Jaké technické vybavení má místní Jednotka 
SDH k dispozici?

Vybavenost naší jednotky je na docela 
vysoké úrovni, jelikož se díky přístupu 
vedení obce a  získání dotací daří dovy-
bavovat jednotku moderními prostředky 
jak pro osobní ochranu, tak pro použití při 
likvidaci mimořádných událostí, kterými 
již nejsou jen požáry. Jsou to z  našeho 
hlediska hlavně výjezdy na popadané 
stromy, záchrany osob a zvířat, povodně, 
vyhledávání osob a  technické pomoci 
všeho druhu.

K  tomu všemu nám slouží hasičský 
cisternový speciál CAS 30 Tatra 815/7, 
velitelský automobil VEA Dacia Duster 
4x4 s  přívěsným vozíkem na čerpadla, 
agregáty a další pomocný materiál. Dále 
zásahový člun Dinghy Ulimate 460/5, po-
norná elektrická čerpadla, motorové řezné 
a  rozbrušovací pily, plovoucí čerpadlo, 
přetlakový ventilátor a  spousta dalšího 
vybavení.

Čím se liší dobrovolní hasiči od profesionálů?
Rozdíl mezi dobrovolnými a  profe-

sionálními hasiči je již dnes zcela mini-
mální. Onen výraz hasiči je zjednodušené 
pojmenování pro všechny jednotky 
požární ochrany (tzv. JPO) a jejich členy, 
zaměstnance nebo příslušníky. Hasiči, vy-
konávající službu jako své hlavní povolání, 
se nazývají profesionální. Naopak hasiči 
vykonávající službu jako své vedlejší po-
volání nebo zcela dobrovolně, se nazývají 
dobrovolní hasiči. 

Naše jednotka spadá do kategorie JPO 
III – jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce (členové zde vykonávají službu zcela 
dobrovolně) 50-100 výjezdů za rok a její 
výjezdová doba je stanovena do deseti 
minut od vyhlášení poplachu.

Kdo se podle vás může stát dobrovolným hasi-
čem? Jsou důležité jeho fyzické i psychické 

vlastnosti (stresové situace při zásazích)?
Požadavky pro přijetí člena do Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů: 

Na pozici hasič
 » věk min. 18 let 
 » dobrý zdravotní stav 
 » fyzická zdatnost 
 » trestní bezúhonnost 
 » obětavost, ochota pomáhat 
 » relativní dosažitelnost člena od vyhlá-
šení poplachu 

 » psychická odolnost v krizových situacích 

HASIČI POMÁHAJÍ
NEJEN V BÍLOVICÍCH

Vrchní řada zleva – Jan Kala, Petr Slaný,  
Petr Borůvka, Josef Zavadil, Stanislav Krist, Tomáš 
Zdeněk Jirák, Zdeněk Kala st.Spodní řada zleva – 

Martin Řehák, Zdeněk Kala ml., Jiří Filip,  
Jaromír Zima, Lenka Kala
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 » fyzická odolnost v  zátěži převyšující 
20 kg a současně dobu 30 minut (výstroj 
a výzbroj hasiče)

 » řidičský průkaz skupiny B (není pod-
mínkou) 

 » ochota zvyšovat si odbornost formou 
školení a kurzů 

Na pozici hasič-strojník
 » základní požadavky jako na pozici hasič, 
avšak věk min. 21 let 

 » řidičský průkaz skupiny C případně D 
(profesní průkaz není podmínkou) 

 » technická zručnost a dovednost 
 » základní znalost údržby a  provozního 
servisu nákladních vozidel

Starosta obce Miroslav Boháček se dlouhodo-
bě velmi zasazuje o vybudování nové hasičské 

zbrojnice. Je možné, že obec dotaci získá a nová 
„hasička“ bude postavena, ale bude to za nema-
lého přispění z obecních peněz – přitom hasiči 
podepsali memorandum, že koupí nového hasič-
ského auta nebudou v  následujících 10 letech 
požadovat další větší investice. Jak to vnímáte?

Jsem rád, že došlo i  na tuto otázku 
ohledně stavby nové hasičské zbrojnice 
a  pokusím se na ni odpovědět nejen 
z mého pohledu velitele zásahové jednot-
ky, ale i jako občana Bílovic.

Jsem velice rád, že nynější spolupráce 
s vedením obce v čele se starostou Mi-
roslavem Boháčkem, ale i  radními a vět-
šiny zastupitelů funguje pro maximální 
oboustrannou spokojenost. Kdo jiný než 
starosta obce, jakožto náš nejvyšší velitel, 
by měl prosazovat stavbu nové hasičské 
zbrojnice pro svoji obec? Stávající objekt 
hasičského skladiště – nelze nynější ob-
jekt nazývat hasičskou zbrojnicí, nesplňuje 

základní parametry v 21. století pro fungo-
vání a zásahovou činnost hasiče i činnost 
po návratu ze zásahu. Mám tím na mysli 
uložení techniky, převlékání hasičů v těsné 
blízkosti vozidel, osobní hygieně po nároč-
ném výjezdu, komfortu uložení osobních 
věcí a nemluvě o složitém a nevyhovujícím 
výjezdu techniky na pozemní komunikaci, 
kdy je potřeba brát obrovskou opatrnost 
kvůli zvýšenému pohybu dětí do školy 
a ostatních spoluobčanů cestou k  lékaři 
nebo na vlak. Budova je skoro sto let stará 
a již nevyhovuje moderní těžké technice, 
není napojena na plynofikaci, což je pro 
její vytápění dosti finančně náročné – 
jen elektrické přímotopy a stávající stav 
střechy a věže pro sušení hadic jsou již 
v havarijním stavu.

Dnešní doba tomu nahrává a můžu říct, 
že naše obec dostala po čtyřech letech, 
kdy jsme podávali žádost o  Investiční 
dotace v  rámci programu „Dotace pro 
jednotky SDH obcí“ v roce 2021 na stavbu 
nové hasičské zbrojnice 4,5 milionu korun 
a je přislíbena také dotace z JMK. Chápu 
i to, že zbytek bude muset dofinancovat 
obec ze svého, ale podle mého názoru by 
si obec, jako jsou Bílovice s 3700 obyva-
teli, novou hasičskou zbrojnici zasloužila. 
Hasiči s celkovým počtem výjezdů blížící 
se číslu 120 za tři roky by rádi využívali mo-
derní a vyhovující prostory nové zbrojnice. 

Věřím tomu, že nová hasička poslouží ke 
zkvalitnění výjezdů k mimořádným událos-
tem, ale i jako poděkování za naši potřeb-
nou dobrovolnickou práci nejen pro naše 
spoluobčany v těžkých chvílích. Stručněji 
řečeno nová hasičská zbrojnice neodporu-
je vámi připomenutému memorandu, bude 
sloužit k lepšímu uložení stávající techniky, 
k lepším výjezdovým možnostem, ale také 
zajistí důstojné prostředí všem členům 
našeho sboru. 

Vaše práce je velmi náročná. Zpravidla tam, 
kde si ostatní neumí poradit, pošlou hasiče. 

Z  důležitých a  asi i  náročných úkolů poslední 
doby nemohu opomenout zajištění průjezdnosti 
v týdnu 12.–18. října po pod železničním mostem 
u bývalé kovárny, když tam protékala voda z řeky 
a byl vyhlášený druhý stupeň povodňové aktivity. 

Je to bohužel tak, že hasiči dnes dělají 
úplně všechno, ale to už tak je a  každá 
pochvala a poděkování vám vlije živou vodu 
do žil a ten pocit, že jste to udělaly dob-

ře, vás zahřeje, ale od toho to asi všichni 
děláme. K  zásahu v podjezdu u  kovárny, 
jsme byli povoláni krajským operačním 
střediskem dne 14. 10. 2020 v 15:24, jelikož 
byla řeka Svitava už na II. stupni povodňové 
aktivity s hladinou vysokou přes 275 cm. 
Ukončení zásahu bylo až den následující 
tj. 15. 10. 2020 v 18:36 hodin, což je víc jak 
27 hodin v jednom kuse. Níže položeným 
kanálem, začala nastupovat voda a došlo 
k zaplavení jednoho s podjezdů. Bylo ihned 
nasazeno plovoucí čerpadlo, které po chvíli 
vypovědělo službu, a proto byla povolána 
posilová jednotka z Řícmanic a z Brna – Ob-
řan, protože bylo potřeba víc hasičů a víc 
čerpadel. Na místo se po dohodě s veli-
telem HZS Brno dostavila i  profesionální 
jednotka z Líšně, která se snažila umístit 
speciální ucpávku do kanálové vpusti, ale 
bohužel byli odvoláni na jiný výjezd. Za 
pomocí naplněných pytlů s pískem se nám 
podařilo trochu snížit přítok do podjezdu, 
ale bylo jej potřeba stále odčerpávat. Na 
místě zůstala jen naše jednotka a rozhodl 
jsem o vytvoření 3 družstev v počtu 4 členů, 
kteří budou na místě po 4 hodinách stří-
dáni. Dle mého názoru jsme zásah zvládli, 
jelikož po celou dobu byl průjezdný jeden 
podjezd a doprava, i když kyvadlově řízena 
v obou směrech nebyla přerušena. Tímto 
bych rád poděkoval všem mým kolegům 
od nás z  jednotky, kolegům z  Řícmanic, 
Obřan, Kanic a profesionálům z HZS Brno. 
Poděkování patří i spoluobčanům, kteří si 
na nás vzpomněli a přinesli nám buchty, 
pečivo, vody a kávu a všem, co dodržovali 
instrukce při řízení dopravy. Víte, ono to 
odjezdem na základnu nekončí. Je potřeba 
vše vyčistit, pověsit hadice, doplnit paliva, 
oleje, očistit osobní oblečení a  vše zase 
nachystat k dalšímu výjezdu. Při této úkli-
dové šichtě, která zabrala ještě zhruba tři 
hodiny, nám jedna spoluobčanka donesla 
s poděkováním smažené řízky s pečivem 
a okurkami. Tímto jí ještě jednou děkujeme.

Můžete nám uvést, který z vašich zásahů za 
poslední dva roky patřil k nejnáročnějším, 

kromě zmíněné povodňové aktivity? Vím, že jste 
například pomáhali vytáhnout plovoucími kmeny 
a velkými předměty zdemolované lešení pod Ob-
řanským mostem nebo vytáhnout auta z řeky.

To se těžko vybírá, který z výjezdů byl 
ten nejhorší. Za poslední dva roky jich 
máme na svém kontě skoro 80 a vždy se 

Odstraňování padlého  
stromu, archiv SDH.
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jedná o jinou situaci a všechny jsou svým 
způsobem nějak náročné. Ale pokud bych 
měl vyzvednout pár z nich, šlo by určitě 
o  požár bývalé družiny u  ostrůvku, kde 
bylo potřeba evakuovat více osob, ně-
kolik požárů bývalé LDN pod Babicemi. 
V poslední době to bylo zajištění nákupů 
a dovoz léků pro starší spoluobčany v ne-
lehké situaci po zavedení nouzového stavu 
(pandemie Covid-19) na jaře letošního 
roku. S každou situací se snažíme vyrovnat 
co nejlépe a věřte, že vždy pomůžeme.

Můžete se s námi podělit o nějakou humornou 
historku, která se stala při vašich výjez-

dech-zásazích?
Bohužel když vyjíždíme, tak se většinou 

nejedná o  moc usměvavé situace, ale 
najdou se i  výjezdy, kdy není ohroženo 
zdraví nebo majetek obyvatel, ale jde 
spíše o pomoc. Vzpomínám na výjezd, kdy 
bylo hlášeno, že pes jedné seniorky vylezl 
na skálu a nemůže slézt. Naše jednotka 
vyjela na žádost operačního střediska 
k této události. Průzkumem bylo zjištěno, 
že opravdu na skále za domem je pes, 
který nemůže dolů. Pomocí žebříků a ho-
rolezeckého vybavení jeden člen vylezl 
pro psa, který jej samou radostí počůral. 
Pejsek byl předán majitelce a my se večer 
u  piva tomuto úsměvnému příběhu jen 
zasmáli, a  věřte, že onen hasič to měl 
dlouho na talíři.

Dovolte mi poděkovat za rozhovor, po-
zvat nové zájemce k nám do super party 
a hlavně popřát všem spoluobčanům krás-
né a pohodové vánoční svátky a šťastný 
nový rok 2021 bez naší pomoci, a když, 
tak abychom se všichni sešli ve zdraví 
třeba jen někde u piva.

Jan Kala, velitel JSDH Bílovice nad 
Svitavou

ROZHOVOR VEDL MARTIN ŠERÁK 

Redakce Bílovického zpravodaje 
chce poděkovat všem členům SDH 
Bílovice nad Svitavou za jejich 
záslužnou činnost při záchraně 
lidí a majetku, s přáním veselých 
a  šťastných Vánoc, ano, jak už 
bylo zmíněno výše, pokud možno 
bez výjezdů .

19. září 2020 se uskutečnil již 5. 
ročník sousedských slavností Zažít Bí-
lovice jinak. Kromě běžných organizač-
ních záležitostí jsem letos navíc řešila, 
aby byly dodrženy veškeré hygienické 
předpisy, což především znamenalo za-
jistit dostatečné množství dezinfekce, 
aby obsluha na stáncích měla roušky 
a rukavice, aby byl k dispozici dostatek 
kompostovatelného nádobí apod. 

Každý rok sleduji předpověď počasí. 
Letos na to ani nebyl čas, ale naštěstí 
počasí bylo krásné a snad i díky tomu 
přišlo letos asi nejvíc lidí. Možná také 
proto, že každý nějak podvědomě tušil, 
že je to asi na dlouhou dobu jedna 
z mála větších kulturních akcí, které se 
budeme moci zúčastnit.

Slavnosti začaly vystoupením skot-
ské dudácké kapely Scotch Dop Pipes 
and Drums z  Kanic, a  to na střeše 
obecního úřadu. Troje dudy a  dvoje 
bubny. Lepší začátek si člověk ani 
neuměl představit. Kdo do té doby 
netušil, že se ten den má něco konat, 
určitě zbystřil.

Tento rok vzhledem ke  složitým 
okolnostem chyběla mezi účastníky 
základní škola. Nekonaly se ani so-
kolské hody. Přibyli ale noví účastníci, 
jako např. Galerie Alfa, která se pre-
zentovala vernisáží obrazů Oldřicha 
Treutnera a prodejem jeho kalendářů 
s  bílovickými výjevy. Díky Vendule 
Bartákové se dokončilo malování her na 
chodník v Trávníkách a bylo zasazeno 
2000 jarních cibulovin v kaštanové aleji 
pod nádražím. 

Není tu dostatek prostoru, abych 
poděkovala všem, kteří se aktivně 
zapojili, ale vězte, že bez vás by 
sousedské slavnosti nebyly tím, čím 
jsou. Obzvlášť chci poděkovat všem 

sousedům z ulice Husova, kteří ukázali, 
jak sousedé mohou fungovat. Snad byli 
dostatečnou inspirací do budoucna pro 
další sousedy z jiných částí obce.

Na závěr slavností proběhla dražba 
fotografií z minulého ročníku soused-
ských slavností od Heleny Řezníčkové 
(sousedky z  Husovky). Výtěžek ve 
výši 4.300 Kč byl věnován naší nové 
sousedce, která se k nám přistěhovala 
z  dětského domova Dagmar a  nyní 
bydlí v  jednom ze sociálních bytů na 
ulici Husova. Setkání s ní a předání daru 
bylo pro mě i pro ostatní sousedky tou 
pravou tečkou za letošní akcí Zažít Bí-
lovice jinak. A o tom to je – o vzájemné 
výpomoci, o dobrovolnictví, o společné 
komunikaci a sdílení veřejného prosto-
ru. O  tom, abychom nebyli lhostejní 
k místu, kde bydlíme, k lidem, se kte-
rými zde žijeme. 

RENATA MUNTEANU 

OHLÉDNUTÍ ZA SOUSEDSKÝMI SLAVNOSTMI

ZAŽÍT BÍLOVICE  
JINAK 2020

Hlavní organizátorka sousedských  
slavností Renata Munteanu, foto PK.
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Tato slavnost je bezesporu úžasná pří-
ležitost, jak si užít krásný den plný zábavy 
a poznat své sousedy.

Málokdy se vám stane, že máte možnost 
ochutnat koláč, který pekla sousedka až 
z  druhého konce Bílovic, anebo zjistit, 
že Váš soused je nejen pejskař, cyklista, 
fotograf, otec tři dětí, ale třeba i úžasný 
muzikant. Tato akce je plná takových 
překvapení. 

Sousedé, kteří se tu schází a nabízejí své 
ručně vyrobené výrobky, upečené buchty 
a  jiné dobroty, jsou v mnoha případech 
zároveň i samotní účinkující. Na několika 
vybraných místech a  zákoutích Bílovic 
je tak možné poslouchat živou hudbu, 
zatančit si, zakousnout se do dobrot 
a ochutnávat různé nápoje, zahrát si vě-
domostní hry nebo nechat děti v tvořivých 
dílničkách trochu si pohrát. Zábava se tu 
najde opravdu pro všechny.

Na konci dne zjistíte, že ten či onen 
soused, sousedka je vlastně moc fajn 
a už se budete těšit na další setkání. Tyto 
akce vedou bezesporu k mnohem lepším 

vztahům mezi lidmi a zároveň jsou plné 
nezapomenutelných zážitků. A  komu za 
to všechno poděkovat? 

Oslovila jsem paní Renatu Munteanu 
hlavní organizátorku této akce a položila 
jí několik otázek.

Čí to byl vlastně nápad? 
Byl to můj nápad zapojit se do akce 

Zažít město, kterou koordinuje Auto* 
Mat, z.s.

Kolikátý ročník již proběhl?
Letos se konal 5. ročník.

Jaké máte od účastníků odezvy?
Zatím jenom dobré. Špatné se ke 

mně nedonesly.

Jak dlouho probíhá příprava?
 Když to přeženu, příprava začíná ve 

chvíli, kdy skončí jeden ročník. Už během 
konání slavností mi někdy přicházejí nápa-
dy, které většinou ten další rok opravdu 
zrealizuji. Samotné konkrétní domlouvání 
začíná o prázdninách. Slavnosti se konají 
vždy třetí sobotu v  září, takže jestli mi 
chce někdo ze sousedů tu přípravu trošku 
ulehčit, poznamenejte si do kalendáře 
toto datum a  popřemýšlejte, jak byste 
se jich mohli příští rok aktivně zúčastnit 
a ozvěte se mi (nejlépe přes FB Zažít Bí-
lovice jinak popř. na munteanu@post.cz).

Ovlivnila nějakým způsobem letošní pandemic-
ká situace kolem Corona viru konání oslav?

Vzhledem ke  zhoršující se situaci již 
před konáním sousedských slavností, 
bylo nutné přesunout veškeré akce (až na 
výstavu a vernisáž v Galerii Alfa) do ven-
kovních prostor. Prodávající na stáncích 
s potravinami měli roušky a rukavice, po-
užívalo se kompostovatelné nádobí a pří-

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI ANEB 
ZAŽÍT BÍLOVICE JINAK



bory, na mnoha místech byla k dispozici 
dezinfekce a informační letáky nabádající 
k  ohleduplnému chování a  dodržování 
hygienických pravidel.

Pomáhají Vám nějakým způsobem zkušenosti 
z minulých ročníků v přípravě programu?

Rozhodně ano. Jsou to nejen zkušenosti, 
ale také mám daleko více kontaktů na 
sousedy ochotné se zapojit. Mé velké díky 
patří především Šárce Kučerové a býva-
lému místostarostovi Martinovi Vozkovi, 
kteří mi vždy ochotně pomáhali. 

Možná stojí za zmínku, že Zažít Bílovi-
ce jinak začínalo první rok s rozpočtem 
5.000 Kč a letos jsme utratili 20.272 Kč. 
V částce je zahrnut hlavně zvukař, spo-
třební materiál, kompostovatelné nádobí, 
občerstvení pro účinkující (rozuměj jedno 

pivo nebo jednu limonádu na osobu). To 
vše je možné díky dobrým sousedům 
a podpoře OÚ.

Jak vnímáte Sousedské slavnosti vy osobně?
Jako svoji osobní výhru. Jedna věc 

je totiž něco vymyslet a  druhá věc to 
zrealizovat. Tato akce je založena výhrad-
ně na sousedech a jejich dobrovolnictví. 
A když poprvé vyhlásíte akci „Buchty od 
sousedů“, tak netušíte, jestli vůbec někdo 
nějakou buchtu přinese. Když chystáte 
promítání starých sousedských fotek, 
nevíte, jestli někdo přijde. Když se chystá 
sázení několika set cibulovin, tak se už 
podvědomě připravujete na možnost, že 
následující den půjdete ty cibuloviny za-
sadit s rodinou a kamarády sám. A teď si 
k tomu představte, jak moc jste závislí na 

počasí… Tudíž je malý zázrak, že jsem se 
ještě nezbláznila a hlavně, že se soused-
ské slavnosti pořád ještě konají. Pokaždé 
na konci září, když jsem na pokraji svých 
sil, tak prohlásím, že to bylo naposled, 
ale pak se zase pustím do příprav dalšího 
ročníku a doufám, že to jednou budu moci 
někomu předat a taky si to trochu užít. 

Moc Vám děkuji za rozhovor a  přeji 
Vám hodně sil do příprav dalšího ročníku 
Sousedských slavností.

Sousedé, kteří neměli možnost se 
slavností zúčastnit, mohou záznam z le-
tošního ročníku shlédnout na stránkách 
Bílovické televize https://www.bilovicens.
cz/vysilani-2020 a příště si je rozhodně 
nenechat ujít. 

KARLA HRABALOVÁ 

V Bílovicích žilo mnoho neprávem 
pozapomenutých osobností, jejichž 
činy by bylo vhodné připomínat. Jed-
ním z nich byl Josef Menšík (1906-
1967), skautský funkcionář a účastník 
druhého odboje.

Narodil se v  roce 1906 v  Újezdě 
u  Kunštátu v  rodině drobného ze-
mědělce. Vyučil se pánským krejčím, 
nicméně po návratu z  vojny v  roce 
1928 nastoupil jako pomocný dělník 
do Zbrojovky, a  to na doporučení 
svého staršího bratra Jana, který měl 
v podniku dobré místo. Díky svému 
nadání se postupně vypracoval až na 
vedoucího expedičního skladu zbraní.

Třebaže se mu v práci dařilo, tak 
jeho pravou vášní se stal skauting. 
V Kunštátu a později i v Židenicích, 
kde po nástupu do Zbrojovky bydlel, 
se sice účastnil činnosti katolické tě-
locvičné jednoty Orel, ale její činnost 
se mu zdála příliš formální a fanglič-

kářská. Nevíme, kdy a kde se seznámil se 
skautským hnutím, ale jistě se tak stalo 
koncem dvacátých let, neboť již v roce 
1930 se podílel na založení Ústředí kato-
lických skautů na Moravě, v roce 1932 se 
stal vedoucím oddílu brněnských katolic-
kých skautů a koncem téhož roku přebírá 
i  vedení celého brněnského střediska. 
Za první republiky existovalo vícero 
skautských organizací vytvořených na 
základě náboženského, národnostního či 
politického klíče, které byly více či méně 
spojeny se „Svojsíkovým“ Svazem juná-
ků  –  skautů Republiky  československé, 
přičemž katoličtí skauti byli přidruženou 
součástí uvedeného svazu. Menšík, kte-
rý měl přezdívku Balů, vedl vůdcovské 
kurzy a v letech 1936-7 byl redaktorem 
časopisu Katolický skaut. Ve skautingu 
(při hledání tábořiště v Podyjí) také našel 
svoji životní družku Magdalenu Medovou 
(1907-1998), skautskou vedoucí ze Zno-
jma, se kterou se v  roce 1934 oženil, 

přičemž za svědka mu šel známý 
skautský činovník a spisovatel Josef 
Kratochvíl (Baby).

Koncem třicátých let si Josef koupil 
parcelu v Bílovicích na místě bývalé 
Prachařovy cihelny, kde nově vznikala 
nynější Teperova ulice. V Bílovicích si 
již dříve postavil dům jeho bratr Jan 
a Josef u něj i krátce bydlel. Zákaz 
skautingu v roce 1940 mu nedobro-
volně uvolnil ruce ke stavbě domu, 
do kterého se v  následujícím roce 
s  manželkou a  třemi malými dětmi 
nastěhoval. Před vánoci 1942 však 
byl zatčen, neboť ze zbrojního skla-
du, jemuž šéfoval, se ztrácely zbraně 
a munice. Nepodařilo se naštěstí pro-
kázat, že se na této činnosti podílel, 
čímž unikl jisté popravě. Ve skuteč-
nosti by jedním z organizátorů této 
aktivity, která shromažďovala zbraně 
pro odboj. Shodou šťastných náhod 
se dostal před obecný soud ve Vrati-
slavi, kde se v rámci možností soudilo 
po staru a byl odsouzen k „pouhým“ 
šesti rokům káznice, že neuhlídal 
zbojní sklad. Během transportu do 
Vratislavi však opakovaně silně pro-
chladl, což bylo patrně příčinou jeho 
pozdějšího ochrnutí. 

Trest vykonával v  káznici v  Bay-
reuthu a  po osvobození americkou 
armádou přijal nabídku podílet se 

SKAUT A ODBOJÁŘ
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na civilní správě v západních Čechách, 
které byly převážně německé, takže 
Američané již s  předstihem vyhle-
dávali spolehlivé Čechy, kteří by na 
jimi obsazeném území mohli působit 
v  administrativě. Josef Menšík se 
stal tajemníkem ONV v Mariánských 
Lázních, kam dočasně přivedl i svoji 
rodinu. Syn Jiří vzpomíná, jak ho 
američtí vojáci, kteří se již nemohli 
dočkat na návrat domů a setkání se 
svými dětmi, rozmazlovali. Znechucen 
poměry v pohraničí se však již koncem 
srpna vrací zpět do Bílovic a nastupuje 
se na své staré místo ve Zbrojovce.

Ihned po návratu zakládá v Bílovi-
cích skautské středisko tvořené oddíly 
skautů, skautek, vlčat a světlušek. Po 
válce již působila pouze jedna skaut-
ská organizace a katoličtí skauti měli 
v jejím rámci své vlastní oddíly, zatím-
co většina oddílů byla sekulárních. Tak 
tomu bylo i v Bílovcích, přičemž Josef 
Menšík byl vedoucím celého střediska, 
v němž rovněž vedl oddíl katolických 
skautů, zatímco ty sekulární vedl 
aktivní sokol Zdeněk Srba. I  přes 
odlišnou světonázorovou orientaci 
však tito dva nejvýznamnější bílovičtí 
skautští činovníci dobře vycházeli 
a přátelili se. Dnes je těžko k uvěření, 
že nedělní srazy měli hoši již v šest ho-
din, aby stihli mši v kostele, který byl 
blízko cíle jejich výpravy, poté v lese 
vařili oběd, hráli hry a cvičili skautské 

dovednosti. Bratr Balů též zúročil svoji 
dávnou profesi a skautům šil nedostat-
kové kroje. Byl i nadále činný ve vyšších 
skautských strukturách a zastával funkci 
moravského zemského místonáčelníka. 

Postupně mu však přestávaly sloužit 
nohy a v roce 1948 zcela ochrnul na dolní 
polovinu těla. V  témže roce začal být 
skauting potlačován (definitivně zakázán 
byl o dva roky později) a v Bílovicích svoji 
činnost postupně ukončil. Jeho postižení 
jej zřejmě uchránilo před dalším vězně-

ním, pro které měl jako skaut, aktivní 
katolík a  spolupracovník americké 
armády veškeré „předpoklady“. V roce 
1948 jej opakovaně vyslýchali pro 
údajné defraudace ve zbrojním skladě, 
ale po zjištění jeho zdravotního stavu 
o něj bezpečnostní složky ztratily zá-
jem. Josef Menšík žil ještě dlouhých 
devatenáct let odkázán na pomoc 
svých nejbližších a umírá v roce 1967, 
aniž by se dožil dočasného povolení 
skautingu v letech 1968-70. I v nemoci 
opravoval oděvy, psal paměti a zacho-
vával si životní optimismus, přidržujíc 
se svého hesla „I ten nejčernější mrak 
má stříbrné lemování“. 

Josefu Menšíkovi nebylo dopřáno 
mnoho let aktivního působení, ale 
čas, který mu byl vyměřen, naplnil 
vrchovatě. Čest jeho památce.

JAN LATA 

Autor srdečně děkuje Jiřímu Men-
šíkovi za vzpomínky na tatínka. Údaje 
o skautském angažmá Josefa Menšíka 
jsou zčásti převzaty z publikace Bruna 
Břečky Kronika čs. skautského hnutí 
do roku 1990 (Brno, 1999). Článek 
o  poválečném bílovickém skautingu 
publikoval Bořivoj Nejezchleb v Bílo-
vickém zpravodaji v září 1999. Pokud 
by se tehdejší bílovičtí skauti byli 
ochotni podělit o  své vzpomínky, 
nechť prosím kontaktují redakci. 

Josef a Magdalena Menšíkovi ve třicátých letech, 
archiv Jiřího Menšíka.

U příležitosti 100. výročí prvního vydání 
Lišky Bystroušky chceme uvést také 
alespoň základní informace o  spoluau-
torovi, chcete-li druhém duchovním otci 
tohoto díla

Stanislav Lolek (1873 v Paloníně – 1936 
v  Uherském Hradišti) byl český  malíř 
– uznávaný krajinář,  grafik  a  ilustrátor. 
Pocházel z  okolí  Mohelnice. Studoval 
lesnickou školu v Písku. Poté se rozhodl 

pro malířství na  Akademii výtvarných 
umění  v  Praze. Zde studoval v  letech 
1895–1901 u prof.  Julia Mařáka a prof. 
Rudolfa Ottenfelda. Pak následovala 
grafická škola v Mnichově u prof. Wolfa 
a prof. Heinemanna. V letech 1896–1900 
byl členem  Spolku výtvarných umělců 
Mánes. Byl zakládajícím a dlouholetým 
členem  Sdružení výtvarných umělců 
moravských. Rovněž byl členem Jedno-

STANISLAV LOLEK 
…JSOU TO JEN PITOMINKY Z AKADEMIE



ty umělců výtvarných v  Praze. Většinu 
života strávil v Uherském Hradišti, kde 
v  letech 1929–1935 vykonával funkci 
ředitele Slováckého muzea. Jeho tvorbu 
významně ovlivnila společná cesta do 
Francie s Antonínem Slavíčkem a Janem 
Minaříkem v r. 1907. Celoživotně se za-
jímal o život zvířat. Byl vášnivý nimrod 
a vlastnil kolibu v revíru u Ružomberku 
(autor využil informací z Wikipedie).

V  údolí pod Resslovou hájovnou se 
nachází památník Stanislava Lolka, na 
kterém je vyobrazen v  náruči s  liškou. 
Do kamene je vyryt nápis: „Inspirátor 
Lišky Bystroušky Stanislav Lolek 
1873–1936“ . Pomník byl postaven z ini-
ciativy Jiřího Truhláře v roce 1966. (Ing. 
Jiří Truhlář, CSc., dlouholetý pracovník 
ŠLP Masarykův les Křtiny, autor knihy Pa-
mátníky adamovských lesů z roku 2003).

Vraťme se ale k poněkud pošetilému 
sporu, který se objevil opět v  tomto 
roce, bohužel i v  letech minulých, kdo 
je skutečným autorem Lišky Bystroušky, 
Různá tvrzení na internetu nás mohou 
nechat chladnými, stejně tak patriotis-
mus, který vlastně ani není míněn zle, 
tedy přivlastnění příběhu lišky Bystrouš-

ky v Lošticích a nedalekém okolí – Veselí, 
střítežské hájovně, včetně Janáčkových 
Hukvald. Mohli bychom je přejít s úsmě-
vem, vždyť fakta jsou jasná. Problém 
nastává, když zjistíte, že pochybnosti 
o autorství Rudolfa Těsnohlídka jsou zde 
často míněny vážně. Dokonce i tak reno-
movaný a uznávaný spisovatel, novinář 
a autor velmi oblíbeného rozhlasového 
seriálu Stopy, fakta, tajemství Stanislav 
Motl neváhal natočit televizní dokument 
Hledání lišky Bystroušky v této lokalitě, 
která je na hony vzdálené Bílovicím. 
V neposlední řadě, když jsem se probíral 
aukčními internetovými síněmi s nabíd-
kami prodeje obrazů Stanislava Lolka, 
dozvěděl jsem se v  jedné z  nich, že 
podle obrázků Stanislava Lolka napsal 
Leoš Janáček operu Příhody lišky Bys-
troušky. Pro mne zatím vrchol hlouposti 
a dilentantizmu.

Slovo inspirátor ve Slovníku spisovného 
jazyka českého z roku 1989 sice najde-
te, ale ruku na srdce, kdo z  vás tohle 
slovo už ve svém životě alespoň jednou 
použil. Přesto pana Truhláře chválím, je 
to přesné. Inspirací k  Lišce Bystroušce 
byla skutečně série obrázků (chce se 

mi říci kreslený komiks) na nichž je za-
chycena veškerá lesní fauna a flora, lidi 
nevyjímajíce, přičemž hlavní postavou je 
rozverná liška. Obrázková galerie Stani-
slava Lolka má jistou návaznost a mohla 
docela přesně zachytit obsah příběhu, 
který mladému adjunktovi Lolkovi o lišce, 
která žila v zajetí na střítežské hájovně 
vyprávěl revírník Gustav Kořínek. To, že 
z  těch „pitominek z  Akademie“ bude 
jednou slavná Liška Bystrouška, nemohl 
Lolek tušit, nevěděl to ani dr. Bohumil 
Markalous, který kresby od něj získal 
pro Lidové noviny a konečně to zpočátku 
nenapadlo ani Rudolfa Těsnohlídka. 

O tom, že by někdy slyšel příběh o liš-
ce ze střítežské hájovny se Těsnohlídek 
nikde nezmiňuje. A  tak nám zůstává 
jediná možnost. Originální příběh o lišce 
Bystroušce k obrázkům Stanislava Lolka 
vymyslel a napsal sám v Bílovicích nad 
Svitavou, tak jak se o  tom zmiňuje ve 
vlastním životopise v roce 1926. Byl tu 
však ještě jeden muž, který lišce Bys-
troušce zajistil světovou slávu, hudební 
skladatel Leoš Janáček, o  něm ale až 
v příštím čísle zpravodaje. 

PAVEL KOVÁČ 

V neděli 4. října 2020 se v bílovickém 
kostele svatých Cyrila a  Metoděje 
uskutečnil koncert hudebního sdružení 
Castello in Aria, při němž byla prove-
dena barokní mše Ego flos campi (Juan 
Gutiérrez de Padilla) a  další skladby 
renezančních a  barokních skladatelů. 
Tato díla byla interpretována na věr-
ných kopiích historických hudebních 
nástrojů té doby. Vedle houslí, barokní 
kytary, zobcových fléten a  cembala, 
zazněly nástroje, které dnes už ani 
neumíme pojmenovat a jejichž zvuk je 
pro nás nový a ojedinělý, pro provedení 
těchto děl je však nenahraditelný. Už 
ty exoticky znějící názvy – viola di gam-

ba (obdoba dnešního violoncella), theorba 
(obří loutna), cink (podobný zakřivené 
dřevěné flétně, zvuk se však tvoří pomocí 
nátrubku) a  konečně sackbut (dechový 
nástroj blízký dnešnímu pozounu). Osm 
hudebníků doplňovaly hlasy tří zpěvaček 
a tří zpěváků. Známou skutečnost, že lid-
ský hlas je dokonalý hudební nástroj, jsem 
si opět uvědomoval od prvního okamžiku. 
Hudba našich předků zazněla v nádherné 
dokonalosti, vznešenosti, pokoře a harmo-
nii, jakoby posluchač najednou vstoupil do 
jiného světa. 

Se vší úctou ke všem těm skvělým 
hudebníkům a  zpěvákům tohoto sdru-
žení, kteří se toho večera představili, 

přiznávám, že jsou mi obzvláště blízcí 
Bébarovi, kteří se rádi vrací do Bílovic, 
kde řadu let bydleli. Markéta Bébarová 
(soprán), Vít Bébar (cembalo a vedou-
cí souboru), dcera Amálka (zobcové 
flétny) a nakonec tu byl i Johan, který 
jen coby divák přišel krátce pozdravit 
svého učitele.

Velikou poklonu bych chtěl složit 
paní Marii Vacové, která tato nád-
herná kulturní představení organizuje 
a  plánuje i  pro čas budoucí. Podě-
kování patří také panu faráři Pavlu 
Lazárkovi, který umožňuje, aby se 
tyto kulturní produkce mohly konat 
v kostele. Vždyť sakrální místo každý, 

O OJEDINĚLÉM KONCERTĚ
DEN PŘED ZÁKAZEM ZPĚVU ANEB ZPRÁVA
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zejména pak hudební, prožitek násobí 
a umocňuje

Sami hudebníci překládají název 
svého souboru Castello in Aria tak, že 
první část je poctou jejich oblíbenému 
skladateli Dariu Castellovi, ve druhé 
části názvu pak vyjadřují pocit z hudby, 
kterou hrají, neboť ono italské sousloví 
lze přeložit do češtiny jako vzdušný 
zámek nebo přelud. Dokud hudba zní, 
je skutečná, jakmile utichne, rozplyne 
se a zůstane jen vzpomínka. Z vlastní 
zkušenosti bych tyto skvělé hudebníky 
rád trochu poopravil. Jejich nádherná 
hudba hledala a našla ta nejskvělejší 
místa v mé paměti. Bude pro mě těž-
ké poměřovat další hudební prožitky 
mého života s tím, co jsem slyšel první 
říjnovou neděli v bílovickém kostele. 

PAVEL KOVÁČ 

Společná fotografie na závěr  
koncertu, foto Martin Vágner.

Vážení čtenáři, určitě jste zaznamenali, 
že paní Marie Nedopilová v  naší obecní 
knihovně k  Novému roku končí. Možná 
by vás zajímalo jak se s  knihovnou loučí 
a komu předá štafetu. Položila jsem jí proto 
několik otázek.

Jste s knihovnou za ty roky spjatá. Bude Vám 
toto prostředí chybět?

To víte, že knihovna mi bude chybět! 
Do staré knihovny na Fügnerově nábřeží 
jsem přišla v roce 2013. Musely se vyklidit 
všechny knihy, aby se mohlo vymalovat, 
pořídit záclony, přestavět regály a upravit 
místnosti. Požádala jsem o pomoc kolegyně 
z městské knihovny v Kuřimi, vyřadily jsme 
poničené a zastaralé knihy a ty si odvezla 
Moravská zemská knihovna v Brně. Z dotací 
Ministerstva kultury se doplnily knihov-
nické programy na PC, takže se půjčování 
urychlilo. Prostory knihovny byly nádherné. 
Modré lino, pomerančové stěny, záclony – 
prostředí jako na zámku.

Jste také velká čtenářka?
Ano, jsem velká čtenářka, hodně čtu 

a  ráda, už odmala. Četla jsem všechno, 

co mi přišlo pod ruku. Objednávala jsem 
si knihy na dobírku. Určitě si někteří ještě 
vzpomenou, že knihy stávaly kolem patnác-
ti korun, a ty, na které se čekalo ve čtvrtky, 
byly tak za padesát. Dnes máme obrovský 
výběr knih, hlavně pro děti.

Máte nějakou vtipnou historku z působení jako 
knihovnice?

Vtipná historka? Vzpomínám se, jak 
jsme s dětmi z MŠ z Bílovic hráli pohádku 
„Jak pejsek a kočička myli podlahu“. Když 
se kočička nedívala, pejsek snědl mýdlo 
a z pusy mu tekla pěna. Koupila jsem bub-
lifuk a k  radosti malých dětí se z pejska 
opravdu valila pěna. Nebo když Přemysl 
Oráč nabídl poslům kněžny Libuše víno 
a chleba. Malé překvapení: víno byla kofola 
a chleba vytáhl Přemysl z brašny a podělil 
všechny čerstvým krajícem z pekárny.

Pomáhala Vám znalost místních lidí v tom, jakou 
jste jim doporučovala četbu?
Myslím, že většina čtenářů si vybírá knihy 

sama. Ale stane se, že někdo řekne, ať mu 
dám něco dobrého na dovolenou, nebo že 
má třeba zlomenou ruku a už nemá co číst 
a podobně. Proto je důležité mít načtené 
knihy, které do knihovny objednávám a vě-
dět, o čem jsou. Dnes je velmi obtížné vy-
brat v té záplavě knih takovou, která je za-
jímavá a čtivá, ze které se můžete i poučit, 
něco se dozvědět. Všechna nakladatelství 
nabízí pro knihovny slevy, neustále nás za-

ZMĚNA V BÍLOVICKÉ KNIHOVNĚ
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Počínaje tímto číslem zavádíme no-
vou pravidelnou rubriku zpravodaje, ve 
které bychom vás rádi upozorňovali na 
zajímavé články uveřejněné ve zpravo-
dajích sousedních obcí, které mají ně-
jaký vztah k Bílovicím, řeší inspirativní 
otázky nebo mají regionální přesah. 
Pokud vás anotace některého článku 
zaujme, lze si jej snadno vyhledat na 
webu příslušné obce.

Babický zpravodaj (podzim 2020) 
přináší článek „Jak si dřív říkali a čím 
se škádlili“, v  němž se mj. dočteme 
o  dobových přezdívkách obyvatel 
jednotlivých obcí. Tak babickým se ří-
kalo „spolkaři“, adamovským „pohltáci“, 

ochozským podle jejich typické činnosti 
„vápeníci“, řícmanským (podle umístění 
obce v údolí) „zmolaři“ nebo „lóčaři“ a bílo-
vičtí měli přezdívku „hrachaři“. Luštěninové 
označení si vysloužili i obřanští – „fazoláci“. 

Ochozský zpravodaj (3/2020) infor-
muje o plánovaném zavedení názvů ulic, 
jež mají mít většinou pomístní názvy, 
a  uveřejňuje mapu s  pracovní verzí roz-
dělení ulic. Zpravodaj rovněž obsahuje 
vizualizaci projektu na rekonstrukci ochoz-
ské sokolovny, jež získala stejně jako ta 
bílovická dotaci na zpracování projektové 
dokumentace. Za zmínku též stojí článek 
o jeskyni Býčí skála a rozhovor se speleo-
logem prof. Ivo Pavlíkem. 

Kanické listy (2/2020) přinášejí 
krátkou informaci o přírodní rezervaci 
Čihadlo, jež nese místní název „Židov-
ský hřbitov“, včetně fotografií zde se 
vyskytujících chráněných rostlin jako 
koniklec velkokvětý, vstavač nachový 
a okrotice červená. Dále je publikován 
článek od Bílovčáka Marcela Martinka 
a  Petra Ševčíka o  Obřanském hradu 
s  plánky i  hypotetickou vizualizací. 
Konečně je uveřejněn návrh na výlet 
z Kanic na Šumberu (jež se dá snadno 
absolvovat i  z  Bílovic), včetně citace 
z  povídky „Divizny na Šumbeře“ od 
Jaroslava Marchy.

Křtinský zpravodaj (3/2020) uve-
řejňuje článek o  stoletém výročí za-
vedení autobusové linky Brno – Líšeň 
– Ochoz – Křtiny – Jedovnice. Do té 
doby chodili dělníci pracující v brněn-

hrnují reklamou na nové knihy a doporučují 
zaručené bestselery. Takže ve volném čase 
chodím po knihkupectvích, obhlížím knihy 
a zapisuji si je na papír. Jednou jsem žádný 
neměla, ale držela jsem krabici s botami 
a popsala jsem ji celou. Navíc vychází různé 
žebříčky TOP knih, najdete i hodnocení knih 
v procentech apod. Výběr knih není vůbec 
snadný. Rovněž i čtenáři nosí názvy knih, 
které četli, někdo jim někdo doporučil a já 
je po zvážení mohu objednat.

Nová knihovna je velmi pěkná, jak jste vnímala 
tehdy přesun ze starých prostor?

Ne každá obec se může pochlubit 
novou krásnou knihovnou. A  stěhování? 
Vypuklo na podzim 2016, ale předem jsem 
objednala v  MZK přepravky, požádala 
jsem o pomoc své bývalé žáky, kamarádky, 
přišli dobrovolníci a samozřejmě kolegyně 
z kuřimské knihovny. V den D začalo pršet, 
myslela jsem, že stěhování na první pokus 
nevyjde, ale počasí se umoudřilo. Ve staré 
knihovně se knihy uložily do přepravek po-
dle abecedy, jak byly v regálech – to byla 
jedna parta. Druhá čekala v nové knihovně 
na náměstí a do připravených polic se knihy 
zase podle abecedy ukládaly. Prázdné pře-
pravky se odvezly do staré knihovny a celý 
cyklus se opakoval. Dopravu poskytl obecní 
úřad. Děkuji všem, kteří pomáhali, protože 

bez nich by stěhování určitě nebylo hotovo 
za jediný den.

Co říkáte novodobému elektronickému pojetí čte-
ní knížek? Věříte, že zůstanou knihy v tištěné 

podobě i v budoucnu?
Pokrok se zastavit nedá. Žáci a studenti 

mají doporučenou literaturu. Většina si 
zadanou knihu půjčí, někteří si poslechnou 
nahrávku na CD a další si ji stáhnou do 
svého PC nebo do čtečky knih. Ale já knihy 
ráda prohlížím, dívám se na jejich obálku, 
ilustrace, překlad, velikost písma, přečtu 
si obsah a pak si ji třeba koupím nebo ji 
někomu daruji.

Na co myslíte, že budete nejvíce vzpomínat?
Všechno musí jednou skončit. Přišla 

jsem do Bílovic v roce 1980 a v roce 2020 
odcházím. Byla jsem s prací knihovnice spo-
kojená, s učitelským povoláním se to nedá 
vůbec srovnat. A také jsem asi měla štěstí 
na lidi kolem sebe. Chtěla bych poděkovat 
pracovníkům obecního úřadu, kamarádkám 
ze základní školy a kolegyním z kuřimské 
knihovny. Bude se mi stýskat a ráda se sem 
budu vracet.

Můžete naznačit, jaké budou aktivity knihovny 
v  nejbližší době? Vliv Covid 19 na provozní 

dobu apod.

Kvůli Coronaviru byly zrušeny besedy 
pana Svobody o historii brněnského pod-
zemí, které trvají už tři roky a stále je o ně 
velký zájem. Problémy nastaly i se soutěží 
Jižní Morava čte. Je to soutěž pro děti 
a letos se mohli literárně nebo výtvarně vy-
jádřit na téma „Svět v obrazech“. Přihlásilo 
se padesát šest dětí a jen díky paní učitelce 
Kočvárkové a Krupárové jsme soutěž mohli 
dokončit. Přijďte se podívat, soutěžní práce 
jsou vystaveny v knihovně. Zrušilo se i čtení 
pro děti a rodiče.

Předáváte již štafetu nové knihovnici, můžete 
nám o ní něco říct?
Nová paní knihovnice je jmenuje Šárka 

Kučerová, je místní a doposud pracovala 
v Rodinném centru Žirafa. Štafetový ko-
lík jí předávám ráda, velmi rychle se učí, 
zdatně si doplňuje znalosti o knihovnictví, 
má pěkný vztah k dětem i k dospělým a je 
náruživá čtenářka. Určitě zužitkuje znalosti 
a vědomosti z dosavadního působení. Přeji 
všem čtenářům hodně pěkných knih, aby je 
mohli číst ve zdraví, pohodě a klidu.

My Vám moc děkujeme za vše, co 
jste pro naše čtenáře během působení 
v  knihovně vykonala a  přejeme Vám 
taktéž hodně zdraví a pohody . 

KARLA HRABALOVÁ 

PŘESPOLNÍ ČÍTÁRNA
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ských továrnách ze Křtin či Ochoze 
pěšky až na bílovické nádraží. Ze Křtin 
do Brna trvala cesta jeden a půl hodi-
ny a  jízdenka stála 18 Kč, což tehdy 
nebyly malé peníze. Oslava stoletého 
výročí byla vzhledem k epidemii covidu 
přesunuta na jaro 2021.

Zpravodaj Maloměřic a  Obřan 
(4/2020) uveřejňuje informaci o znovu-
osazení desky připomínající osvobození 
obce Rudou armádou, jež je umístěna 
na železničním mostu před prvním 

(obřanským) tunelem a upozorňuje na ža-
lostný stav památníku osvobození, jež se 
nachází u silnice mezi Obřany a Bílovicemi. 
Ten byl v mezidobí ještě více poškozen 
nárazem auta. 

Řícmanický zpravodaj (3/2020) hod-
notí letošní sezónu zdejšího koupaliště. 
Pravidelně z něj unikala voda, což se vedle 
finančních nákladů odráželo i na její nízké 
teplotě. Obec proto musela koupaliště do-
tovat a občas se tak objevovaly pochyby 
o udržitelnosti jeho provozování. Na jaře 

bylo dno bazénu pečlivě opraveno 
a zdá se, že úspěšně: místo loňských 
9.000 m3 bylo letos spotřebováno jen 
2.000 m3 vody, což znamená úsporu 
přes 300.000 Kč. Díky slušné návštěv-
nosti (k čemuž zřejmě přispěla i teplejší 
voda) a značným provozním úsporám 
lze s nadějí očekávat, že toto půvab-
né koupaliště budeme moci využívat 
i v dalších le(é)tech. 

VYBRAL A ZPRACOVAL JAN LATA 

Lesy Mendelovy univerzity v Brně (MEN-
DELU) se rozprostírají od severního okraje 
Brna až k Blansku a zaujímají plochu okolo 
10.000 ha. Také lesy v okolí Bílovic jsou 
součástí toho rozsáhlého území. Kromě 
nich zde univerzita vlastní též lesní cesty, 
palouky, políčka, hájenky, aj. Hospodaření 
na tomto majetku zajišťuje Školní lesní 
podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP), který 
je součástí MENDELU. Lesy ŠLP už téměř 
století slouží, kromě vlastní hospodářské 
činnosti, zejména pro praktické vzdělávání 
studentů a jako venkovní „laboratoř“ pro 
lesnický výzkum. 

PROBLEMATIKA REKREACE  
A JEJÍ FINANCOVÁNÍ

ŠLP rovněž podporuje rekreační funkci 
lesů a umožňuje všem, aby trávili svůj vol-
ný čas v krásném prostředí plném pestrých 
porostů, studánek, palouků, jezírek, nauč-
ných stezek či lesních arboret. Pro všechny 
věkové skupiny, zejména pro děti a mládež 
realizujeme akce lesní pedagogiky v areálu 
Doubravka na Hádech.

Také lesní cesty se staly pro návštěvníky 
z různých zájmových skupin (turisté, pejs-
kaři, běžci, cyklisté, jezdci na koních atd.) 
důležitými tepnami. To platí dvojnásob 

v  současné pandemické situaci, kdy je 
návštěvnost lesů v blízkosti měst, jako je 
Brno nebo i Bílovice, extrémní. Nás těší, že 
lesy, které jsou ve vlastnictví MENDELU, 
mohou veřejnosti nabídnout klid, prostor 
pro sport i relaxaci. 

V okolí Bílovic jsou velmi frekventova-
nými místy například lesní cesta Vojanka 
směrem na Útěchov či lesní cesta Červená 
směrem na Hády a Ochoz. Veřejnost se 
pohybuje po cestách volně a  relativně 
bezstarostně s tím, že vše ostatní, např. 
péče o technický stav cest a jejich bez-

pečnost, se děje jaksi automaticky a sa-
mozřejmě. Každý majetek ale vyžaduje 
svoji péči, údržbu a  s  tím jsou spojené 
nemalé finanční náklady. Projíždějící auta 
či lesní technika jsou přitom návštěvníky 
vnímány spíše negativně, jako něco, co jim 
znepříjemňuje procházku či výlet na čer-
stvém vzduchu. Bohužel se v souvislosti 
s tím až příliš často setkáváme s nevraži-
vými pohledy a občas i s neslušnými gesty. 
Možná lidé ani netuší, že třeba zrovna 
vezeme stromky k zalesnění, abychom pro 
ně vytvářeli to krásné prostředí, nebo tě-

LESNÍ CESTY A REKREACE
V LESÍCH POHLEDEM VLASTNÍKA

Palouk U Buku a nově zrekonstruovaná Doležalova 
studánka, ze které opět teče voda – zakončení frek-
ventované lesní cesty Vojanka ve směru z Bílovic.
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žíme a odvážíme dřevo, mimo jiné i proto, 
abychom mohli financovat opravy třeba 
již zmiňovaných studánek nebo ze dřeva 
nechali vyrobit nová posezení se stolem 

nebo lavičky. Minulý rok jsme například 
obnovili pramen vytékající z  Janáčkovy 
studánky nad naší myslivnou Lišky Bys-
troušky, letos zase pramen  Doležalovy 
studánky na palouku U Buku. U rekreač-
ních prvků v lesích jsme otevřeni hmotné 
i nehmotné spolupráci s obcemi, firmami 
i s jednotlivými občany.

Fenoménem rekreace poslední doby 
jsou adrenalinové sporty, které pronikly 
i  do našich lesů, například v  podobě 
atraktivních cyklotras vedených v terénu 
– tzv. singletrailů. Ve velké většině případů 
bohužel neoficiálních a nelegálních. Jejich 
uživatelé na nich riskují zdraví nejen svo-
je, ale co hůř, i jiných – například pěších 
turistů. O rušení klidu lesní zvěře a ničení 
přírodních hodnot v chráněných územích 
ani nemluvě. 

CO JSOU LESNÍ CESTY  
A KOMU VLASTNĚ SLOUŽÍ? 

Definici najdeme v zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, a ve vyhl. č. 
239/2017 Sb., o technických požadavcích 
pro stavby pro plnění funkcí lesa. Lesní 
cesty jsou především účelovými komuni-
kacemi, které slouží k  obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků. Slouží 
například k odvozu dříví, těžebních zbytků 

nebo dřevěné štěpky a k dopravě osob, 
materiálů nebo strojů pro hospodaření 
v lese. Cesty tedy slouží hlavně majitelům 
lesů, ostatní jsou zde hosté.

PRAVIDLA POHYBU PO LESÍCH
Pohyb veřejnosti v  lesním prostředí 

upravují zák. č. 289/1995 Sb., o  lesích, 
a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny a podle nich mají největší svo-
bodu pěší návštěvníci, kteří se po lesích 
mohou pohybovat zcela volně, kromě 
chráněných území, kde konkrétně v kate-
gorii národní přírodní rezervace (nejblíže 
Bílovicím např. NPR Hádecká planinka), 
je pohyb omezen pouze po vyznačených 
stezkách. Na kole, na koni, na lyžích nebo 
na saních se pak nesmí jezdit mimo lesní 
cesty a vyznačené trasy. Pro terénní cyk-
listy existuje na území ŠLP pouze jeden 
oficiální singletrail u  Jedovnic, ostatní 
neznačené trasy vedené lesními porosty 
jsou tudíž nelegální. Typickým příkladem 
nelegální cyklotrasy je tzv. Kaštánkův trail 
– pěšina na pravém břehu Svitavy mezi 
cestami Gangloffova a Praskavice, zčásti 
vedoucí přes státem chráněnou přírodní 
rezervaci Malužín. A  konečně vjezd do 
lesů motorovými vozidly je zcela zakázán, 
případné výjimky uděluje majitel lesa. 

Legislativa také ukládá všem návštěv-
níkům lesa povinnost přizpůsobit jejich 
chování stavu přírodního prostředí. ŠLP 
tedy neodpovídá za škody na majetku, 
zdraví nebo životě. To je v současné době 
častých případů hynoucích stromů vlivem 

sucha z předchozích let a kůrovce velmi 
aktuální. Ačkoliv je snahou ŠLP nebezpeč-
né stromy odstraňovat, nemůžeme být 
všude u  všeho. Dbejte tedy při volném 
pohybu v  lesích zvýšené opatrnosti, ze-
jména s ohledem na aktuální povětrnostní 
podmínky.

RESPEKTUJME SE NAVZÁJEM 
Lesní cesty v okolí Bílovic nejsou obecní 

ani státní, patří Mendelově univerzitě 
a slouží primárně k obhospodařování lesů. 
Naším cílem je pěstovat zdravé pestré lesy 
a vytvářet rekreační prvky, za kterými do 
přírody všichni tak rádi chodíme. Jeden by 
si řekl, že je to záslužná činnost. Bohužel 
existuje spousta těch, kteří naší práci 
neocení, nerozumí jí a  bezohledně vidí 
pouze své zájmy. Stačilo by přitom tak 
málo. Respektovat jednoduchá pravidla. 
Chovejme se v lesích tiše, vstupujme do 
nich s pokorou a ohleduplností k ostatním 
i sami k sobě. Dbejme na bezpečnost svoji 
i ostatních. Cyklista jedoucí po cestě by 
neměl být v zatáčce překvapen traktorem, 
ani maminkou s kočárkem. Pěší turisté by 
zase neměli za každou cenu chodit do 
míst s potenciálním nebezpečím, kde tře-
ba slyší zvuk motorové pily nebo střelbu, 
která souvisí s realizací práva myslivosti. 
A  konečně prostý pozdrav či dokonce 
úsměv zajisté potěší každého z  nás. 
Všichni slušní návštěvníci, vítejte v lesích 
Mendelovy univerzity! 

LUMÍR DOBROVOLNÝ,  
ŠLP MASARYKŮV LES KŘTINY 

Práce univerzitních lesníků s dětmi  
před naší myslivnou Lišky Bystroušky.

Retenční nádrž na Kuním potoce a lesní 
cesta Červená – návštěvnicky nejfrekven-
tovanější místo v okolí Bílovic.
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Nikdo z nás nečekal a neuměl si před-
stavit, jaká překvapení pro nás rok 2020 
nachystal. Zcela nepřipravené nás všechny 
zaskočil množstvím nevídaných překážek 
a  úskalí, přinesl mnoho strachu a  obav 
z neznáma. Situace, ve které už od jara 
žijeme, prověřila řadu našich vlastností, 

náš přístup ke světu i  k  sobě samým, 
schopnost přizpůsobovat se a  hledat 
nové cesty. 

Nemusím asi zdůrazňovat, že pro Ži-
rafu, pohybující se v neziskové sféře, to 
byl – a  ještě je – rok opravdu náročný. 
Pandemie a vše, co s ní dodnes souvisí, 
naprosto zásadním způsobem zamíchalo 
kartami běžného fungování našeho centra. 
Navíc jsme se loučili s naší dlouholetou 
koordinátorkou Šárkou, která dlouhé roky 
byla duší i  tváří centra a  její přestřižení 
pupeční šňůry se Žirafou před nás posta-
vilo nové výzvy. 

Protože již první vlna pandemie zcela 
pozastavila náš provoz, nasměrovali jsme 
naše úsilí tam, kde jsme mohli být alespoň 

trochu užiteční. Vrhli jsme se se vší vervou 
na šití a distribuci roušek. S pomocí řady 
ochotných dobrovolníků z Bílovic a okolí 
se nám podařilo vyrobit téměř dva tisíce 
roušek, které putovaly k potřebným. Vlna 
solidarity, která se v tomto období vzed-
mula, nás hřeje u srdce ještě teď. 

V následujícím období jsme hledali ces-
ty, jak se přiblížit našim „žirafím“ rodinám 
i  v  době neustálých omezení, kdy naše 
prostory z důvodu vládních opatření zely 
prázdnotou. Z iniciativy jedné z aktivních 
bílovických maminek Lucky Matulové 
vznikla krásná tradice bílovických OB 
vycházek (OB = zkratka pro orientační 
běh, tedy trasy většinou podle mapy nebo 
fáborků s hledáním kontrol), s jejichž pro-
pagací mezi širší síť našich uživatelů jsme 
velmi rádi pomohli. Vycházek se za dobu 
krizových opatření zrealizovala zhruba 
desítka, každá zaměřená na jiné téma 
a odhalující dětem a jejich rodičům poka-
ždé jiná zákoutí bílovického okolí. Ohlas 
byl a dodnes je naprosto mimořádný.

V  mezičase jsme upnuli své úsilí na 
zvelebení našich nových prostor. Čas, 
který jsme díky omezením „získali“, jsme 
využili na vybudování nového úložného 
skladu na pomůcky, k  instalaci uchycení 
pro gymnastické míče či k  pořízení no-
vých herních prvků pro děti. Pohráli jsme 
si s grafickým vizuálem Žirafy, a tak ná-
vštěvníky po znovuotevření prostor čekal 
nový větší poutač na plotě Komunitního 
centra, krásně zpracované žirafí desatero 
či nové kreativní označení jednotlivých 
žirafích místností. Možná už jste si stihli 
všimnout také nové podoby žirafích letáků 
s pozvánkami na naše akce.

V září se naše aktivity opět rozjely v plné 
parádě, ovšem bohužel jen na krátkou 
chvíli. Druhá vlna se přes nás přešplouchla 
sice o něco pomaleji, ale s totožným vý-
sledkem. Opět stojíme. A opět dumáme, 
jak přijít co nejblíže k  vám a zároveň si 
udržet onen tolik skloňovaný „nezbytný 

DVĚ DVACÍTKY 
JAKO VÝZVA PRO ŽIRAFU

rozestup“. Hledáme nové cesty a  nové 
možnosti. Zkoušíme semináře převlečené 
do roucha webinářů. Zájem je ovšem malý, 
všichni už jsou z  on-line světa unavení. 
Chybí nám všem setkávání tváří v  tvář, 
trocha toho vzájemného přátelského 
tepla, které nám přináší kontakt a sdílení. 

A do toho všeho pomalu ťuká na dveře 
adventní čas, čas tradičního lampionového 
průvodu. Opět dáváme hlavy dohromady 
– tentokrát ještě s Liškou Lužánky – a vy-
mýšlíme, jak tuto krásnou a hřejivou tra-
dici zachovat i v tomto netradičním čase. 
A z inspirace OB vycházkami vzniká Cesta 
svatého Martina za světýlky. V komorním 
duchu, obklopeni tentokrát každý jen svou 
rodinou, se vydáváme společně sdílet 
tajuplnou podzimní atmosféru světýlek 
a  poselství ctností po stopách svatého 
Martina. A  ač ten tentokrát nedorazil 
na koni skutečném, ale pouze ze slámy 
a dřeva, zanechal v nás možná dojem o to 
hlubší, spočívající v uvědomění blízkosti 
a prohloubení vztahů k sobě samým i svým 
nejbližším. 

A  právě tuto výzvu jsme v  Žirafě pro 
letošní rok přijali za své. Neztratit se na té 
cestě, přidržet se za ruku svých blízkých 
a s vírou, že na to nejsme sami, i z těchto 
časů vytěžit to nejlepší pro Žirafu i kaž-
dého z nás.

ZA ŽIRAFU IVANA NOVOTNÁ 
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Tento atypický rok mírně pozmě-
nil i dění u Lesních skřítků . Zažitý běh 
lesního klubu, který vždy měl nějaký 
svůj řád spojený s  ročním obdobím, 
tradicemi a zvyky, byl najednou mírně 
vychýlen ze své tradiční cesty . Každý 
náš Skřítek, ať malý nebo velký, byl 
tímto zaskočen a pocítili jsme to všich-
ni na vlastní kůži . Co přinesl a co vzal 
rok 2020 Lesním skřítkům?

 K  vychýlení od běžného kurzu došlo 
v březnu, nakažlivá nemoc doputovala i do 
našich krajů. Děti zůstaly s rodiči doma, 
průvodci najednou měli „volno”. Přišel čas 
proměnit plány a sny o  reorganizaci zá-
zemí a zahrady ve skutečnost. Opuštěné 
skřítkovské sídlo bylo vycíděno, opraveno 
a zvelebeno.

Se zahájením provozu, který byl zpočát-
ku velmi komorní, přišly nové zkušenosti 
a zážitky pro malé i  velké. Nastaly klid-
nější a pohodové dny, než jaké by to bylo 
s  velkou dětskou smečkou. Malí Skřítci 
plnohodnotně vstupovali do organizace 
a plánů dne, mohli jsme si dovolit delší 
a úplně nové vycházkové trasy. Průvodce 
se stal více kamarádem pro hry, které si 
režírovaly samotné děti. “A tak se může 
stát, že překvapíte sami sebe tím, že je 
teplý dubnový den a vy jste sněhulák Olaf 
pobíhající s dalšími pohádkovými bytost-
mi v  lese,” vzpomíná na neobvyklý jarní 
provoz Lesních skřítků Zuzka Minaříková.

Rok byl výjimečný i množstvím srážek. 
Po několika suchých letech docela hojně 
pršelo. Děti se více bahnily a stále bahní. 
“Naše tradiční červnové svitavské Vodo-
splutí, kdy naše skřítkovstvo opouští pev-
nou zem a vydává se na pouť po zdánlivě 
klidných vodách řeky Svitavy zachraňovat 
vodníky a jiné bytosti, jsme neočekávaně 
museli přesunout až na pozdní léto, neboť 

vody v řece bylo příliš”, vysvětluje Vojta Ja-
šíček, který lodní dobrodružství už třetím 
rokem pro Skřítky organizuje. Vodník si na 
své vysvobození ze zakletí musel počkat 
až do září. Ale dočkal se.

Nová Rada lesního klubu stála na jaře 
před nelehkým úkolem. Převáděla různá 
nařízení a opatření do praxe a  řešila, jak 
udržet lesní školku životaschopnou. Lesní 
kluby žijí většinou jen z členských poplatků 
a darů, nezaštiťuje je stát. Zavření znamená 
i zastavení finančních toků. Když se však 
k lidem přistupuje citlivě, dají se najít řešení 
a  Lesní skřítci tak toto období dokázali 
překlenout. Všem, kteří k  tomu pomohli, 
děkujeme. O to větší překvapení bylo, že 
i bez velké propagace, na kterou nezbýval 
čas a energie, si k nám našlo v září cestu 
mnoho nových Skřítků a Lesní Skřítci mo-
hou ve své pouti dále pokračovat. 

Když se zeptáte lidí, kteří stojí za pro-
vozem lesního klubu, jak by popsali své 
pocity, které v nich uplynulý rok vyvolává, 
tak se shodují – více si vážíme situací, 
které byly dříve běžné a působily obyčej-
ně, jsme rádi, že klub nezanikl, jsme vděč-
ní, že Lesní skřítci mohou být otevření 
a děti mohou zažívat další dobrodružství. 
A i když je doba těžká, vždycky se najde 
čas na humor, ale i solidaritu a vzájemnou 
výpomoc.

S  jistou nadsázkou se dá říct, že rok 
2020 byl vlastně velmi plodným, přinesl 
mnoho příjemných momentů, pokory, uvě-
domění i ohleduplnosti. Navíc v přesném 
slova smyslu i mnoho přírůstků do rodin 

školkových i průvodcovských. Taky si nás 
našel nový skřítkovský maskot – králík 
Dudlík – nalezenec z cyklistické stezky. 
Ten si hned získal dětská srdce a obydlel 
výběh po morčatech, jež nás po několika 
letech věrného doprovázení navždy opus-
tila. Dudlík se stal jakýmsi symbolem, že 
když něco starého zaniká, přichází něco 
nového a v tom je i naše naděje. 

Všem čtenářům Bílovického zpravodaje 
přejeme krásné prožití vánočních svátků 
a optimismus do nadcházejícího roku.

LESNÍ BÍLOVICE Z .S . 
www.lesniskritci.cz 

I KDYŽ JE DOBA TĚŽKÁ, VŽDYCKY SE NAJDE 
ČAS NA HUMOR I SOLIDARITU

LESNÍ SKŘÍTCI
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Vánoční období nás tak jako každý rok 
vybízí k  zamyšlení a  shrnutí uplynulých 
12 měsíců. Nutno říct, že letos byl rok 
obzvláště „vypečený“, plný zvratů, výzev 
a  hlavně nestability a  odloučení. Jinak 
tomu nebylo i u nás na Lišce. Vzhledem 
k  tomu, že se na volnočasová zařízení 
v  rámci rozvolňování epidemiologických 
nařízení dostává až jako na poslední 
článek, museli jsme se nejen na jaře, ale 
i nyní přesunout do online prostředí či ven.

Podzimní vlna byla pro nás však mnohem 
větší ránou vzhledem k tomu, že převážná 
část našich aktivit nestihla ani započít. 
Těžko si tak udržujete vztahy a komunikaci 
s  účastníky ve virtuálním prostředí, když 
jste se ještě neviděli ani naživo. I tak se nám 
naštěstí některé kroužky podařilo udržet 
a  díky balíčkům, návodům a  následným 
online setkáním fungují i  nadále. Dveře 
Lišky tak zůstávají stále zavřené, ale za 
nimi to často vypadá jako velká balíková 
služba. Porady i veškerý sociální kontakt se 
i v rámci celých Lužánek smrskl na obrazov-
ku počítače a pracujeme na věcech, které 
nejsou nyní vidět, ale odrážejí se v našem 
nastavení, přístupech a následně i nabíze-
ných aktivitách. Stihli jsme také nakoupit 

nové vybavení pro technické a sportovní 
kroužky, spolupracovat napříč středisky 
na nových projektech a zase o kousek dál 
posouváme bílovický minigolf.

Velkou radost máme z proběhnuté akce 
Cesta sv . Martina po světýlkách, kterou 
jsme organizovali společně s  rodinným 
centrem Žirafa. Z vašich zpětných vazeb 
i každodenního procesí, které s lampiony 
zahrnulo cestu od Sokolovny k  rybníčku, 
usuzujeme, že tento koncept akce byl 
vhodný a žádaný. Po celých pět dní jsme 
byli svědky poctivého procházení skupinek 
po všech stanovištích a čtení textů o sv. 
Martinovi i  rozpravy nad ctnostmi. Ještě 
víc nás hřeje u srdce, s jakým respektem 
všichni účastníci i kolemjdoucí k akci přistu-
povali, o čemž svědčí zachované lampionky, 
dýně i dokonce světýlka. Nejen tyto faktory 
nás motivují k tomu, abychom v podobném 
duchu pracovali i nadále – dokud nám to 
situace neumožní jinak. Ráda bych vám 
tedy nabídla hned dvě akce, kterých je 
možné se před Vánoci zúčastnit:

VÁNOCE NA LIŠCE
Během adventních dní 28. 11.–24. 12. 

2020 vás Liška zve na spolupodílení se 

NETRADIČNOST
ROKU 2020 A ADVENT NA LIŠCE

na naší výzdobě. Přineste svou dekoraci 
a okrášlete náš strom nebo se zapojte do 
tvorby společného papírového řetězce. 
Stačí jen přinést svou část a navázat na 
předchozí. Materiál na ozdoby i  řetěz 
bude k dispozici před Liškou. Pokud vnímá-
te, že byste rádi v tento čas udělali něco 
pro ostatní, vezměte si lísteček z našeho 
skutkovníku. Dobrých skutků není nikdy 
dost a ty naše jsou obecného charakteru, 
aby byly proveditelné kýmkoliv. 

www.liska.luzanky.cz/Akce/63475/
Vanoce-na-Lisce

ČERTOVSKÉ BÍLOVICE
Čerti na vás čekají v době od 1. do 13. 

12. 2020, a to po celých Bílovicích. Vaším 
úkolem je najít všech 13 z nich a zaslat 
nám jejich jména společně s případnými 
vypracovanými úkoly. Obrázky čertů 
mohou být kdekoliv, a  pokud půjdete 
za tmy, doporučujeme čelovky (čerti na 
sobě mají červené reflexní prvky). Abyste 
nezapomněli jejich jména, doporučujeme 
s sebou papír a tužku nebo mobil. Souhrn 
všech čertovských jmen zasílejte na liska@
luzanky.cz a pokud budete mít vše správ-
ně, liščí dáreček vás nemine. 

www.liska.luzanky.cz/Akce/63473/
Certovske-Bilovice

Obě akce jsou pro širokou veřejnost 
a nejsou věkově ani jinak omezeny.

Přejeme vám klidné Vánoce a těšíme se 
brzy na viděnou... osobně :).

ZA LIŠKU DAGMAR VOLNOHRADSKÁ 

Nacházíme se v  čase adventním, 
Vánoce jsou za dveřmi a  konec roku 
už počítáme na dny. Média se stále 
snaží celý náš vnější i  vnitřní svět 
zahltit dalšími a dalšími informacemi 
o všudypřítomné pandemii koronaviru. 
Jako by se normální život od března 
roku 2020 zcela zastavil a  vůbec 
neexistoval. Jako bychom nežili svý-

Pojďme se ale společně zabývat tím, 
na co se můžeme v naší obci připravit, 
a věřím, že i těšit. Co výjimečného nás 
čeká v roce 2021 právě v Bílovicích.

PŘED 140 LETY 
ZASTAVIL PRVNÍ VLAK 
Z BRNA V BÍLOVICÍCH

15. května 1881 přijel do Bílovic (Bí-
lovice měly v  té době oficiální název 
Bílovice u Brna) první osobní vlak, který 
přivezl z Brna své první cestující. Kryš-
tof Kolumbus objevil Ameriku v  roce 

mi každodenními radostmi i  starostmi. 
A tak jsem si téměř jistý, že mezi přáními 
a  předsevzetími se při silvestrovském 
přípitku objeví mnohokrát zase ta úplně 
obyčejná přání, aby byl ten další rok 
našeho života lepší než ten minulý, aby 
v něm bylo více úsměvů, radosti, štěstí, 
spokojenosti a  samozřejmě zdraví, a  to 
vše bez dalších koronavirových hrozeb.
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V ROCE 2021
BUDEME V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU SLAVIT



1492 a co na tom, že dnes už víme, že 
Vikingové byli u  břehů Ameriky dřív. 
Dějiny kontaktů s Novým světem zů-
stanou připsány právě jemu.

Také Bílovice jako by byly objeveny 
právě při téhle první památné cestě, 
kdy vlak zastavil poprvé právě tady. 

Pro Bílovice tímto okamžikem začalo 
slavné období, které dosáhlo největší-
ho rozmachu ve dvacátých a třicátých 
letech minulého století. Do Bílovic 
jezdily každoročně zejména v  letních 
měsících tisíce letních hostů, návštěv-
níků a turistů z Brna, ale i z jiných míst 
naší země. Nádherná krajina lesů, strání 
a malebných údolí okolo řeky Svitavy 
učarovala velikánům naší kultury, 
spisovatelům a  básníkům, hudebním 
skladatelům, malířům, sochařům a dal-
ším osobnostem uměleckého světa. 
Do dnešních dnů Bílovice svůj genius 
loci neztratily a  bez nadsázky si do-
volím tvrdit, že se stávají rok od roku 
krásnějšími a přitažlivějšími pro jejich 
návštěvníky i pro život jejich obyvatel.

Vedení obce ve spolupráci s mediální 
komisí a  komisí pro regionální rozvoj 
připravují v květnu příštího roku oslavu 
140. výročí příjezdu prvního vlaku do 
Bílovic. Návštěvníky z  Brna přiveze 
historický vlak, abychom si mohli 
společně připomenout atmosféru oné 
památné chvíle. Po celý den bude na 
několika místech v Bílovicích připravena 
řada akcí pro děti i dospělé. Dobové 
kostýmy, hudba, kulturní programy, 
atrakce pro děti, jarmark, komentované 

vycházky, výstavy a mnoho dalších pře-
kvapení. Očekáváme také zapojení spolků 
a  organizací, které v  Bílovicích pracují. 
Náměty, nápady, případná pomoc od vás 
„Bílovčáků“, pro tento slavný den, by pro 
nás byly velkým přínosem. Velmi bychom 
to ocenili. Pokud se chcete zapojit, pište 
prosím na mailovou adresu redakce.

Přípravný výbor začne pracovat už v led-
nu, hned po Vánocích. Termín slavnosti 
připadá, na den přesně, na 15. května 
2021 (sobota). Máme samozřejmě velikou 
radost, že nám ke zdaru naší slavnosti už 
nyní významně přispěla také Správa želez-
nic, která bílovickému nádraží vrátila jeho 
původní atraktivní vzhled. Vždyť bílovické 
nádraží také už něco pamatuje, stojí tu 
od roku 1915.

PŘED 130 LETY BYLA 
V BÍLOVICÍCH POSTAVENA 
NOVÁ ŠKOLA

Nově postavená škola v Bílovicích byla 
slavnostně otevřena v roce 1891. Tento 
rok sice nebyl v  pravém slova smyslu 
školním rokem, ten následoval až v září 
1892, byl to vlastně necelý půlrok, ale děti 
v něm začaly pravidelně do školy chodit. 
I  dnes musíme žasnout nad rychlostí, 
s  jakou byla škola postavena, netrvalo 
to ani rok.

Chceme toto významné výročí oslavit 
jaksepatří. Připravujeme vydání reprezen-
tativního almanachu, ve kterém připome-

neme celou řadu významných okamžiků 
v historii školy, dále významné osob-
nosti, které se na růstu věhlasu školy 
podílely, a mnoho dalších zajímavostí 
spojených s bílovickou školou. Nechce-
me zapomenout ani na současnost, 
která přináší celou řadu zásadních 
změn ve výuce a obecně i v přístupu ke 
vzdělávání. Dále to bude Den otevře-
ných dveří a řada doprovodných akcí, 
kdy chceme široké bílovické veřejnosti 
ukázat, jak vypadá jejich škola a že na 
ni mohou být právem hrdí. Tajně dou-
fáme, že se budeme moci pochlubit 
novým multifukčním hřištěm, které už 
bude vybudováno na dvoře školy a že si 
ho budou návštěvníci moci vyzkoušet. 
Hřiště v blízkosti školy. Splní se tak sen 
mnoha generací žáků a učitelů. O ter-
mínu konání oslav zatím uvažujeme jen 
orientačně. Měl by připadnout na září 
nebo říjen školního roku 2021/2022.

V září pravidelně Bílovice nad Svita-
vou ožijí sousedskými slavnostmi, jsou 
tu také sokolské hody, a tak vám přes-
ný termín konání oslav na naší škole 
sdělíme až v příštím čísle zpravodaje.

Věřím, že příští rok nás vrátí do oby-
čejných i svátečních dnů, tak jak to má 
v našem životě být. Nechci poslouchat 
škarohlídy a pesimisty, kteří i při výcho-
du slunce vidí všechno černě. Dokonce 
si myslím, že není od věci vzít Brňákům 
jeden z jejich proslulých sloganů. A tak 
si chci nahlas říci: „Nadechněte se 
Bílovice, bude líp!“

PAVEL KOVÁČ 
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Škola v šedesátých letech, bez podloubí

Nové nádraží v Bílovicích rok 1915
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