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REDAKČNÍ SLOUPEK

Vážení čtenáři, rok 2021 se chýlí ke 
svému konci. Jsou před námi Vánoce, 
nejpěknější svátky roku. Čeká nás také 
bilancování všeho, co se nám v  tomto 
roce podařilo, ale také toho, na co nám 
naopak nezbyl čas, i toho, na co jsme ne-
měli dostatek sil a odvahy vykonat. Jaký 
to byl rok, si budeme možná moci říci až 
s určitým odstupem. Normální snad byl jen 
z meteorologického hlediska. Stále nosíme 
roušky a koronavirové vlny a mutace už ani 
nepočítáme. V redakci si přesto přejeme, 
aby většina z vás mohla konstatovat, že 
to byl rok, který byl v podstatě úspěšný.
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V tomto čísle Bílovického zpravodaje si 
chceme připomenout, k  jakým změnám 
došlo v Bílovicích nad Svitavou za třicet 
dva let od sametové revoluce, a jaké další 
proměny obce můžeme v blízké době oče-
kávat. Samozřejmě si také připomeneme 
nadcházející vánoční čas.

Už jsme o tom několikrát psali, že u nás 
v Bílovicích dokážeme organizovat spole-
čenské akce, umíme se bavit a dokážeme 
se do těchto akcí aktivně zapojit. Já osob-
ně považuji za malý zázrak, jak se nako-
nec povedly sousedské slavnosti, které 
se uskutečnily 18. září 2021. Myslím si, že 
to byla veliká sláva, na kterou budeme 
jednou moc rádi vzpomínat. Bez velkých 
rozpaků chci říci, že to byl bezpochyby 
historický den pro celé Bílovice.

Ne, nejsem pesimista, ale zopakovat 
tolik úspěšných akci v jediný den, s tako-
vým počtem aktivně zapojených obyva-
tel i návštěvníků odjinud, bude opravdu 
velmi těžké. A to se všechno připravovalo 
pod hrozbou možných epidemiologických 
opatření a možného konečného verdiktu 
úplného zákazu konání všech akcí podob-
ného rozsahu. Stručně si připomeňme: 
140. výročí příjezdu historického vlaku, 
130. výročí školy na Komenského uli-
ci, sokolské hody, sousedské slavnosti, 

hudební produkce, další rozmanitá kultur-
ní vystoupení, celá řada atrakcí, jarmark 
na náměstí a mnoho dalších. Snad každý 
metr čtvereční středu obce byl součástí 
tohoto slavného dne. Rozhodující roli při 
zajištění celé akce samozřejmě, jak z hle-
diska finančního, tak i z pohledu organi-
začního, sehrála obec. Chtěl bych vám 
však zpětně připomenout, že tu byla malá 
skupina lidí, kteří věnovali desítky hodin 
přípravě těchto slavností, a to i s možným 
rizikem, že se vše nakonec kvůli covidu 
neuskuteční. Byli to: Milan Nevídal, Rena-
ta Munteanu, Šárka Kučerová, Jan Lata 
a Tereza Chlubnová. Byl jsem na několika 
schůzkách s nimi a vím, kolik odvedli prá-
ce. Patří jim podle mě veliké poděkování 
i prostřednictvím našeho časopisu. Chci 
věřit, že se stanou inspirací pro všechny 
další, kteří se o  organizaci podobných 
společenských akcí budou v  budoucnu 
snažit. V Bílovicích je to rozhodně možné 
a očekávané. Myslím si, že to spokojení 
obyvatelé dali zřetelně najevo a určitě si 
chtějí Zažít Bílovice i v budoucích letech.

20. listopadu byl z Bílovic nad Svita-
vou odvezen 37. vánoční strom pro Brno, 
který je celkově 55. stromem, který stojí 
na náměstí Svobody a drží tak i nadále 
kontinuitu tradice, kterou založil v roce 
1924 Rudolf Těsnohlídek. Jsme rádi, že 
v posledních letech jsou to vždy stromy 
pouze z Bílovic, přesněji z polesí Školní-
ho lesního podniku Masarykův les Křtiny. 
Letošní strom byl dvaatřicátým v nepřetr-
žité řadě. Ano, za tři roky bychom mohli 
slavit 100. výročí této jedinečné a zcela 
ojedinělé vánoční tradice, která nemá 
u nás, ani v Evropě obdoby.

Vážení čtenáři, dovolte mi jménem celé 
redakce popřát vám nádherné vánoční 
svátky, hodně zdraví a úspěšný vstup do 
roku 2022. Ať vás neopouštějí úsměv a op-
timismus. Pojďme společně věřit, že tak 
jako u počasí se prostě po zachmuřených 
dnech opět vyčasí. Štěstí, radost a nor-
mální dny přece musí zase přijít.

PAVEL KOVÁČ 
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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce a závěr roku 2021. Na-

stávají svátky klidu a pohody. Letošní rok 
byl opět pro mnoho z vás náročný. I přes 
překážky, které nám v letošním roce byly 
naděleny, se podařilo vybudovat multi-
funkční hřiště ve vnitrobloku naší základní 
školy, a tak si žáci konečně mohou užít 
tělesnou výchovu uvnitř areálu. Ve spo-
lupráci s  dobrovolným svazkem Časnýř 
(obce Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, 
Kanice, Babice nad Svitavou a  Ochoz 
u Brna) se podařilo vybudovat rozhlednu 
U Lidušky, která se stala pro mnohé, nejen 
Bílovčáky, zastavením a rozhlédnutím do 
malebného kraje lišky Bystroušky. Stále 
je možnost si zakoupit pamětní cedulku 
na schod pro rodiny, jednotlivce či firmy. 
Může se jednat i o pěkný vánoční dárek, 
který potěší. Informace naleznete v naší 
mobilní aplikaci, nebo pište na můj e-mail: 
starosta@bilovicens.cz. 

Závěrečnou akcí tohoto roku je výstav-
ba parkoviště P+R. Máme již otevřeno 
a parkovné je 20 Kč/24 hod. Obsazenost 
opět uvidíte v naší mobilní aplikaci, pod 
dlaždicí parkoviště. Všechny tyto tři velké 
akce jsou zkolaudované a otevřené. Více 
o našich projektech se dozvíte uvnitř to-
hoto čísla zpravodaje. V příštím týdnu se 
chystá spuštění podstránek s největšími 
projekty, které jsou již dokončeny, staví 
se, nebo se připravují. Podařilo se mi za-
jistit pro všechny, kteří bydlí v Bílovicích 
a  rádi bruslí, malý vánoční dárek v  po-
době jedné hodiny ZDARMA na kluzišti 
v Řícmanicích a  to vždy každou středu 
od 16:00 do 17:00 hod. 

Rád bych i  touto cestou poděkoval 
všem, kteří se podíleli na organizová-
ní oslav 140 let výročí příjezdu prvního 
parního vlaku a  sousedských slavnos-
tí, a  to jmenovitě zejména paní Renatě 

Munteanu, Janu Latovi, Pavlovi Kováčovi 
a celé kulturní komisi. Přálo nám počasí, 
akce měla velkou účast a značný ohlas 
veřejnosti. Jsem velmi potěšen, že naše 
obec „žije“, rozvíjí se a modernizuje se. 
Akce, které pořádáme jsou v povědomí 
široké veřejnosti, přesahují hranice obce 
a někdy i kraje. 

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné 
a klidné prožití svátků vánočních, zejmé-
na osobní pohodu, a hlavně pevné zdra-
ví. Těším se na setkávání se a spolupráci 
v následujícím roce. 

 MIROSLAV BOHÁČEK



RADA OBCE 18/2021, 01.09.2021
 » schvaluje zavření Smlouvy o  využi-
tí obecního systému odpadového 
hospodářství a  zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení, provozovatel 
Elektrowin a.s., na dobu určitou do 
31.12.2021 s  možností jejího auto-
matického prodloužení vždy o další 
kalendářní rok.

 » bere na vědomí zprávu ředitelky Ma-
teřské školy Bílovice nad Svitavou 
o výsledcích ankety týkající se úrovně 
vzdělávání, spolupráce a podmínek 
pro děti v  Mateřské škole Bílovice 
nad Svitavou.

 » bere na vědomí informaci ředitelky 
Mateřské školy Bílovice nad Svitavou 
o výši úplaty za stravování v MŠ Bílo-
vice nad Svitavou do 1.9.2021.

 » souhlasí s uzavřením Dohody o před-
prodeji vstupenek na koncert Václava 
Hudečka a Martina Hrocha konaný dne 
10.10.2021 za podmínek dle dohody.

 » nesouhlasí s prodejem části pozem-
ku p.č. 1213/1. Rada obce souhlasí 
s bezúplatným užíváním pozemku.

 » schvaluje Dohodu o  zániku závaz-
ků ze Smlouvy o dílo č.  16/2021/D 
na akci „Vybudování areálu na 
pumptrack“, zhotovitel SPORTOVNÍ 
PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

RADA OBCE 19/2021, 15.9.2021
 » souhlasí s  připojením vodovodní 
přípojky pro dům č.p. 65 na parcele 
p.č.  st. 61/2, dotčené pozemky ve 
vlastnictví obce p.č. 1208/8.

 » schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcné-
ho břemene č.1040016334/005 pro 
stavbu „Bílovice n.  S., přemístění TS 
Jednota – II. etapa, budoucí oprávně-
ná EG. D. a.s. IČO 28085400, dotčené 
pozemky ve vlastnictví obce p.č. po-
zemku 1181/19, 1181/179, 816/4, 813/4, 
748/1, 748/14, 748/13, 1213/1, 758/1, 
758/4, 756/1, 1209/16, 1208/7, 762/2, 
1208/9, 1208/8, 803, 1207/7, 1207/21, 
1207/22.

 » projednala stížnost spoluobčana na 
škodu na RD Polanka 645.

 » projednala a konstatuje: Žádost o změ-
nu ÚP ze dne 27.5.2015 byla zaslána na 
posouzení dle §46 stavebního zákona 
na MěÚ Šlapanice, odbor výstavby. Po-
řízení změny č. 2 bylo schváleno Zastu-
pitelstvem obce zkráceným postupem 
dle §46 stavebního zákona 183/2006 
Sb. z důvodu zajištění souladu se Zá-
sadami územního rozvoje JMK.

 » souhlasí s poskytnutím účelové dota-
ce ve výši 4.000 Kč na opravu střechy 
klubovny dle žádosti č.j. 1207/2021/
BNS, příjemce dotace Kynologický klub 
Svitava-Bílovice.

 » souhlasí s přijetím účelově určeného fi-
nančního daru od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. v  rámci projektu 
obědy pro děti pro úhradu stravného 
ve školní jídelně pro celkem 8 žáků ve 
školním roce 2021/2022.

 » schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti pro stavbu pod 
označením „SAP 11010-78433, název 
stavby RVDSL1919_M_B_BLSV77-BL-

SV1HR_OK“, pro společnost CETIN a.s., 
IČ 04084063, zastoupená společnos-
tí VEGACOM a.s. DIČ CZ25788680, 
dotčený pozemek obce p.č. 1212/47, 
719/2, 1197/8.

RADA OBCE 20/2021, 23.9.2021
 » schvaluje licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2021_134838 mezi 
OSA – Ochranný svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním, z.s., a provo-
zovatelem: Obec Bílovice nad Svitavou. 
Akce: Bílovická křižovatka 2021.

 » schvaluje Kupní smlouvu č.  10472021 
o  prodeji oddělené části z  pozemku 
p.č. 758/4 o  celkové výměře 402 m2, 
dle Geometrického plánu, nově nazvaná 
jako p.č. 758/8 o výměře 30 m², na ulici 
Nad Tratí, nacházející se v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou. Jedná se 
o pozemek pro Trafostanici v rámci stav-
by „Bílovice n. S. přemístění TS Jednota“.

 » odkládá po diskuzi projednání vyjád-
ření k  záměru „Zahradní domek Bílo-
vice nad Svitavou“ p.č. 925/1, na další 
radu obce.

 » souhlasí se stavbou „Stavební úpravy 
chaty v Bílovicích nad Svitavou“ na p.č. 
767 a 62/3, dle předložené projektové 
dokumentace.

 » jmenuje na funkční období od 1.9.2021 
za zřizovatele tyto zástupce do školské 
rady Základní školy Bílovice nad Svita-
vou, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace: MUDr. Jiří Jež, Ing. Valerie 
Helánová, Ph.D.

 » odkládá projednání žádosti o zpevnění 
břehu potoka Melatín mezi dvěma po-
zemky vlastníka.

 » souhlasí s úhradou udržovacích prací 
na komunikaci v části Hradisko.

 » schvaluje Smlouvu o dílo 19/2021/D na 
akci „Úprava dvora ZŠ BÍLOVICE NAD 
SVITAVOU“, zhotovitel SWIETELSKY 
stavební s.r.o.

 » schva lu je  rozpočtové  opat řen í 
č.12/2021 (vícepráce dvůr školy).

 » odkládá projednání nabídky na zapojení 
obce Bílovice nad Svitavou do Vzdělá-
vacího projektu Příběhy našich sousedů 
na další radu obce.

 » odkládá projednání návrhu na Kalendář 
2022 z obrázků žáků základní školy na 
další radu.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU

ZPRÁVA
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 » schvaluje výzvu k podání nabídek „Stra-
tegický plán rozvoje obce Bílovice nad 
Svitavou na období 2022–2027 – opě-
tovné vypsání“.

 » schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace z  rozpočtu obce, pří-
jemce Kynologický klub Svitava-Bílovice.

 » schvaluje Příkazní smlouvu č. 8/2021/P 
na úkony zadávacího řízení v rámci za-
kázky s názvem „V 00579 – lávka pro 
pěší a cyklisty přes řeku Svitavu v Bílo-
vicích nad Svitavou“, příkazník Steska, 
Kavřík, advokátní kancelář.

 » schvaluje Příkazní smlouvu č. 9/2021/P 
na úkony zadávacího řízení v rámci za-
kázky s  názvem „V 00565 – Hasičská 
zbrojnice Bílovice nad Svitavou“, pří-
kazník Steska, Kavřík, advokátní kan-
celář, s.r.o.

 » schvaluje text výzvy k podání nabídky 
na podlimitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce s názvem „V 00565 – Ha-
sičská zbrojnice Bílovice nad Svitavou“.

 » bere na vědomí informaci Základní školy 
Bílovice nad Svitavou o konání 38. roč-
níku akce Pohádkový les dne 2.10.2021.

RADA OBCE 21/2021, 13.10.2021
 » schvaluje Smlouvu o dílo 20/2021/D na 
akci VO Nad Tratí, zhotovitel Brixton 
– stavitelství, s.r.o. Realizace 10/2021 
– 12/2021.

 » schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlou-
vě č. 2/2020/P – dotační managment 
„Vybudování areálu na pumptrack“, pří-
kazník RENARDS, a.s.

 » schvaluje Smlouvu o výpůjčce v  rámci 
stavby „Brno – Maloměřice St. 6 – Ada-
mov, BC“, vypůjčitel Správa železnic, 
státní organizace.

 » projednala žádost o  zpevnění potoka 
Melatín. Žadatel bude pozván na další 
schůzi rady obce.

 » projednala žádost o  vyjádření ke sta-
vebnímu záměru „Zahradní domek Bílo-
vice nad Svitavou“ p.č. 925/1.

 » projednala žádost o vyjádření k existen-
ci sítí ke stavbě „Novostavby RD – Nad 
Melatínem, na pozemku p.č. 417/1.

 » souhlasí se stavební záměrem „Novo-
stavby RD – Nad Melatínem, na pozem-
ku p.č. 417/1. Rada obce upozorňuje, že 
nejsou dodrženy odstupové vzdálenosti 
od hranic sousedních pozemků.

 » bere na vědomí žádost o  spolupráci 
Vzdělávacího projektu Příběhy našich 
sousedů spadajícího pod aktivity Pa-
měti národa. Žádost o spolupráci byla 
postoupena řediteli Základní školy Bílo-
vice nad Svitavou.

 » schvaluje Smlouvu o zajištění přepravy 
osob minibusovou linkou 211 na období 
od 1/10/2021 do 10/12/2021, dodavatel 
Dopravní podnik města Brna, a.s.

 » schvaluje objednání celkem 4  ks zpo-
malovacích polštářů na ulici Soběšická 
dle cenové nabídky od firmy GEFAB CS, 
spol. s r.o.

 » schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
7/2020/D na stavbu „MULTIFUNKČNÍ 
HŘIŠTĚ ZŠ BÍLOVICE NAD SVITAVOU“, 
zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.

 » souhlasí s  výpovědí Servisní smlou-
vy o  správě výpočetní techniky vč. 
dodatku.

RADA OBCE 22/2021, 27.10.2021
 » schvaluje Dodatek č.  3 k  pojistné 
smlouvě č. 8603502784, pojistitel Ko-
operativa pojišťovna a.s. Vienna Ins-
urance Group, kterým došlo k vyjmutí 
domu Lesní 708 a 709 z pojištění.

 » schvaluje Smlouvu na zřízení služeb-
nosti v rámci stavby vedené pod ozna-
čením „11010-100171 VPIC Bílovice nad 
Svitavou – PUMPTRACK“, pro společ-
nost CETIN a.s.

 » schvaluje vzor Darovací smlouvy na 
přijetí daru na sportovní akci „Silvest-
rovský běh do schodů 2021“

 » souhlasí se stavbou nového plotu 
a brány na hranici pozemku 365/1.

 » schvaluje Smlouvu o  pronájmu mo-
bilních toalet, pronajímatel: M.P.A. – 
Servicos de Limpezas, s.r.o., na akci 
DUŠIČKY a na akci Silvestrovský běh 
do schodů.

 » souhlasí se stavbou „Vrtaná studna na 
parc. č. 1256/1.

 » bere na vědomí oznámení spoluobča-
na adresované na Správu odběrných 
míst, s.r.o. – nesouhlas se změnou 
dodavatele energií a  jeho upozornění 
na podomní prodej. Rada obce ukládá 
strážníkovi obecní policie zvýšit kont-
rolu zákazu podomního prodeje v obci, 
zejména s nabízením elektrické energie 
a plynu.

 » projednala žádost o  vyjádření ke 
stavebnímu záměru „Zahradní do-
mek Bílovice nad Svitavou“ p.č. 
925/1.

 » souhlasí se zakrytím prostoru nad 
potokem Melatín za domem Hu-
sova 242 dle žádosti za podmínky, 
že nebude omezen průtok vody 
potokem Melatín a  zakrytí bude 
demontovatelné.

RADA OBCE 23/2021, 10.11.2021
 » schvaluje Příkazní smlouvu č.  10/  
2021/P na dotační management na 
projekt „Lávka pro pěší a  cyklisty“, 
příkazník RENARDS a.s.

 » schvaluje Smlouvu o  zajišťování 
požární ochrany, zajišťování pravi-
delných kontrol a  oprav hasicích 
přístrojů a  provádění provozních 
kontrol zařízení pro zásobování po-
žární vodou.

 » schvaluje Smlouvu o servisních služ-
bách na platební terminál P+R, po-
skytovatel: SONET, společnost s.r.o. 
za podmínek dle servisní smlouvy.

 » souhlasí s  připojením vodovodní 
a  splaškové přípojky pro budoucí 
rodinný dům na parcele p.č. 350/9.

 » schvaluje Pojistnou smlouvu o sku-
pinovém úrazovém pojištění podle 
sazby 3UX. Zprostředkovatel. Allrisk 
s.r.o., se sídlem Komárovská 20a, 
617 00 Brno Pojistník: Kooperativa 
pojišťovna a.s., Vienna Insurance 
Group. Pojištěné osoby: Skupinové 
úrazové pojištění členů sboru dob-
rovolných hasičů.

ZPRACOVAL IVAN MICHALÍK,  
MÍSTOSTAROSTA 

řádková inzerce

KYTARYKON
Výroba a opravy KYTAR, UKULELÍ, 
servis HOUSLÍ a AKORDEONŮ
P. Konečný, 
Vránova 173, Brno-Řečkovice 
Tel: +420 733 519 786
E-mail: ars@kytarykon.cz

5



6

JEDNÁNÍ KONANÉ DNE 13. 09. 2021,  
ZÁPIS Č. 15/2018-2022

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise, ověřovatele a určilo za-
pisovatelku, místostarosta přečetl zprávu 
o činnosti rady obce.

ZO schválilo prodej oddělené části 
z pozemku p. č. 758/4 o celkové výměře 
402  m2, nově nazvané jako p. č. 758/8 
o výměře 30 m² na ulici Nad Tratí. Jedná se 
o pozemek pro Trafostanici v rámci stav-
by „Bílovice n. S. přemístění TS Jednota“. 
Kupní cena je 3.050 Kč/m², celková kupní 
cena činí 91.500 Kč bez DPH.

ZO schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě 
o  dílo č.  8/2021/D ze dne 14. 4. 2021, 
ve znění dodatku č. 1. mezi obcí Bílovice 
nad Svitavou a společností Komfort a.s. 
na akci Parkoviště P+R v obci Bílovice nad 
Svitavou. V čl. 5 smlouvy o dílo se mění 
cena díla na 13.719.895,23 Kč bez DPH. 
Přílohou smlouvy jsou aktuální změnové 
položkové rozpočty, technická specifi-
kace změny – změnový list a stanoviska 
projektanta.

ZO schválilo převod bytových jed-
notek v bytovém domě č. p. 710 na uli-
ci Lesní a  souvisejících pozemků p. č. 
1181/285 a 1181/122, vše v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou, postupně 
v těchto bodech:

ZO schvaluje vydání Prohlášení vlast-
níka, kterým obec jako vlastník podle 
skutečného stavu vymezí 16 bytových 
jednotek a  10 nebytových jednotek – 
garáží v  nemovité věci, za niž se po-
važuje pozemek pod domem p. č. st. 
1483, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 443 m2, jehož součástí je dům č. 
p. 710 a  související vedlejší pozemky. 
Souvisejícími vedlejšími pozemky se pro 
účely převodů jednotek v domě rozumí 

pozemky: p. č. 1181/285, ostatní plo-
cha, jiná plocha o  výměře 59 m2, p. č. 
1181/122, orná půda o výměře 364 m2, 
oba v  katastrálním území Bílovice nad 
Svitavou, které vzniknou pro rozdě-
lení pozemků a  pro změnu hranic po-
zemků. Vzhledem k tomu, že jde o po-
zemky funkčně související s  domem, 

zastupitelstvo dává výslovný pokyn, aby 
související vedlejší pozemky byly defino-
vány v prohlášení jako součást nemovité 
věci, ve které jsou jednotky vymezovány.

ZO schvaluje založení právnické oso-
by „Společenství vlastníků Lesní 710, Bí-
lovice nad Svitavou“, členství obce v této 
právnické osobě a stanovy této právnic-
ké osoby.

ZO schválilo starostu a místostarostu 
za první členy výboru společenství vlast-
níků Lesní 710, členové výboru si mezi 
sebou zvolí svého předsedu a místopřed-
sedu výboru.

ZO schválilo Smlouvu o vzájemné spo-
lupráci a financování projektu „Šlapanicko 
– zavedení door-to-door systému svozu 
tříděných odpadů“ mezi Dobrovolným 
svazkem obcí Šlapanicko a obcí Bílovice 
nad Svitavou.

VÝPIS USNESENÍ
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 .
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Od minulého vydání zpravodaje se 
konala dvě zasedání zastupitelstva 
obce, a to řádné zasedání 13 . 9 . 2021 
a  mimořádné zasedání 10 . 11 . 2021 . 
V obou případech se zastupitelé set- 
kali v kulturním sále Obecní hospody .

Na zasedání 13 . 9 . 2021 místostaros-
ta Ivan Michalík informoval o jednáních 
týkajících se provozu linky 211. Formální 
komplikace nastaly kvůli zřizování tr-
valých zastávek namísto dosavadních 
dočasných, a  proto bylo rozhodnuto 
o prodloužení používání dočasných za-
stávek, které se ale umístí trochu jinak 
než dosud. Než nastane ohlášená výluka 
vlakové dopravy, bude linka 211 jezdit. 
Jaká bude organizace dopravy v době 
výluky, o  tom se bude teprve jednat. 
Připomenul, že po obci je možné linkou 
211 jezdit na doplatkovou jízdenku IDS, 
tj. 4 Kč pro dospělou osobu.

Dále se projednávaly dílčí změny ve 
smlouvě na vybudování Park and Ride, 
například rozhodnutí vypustit v projek-
tu navržené posedové schody vedoucí 
k řece Svitavě.

Starosta zmínil projekt nového způso-
bu třídění odpadu Door-to-door (o kte-
rém se psalo v minulém zpravodaji). Měly 

by se konat besedy s občany k tomuto 
projektu za účasti firmy KTS a odpado-
vých odborníků.

Projekt hřiště Pumptrack (na začátku 
Vodárenské, naproti benzinky) se zkom-
plikoval nárůstem cen stavebního mate-
riálu a stavebních prací, které způsobily, 
že není možné stavbu realizovat v plá-
novaném nákladovém rozsahu. Bude se 
tedy znovu žádat o dotaci, při zohlednění 
nové situace.

V bodu Různé starosta poděkoval or-
ganizátorům výjimečné kulturní a spole-
čenské akce 18. 9. 2021 (Zažít Bílovice ji-
nak + 140 let od zřízení vlakové zastávky).

Opět se připravuje odvoz vánočního 
stromu pro Brno koňským potahem přes 
Líšeň a plánuje se i vánoční jarmark na 
Těsnohlídkově náměstí.

Starosta dále upozornil, že v říjnu 2021 
začíná rozsáhlá rekonstrukce železniční 
tratě procházející Bílovicemi, která potrvá 
až do března 2023. Přitom výluka vlakové 
dopravy týkající se Bílovic je plánovaná od 
12. 12. 2021 do 10. 11. 2022. Kromě tratě se 
budou kompletně rekonstruovat stanice 
v Bílovicích, Babicích i v Adamově.

Dopravní situace bude velmi náročná, 
po silnicích kolem Svitavy budou muset 

navíc jezdit jak autobusy náhradní do-
pravy, tak nákladní auta s  materiálem 
pro rekonstrukci tratě.

V  bodu Diskuse starosta vyzval ob-
čany, aby místo často matoucích zpráv 
a komentářů na sociálních sítích raději 
psali konkrétní dotazy nebo připomínky 
na oficiální e-maily (tj. starosta@bilovi-
cens.cz, případně místostarosta@bilo-
vicens.cz).

Předmětem mimořádného zasedání  
10. 11. 2021 bylo schválení dodavatele na 
akci „nová lávka přes řeku Svitavu“, aby 
mohl s  pracemi začít co nejdříve, dále 
částečné převzetí stavby Park and Ride 
(na jaře se bude dokončovat výsadba ze-
leně, ale parkoviště bude možné užívat 
již v zimě). Třetím zásadním bodem bylo 
schválení výstavby nové hasičské zbroj-
nice, ale ještě nepadla konkrétní částka 
a dodavatel. Zástupce hasičů poté podě-
koval zastupitelům za podporu a krátce 
shrnul působení bílovické jednotky dob-
rovolných hasičů.

Diskuse občanů nebyla žádná. Příští 
řádné zasedání je plánováno na 13. 12. 
2021.

JANA SKLÁDANKOVÁ  
A VENDULA BARTÁKOVÁ 

CO V ZÁPISE NEBYLO

ZO schválilo podání žádosti o dotaci, re-
alizaci a financování projektu „Vybudování 
areálu na pumptrack“ z Národního progra-
mu podpory cestovního ruchu v regionech, 
podprogramu Rozvoj základní a doprovod-
né infrastruktury cestovního ruchu, posky-
tovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ KONANÉ DNE  
10. 11. 2021, ZÁPIS Č. 16/2018-2022

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

ZO schválilo dodavatele stavby 
V 00579 – lávka pro pěší a cyklisty přes 

řeku Svitavu v  Bílovicích nad Svitavou“, 
společnost Mitrenga-stavby, spol. s  r.o. 
s nejnižší nabídkovou cenou 9.762.166,22 
Kč bez DPH a k tomu smlouvu o dílo.

ZO souhlasí s  výstavbou hasičské 
zbrojnice a  ukládá starostovi obce na 
další jednání zastupitelstva obce připravit 
podklady pro výběr zhotovitele a smlouvu 
o dílo s vítězným uchazečem.

ZO schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě 
o dílo č. 8/2021/D ze dne 14. 4. 2021, ve 
znění dodatku č. 1 a 2 mezi obcí Bílovice 
nad Svitavou a  společností Komfort a.s. 
na akci Parkoviště P+R v obci Bílovice nad 
Svitavou. V čl. 9 smlouvy o dílo se upřes-
ňují podmínky pro předání a převzetí díla.

V Diskusi starosta přednesl několik in-
formací: 11. 11. 2021 bude kolaudace P+R 
a následně slavnostní otevření. Proběhla 
kolaudace multifunkčního hřiště ZŠ a Roz-
hledny u Lidušky v rámci DSO Časnýř. Mís-
tostarosta poděkoval údržbě za rychlost 
a  vybudování zrcadla v  tunýlku, zvýšení 
bezpečnosti. Dále informoval, že se mění 
zákony ohledně odpadového hospodářství. 
Chystá se nový systém svozu. V sále kul-
turního domu budou informační schůzky.

Zástupce hasičů přečetl zprávu za ha-
sičského jednatele. Poděkoval zastupite-
lům a přečetl krátký proslov.

VÝPISY USNESENÍ ZPRACOVALA  
VENDULA BARTÁKOVÁ 
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Druhý víkend v říjnu proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Ačkoli je zpravodaj přísně apo-
litický, rozhodli jsme se shrnout výsledky. 
Pro mnohé skončily volby překvapivě – 
jestli dobře, nebo špatně, to necháme na 
váženém čtenáři.

Zatímco Jihomoravský kraj (s  účastí 
66,39 %) skoro kopíroval celorepublikový 
průměr 65,43 %, obvod Bílovice nad Svita-
vou měl účast 76,27 % (78,54 % a 74,03 % 
za obvody 1 a 2). Tímto výsledkem si mo-
hou občané Bílovic poblahopřát, že se 
opravdu snaží ovlivnit směr vlády v této 
zemi a o víc než 10 % převyšují celorepub-
likový (i krajský) průměr. Je jen drobnost, 
že byly odevzdány 4 neplatné hlasy, což 
činí při celkovém počtu odevzdaných hla-
sů 2073 úspěšnost 99,81 % (srovnáme-li 
to opět s  celorepublikovým průměrem 
99,32 %).

Dlouhodobá účast v parlamentních vol-
bách se lehce polepšila (viz tabulka účasti 
za předchozí roky), leč stále nijak výrazně 
nevystupuje z  řady (průměrná účast od 
roku 2002 je 61,8 %). Pokles mezi lety 1998 
a 2002 byl dán, dle politologů, především 
opoziční smlouvou po volbách v 1998, kdy 
nastala silná deziluze u občanů, volební 
morálka se propadla a od té doby se vý-
razně nezlepšila.

TAB 1 Vývoj celorepublikové účasti ve volbách

Rok Účast v %
1996 76,41

1998 74,03

2002 58,00

2006 64,47

2010 62,60

2013 59,48

2017 60,84

2021 65,43

Do parlamentu se za celou ČR dostaly 
pouze 4 uskupení, ovšem celkem 7 stran. 
Výsledky shrnuje tabulka 2. Srovnáváme 
v ní úspěchy jednotlivých politických usku-
pení na státní, krajské a bílovické úrovni.

Je zřejmé, že kdybychom extrapolo-
vali (přechod z užší na širší oblast) libo-
volné pod-výsledky na celou republiku, 
složení sněmovny by bylo jiné. Například 

extrapolací Jihomoravského kraje by se do 
sněmovny dostalo i hnutí PŘÍSAHA, které 
v JMK dostalo 6,04 % a přesáhlo by tak 
potřebnou 5% hranici.

Samotné Bílovice by do sněmovny niko-
ho mimo čtveřici SPOLU, ANO, PirSTAN 
a SPD nepřidaly, ale poměry by byly vý-
razně jiné. Celkem 200 křesel by se poté 
rozdělilo následovně: SPOLU by získalo 
93 křesel, PirSTAN 53, ANO 40 a SPD 15. 
Celkové výsledky z Bílovic nad Svitavou je 
možné najít na internetu[1].

Nepřísluší nám komentovat vypadnutí 
ČSSD a KSČM, ani proč se tak stalo. O je-
jich návratu se případně bude rozhodovat 
až v  příštích volbách. Pouze uvedeme, 
že pokud nějaká politická strana jednou 
vypadla ze sněmovny, tak se nevrátila 
(vzpomeňme na ODA, Zelené, Věci Ve-
řejné, Úsvit a další). Výjimku v tomto má 
pouze KDU-ČSL, která vypadla v  roce 
2010 a v dalších volbách se do sněmov-
ny vrátila.

[1]  https://www.volby.cz/pls/ps2021/
ps311?xjazyk=CZ&xkraj=11&xobec=582824

PETR ŠAFAŘÍK 

TAB 2 Výsledky voleb do parlamentu České republiky

Celá  
Česká republika

Jihomoravský  
kraj

Bílovice nad Svitavou 
(případně křesel)

SPOLU 27,79 30,03 39,24 (93)

ANO 27,12 25,36 16,81 (40)

PirSTAN 15,62 14,19 22,32 (53)

SPD 9,56 9,35 6,28 (15)

VOLBY V ČÍSLECH

V minulém čísle (3/2021) jsme se věnovali aktuálnímu dění a dopravní situaci v naší 
obci . Téma se vás, čtenářů a obyvatel Bílovic nad Svitavou hodně dotklo a dovolíme si 
říct, že i zaujalo . Předně proto, že téma jednoduše bylo a je stále aktuální a důležité, 
což mimo jiné vyplývá i z mnoha vašich reakcí, což není běžné . Jednu negativní reakci 
jsme rozhodli i uveřejnit . Dovolte nám udělat krátké ohlédnutí .

REAKCE NA E-MAIL OD PANA RUSNÁKA
Vždy máme radost, pokud článek, téma 

nebo komentář vyvolá ve vás, čtená-
řích, odezvu a vy nám pošlete na e-mail 
zpravodaj@bilovicens.cz svůj názor. Jsou 
vítané jak pochvalné, tak i negativní ko-
mentáře, které nám dávají drahocennou 
zpětnou vazbu a nasměrují nás tak k pro-
blémům, které vás tíží a vyžadují řešení. 
Jedním z takových byl i e-mail od pana 
Rusnáka.

Vážená redakce, s  velkým zájmem 
jsem otevřel Zpravodaj, který měl ob-
sahovat stav zevrubné dopravní situace 
v Bílovicích. Alespoň to tak ze začátku 
vypadalo, než jsem začal číst příspěvek 

OHLÉDNUTÍ
ZA MINULÝM ČÍSLEM
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pí K. Hrabalové. Její pohled je poněkud 
zahleděn pouze na pravobřežní část 
obce. Možná nebydlí na levé straně a tím 
pádem nezná komunikaci kolem mlýna, 
resp. tohoto úseku Fügnerova nábř. Uli-
ce je tak úzká, že dvě osobní auta se 
vyhýbají tak, že dopravní značkou musí 
dodržet přednost v jízdě. A to ještě asi 
ztíží průjezd autobusů kvůli výluce vlaků. 
A aby to bylo kompletní, tak se tam po-
hybují chodci, maminky s kočárky včetně 
školáků a  stále více cyklistů. Instalace 
radaru je směšná, protože většina řidičů 
si nebude ničit auto na tak nekvalitním 
povrchu vozovky, a ještě větším zúžením 
vozovky před budovou býv. knihovny, 
nyní sídlem Žirafy se skrytým přechodem 
pro děti (kde se již vejde pouze jedno 
auto), a  jede se stejně 30km rychlos-
tí. Pravděpodobně však mezi cennými 

informacemi od starosty chyběl tento 
aspekt, i když již před dvěmi volebními 
obdobími on a jeho strana slibovali vy-
řešení tohoto problému. Pokud se jedná 
o nějaké potíže s parkováním na Polan-
ce, tak to označí zájmová skupina jako 
neutěšenou dopravní situaci. Když však 
jde o velice frekventovanou a naprosto 
zničenou ulici, kde se ještě kvůli výluce 

na dráze určitě zvýší provoz, tak je ticho 
po pěšině. Ono je něco jiného tlačit na 
silničáře, aby začali s rekonstrukcí a po-
stavením rozhledny. Těch výmluv bylo 
již tolik, že by se z  nich dala postavit 
i  vyšší. A  to starosta sliboval, že když 
bude sedět v krajském zastupitelství, tak 
bude moct účinněji pomáhat Bílovicím. 
Pí K. Hrabalová horuje pro zřízení chod-
níku od benzinky k zastávce Nivy. Měla 
by se podívat na ten neprůchozí úzký 
chodník-nechodník s  velkými balvany 
na Fügnerově nábř. Myslím, že pokud by 
obyvatelé této trvale opomíjené lokality 
měli možnost použít o trochu delší trasu, 
tak by nežádali takový paralelní chodník 
jako ona. Paralelní proto, že lidé z Niv mů-
žou využít krásnou Soběšickou ul. nebo 
ul. Mezi Cestami a pak použít spojovací 
chodník k zastávce.

P. S. Už teď jsem zvědav na vzhled ulic 
v obci, zkrášlené trojicí barevných kon-
tejnerů před každým domem. Byl bych 
spokojen, pokud by jste si tento kritický 
(možno ne zcela objektivní pohled, pro-
tože nemám cenné informace přímo od 
zdroje) aspoň přečetli. Neumím si však 
vůbec představit jakýkoliv způsob jeho 
medializace, jelikož Zpravodaj je vydáván 

díky zastupitelstvu. Je to vlastně totéž, 
jako když jsem se pokusil na veřejné 
schůzi zastupitelstva ventilovat tento 
problém.

S pozdravem Vlado Rusnák
V Bílovicích dne 20. 9. 2021

Velmi nás mrzí, pokud přijde komentář 
osobně napadající autora či, jako v tomto 
případě, autorku článku. Přesto jsme se 
rozhodli zveřejnit celý e-mail. Do textu 
jsme nijak nezasahovali ani jej redakčně 
neupravovali.

K otištěnému článku a k výtkám pana 
Rusnáka můžeme říci, že při sebelepší 
snaze není možné se vždy zavděčit všem 
a vždy se najde téma či okruh, který ně-
komu chybí či nebyl v článku obsažen. 
Naštěstí i  naši redaktoři jsou jen lidé 
a jako takoví nejsou vždy s to obsáhnout 
absolutně vše. Důrazně ovšem odmítáme 
nařčení z toho, že jsme ovlivňováni za-
stupitelstvem. Věříme, že ani pan Rusnák 
nemyslí vážně, že by pan starosta seděl 
a pročítal a cenzuroval články s tím, že 
“o levém břehu se psát nebude”. Důvod, 
proč ve článku nebyl levý břeh zmíněn, 
je prostý. K projektům na levé straně ne-
byly dodány podklady, tím pádem nebylo 
o čem psát, aniž bychom si vymýšleli. Po-
žádali jsme pana starostu, aby se k tomu-
to vyjádřil. Jeho odpověď uvádíme zde:

Vážený pane Rusnáku, situace na Füg-
nerově nábřeží není dobrá. To víme všich-
ni. Je, ale pravdou, že se ji snažím řešit 
delší dobu. Byla vypracována kompletní 
studie průtahu obcí Bílovice nad Svita-
vou. Vypracování studie trvalo bezmála 
2 roky. Poté bylo mou velkou snahou ape-
lovat na Jihomoravský kraj (JmK), vzhle-
dem k jejich vlastnictví komunikace. Celá 
studie je rozdělena do více částí, a tak 
jsem se na JmK domluvil, že první úsek 
bude od sokolovny směr Adamov, tedy 
kolem Mlýnského ostrova, který obec 
zakoupila i z důvodu možnosti rozšíření 
komunikace na Fügnerově nábřeží. Bo-
hužel přišel Covid a finance nebyly. Nyní 
bude do března 2023 probíhat rekon-
strukce tratě Maloměřice – Blansko. Po 
této rekonstrukci začne opět jednání na 
JmK ohledně projekce a financování to-
hoto úseku. Nyní jsem v pozici krajského 
zastupitele a mou snahou je tento pro-
ces urychlit. Ještě předběžná informace 
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k rekonstrukci tratě SŽDC, komunikace, 
která vede kolem Mlýnského ostrova 
(zúžení) bude z důvodu bezpečnosti ří-
zena semafory. Jinak co se týká akcí na 
“levobřežní” částí obce, chci připome-
nout, že jsme v průběhu posledních let 
opravili skálu u  Sokolovny, vybudovali 
kanalizaci na Havlíčkové, rekonstruovali 
budovu bývalé knihovny a vytvořili z ní 
Komunitní centrum, vybudovali odvod-
nění při vjezdu do chatové oblasti na 
Mladové, projektujeme rekonstrukci ce-
lého chodníku na Havlíčkové, vybudovali 
jsme nový chodník a autobusový záliv na 
ulici Havlíčkové. No není toho málo. Do-
dávám na závěr, investorem rozhledny 
bylo DSO Časnýř. 

Miroslav Boháček 

Opakujeme znovu, pište. Co vám chy-
bí ve zpravodaji? Jaká témata vás pálí, 
co vás zajímá nebo naopak čeho jste již 
přesyceni? Nebojte se napsat na zpra-
vodaj@bilovicens.cz. Zpravodaj je tu pro 

vás, nikoli o nás, rádi vyslechneme váš 
názor, podnět či připomínku.

PARKOVÁNÍ V OBCI
Máme velikou radost, že obecní poli-

cie konečně dokázala donutit majitele 
červeného ne-vraku k úklidu z parkoviš-
tě u mateřské školy. Za toto patří panu 
strážníkovi jistě body k  dobru a  je vi-
dět, že obecní policie v naší obci smysl 
má a přejeme mu hodně úspěchů v boji 
s dalšími “zapomenutými ne-vraky”, jako 
je zelená Felicie u základní školy nebo 
béžová škodovka u mlýna. V  reakci na 
e-mail od pana Rusnáka jsme se ptali 
nejen zastupitelstva, ale i obecní policie 
na situaci za mlýnem, kde je situace opět 
nešťastná a kde je běžně zaparkováno na 
20–30 aut. Sami jsme si tu oblast prošli, 
celkem tam je 6 domů, přičemž každý má 
aspoň jedno parkovací místo či garáž. Je 
tedy otázkou, kdo tam parkuje.

Dovolte nám ještě malé povzdech-
nutí. Máme upřímnou radost, že se na 

obecním parkovišti u  mateřské školy 
uvolnilo místo po slavném červeném 
autu, opět to kvitujeme a děkujeme jak 
obecní policii, tak i majiteli. Bohužel mís-
to jednoho auta, co tam stálo, tam nyní 
parkují dvě dodávky, jeden vlečný kara-
van a jeden motorizovaný karavan (obyt-
ný vůz). Což situaci s přivážením dětí do 
školky nikterak nevylepšilo.

Podle obecního strážníka pana Hlouš-
ka pokud vozidla mají platnou registraci 
a zaplacené povinné ručení, není možné 
s tím cokoli, z pohledu zákona, dělat.

Pan starosta k  situaci s  parkováním 
a k těmto problémům uvedl, že zastupi-
telstvo je si tohoto problému vědomo, 
leč není snadné jej řešit. Při plánování 
byla možnost zákazu vjezdu vozidlům 
nad 3,5  t, ale bylo rozhodnuto tohoto 
opatření nevyužít s tím, že přes noc tam 
mohou parkovat dodávky, které budou 
jezdit přes den, takže parkoviště bude 
využito. Současná situace, kdy tam jsou 
trvale odstaveny dva karavany, ovšem 

Vážení občané, vedení obce vám 
předkládá text Smlouvy o výpůjčce, 
kterou uzavřete při převzetí nádob na 
třídění odpadu . Formát smlouvy bude 
mít samozřejmě obvyklé náležitosti . 
Tato úprava vychází z potřeb a mož-
ností našeho časopisu . Uvedení textu 
smlouvy vám poskytne dostatek času 
na seznámení se smlouvou a dále vám 
umožní případné připomínky a dota-
zy řešit na obci s předstihem .

Smlouva o  výpůjčce uzavřená dle 
§2193 až §2200 občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi 
půjčitelem Obec Bílovice nad Svitavou, 
zastoupená: Mgr. Miroslavem Boháčkem, 
starostou IČ: 00281581 a vypůjčitelem 
(občan – jméno, adresa, datum naro-
zení), v níž ujednávají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku smlouvu o výpůjčce 

podle §2193 až §2200 občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. v následujícím znění

Čl . I Předmět smlouvy
1. Půjčitel přenechává k bezplatnému uží-

vání nádoby na tříděný odpad (na plast, 
papír a bioodpad) uvedené v následující 
tabulce (dále jen „Předmět výpůjčky“) 
vypůjčiteli na dobu 72 měsíců ode dne 
podpisu této smlouvy. Nádoby jsou indi-
viduálně označené těmito identifikátory:

2. Vypůjčitel předmět výpůjčky dle 
čl.  I odst.  1) tohoto článku přebírá od 
půjčitele při uzavření této smlouvy, což 
obě smluvní strany stvrzují svým vlast-
noručním podpisem.

Čl . II Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je povinen užívat předmět vý-

půjčky v souladu s jeho účelem, ke kterému 
je určen, tedy ke sběru tříděného odpadu 

(žlutá nádoba – plasty a drobné kovy, mod-
rá nádoba – papír, hnědá nádoba – biood-
pad). Je povinen chránit předmět výpůjčky 
před poškozením, ztrátou či zničením.

2. Za škody, které budou způsobeny uži-
váním předmětu výpůjčky po dobu vý-
půjčky vůči třetím osobám, odpovídá 
vypůjčitel. Stejně tak vypůjčitel nese 
odpovědnost za škody, které budou 
způsobeny na předmětu výpůjčky po 
dobu jejího trvání jednáním třetích osob.

3. Vypůjčitel je oprávněn užívat před-
mět výpůjčky spolu s dalšími členy své 
domácnosti.

4. Vypůjčitel nesmí přenechat věc k uží-
vání jiné osobě bez souhlasu půjčitele. 
Vypůjčitel smí užívat předmět výpůjčky 
jen na území obce Bílovice nad Svitavou 
a jejích místních částí.

5. Vypůjčitel je povinen jednotlivé nádoby 
na tříděný odpad přistavovat ke svozu 
nejméně 1× za čtvrtletí. Pokud tak ne-
učiní, mohou být vypůjčiteli jednotlivé 
nádoby na tříděný odpad odebrány.

Čl . III Změna vlastnictví
1. Nenastanou-li jiné okolnosti, stává se 

novým vlastníkem předmětu výpůjčky 
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prvním dnem po uplynutí 72měsíční 
lhůty od podpisu této smlouvy výpůjči-
tel. Tímto okamžikem na něj přecházejí 
všechna vlastnická práva a povinnosti.

Čl . IV Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, 

že si tuto smlouvu před jejím podpi-
sem přečetly, že byla uzavřena po vzá-
jemném projednání podle jejich pravé 
a  svobodné vůle, určitě, vážně a  sro-
zumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit 
pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními strana-
mi na jedné listině.

3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotove-
ních, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.

4. Smlouva o  výpůjčce byla schválena 
Radou/Zastupitelstvem obce dne xx. 
xx. xxxx

VEDENÍ OBCE 

LEGENDA:
 směsný odpad  BIO odpad
 plasty  papír

vede k myšlenkám o znovuotevření té-
matu limitování parkovací doby, jako je 
tomu například v centru obce.

ULICE VODÁRENSKÁ
V minulém čísle byl krátký článek i k pří-

stupu řidičů na ulici Vodárenská. Bohužel 
je nutné říci, že podobné zkušenosti mají 
i obyvatelé jiných částí Bílovic nad Svita-
vou. Někteří řidiči si pletou ulici Tyršova 
a zatáčku u Husovy (staré pošty) s driftař-
skou dráhou, jiní /jindy zas kopec nahoru 
na Polanku s Ecce Homo závody do vrchu, 
nemluvě o plácku u Sokolovny, kde v noci 
někteří zkoušeli trénovat donuty.

Situace na ulici Vodárenská je ovšem 
trochu specifická faktem, že se jed-
ná o  slepou ulici, kam nejezdí jiní lidé 
než sami obyvatelé této ulice a  jejich 
návštěvy.

I na toto jsme se zeptali obecního po-
licisty, pana Hlouška. Ten nám potvrdil, 
že se z této ulice sešlo několik stížnos-
tí, dotyčné osobně navštívil a prozatím 

věc řešil domluvou. Je samozřejmě při-
praven použít dalších akcí, leč z vlastní 
zkušenosti je nutné říci, že nejúčinnější 
bývá prostá “sousedská sounáležitost” 
– mnohem více platí, pokud si sousedé 
promluví, než když na sebe volají policii.

Přirozeně obecní strážník pan Hloušek 
bude řešit všechny podněty, které obdr-
ží, nejen z Vodárenské ale i odjinud. My 
bychom rádi jen dodali, že bezpečnost 
každého z nás začíná u nás samotných. 
Prosíme, buďte opatrní na sebe a ohle-
duplní k ostatním.

STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTY  
VE ČLÁNKU NEUVEDENÉ

Některé z  kritik našeho souhrnu do-
pravní situace v Bílovicích nad Svitavou 
uvádí, že jsme se “třeba vůbec nezmínili 
o novém městském okruhu” nebo o pra-
cích na Tomkově náměstí. Zcela souhla-
síme, toto bylo vynecháno, a zcela zá-
měrně. Bylo nutné stanovit hranici, kde 
stavební práce bude zahrnuta a kde ne. 

Při troše nadsázky je totiž možné říci, 
že rekonstrukce D1 také ovlivňuje ces-
tu do Bílovic (a to nejen pokud by řidič 
jel z Českých Budějovic). My si určili, že 
hranice bude katastr Bílovic nad Svita-
vou a bezprostřední okolí – tím pádem 
práce na Tomkově náměstí (a i práce na 
D1) jsme do článku neuvedli, serpentiny 
ano. Přesto k Tomkovu náměstí uvádíme 
aspoň 3 odkazy [1], [2] a [3] na výborném 
serveru zdopravy.cz.

1. https://zdopravy.cz/v-brne-zacala-
-narocna-stavba-mestskeho-okruhu-v-
-oblasti-tomkova-namesti-potrva-tri-
-roky-84851/

2. https://zdopravy.cz/brno-zacina-dru-
ha-etapa-omezeni-na-tomkove-names-
ti-prijde-tramvajova-vyluka-88434/

3. https://brnenska.drbna.cz/zpravy/do-
prava/22383-stavbari-v-brne-dokonci-
li-demolice-na-tomkove-namesti-kde-
-stavi-mestsky-okruh.html

PETR ŠAFAŘÍK 

Tabulka svozu komunálního odpadu v roce 2022 dle druhů odpadu

11

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

Le
de
n

27 28 29 30 31 1 2

Č
er
ve
ne
c

1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

31

Ú
no
r

1 2 3 4 5 6

Sr
pe
n

1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31

Bř
ez
en

1 2 3 4 5 6

Zá
ří

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 31 26 27 28 29 30

D
ub
en

1 2 3

Ří
je
n

1 2

4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

Kv
ět
en

1

Li
st
op
ad

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30

30 31

Č
er
ve
n

1 2 3 4 5

Pr
os
in
ec

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 26 27 28 29 30 31



12

TÉMA

PROMĚNY OBCE
Nedávno jsme si připomínali 17. listopad. 
Je pevně spojen s  roky 1939 a  1989. Nej-
sem si jistý, zda právě v tomto případě by 
mělo platit rčení „bližší košile než kabát“, 
ale mainstream našich médii preferuje ze-
jména rok 1989. Studentské nepokoje proti 
německým okupantům v  roce 1939, tvrdé 
potlačení těchto demonstrací, končící smrtí 
dvou mladých lidí a následná perzekuce více 
než 1200 studentů, kteří byli odvlečeni do 
koncentračních táborů, měly ve světě velký 
ohlas. 17. listopad byl vyhlášen Mezinárod-
ním dnem studentstva, ano, je to jediný 
celosvětově uznávaný den, který měl původ 
v tehdejším Československu. Ale vraťme se 
k 17. listopadu 1989, kdy se zhroutil během 
několika dní čtyřicetiletý totalitní režim 

reprezentovaný komunistickou stranou. Před 
třiceti dvěma lety jsme se vrátili na cestu 
svobody a demokracie.
Tento příspěvek volně navazuje na téma, kte-
ré jsme v bílovickém zpravodaji před časem 
uvedli, kdy jsme hledali, odkud se vzal a kdy 
o něm můžeme reálně mluvit: genius loci Bílo-
vic nad Svitavou . V závěru jsme konstatovali, 
že ze všech faktorů, které přispívají ke vzniku 
genia loci daného místa, jsou tím rozhodují-
cím lidé, kteří v daném místě žijí .
Často si jich nevšímáme a současně si je málo 
připomínáme, všechny ty proměny, které 
v naší obci nastaly ku prospěchu obyvatel, 
kteří zde žijí .
Já jsem začal poznávat Bílovice na začátku 
osmdesátých let minulého století, to jsem 

bydlel přes kopec v Obřanech . Na škole pů-
sobím téměř 22 let, a tak si, ač Brňák, mohu 
dovolit tvrdit, že celá obec prošla velkými 
a dynamickými změnami . Přesto jsem si vy-
bral pro toto téma člověka povolaného, který 
se v Bílovicích narodil a který také osm let 
pracoval ve významné funkci samosprávy 
obce, pana Martina Vozku . Dílčími údaji a ná-
zory mi byli také nápomocni matrikářka obce 
paní Daniela Binarová a pan Zdeněk Mrkos .
Cílem tohoto zamyšlení není prezentovat 
precizně statistické údaje o  vývoji obce, 
chceme jen připomenout skutečnosti, které 
obyvatelé Bílovic nad Svitavou určitě zazna-
menali a které podpoří naši tezi o jejich zá-
sadních proměnách zpětně v horizontu více 
než třiceti let .

po sametové revoluci

OBYVATELSTVO
K 31. 12. 1989 žilo v obci 2 104 obyva-

tel. Ke konci roku 2021 se počet obyvatel 
téměř zdvojnásobil na 3  757 obyvatel. 
Mezi roky 2004 a 2014 byly nárůsty no-
vých obyvatel Bílovic nejvyšší. V roce 2014 
statistika vykazovala už 3 585 obyvatel. 

VÝSTAVBA NOVÝCH ČÁSTÍ OBCE

POLANKA
V minulosti byl posledním domem v obci 

dům paní Dvořákové (ulice Kollárova), 

následovala drůbežárna a sad (chodívalo 
se tam na třešně) a pak až úplně u lesa 
hájenka. Vedla tam cesta, říkalo se jí Pro-
střední, byla jediná a dalo se po ní dojít až 
do Vranova. Z druhé strany od železniční 
tratě vedla jen pěšina s  několika domy 
(dnes ulice Nad Tratí). Bytová výstavba 
zde začala bytovkami pro spojaře a něko-
lika řadovými dvojdomky kolem roku 1970. 
Zásadní komplikací pro další výstavbu byla 
špatná dostupnost lokality, protože na 
Polanku kromě Kollárové nevedla žádná 
odpovídající komunikace. V roce 1985 byla 

zprovozněna nová přístupová cesta ulice 
Nad Tratí, a tím se mohla plně rozvinout 
stavební činnost v  místech na Polance. 
Největší nárůst výstavby na Polance začal 
po roce 2000. Od této doby také začíná 
významný nárůst obyvatelstva v Bílovicích 
nad Svitavou.

Zcela nově postavená je také ulice Vo-
dárenská, jejíž výstavbu můžeme přiřadit 
do let 2007–2009. (Dříve byl posledním 
domem směrem na Obřany na pravé stra-
ně domek paní Buchtelové, v místech asi 
100 m za hospodou U Hrušky, dnes tam 



13

samozřejmě stojí už jiný dům.) Poslední 
stavbou byl křížek a pak už jen památná 
hruška, ty jsou tam dodnes.

NIVY
V  místech, kde se dnes nachází nová 

obydlená část obce, Nivy, byl dříve vojen-
ský prostor s kasárnami a kolem něj další 
pozemky. V roce 2005 byly tyto pozemky 
převedeny na obec, která se spojila se sta-
vebními firmami, vykoupila zbylé pozemky 
v  okolí (trojúhelník mezi silnicí a  dnešní 
Soběšickou se nazývá Mezi cestami – jde 
o historický název těchto plužin) a začalo 
se stavět a staví se vlastně dodnes. Místo 
poněkud odlehlé, satelit, který nenavazo-
val na ostatní zástavbu. Ve své době bu-
dilo jistou nevoli místních, možná některé 
otázky zůstávají dodnes bez odpovědí.

LOKÁLNÍ STAVBY
Nové domy a bytové domy na ulicích Za 

školkou, na ulici Dobrovského, Havlíčkové 
na Hradisku a Fűgnerově nábřeží. Samo-
zřejmě sem patří individuální opravy domů, 
nebo postavení nových na místě zboura-
ných starých domů, k zastavění bylo také 
využito celé řady proluk. Úžasným feno-
ménem posledních 15–20 let je celoroč-
ní bydlení na chatách (Mladova, Dolice). 
Dříve se jednalo většinou jen o  sezonní 
pobyt přes letní měsíce.

INFRASTRUKTURA A SPOLEČENSKÁ  
VYBAVENOST VERSUS NÁRŮST  
POČTU OBYVATEL

Ruku v ruce s narůstajícím počtem oby-
vatel bylo nutné rozvíjet příslušnou infra-
strukturu obce. Jen pro příklad uvádím 
nárůst počtu dětí v naší škole: ve školním 
roce 1989/1990 se zde učilo 245 dětí, 
v roce 1999/2000 253 dětí, 2009/2010 
285 dětí. Pak nastal zcela zřetelný ná-
růst počtů žáků, jaký bílovická škola ne-
pamatuje. Ve školním roce 2013/2014 to 
bylo 424 dětí, ve školním roce 2016/2017 
pak už 525 dětí. K  1.  9. 2021 navštěvu-
je základní školu v  Bílovicích nad Svita-
vou 583  žáků, což je zatím historické 
maximum.

Potřeba opravy stávající či výstavba 
úplně nové infrastruktury obce je zřejmá. 
Výčtem zde uvádíme jen ty nejpodstat-
nější investice provedené po roce 1989.

 » Tělocvična školy s  jídelnou v  letech 
1989–1992

 » S rozsáhlou bytovou výstavbou vznikly 
nové ulice na Polance, Na Nivách, ulice 
Vodárenská, Za školkou – do roku 2014

 » Přivedení plynu do obce a budování jeho 
rozvodu 1990–1994

 » Čistička odpadních vod (ČVO) 1998, 
rozsáhlá rekonstrukce a  modernizace 
v roce 2012

 » Revitalizace silnice od mostu u  soko-
lovny k nádraží, obnova kaštanové ale-
je 2015

 » Nový úřad a střed obce 2015
 » Propojením bývalého obecního úřadu 
a  také zrušením bytu školníka a  sbo-
rovny s ředitelnou vzniklo celkem 6 tříd 
s několika dalšími prostorami pro zájmo-
vě uměleckou činnost ve třetím patře 
a podkroví školy 2015

 » Dům s pečovatelskou službou, včetně 
ordinace druhého lékaře 2003

 » Ekodvůr v nových prostorách u vlakové-
ho nádraží 2016

 » Přístavba o další třídu MŠ 2016
 » Koupení mlýna obcí 2018
 » Výstavba šesti sociálních bytů na ulici 
Husova 2020

 » Komunitní centrum místo bývalé knihov-
ny 2019

 » Nadstavba ZŠ, dvě odborné učebny (fy-
zika + informatika) 2019

 » Školní hřiště ve vnitrobloku ZŠ říjen 2021
 » Rozhledna U Lidušky říjen 2021
 » Parkoviště pod nádražím pro 70 aut, 
zprovozněno 2021

SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
Po listopadu 1989 se ke společenským 

změnám přihlásilo místní Občanské fó-
rum, z něhož se profilovala ODS, činnost 
obnovila ČSSD, zůstala přejmenovaná 
KSČM a  KDU–ČSL. Podíl jmenovaných 
stran na vedení obce a jejich zastoupení 
v  zastupitelstvu samosprávy postupně, 
s výjimkou KDU–ČSL, slábl. V posledních 
letech se ke slovu výrazně přihlásila ob-
čanská sdružení (například Nový směr), 
která se při volbách prosadila a ve vede-
ní obce dosahují úspěchů k  prospěchu 
občanů i obce samotné. 

Bílovická farnost, zejména zásluhou fa-
rářů p. Filky a p. Lazárka, se otevřela kromě 

věřících také široké veřejnosti. Samotný 
kostel prošel významnými proměnami – 
vytápění, restaurování oltáře a  celkové 
výzdoby, dveře se symbolikou věrozvěs-
tů sv. Cyrila a Metoděje – hlaholice, ba-
revné vitráže v oknech umocňují vnímání 

Lokalita Na Nivách. Foto Pavel Pfeffer
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bílovického kostela coby významné kul-
turní a duchovní pamětihodnosti obce. 

Doba po roce 1989 je dobou vzniku no-
vých spolků v obci, například sdružení Ži-
rafa či pěveckého sboru Bronislav. Činnost 
po roce 1989 obnovili také skauti.

SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ, PODNIKÁNÍ
V roce 1991 schvaluje Parlament ČR tzv. 

Restituční zákon. Majetek, který byl po 
roce 1948 zabaven státem, se vrací do 
rukou původních vlastníků. V  Bílovicích 
jsou to především polnosti a lesy, ale i ne-
movitosti, jako např. budova restaurace 
U Ševčíků, bílovický mlýn, dvě budovy bý-
valého Drukova či Matějíčkovo silo. Bohu-
žel za 50 let socialismu se vazby na půdu 
a hospodaření na ní zpřetrhaly natolik, že 
se prakticky žádný z bývalých sedláckých 

rodů k zemědělství již nevrátil. Pole kolem 
Bílovic si tak pronajalo ZD Bořitov a do-
dnes na nich hospodaří. A  jsme vlastně 
rádi, že to vůbec někdo dělá.

Naopak obnovena byla činnost vlastníků 
Singulárního lesa, tj. lesa na Polance od 
Vojanky vlevo dolů do Melatína až skoro 

k Luži. Mendlova univerzita resp. její Školní 
lesní podnik Masarykův les Křtiny k naší ra-
dosti dál řádně pečuje o své lesy a rozvíjí 
je o další krajinné prvky. Takovým příkla-
dem péče je třeba studánka Leoše Janáč-
ka, rybníček pod Liduščiným pomníčkem, 
ale i  mnohé upravené lesní cesty třeba 
k nové rozhledně nebo cesta na Šumberu.

Po roce 1989 spousta našich spoluob-
čanů, jak se říká, vzalo osud do vlastních 
rukou a začalo podnikat tu s  větším, tu 
s menším úspěchem, ale měli tu odvahu, 
vzali si úvěry na dnes už nepředstavitelný 
úrok a šli do toho. Jmenujme třeba pekár-
nu, kadeřnictví, benzínku FORS či auto-
opravnu pod nádražím, potraviny Lefner, 
restauraci Na ostrůvku, restauraci Pod 
Starou hruškou, cukrárnu nebo rehabilitaci 
v bývalém obchodním domě, které fungují 
dodnes. Vzpomeňme ale i na některé pro-

vozovny, které už zanikly. Například bistro 
paní Innocentti, prodejnu ovoce zeleniny 
pana Bandocha, drogerii v místě dnešní 
pošty, autoservis na parkovišti před ob-
chodem, ve své době velmi oblíbenou re-
stauraci U Lišky Bystroušky a mnoho dal-
ších. V Bílovicích také začínalo podnikání 

manželů Buchtelových (BUBI). První ob-
chod měli na rohu Cyrilské a Komenské-
ho, pak v místě dnešní pošty a vedle toho 
výroba lahůdek v budově mateřské školy 
na ulici S. K. Neumanna (dnes je tam zubař 
MUDr. Bártek). Poté firma BUBI přesídlila 
trvale do Brna.

Všichni ti, kteří se pustili do podnikání, 
mnohdy na úkor rodinného života, vybrali 
rodinné úspory a rozhodli se pracovat od 
rána do večera, si zasluhují naši úctu. Svým 
podnikáním tak doplnili to, co v obci chy-
bělo. Jak říkal tehdy hlavní ekonom tohoto 
státu Václav Klaus: našli mezeru na trhu. 
Bohužel dnes je právě různé Kauflandy, 
Billy, Hornbachy či Alzy naopak z tohoto 
trhu vytlačily.

CO JSME OD SAMETOVÉ  
REVOLUCE ZTRATILI A CO NÁM  
NENÁVRATNĚ ZMIZELO.

Jsou to pracovní příležitosti. V samot-
né obci to bylo několik stovek pracovních 
míst. Ve mlýně, v „mramorce“, „parketár-
ně“, Moravské ústředně či v Drukově. To 
všechno zaniklo, nepočítaje nedaleké 
podniky v Blansku, Adamově a Brně, kde 
všude pracovaly tisíce lidí. Nejde ale jen 
o počet pracovních míst, ale také o zaniklá 
řemesla, rukodělné znalosti. Jejich ztráta 
je, zdá se, nenahraditelná.

Závěrem mi dovolte podívat se s  vě-
domím dvaatřicetileté minulosti od roku 
1989 do budoucnosti obce svýma očima. 
Očima člověka, který v Bílovicích nebyd-
lí, ale je s nimi 22 let pracovně i v osobní 
rovině svázán. Dříve se hodně používala 
při anonci filmů věta, že film nastavuje 
zrcadlo. Pokusím se vám v pár větách po-
dobné zrcadlo nastavit a říct, jaké v něm 
vidím Bílovice.

Od roku 1989 prošly Bílovice neuvěři-
telnou proměnou. Proměnou, kterou si vy, 
rodáci, mnohdy ani neuvědomujete. Jednu 
změnu ale považuji za zásadní. Je to nový 
střed obce.

S  jeho vybudováním nevznikly jen dů-
stojné budovy úřadu, pošty či knihovny. 
Vzniklo hlavně místo pro setkávání se 
třeba při sousedských slavnostech, letním 
kině, rozsvěcování vánočního stromu, pra-
videlných farmářských trzích nebo prostě 
jen tak pro posezení a poklábosení. Nové 

Areál bývalého mlýna. Foto Tomáš Kislinger
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Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Slav-
nostní otevření proběhlo 26. 10. 2021 
a věnuje se mu samostatný příspěvek na 
straně 19 tohoto zpravodaje.

MODERNIZACE BUDOVY  
ZŠ BÍLOVICE NAD SVITAVOU

V dohledné době budou zahájeny práce 
na budově základní školy. Na tento projekt 
v celkové částce 11 .476 .850 Kč byla zís-
kána Národní dotace od Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. Dotace činí 70 %. Zbytek 
uhradí obec. Půjde o celkovou rekonstrukci 

střechy na „staré“ části budovy školy 
(mimo části budovy, která původně slou-
žila obecnímu úřadu) – při níž dojde také 
k rekonstrukci volného půdního prostoru, 
kde vzniknou skladovací místnosti a soci-
ální zařízení pro učitele. Součástí projektu 
je dále zateplení severní strany budovy 
školy a štítu na straně orientované k ná-
draží. Proběhne i výměna všech oken, která 
ještě nebyla vyměněna, včetně oken jídel-
ny a tělocvičny. Nově zřízeno nebo vymě-
něno bude tedy také cca 30 podkrovních 
oken. V budoucnu jsou očekávány úspo-
ry energie. Dodavatel, firma HV stavby 

prostory a jejich propojení se starým sá-
lem a obecní zahrádkou mají pro Bílovice 
obrovský potenciál rozvoje občanské spo-
lečnosti – potkávání se třeba jako již dnes 
při tanečních pro dospělé, přednáškách 
pořádaných paní knihovnicí či při filmových 
nebo divadelních představeních. Aktuální 
již skoro dvouletá covidová doba vše po-
někud omezila, ale jsem přesvědčen, že se 
již brzy vše obnoví a rozšíří v ještě větším 
rozsahu. Možnosti pro ně Bílovice nabízí.

Co je ale nejdůležitější? To jsou lidé 
Bílovic! Žije zde plno šikovných lidí se 
spoustou nápadů, pro které jsou schop-
ni v tom dobrém pobláznit ostatní a pak 

udělat skvělé věci. Jako je třeba ten pán, 
který letos na jaře na FB vyzval další a šli 
vysbírat příkopy od odpadků do Obřan. 
Nebo letošní skoro stovka z vás, kteří na 
jaře uklízeli břehy Svitavy. Jsem nadše-
ný, že vám není jedno, jak Bílovice vypa-
dají, jak se zde žije a jste pro to ochotni 
něco udělat, nejen kritizovat třeba právě 
na FB. Vysazen byl obecní sad na Betlé-
mě. Vysázeli jste cibule narcisů a tulipá-
nů u řeky či u hřbitova. Nádherně letos 
vykvetla křižovatka u tunýlku u nádraží. 
V létě se v hospůdce na ostrůvku zpívá. 
Lidé se jen domluví a život v Bílovicích si 
zpříjemní. Úžasné!

Znovu se tak vracím k  úvodu článku, 
k tématu genius loci Bílovic. To, že Bílovice 
svého ducha mají, je neoddiskutovatelné. 
Za první republiky jej do obce přinášeli lidé 
z Brna. Dnes tím duchem Bílovic jsou lidé, 
kteří zde bydlí, pracují, vychovávají děti, 
baví se a hlavně žijí. A to, že Bílovice jsou 
den ode dne krásnější, je další veliké plus. 
Velký dík vám.

NAPSAL PAVEL KOVÁČ 

Veliké poděkování za zásadní vklad 
a  podíl na tomto textu patří Martinu 
Vozkovi

Budova základní školy, foto archiv školy

Vážení čtenáři, naše obec je velmi činoro-
dá a má spoustu projektů, na kterých pra-
cuje a které se vám budeme snažit přiblížit. 
Některých projektů jsme se dotkli již v mi-
nulém čísle zpravodaje, který byl zaměřen 
převážně na dopravní obslužnost, a nyní 
se vynasnažíme vám předat informace od 
pana starosty Miroslava Boháčka i k ostat-
ním, jistě neméně důležitým projektům.

Naším cílem je pravidelně vás informo-
vat o všech současných a případně i při-
pravovaných projektech. I proto v brzké 
době vznikne tabulka s  přehledem pro-
jektů na webových stránkách obce, pod 
záložkou Projekty, kde bude uveden např. 
název projektu, investor, dodavatel, cena, 
dotace, termín dokončení, případně foto-
grafie apod. Tato tabulka se bude průběž-
ně aktualizovat cca 1× za měsíc. Současně 
s touto aktivitou se chceme tématu pro-
jektů a  důležitého dění v  obci věnovat 
i  v  naší televizi, která by vám mohla již 
brzy v pravidelných časových intervalech 
přinášet informace od pana starosty.

ROZHLEDNA U LIDUŠKY
Investorem tohoto projektu je Dobro-

volný svazek obcí Časnýř, jehož je naše 
obec členem, a  zhotovitelem pak firma 
Teplotechna Ostrava a.s. Cena stavby 
je 5 .658 .045 Kč, kde 50 % činila dotace 

AKTUÁLNÍ PROJEKTY NAŠÍ OBCE
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a práce s.r.o. již brzy začne s přípravnými 
pracemi. Veškeré práce by měly skončit 
v srpnu 2022. Na chod školy by neměla 
mít rekonstrukce zásadní vliv.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V říjnu 2021 byl úspěšně uzavřen pro-

jekt vybudování multifunkčního hřiště 
v nádvoří základní školy. Otevřeno 26. 10. 
2021. Celkové náklady této investiční 
akce činily 7 .956 .939,43 Kč, přičemž 
finanční podpora z prostředků Minister-
stva pro místní rozvoj pokryla výdaje ve 
výši 60 %, tedy 4.438.751 Kč, a zbývající 
část byla hrazena z rozpočtu obce. Celý 

projekt byl realizován v tomto roce. Zho-
tovitelem byla společnost SWIETELSKY 
stavební s.r.o. Poděkování patří i  firmě 
Truvia za TDI a BOZP.

Nově tak děti mohou využívat k těles-
né výchově a sportu hřiště hned u školy 
s moderním polyuretanovým povrchem. 
Celý prostor nádvoří školy je nově vy-
dlážděný a zajišťuje tak bezpečný pohyb 
osob. Velké hřiště je obehnané metrovým 
dřevěným plotem, na který navazují sítě 
do výše cca 4 metrů. Tím je zajištěna 
jak bezpečnost provozování hřiště, tak 
současně nedochází k odlétávání balonů 
a  míčků mimo hřiště. Podle potřeby se 

dá hřiště využít buď jako jedno fotbalo-
vé hřiště, nebo dvě hřiště pro volejbal či 
nohejbal, ale i další sportovní hry.

V rohové části školního nádvoří je na-
víc menší hřiště s  vybavením pro malé 
děti prvního stupně (skluzavka, pískoviště 
apod.), které je obehnané laťkovým plo-
tem. I toto hřiště malé děti určitě ocení.

Součástí projektu bylo vybudování re-
tenční nádrže zadržující dešťovou vodu, 
která se bude využívat na zavlažování 
zeleně. Nově bude ještě osazeno okolí 
chodníků trávníkem. Za provozování hřiště 
je zodpovědná škola a v současné době 
není možné hřiště využít pro veřejnost, je 
určeno pouze pro žáky ZŠ.

Pro děti školního věku je sport venku 
velmi důležitý. Pohybem a cvičením venku 
mohou děti jednak čerpat vitamín D, který 
je nejen nezbytný pro zdraví jejich kostí, 
ale také pomáhá okysličovat mozek, čímž 
dochází ke zbystření mozkových funkcí, 
snížení stresu, a tedy ke zlepšení nálady 
apod. Sluneční záření také dokáže změ-
nit hladiny oxidu dusnatého v  pokožce 
a v krvi, a tím snížit krevní tlak. Cvičením 
venku během celého roku se také děti 
otužují a udržují fyzicky fit, což zlepšuje 
i  jejich imunitu, houževnatost a sebevě-
domí. Sportem ku zdraví a ať vám hřiště 
dobře slouží!

ZAVEDENÍ DOOR-TO-DOOR SYSTÉMU 
SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU – ANEB 
3 POPELNICE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD  
KE KAŽDÉMU DOMU

Tento společný projekt Dobrovolného 
svazku obcí Šlapanicko řeší zavedení door-
-to-door systému svozu tříděných odpa-
dů. Projekt v celkové částce 4,6 mil . Kč je 
hrazen z 85 % dotací ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR, tedy částkou 3,5 mil. 
korun, a 1 mil. Kč půjde z rozpočtu obce.

Cílem tohoto projektu je zajištění 
třídění odpadu, jako jsou plast, papír 
a bioodpad.

Systém nového svozu odpadů bude za-
hájen od 1. dubna 2022 a bude předem 
každému do schránky doručen letáček 
s  instrukcemi, jak odpady třídit, včetně 
termínů, kdy bude docházet ke svozu. 
Začátkem roku 2022 bude uspořádána 
v  obecním sále přednáška o  zavedení 
systému door-to-door. My vám nyní při-
nášíme jen stručné a  obecné informace 
k třídění odpadů.

Třídit odpad je velmi důležité a smyslu-
plné. Zaprvé je to ekologické a kdo třídí 
odpady, přispívá k ochraně životního pro-
středí, šetří energii a suroviny. Méně odpa-
du se ukládá na skládky, vytříděné odpady 
se recyklují, tedy znovu zpracují na tzv. 
druhotnou surovinu. Zadruhé se třídění 
svým způsobem i vyplatí, protože směsný 
komunální odpad (netříděný, z černých po-
pelnic) se vyváží do spaloven či na sklád-
ky, za svoz odpadu platí obec. Naopak za 
tříděný odpad obec určité množství peněz 
dostává. Na likvidaci odpadů přispívají 
občané poplatky. Jejich výše se stanovuje 
podle nákladů na netříděný odpad. Pokud 
lidé poctivě třídí, obec ušetří a může even-
tuálně i snižovat poplatky.

OPRAVA ULICE HUSOVA
Ulice Husova v její části od zatáčky po 

mostek byla v dubnu 2021 zrekonstruová-
na. Zhotovitelem byla firma BS-IMEX s.r.o. 
Položena byla nová dlažba. Celková částka 
projektu činila 3 .133 .900 Kč a byla plně 
uhrazena z nákladů obce. O tomto pro-
jektu jsme vás již informovali v minulém 
čísle zpravodaje.

Nicméně protože i po rekonstrukci této 
ulice zde docházelo k záplavám při dešti 
a voda vyvěrala jako gejzír z kanalizace 

Nové hřiště školy, foto Petr Šafařík
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ven, byla na popud obce provedena 
odborná sonda kanalizace, při níž bylo 
kamerou zjištěno, že izolace kanalizace 
nebyla na svém místě a bránila průtoku 
vody. Toto bylo odstraněno a předpoklá-
dá se, že problém se již nevyskytne. Od 
té doby však nebyla větší průtrž mračen, 
a  tudíž se stále neví, jestli provedená 
úprava zabrala. Doufejme, že ano.

OVOCNÝ SAD NA ULICI HAVLÍČKOVA
Málokdo ví, že obec se zasloužila o to, 

že firma Ing. Šoupala, Zahrada Bílovi-
ce v  listopadu roku 2020 vysadila nad 
ulicí Havlíčkova ovocný sad v  hodnotě 
128 .549 Kč. Veškeré náklady pokryla do-
tace ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR. Tento sad se rozkládá na obecních 
pozemcích 902/5 a 902/3. Vysazeny byly 
ovocné stromky jako např. švestky, hrušky 
atd. O sad se stará obec.

Někdo může říct: „To mi není v ničem ku 
prospěchu“, ale opak je pravdou. Nejen 
lesy, ale i stromy rostoucí mimo les plní 
v krajině mnoho důležitých funkcí. Jednou 
z nich je jistě estetický dojem, dále koře-
nový systém stromů zabraňuje případné 
erozi půdy, ale tou další neméně důleži-
tou funkcí, na kterou se často zapomíná, 
je poskytování útočiště pro řadu druhů 
ptactva a hmyzu. Každý strom, dokonce 
i mrtvý strom, nebo pařez, může hostit ši-
rokou paletu zajímavých, vzácných nebo 
zákonem chráněných druhů. Čím je strom 
pak starší, tím různorodějším stanovištěm 
pro různé organismy se stává, a i jediná 
dutina, která zpravidla nijak nenarušu-
je stabilitu stromu, může být domovem 
mnoha nenápadných obyvatel, jako jsou 
brouci, mravenci či jiný blanokřídlý hmyz. 
Na důležitost hmyzu v  našem životě 
jsme vás upozorňovali již v minulém čísle 
Zpravodaje. Další, jistě neméně důleži-
tou funkcí, kterou tento sad jednou bude 
bezpochyby plnit, by mohla být možnost 
sběru ovoce občany Bílovic. A řekněte, kdo 
z vás by neměl chuť na kynutý koláč, velký 
jako kolo od vozu a plný třešní, švestek, 
jablek, hrušek?

PARKOVIŠTĚ PARK & RIDE
Velkým projektem tohoto roku je 

bezpochyby i  projekt výstavby nového 

záchytného parkoviště typu P+R (Park 
&Ride) v  blízkosti vlakového nádraží. 
O  tomto projektu jsme vás informova-

li v minulém čísle. Zhotovitelem je firma 
Komfort a.s. Celkové výdaje projektu jsou 
16 .308 .054,96 Kč, z toho dotace ve výši 
85 % ITI (Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR), 5 % Národní dotace (Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR) a 10 % statutární město 
Brno. Parkoviště bylo slavnostně otevře-
no 30. listopadu a nyní je plně v provozu.

HŘIŠTĚ NA VODÁRENSKÉ
Staré dětské hřiště na ulici Vodárenská 

dosloužilo. Bylo doslova v havarijním sta-
vu. Proto obec letos rozhodla o zbudování 
zcela nového hřiště, které uhradila v plné 
výši. Celkové náklady činily 485 .000 Kč. 
Dodavatelem hracích prvků byla firma 
Acer s.r.o.

Dřevěné hrací prvky z akátového dřeva 
obsahují spojovací lanové prvky a  jsou 
určeny především pro děti předškolního 
a  školního věku. Na hřišti najdete také 
houpací relaxační sítě, které jsou vhodné 
pro všechny věkové kategorie, stejně jako 
dřevěná odpočívací lavice s výhledem do 
okolí. Velkou výhodou tohoto hřiště je 

bezpochyby to, že je v klidné části obce. 
Přesto, že jsou hřiště certifikovaná a bez-
pečná, prosíme rodiče, aby na všech dět-

ských hřištích dohlíželi na bezpečnost 
svých dětí a nenechávali je bez dozoru.

KŘIŽOVATKA NA POLANKU,  
ULICE NAD TRATÍ

V  měsíci říjnu začala firma EDG rušit 
současnou trafostanici a ukládat optické 
sítě do země. Obec tedy využila činnosti 
této firmy ke změně usazení sloupů ve-
řejného osvětlení tak, aby sloupy neby-
ly uprostřed chodníku. Obec tak vymě-
ní a  přemístí mimo chodník stávajících 
12 sloupů osvětlení za nové, za celkovou 
cenu 737 .075 Kč. Dokončení se předpo-
kládá v měsíci prosinci 2021. Firma EDG 
využila volného prostranství před obecní 
hospodou a složila zde své stavební ma-
teriály. Věříme, že dokončení jejich prací 
proběhne v termínu a obyvatele Polanky 
prosíme o trpělivost a dodržování bezpeč-
nosti v úseku dopravního omezení.

REKONSTRUKCE ULICE PODĚBRADOVA
Tento projekt patří mezi ty, které se 

teprve připravují . Ulice Poděbradova je 

Dětské hřiště na konci ulice  
Vodárenská, foto Petr Šafařík
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v současné době prašná ulice, která není 
nijak odvodněna a zpevněna. Obec se proto 
snaží zajistit vyprojektování a získání dotace 
na její celkovou rekonstrukci. Pokud se vše 
podaří, dojde k položení zámkové dlažby 
včetně vsakovacích kostek na parkovacích 
místech. Probíhají také jednání s vodárnami 
a kanalizacemi ohledně umístění splaškové 
a dešťové kanalizace. Těšíme se a věříme, že 
projekt bude v budoucnu realizován.

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU 
NA ULICI HAVLÍČKOVA

Tento projekt patří také mezi ty, které 
se teprve připravují. V ulici Havlíčkové se 
plánuje rekonstrukce chodníku v celé jeho 
délce. Obec se v současné době snaží 
o získání dotace na tuto akci . Projekt je 
předán k vyjádření o uložení inženýrských 
sítí a do konce roku 2022 by měla být pří-
prava tohoto projektu hotová. Realizace 
by pak měla proběhnout v roce 2023.

POLANKA MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Tento projekt patří mezi projekty, jejichž 

realizace je již připravena. Staré, už nevy-
hovující hřiště bylo v průběhu tohoto roku 
demontováno a v době vegetačního klidu 
proběhne vykácení ořechu, který se na 
tomto hřišti nachází. Bohužel nevyhovuje 
jeho poloha a musí být skácen. Nové hřiště 
bude určeno pro děti školního věku. Povrch 
tohoto hřiště nebude už pískový ani trav-
natý, ale moderní polyuretanový. Projekt 
není podpořen dotací. Celou částku ve výši 
2 .041 .600 Kč zafinancuje obec. Zhotovi-
telem hřiště bude firma MAŠA – STAVBY 
s.r.o. S pracemi by se mělo začít v měsíci 
březnu 2022 a dokončení a předání k uží-
vání se předpokládá v červenci téhož roku.

VYBUDOVÁNÍ AREÁLU PUMPTRACK 
NA ULICI SOBĚŠICKÁ

Tento projekt je také ve fázi finálních 
příprav. Hřiště mělo být hotové dokonce 
již letos, ale dvakrát z toho bohužel sešlo. 
Nejnověji kvůli překročení cenového limitu 
vysoutěžené firmy, která se nedokázala 
vtěsnat do rozpočtu. Toto hřiště je nic-
méně již vyprojektované a obec v sou-
časné době bude žádat o novou dotaci 
Ministerstvo pro místní rozvoj, z důvodu 

navýšení cen, a  teprve pokud bude při-
klepnuta nová dotace, tak dojde k nové-
mu vysoutěžení dodavatele a k samotné 
realizaci. Předpokládá se realizace v roce 
2022. Co je vlastně pumptrackové hřiště 
neboli pumptracková dráha? Pumptrack 
je sportoviště pro cyklisty všech věkových 
kategorií. Pro zábavu a učení se jízdě na 
kole, kolečkových bruslích, skateboardech, 
koloběžkách apod. „Cyklo“ dráha je nesmír-
ně moderní a umožňuje skvělou zábavu. Je 
vytvořena tak, aby byla maximálně bezpeč-
ná. Přesto se doporučuje helma jako pro 
jízdu na silnici. Pumptracky jsou dodávány 
v takzvaných modulech, které mohou být 
rychle a snadno instalovány prakticky na 
každém rovném povrchu. Jsou pro každé-
ho cyklistu tréninkem, výzvou nebo dobrou 
zábavou. V projektu našeho Pumptracku je 
zakomponováno i dětské hřiště a posezení 
ve formě laviček. Toto hřiště bude možné 
využívat celoročně.

HASIČSKÁ ZBROJNICE
O  nutnosti zbudování nové hasičské 

zbrojnice se hovoří v Bílovicích již dlouhou 
dobu, i v minulém čísle byla zmíněna na as-
poň pěti místech (ve slově pana starosty, 
v zápisech z jednání i jinde). Nová hasič-
ka by měla stát na plácku naproti Obec-
ní hospody. Starou budovu, která v těch 
místech stávala, hasiči v  rámci “akce Z” 
víceméně sami zbourali, zajistili lidskou 
sílu i techniku a ušetřili tak nemalé pro-
středky za demolici. V tuto chvíli probíhají 
jednání o projektu a ceně, protože tento 
projekt byl velmi vážně zasažen součas-
ným zvýšením cen ve stavebním oboru.

O  následujících projektech jsme psali 
v  minulém čísle zpravodaje 3/2021. Vě-
říme, že projekty byly popsány více než 
detailně, proto už jen krátce.

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY  
PŘES ŘEKU SVITAVU

Příští rok bude probíhat výměna 
lávky přes řeku Svitavu. Celý projekt je 
schválený a připravený k realizaci na jaře 
roku 2021. Investice se předpokládá do 
celkové výše 13 .681 .399,74 Kč, z dotač-
ního titulu 10.429.584,89 Kč a neuznatelné 
výdaje ve výši 2.092.972,08 Kč. Bohužel, 

v průběhu výměny bude možné přecházet 
řeku pouze po mostě u Sokolovny. Ve chvíli 
psaní tohoto článku probíhalo zrovna vý-
běrové řízení na zhotovitele.

ZPEVNĚNÍ ČÁSTI ULICE SOBĚŠICKÁ
Projekt ulice Soběšické odstraňuje mimo 

jiné problémy s napojením asfaltové silnice 
na polní cestu k Panské Líše – svod vody 
při deštích. Připomeneme, že cena byla 
vysoutěžena na 1 .491 .903,90 Kč bez DPH. 
V době psaní tohoto článku práce ještě 
nebyly hotové. Udělejte si ale výlet tím 
směrem, případně až na Panskou Líchu 
a podívejte se na stav sami, třeba bude-
te překvapeni.

CYKLOSTEZKA
Cyklisté zajisté zaznamenali opětovné 

omezení provozu na cyklostezce do Brna, 
kde pokračovaly práce, které byly kvůli 
prázdninám a zvýšenému pohybu cyklis-
tů přerušeny. Dne 25. 11. pak byla sanace 
skalního masivu na řekou Svitavou ukon-
čena a cyklostezka je opět plně v provozu.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ NA ULICI HUSOVA
V  roce 2019 obec realizovala projekt 

sociálního bydlení v  celkové hodnotě 
17 .154 .696,80 Kč s DPH s dotací 8,5 mil. 
od MMR ČR, jehož projektantem byl ateli-
ér Čtyřstěn architekti v.o.s. a zhotovitelem 
firma AQUA-GAS, s.r.o. Na místě bývalého 
Klubu důchodců vyrostlo 6 bytových jed-
notek o celkové užitné ploše 403 m2. S re-
spektem k charakteru lokality má objekt 
sedlové střechy, tvar, který se vyskytuje 
všude v  okolí. Drobnějšího měřítka bylo 
dosaženo otočením jednotlivých domů 
štíty do ulice. To jednak umožnilo dostat 
střešními okny slunce do zadních, horních 
místností a tím zajistit nutné proslunění 
bytů a zároveň dalo celému souboru dy-
namiku a přívětivý charakter. Za zmínku 
také stojí i to, že stavba získala v soutěži 
Stavba Jihomoravského kraje 2020 třetí 
místo v kategorii Bytové stavby.

ZPRACOVALI: KARLA HRABALOVÁ,  
PETR ŠAFAŘÍK, JANA SKLÁDANKOVÁ 

Více informace o těchto a dalších pro-
jektech jsou k dispozici na internetové 
stránce projekty .bilovicens .cz
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Mikroregion Časnýř nejenže v letošním 
roce oslavil výročí 20 let svého založení, 
ale dokončil a veřejnosti předal stavbu 
rozhledny nad Bílovicemi nad Svitavou. 
V rámci Jihomoravského kraje jde o pa-
desátou rozhlednu v kraji.

Rozhledna má kovovou konstrukci, za-
jišťující dlouhou životnost. Je více než 
devětadvacet metrů vysoká, podlaha vy-
hlídkové věže je 26 m vysoko nad zemí. 
Ke zdolání železné konstrukce s dřevě-
nými prvky lidé vyšlápnou sedm pater se 
sto třicet jedním schodem. Návštěvníko-
vi se nahoře naskytne krásný výhled na 
obec Bílovice nad Svitavou a její okolní 
lesy s většinou členských obcí mikroregi-
onu a taky výhled na Brno až po horizont 
s Kohoutovickým vodojemem.

Záměr postavit rozhlednu se datuje od 
roku 2000 a  vzešel ze strany Školního 
lesního podniku Křtiny, MENDELU, v čele 
s  tehdejším ředitelem Ing. Jaroslavem 
Martínkem. Vzpomínám si, že na rozhled-
nu byl tehdy vyhotoven i model dřevěné 

stavby, který se však lišil od nynější podo-
by. Ale tehdy nebyla na takovouto stavbu 
ta správná dotace, financování bylo nejis-
té. A tak záměr na dlouhou dobu usnul. 
Myšlenku stavby oprášila až v roce 2018 
Komise pro regionální rozvoj při obci Bí-
lovice nad Svitavou, se svým předsedou 
Josefem Zavadilem, který si dřívější záměr 
stavby rozhledny pamatoval. V loňském 
roce dosáhl mikroregion Časnýř pro stav-
bu za 6 milionů Kč na téměř třímilionovou 
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj 
a ostatní prostředky dodaly členské obce, 
především však obec Bílovice nad Svita-
vou. Podíleli se i drobní sponzoři formou 
odkupu jednotlivých schodů. I nyní je ješ-
tě možné si schod tzv. odkoupit a mít na 
něm pamětní tabulku.

V  roce 2021 byla stavba trvající šest 
měsíců dokončena a v konci října předána 
veřejnosti. Stavbu projektoval Ing. Martin 
Novák a výstavbu provedla TEPLOTECH-
NA Ostrava a.s. Pozemek, na kterém roz-
hledna stojí, poskytl mikroregionu vlastník 
pozemku, Mendelova univerzita v Brně, 
bezplatně na 50 roků.

Místo, kde stojí rozhledna, se jmenuje 
Na Vyhlídce, ale z důvodu běžnosti ta-
kovéhoto pojmenování, bylo rozhledně 
vybráno jméno U Lidušky. To proto, že 
se při cestě k rozhledně nachází Liduš-
čin památník. Zde byla v předvánočním 
čase v roce 1919 nalezena Rudolfem Těs-
nohlídkem a jeho přáteli opuštěná malá 
holčička. Po záchraně děvčátka vznikla 

tradice vánočních stromů republiky se 
sbírkou na pomoc dětem bez domova 
a byl dán impulz k budování dětského 
domova Dagmar.

K rozhledně se dostanete ze tří stran. 
Jednak od Sokolovny z Bílovic nad Svi-
tavou cyklostezkou č. 5005 po Červené 
cestě kolem hájenky Lišky Bystroušky 
a po 900 m u jezírka odbočíte doprava 
přes dřevěný most na Liduščinu cestu. 
Pak stále mírně stoupáte asi 1,5 km až 
k rozhledně. Jiná cesta vede po cyklos-
tezce č. 5134 z Brna od Velké Klajdovky, 
kdy po 2 km odbočíte vlevo dolů na lesní 
Červenou cestu. Pak na rozcestí asi 300 m 
za Reslovou hájenkou pokračujete kolem 
kříže Jiřího Lišky přímo a téměř bez stou-
pání asi 1,5 km k rozhledně po lesní cestě. 
Nebo můžete využít neznačenou lesní 
cestu se strmějším stoupáním z  místa 
pod Obřanským hradem, od cyklostezky 
č. 5 vedoucí mezi Bílovicemi nad Svitavou 
a Brnem-Obřany (od konečné tramvaje, 
po ulici Babická a dále po cyklostezce 
č. 5 k odbočce pod Obřanským hradem). 
Turistické značení však již připravujeme.

Vlastníkem rozhledny je dobrovolný 
svazek obcí Časnýř, který zajišťuje její 
provoz a údržbu. Na rozhlednu je volný 
přístup po celý rok, vyjma období s ná-
mrazou, či sněhem na schodech a zákaz 
vstupu je i  za bouřky a  silného větru. 
Doporučuji tento turistický cíl navštívit.

VLADIMÍR KALIVODA, PŘEDSEDA  
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ČASNÝŘ 

ROZHLEDNA U LIDUŠKY

Foto Pavel Kováč

Pohled na Bílovice z rozhledny,  
listopad 2021, foto Pavel Kováč
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Nad řekou Svitavou na vyvýšeném místě 
ve stráni se tyčí bílovický kostel sv. Cyri-
la a Metoděje. Točící se silnice umožňuje 
okolo projíždějícím prohlédnout si chrám 
hned z několika stran. I pohled z jedoucího 
vlaku zanechává v cestujících vzpomínku 
na malebný kostelík s  glazovanou stře-
chou a střídajícími se pásy kamene a cihel.

Doba covidová nás naučila nechávat 
kostel celý den otevřený. Nezavíráme ho 
ani nyní. Mnoho domácích i  náhodných 
návštěvníků, či okolo projíždějících cyk-
listů si najde cestu dovnitř. Vstupme i my 

a nahlédněme, jakých změn kostel v po-
sledních pěti letech doznal.

Podobně jako rodiče, kteří přináší dítě 
ke křtu a stojí na prahu kostela, dokud pro 
ně kněz nepřijde, začněme i my u hlavního 
vstupu do kostela. Přivítají nás zde nové 
vchodové dveře. Myšlenka na jejich poří-
zení se zrodila v roce 2017. Hledali jsme 
způsob, jak ztvárnit odkaz patronů naše-
ho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Jejich 
podobu neznáme. Co se však dochovalo 
do dnešních dnů, je podoba písma vytvo-
řeného sv. Cyrilem. Na hlavním vchodu 
jsme proto vyobrazili hlaholskou abecedu 
rekonstruovanou podle nejstarší docho-
vané literární památky českého národa 
(tzv. Kyjevských listů). Začíná písmenem 
A, které má tvar kříže. Náš kostel je dost 
možná jediný, který celou hlaholskou abe-
cedu zobrazuje. Chceme tak poukázat 
na samotnou podstatu cyrilometodějské 
mise, kterou je SLOVO v  jeho nábožen-
ském i kulturním významu.

Ostatní kostelní dveře nesou staro-
slověnské nápisy v hlaholici. Na bočních 
dveřích jsou uvedena jména soluňských 
bratří, kteří osvítili slovanské národy hlá-
saným Slovem: „Sv. Cyril“ a „Sv. Metoděj“. 
Boční vchod pak nese nápis „Na počátku 
bylo Slovo“, což je první věta Evangelia sv. 
Jana a také zřejmě vůbec první věta, která 
byla ve slovanském jazyce zaznamenána. 
A nakonec na dveřích do sakristie je na-
psáno „Slyšte slovo“. Jedná se o úryvek 
z Proglasu, originálního staroslověnského 
textu napsaného sv. Cyrilem, který tvoří 
předmluvu k Evangeliím.

Nové kostelní dveře požehnal Meto-
dějův nástupce na arcibiskupském stolci, 
moravský metropolita Jan Graubner v roce 
2019, kdy jsme slavili 1150 let od smrti sva-
tého Cyrila, který s pomocí svého bratra 
Metoděje vytvořil ohromné dílo, z něhož 
čerpáme i my dnes.

Kované kliky našich dveří nám připomí-
nají oba slovanské věrozvěsty, kteří nám 
otvírají dveře k „poznání věcí Božích i lid-
ských“. Račte tedy vstoupit!

Náš pohled padne nejdříve do presbytá-
ře zalitého světlem pronikajícím skrz nové 
kubistické vitráže. Jejich návrh vypracoval 
bílovický malíř Bohumír Matal na přelomu 
60. a  70. let. Pozoruhodné je přátelství 
tehdejšího faráře Vojtěcha Hebelky a ma-
líře Matala, který byl vyznáním evangelík. 
Díky tomu vznikl ojedinělý návrh vitráží od 
evangelíka pro katolický kostel.

Otázkou zůstává, proč se Matalovy návr-
hy nerealizovaly již tenkrát. Snad se nedo-
stávalo peněz nebo byl návrh považován 
za příliš moderní. Barevnost Matalových 
vitráží neladila s tehdejší pochmurnou do-
bou totality. Vitráže tak upadly v zapomně-
ní a teprve při rekonstrukci kostela v roce 
2005, kdy byl přebírán farní archiv složka 
po složce, spatřily znovu světlo světa.

Stará kostelní okna neměla rámy, skla 
samotná byla po válce přiložena k ostění 
a  zaomítána. Museli jsme tedy nejdříve 
nechat vyrobit okenní rámy a teprve ná-
sledně byly do okenních křídel vytvořeny 
vitráže. Nová okna, která byla opatřena 
izolačním sklem, vytvořil umělecký kovář 
Petr Cach. Návrhy Bohumíra Matala bylo 
po tak dlouhé době potřeba dopracovat. 
Tohoto úkolu se zhostila Kamila Dohnalo-
vá. Rozkreslila jednotlivé okenní tabule, 
objednala z Francie a Německa sklo a se 
synem Jakubem vitráže zhotovili.

Před dokončením vitráží v době covido-
vé pandemie, kdy byly omezeny bohosluž-
by, jsme zahájili úpravu interiéru kostela. 
Došlo k instalaci úsporného LED osvětlení. 
Nově se umístilo do středu kleneb, tak aby 
nenarušovalo klenebné křivky.

Značné proměny doznal i hlavní neogo-
tický oltář. Zadní stěna oltáře byla odstra-
něna, čímž vznikl průhled, který umožňuje 
pohled na spodní díly prostřední vitráže. 
Tato změna oltář odlehčila a provzdušnila, 
stal se více subtilní, podobně jako i  jiné 
neogotické oltáře. Zrekonstruoval se také 
boční oltář, kde jsme nově umístili sochu 
Madony s děťátkem.

Došlo také k chemickému očištění pís-
kovcových schodů oltáře a  presbytáře, 
které tak získaly původní vzhled. Nakonec 
přišli malíři a  vnitřek kostela se zaskvěl 
novými barvami laděnými k očekávaným 

BÍLOVICKÉHO KOSTELA
PROMĚNY
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vitrážím. Každý večer po práci jsme očis-
tili obětní stůl a v rozpracovaném kostele 
jsme slavili večerní mši svatou. Kdo nyní 
po delší době navštíví náš kostel, je zasko-
čen, jako by vstoupil do jiného chrámu. To 
všechno se podařilo díky finančním darům 
a velkému nasazení a nezištné pomoci bí-
lovických farníků. Na pořízení dveří a vit-
ráží významně přispěla také obec Bílovice 
nad Svitavou.

Nové abstraktní vitráže dodaly kos-
telu mystičtější atmosféru. Krása jejich 

pastelových barev uklidňuje a rozradost-
ňují lidskou duši. Ve dne prozařují prostor 
kostela a  v  noci skrze vnitřní osvětlení 
září ven.

Zatím byla vytvořena tři nová okna 
v chóru. V kostele ale ještě zbývá dalších 
šest oken, která před námi stojí jako vý-
zva. Po jejich výměně se nabízí možnost 
i je osadit vitrážemi, které by mohly nést 
buď ztvárnění „křížové cesty“, nebo cesty 
„Božího království“, nebo které by navazo-
valy na Matalova vyobrazení.

A máme i další vizi na výtvarné obohace-
ní naší obce, a sice vytvoření cyklu venkov-
ních moderních mozaik, které by vyprávěly 
příběhy z historie Bílovic (děvčátko Liduš-
ka, strom republiky, sv. Jan Nepomucký na 
plánované kapličce u splavu…).

Idea zraje v čase a možnostech, které 
nalézáme ve vzájemné spolupráci.

Přijměte pozvání do bílovického kostela 
svatých Cyrila a Metoděje, který je ote-
vřen každý den.

PAVEL LAZÁREK, FARÁŘ 

V úterý 26. 10. 2021 jsme zažili ve škole 
velkou slávu. Konečně se splnil sen něko-
lika generací ředitelů, učitelů a žáků, a to 
otevření nového multifunkčního hřiště ve 
školním dvoře.

Dovolím si začít malým okénkem do his-
torie. První nákresy školního hřiště byly již 
z roku 1913 za pana ředitele Tepery. V té 
době existovala pouze tzv. stará budova 
na ulici Komenského, a byla dokonce pou-
ze jednopatrová. Plány počítaly s vybudo-
váním dalšího patra, přístavbou měšťanské 
školy (II. stupeň) v místě dnešní školní jí-
delny a ve dvoře s výstavbou hřiště. Po-
vedlo se pouze přistavět další patro na 
staré budově. V podobném duchu se plá-
ny na výstavbu hřiště neustále posouvaly, 
měnily, až z nich úplně sešlo.

Velmi blízko bylo k  výstavbě školního 
hřiště ještě v 70. letech 20. století, kdy 
se plánovala výstavba velké budovy pro 
školní družinu v  místě dnešního domu 
s pečovatelskou službou. I z těchto zámě-
rů sešlo a na školní hřiště se muselo čekat 
dalších padesát let.

Před výstavbou nového hřiště musela 
být zbouraná budova, kterou v  posled-
ních letech využívala obecní údržba. Sa-
motné multifunkční hřiště má rozměry 
22 x 30 metrů. Na hřišti je možné hrát 
velké množství sportů, namátkou fotbal, 

volejbal, basketbal, florbal atd. Jako 
podklad byl použitý červený polyuretan 
(tartan) a kolem celého hřiště jsou 85 cm 
vysoké dřevěné mantinely. Hřiště je navíc 
zabezpečené čtyři metry vysokými sítěmi, 
aby míče nelétaly mimo hřiště.

V  době výuky se hřiště bude využí-
vat čistě pro potřeby školy a  o  dalším 
využití mimo výuku a  pro kroužky nyní 

diskutujeme. Na hřiště hned od uvedení 
do provozu začaly v odpoledních hodinách 
chodit děti, které hrají různé sportovní 
hry. My je rozhodně nemáme v  úmyslu 
vyhánět, protože jsme si vědomi toho, 
že v Bílovicích se jiné multifunkční hřiště 
prozatím nenachází. Užívání hřiště dětmi 
je samozřejmě podmíněno dodržováním 
nastavených pravidel.

Upřímně jsem velmi rád, že se výstavba 
hřiště letos povedla. Nemalý dík patří panu 
starostovi, který tento záměr od začátku 
podporoval, a obec se na výstavbě podí-
lela také spoluúčastí v dotaci.

Věřím tomu, že nové hřiště bude sloužit 
minimálně několika generacím žáků školy.

LIBOR ŽANDA 

ŠKOLA MÁ NOVÉ
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Otevření hřiště, říjen 2021, archiv školy



22

Atmosféra neboli klima školy je jedním 
z nejdůležitějších znaků kvality školního 
života. Pokud je o klima dlouhodobě dobře 
postaráno, nese své ovoce. V naší škole se 
na jeho budování podílí každý z nás, v čele 
s  panem ředitelem. Ten se, jako klíčová 
osoba, stará o  vztahy v  pedagogickém 
sboru, mezi učiteli a žáky a v neposlední 
řadě o  vztahy mezi školou a  veřejností, 
včetně rodičů. Aby se o panu řediteli mohli 
žáci i rodiče více dozvědět, dostali mož-
nost připravit si pro něj několik otázek.

Dále nesmíme zapomenout na širší ve-
dení školy, školní poradenské pracoviště, 
učitele, ostatní zaměstnance a samozřej-
mě žáky a jejich rodiče. Vzájemnou sna-
hou a podporou přispíváme k tomu, že se 
ve škole cítíme respektovaní, spokojení 
a v bezpečí.

Klima školy podporujeme také mnoha 
různými akcemi. Připomeňme si říjnový 
Pohádkový les, listopadový Halloween, 
otevření multifunkčního hřiště či nedávno 
konaný celoškolní projektový den “Řekni 
drogám ne”, zaměřený na prevenci riziko-
vého chování.

OTÁZKY NA PANA ŘEDITELE
(Otázky byly pokládány anonymně přes 

sociální sítě, odpovídal Mgr. Libor Žanda.)

Jak dlouho už jste ředitelem? Baví Vás to?
Ředitelem školy jsem od 1. 1. 2015. 

Práce mě stále baví, i když poslední dva 
roky jsou enormně psychicky vyčerpá-
vající. Současná „covid“ situace je velmi 
náročná pro všechny a vidím to na únavě 
žáků, učitelů a také zvyšující se agresivitě 
ve společnosti. I reakce rodičů jsou mnoh-
dy jiné než v době před „covidem“. Prostě 
už jsme z toho všichni unavení.

Podle čeho vybíráte zaměstnance?
Někdy se bohužel stává, že nemám 

z čeho vybírat, protože se přihlásí pouze 

jeden uchazeč. Pokud ale mohu vybírat 
z několika uchazečů, tak jsou důležité pe-
dagogické dovednosti, které si otestuji při 
ukázkové hodině, a neméně důležité pro 
mě je, jak se uchazeč projevuje při poho-
voru. Velmi také dám na vnitřní pocit, který 
mě málokdy zklame. Aby to neznělo ezo-
tericky, tak vnitřní pocit je v mém případě 
asi celkový dojem, který na mě uchazeč 
udělá (jak mluví, jak se chová, jak reaguje 
na dotazy, jestli je týmový hráč atd.).

Bude někdy ředitelské volno?
Vzhledem k tomu, že máme co dohá-

nět z loňského školního roku, tak momen-
tálně ředitelské volno neplánuji. Nějaká 
volna možná budou v červnu před koncem 
školního roku, protože ve škole bude pro-
bíhat rozsáhlá rekonstrukce (střecha, okna, 
fasáda). To ale takto dopředu nedokáži říct 
přesně, bude záležet na požadavcích firmy 
při rekonstrukci. Stavební firma je vysoutě-
žena, ale přesný harmonogram stavebních 
prací si teprve budeme stanovovat.

Kolikrát jste viděl Stranger Things?
(americký sci-fi hororový mysteriózní 

televizní seriál, pozn. redakce)
Předpokládám, že dotaz padl od něja-

kého loňského deváťáka, protože ti jsou 
jediní, kdo ví, že jsem seriál viděl. Horory 
obecně moc nemám rád, takže jsem to vi-
děl pouze jednou, protože jsem si myslel, 
že se jedná o sci-fi.

Jakou superschopnost chcete mít?
Toto je vtipná a  čistě hypotetická 

otázka. Kdyby ale existovala možnost, že 
můžu mít nějakou superschopnost, tak by 
to asi byla jedna z možností: nesmrtelnost, 
neviditelnost, schopnost létat.

Máte nějaký vzor?
Kdysi jsem měl sportovní vzor, 

basketbalistu Michaela Jordana, ale 

v současné době žádný vzor nemám. Kaž- 
dý jsme originál a snažím se ke každému 
takto přistupovat, i  sám k sobě. Myslím 
si, že sebepřijetí, tzn. přijmutí sebe sama, 
respektive být sám se sebou relativně spo-
kojený, je nesmírně důležité pro každého 
z nás. Vzor nás může pouze inspirovat, ale 
vše ostatní je již na nás.

Co nainstalovat do tříd webkameru tak, aby 
i nemocné děti mohly třeba přes MS Teams 

sledovat výuku?
V pokynech od ministerstva je psané, 

že škola je povinná zajistit distanční výuku 
v případě, že klesne ve třídě počet žáků 
z důvodu onemocnění covid-19 pod polo-
viční počet. V jiných případech se používá-
ní kamery vyhýbám, protože se s tím pojí 
spousta komplikací. Z ničeho nic se stává, 
že technika přestane fungovat tak, jak má, 
nebo nestíhá wifi a přenos se seká. V tako-
vých případech učitel tráví čas tím, že bojuje 
s technikou, a žáci, kteří jsou zrovna ve ško-
le na prezenční výuce, tímto velmi strádají. 
Nehledě na to, že by se muselo individuálně 
řešit také GDPR, protože vždy se najde ně-
kdo z řad rodičů, kdo s tímto řešením může 
mít problém, když to není povinně nařízené 
od státu (nejednalo by se v tomto případě 
o tzv. oprávněný zájem školy). Výuka, kdy 
část třídy se vzdělává distančně a část pre-
zenčně, se ukázala jako nejméně efektivní, 
protože žáci doma a žáci ve škole mají velmi 
rozdílné pracovní tempo.

Kdy se začne ve škole lépe vařit?
Jsem přesvědčený o tom, že se situa-

ce ustálila a jídlo nyní chutná velmi dobře. 
Zaměřujeme se na čerstvé suroviny a do-
statek ovoce a zeleniny.

VZKAZY PANU ŘEDITELI OD ŽÁKŮ
 » Nejlepší učitel matematiky:)
 » Jsem ráda, že naši školu repre-
zentujete zrovna Vy:)

 » Jste skvělý ředitel! Moc 
děkujeme!

 » Jste moc fajn.

TEREZA FRANZOVÁ  
(ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG),  

MONIKA KOLÁŘOVÁ  
(ŠKOLNÍ PSYCHOLOG) 

JAK SE STARÁME O ATMOSFÉRU

NAŠÍ ŠKOLY



BYSTROUŠKA SE OPĚT ROZLOUČILA

S VÁNOČNÍM STROMEM
Děti z  folklorního souboru Bystrouška 

při Základní škole Bílovice nad Svitavou 
opět zahájily svoji činnost v novém škol-
ním roce 2021/2022. Dva předcházející 
„covidové“ roky se nezpívalo, ani netan-
covalo a z těchto důvodů činnost souboru 
mírně stagnovala. Až letos se pustily děti 
znovu do práce společně i s novými členy. 
Zúčastnily se sousedských slavností svým 
tanečním vystoupením „Ševci“ v hale školy 
v sobotu 18. září.

S vánočním stromem pro Brno se již tra-
dičně loučily u Myslivny lišky Bystroušky. 
Pásmo písní o  lese, někdy doplněné ta-
nečním vystoupením, předvedly děti již 
po dvacáté druhé v řadě. Letošní slunečné 
počasí doprovázelo náš vánoční strom ta-
žený koňmi přes Klajdovku, Líšeň a Žideni-
ce až na náměstí Svobody v Brně.

Věřím, že situace pro folklorní soubory 
bude příznivější, aby se děti mohly společ-
ně setkávat nejen na zkouškách, ale i na 
vystoupeních, přehlídkách a soutěžích.

BOHUSLAVA HAMÁKOVÁ,  
VEDOUCÍ DFS BYSTROUŠKA 

Hlavním tématem tohoto 4. čísla 
zpravodaje roku 2021 jsou změny v Bí-
lovicích nad Svitavou od roku 1989. 
Pokud se mám zaměřit na předškolní 
vzdělávání u  nás, tak bych Vás ráda 
informovala o  tom, že dokončujeme 
prezentaci aktivit společně s  fotodo-
kumentací, kterou chceme zveřejnit 
na našich webových stránkách (www.
msbilovice.eu) v  průběhu letošního 
prosince. V  krátkých kapitolách Vám 
představíme cíle zdravé mateřské ško-
ly, na co se paní učitelky při výchově 
a vzdělávání chlapců a děvčat zamě-
řují, jak vzdělávají děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a  spolupracují 
s rodinou a další informace o naší činnos-
ti. Zajímat to bude nejen rodiče dochá-
zejících dětí, ale také ty, které se teprve 
chystají k zápisu na jaře 2022 do našeho 
předškolního zařízení.

V bílovické školce máme opět od tohoto 
školního roku šest plně obsazených tříd, 
ve kterých si hrají i vzdělávají děti od 3 do 
7 let. Jedná se tedy o věkově smíšené tří-
dy. Děti pracují na různých úrovních. Na-
prosto přirozeně je zde nastaveno vzájem-
né učení se jeden od druhého. Předškoláků 
máme celkem 49. Hlavní metodikou pro 
činnosti je Kurikulum podpory zdraví 

v mateřské škole. Důležitými podmínka-
mi pro rozvoj dětské osobnosti je paní 
učitelka podporující zdraví, zřizování 
věkově smíšených tříd, vytváření ryt-
mického řádu života a dne v mateřské 
škole, umožňování dětem tělesné po-
hody a volného pohybu během celého 
dne, připravování zdravé výživy ve škol-
ní kuchyni, umožňování dostatečně vel-
kého prostoru pro spontánní hry kluků 

CO PŘIPRAVUJEME 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
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DFS Bystrouška u vánočního stromu 20. listopadu 
2021, foto Dominik Polanský, Člověk a Víra



NOVÉ PRANOSTIKY KE SV. MARTINOVI

a holek ve třídách i na školní zahradě, 
připravování podnětného prostředí na 
řízené i  spontánní aktivity, vytváření 
bezpečného sociálního prostředí pro 
děti, snažení se o participativní a tý-
mové řízení předškolního zařízení, nava-
zování a rozvíjení partnerských vztahů 
s rodiči, spolupráce s dalšími partnery 
– například základní školou, pedagogic-
ko-psychologickou poradnou, speciálně 
pedagogickým centrem, logopedickou 
poradnou a dalšími.

Všichni zaměstnanci jsme při přípra-
vě tohoto nového školního roku doufali, 
že už snad nenastane nepříznivá epi-
demiologická situace a budeme moci 
uskutečnit plánované akce z  minula, 
ale také nové nápady a aktivity. Chce-
me dětem oživovat pobyt ve školce, 
aby byl pro ně místem veselých a pří-
jemných zážitků! Bohužel jsme museli 
opět zrušit několik divadelních a  hu-
debních představení, společnou be-
sedu pro rodiče z oblasti logopedické 
prevence, canisterapii s pejsky, cvičení 
dětí v malé tělocvičně místní základní 
školy. Doufáme, že se situace s nemoc-
nými dětmi i s dospělými lidmi uklidní 
a v jarním období tyto akce s chlapci 
a děvčaty splníme!

A CO SE PODAŘILO?
 » Chtěla bych touto cestou poděkovat 
paní Kučerové, která připravila pro 
naše děti zajímavý program v bílo-
vické knihovně.

 » Velký dík patří také logopedce paní 
Retkové, která provedla se souhlasem 
rodičů logopedickou depistáž u  dětí 
4–7 letých a poradila rodičům jak dál.

 » Pochvala patří i paní Košťálové za scree-
ningové vyšetření zraku dětí. Některé 
objednané děti se nemohly pro nemoc 
dostavit, ale vyšetření bude dokončeno 
v jarním období.

 » Pomáhají nám také tatínci a  dědové 
s opravami hraček, nosí různý výtvarný 

a pracovní materiál pro činnosti s je-
jich ratolestmi. Maminky a  babič-
ky spolupracují při narozeninových 
oslavách svých dítek ve třídě. Moc 
si toho vážíme a  doufáme v  další 
spolupráci.

 » Na počátku tohoto školního roku 
jsme začali s opravami starých po-
hybových prvků na naší školní zahra-
dě. Do budoucna je třeba z bezpeč-
nostních důvodů některé vyměnit za 
nové, což je dost finančně náročné. 
Pomoc nám poskytuje i  zřizovatel. 
Žádám proto ochotné rodiče nebo 
ostatní občany, kteří by nám mohli 
jakoukoliv finanční částkou přispět na 
tyto opravy. Samozřejmě na základě 
sepsání Darovací smlouvy.
Je čas Vánoc. Děti ve školce vyrábí 

ozdoby a svícny, kreslí rozsvícené stro-
mečky a dárky. Pečou s paními učitelka-
mi cukroví, za doprovodu hry na klavír 
i rytmických nástrojů zpívají koledy. Tak 
si ten čas užijme i my dospělí! Dovolte 
mi popřát všem dětem, rodičům i ob-
čanům Bílovic nad Svitavou radostné 
prožití vánočních svátků a dobré zdraví 
v roce 2022.

ZA MATEŘSKOU ŠKOLU  
JIŘINA ŠUBRTOVÁ 
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Žáci IV. B (třídní učitelka Mgr. 
Martina Krupárová) vymýšleli 
k svátku sv. Martina nové pranos-
tiky. A pak ještě kreslili.

„Martine, svatý Martine, máš rád 
husu na kmíně.“

„Martin je patronem koní, koníčci 
zvonečky zvoní.“

„Na svatého Martina, husa letí 
do kmína.“

„Přijede-li Martin na bílém koni, 
děti se ve sněhu honí.“

„Svatý Martin na koni, nese nápoj 
červený.“

„Na svatého Martina, sáňkovat 
bude i mamina.“
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V čase, kdy budete číst tyto řádky, už 
budou vánoční svátky na dosah. Vánoce 
jsou vedle Velikonoc nejvýznamnějšími 
křesťanskými svátky. Mají v  sobě silné 
duchovní poselství lidské vzájemnosti, vý-
znamu rodiny, lásky, radosti i naplněného 

štěstí. Vánoční liturgie nám s opětovnou 
naléhavostí připomene právě v době ad-
ventu a vánočních svátků význam těchto 
dnů pro celý křesťanský svět – oslavu na-
rození Ježíše Krista.

Je vůbec možné o Vánocích napsat něco 
nového, objevného nebo dosud nepubli-
kovaného? Vánoční písně, koledy, obrazy, 
betlémy, jarmarky, trhy, pořady v televizi 
a rozhlase, reklamy, vánoční zboží v ob-
chodech, úvahy významných osob kultur-
ního i společenského života. Každoročně 
o Vánocích slyšíme stejná slova, opakuje-
me stejné rituály a zvyky a přesto se nám 
z toho nic neomrzí a nezevšední. Rok co 
rok vzhlížíme k vánočním svátkům s novou 
nadějí, že budou stejně krásné jako ty mi-
nulé, ba věříme, že budou ještě krásnější.

Jaká škoda, že podléháme stále víc 
a víc komercionalizaci Vánoc. Necháváme 
si vnucovat stres, shon, drahé a mnohdy 

zbytečné dárky, dobrovolně podléháme 
zbytečnému přejídání a  jdeme tak na 
ruku obchodníkům, kteří se snaží každý 
rok zvyšovat na úkor těchto nádherných 
svátků svoje tržby. Jako bychom rezigno-
vali na skutečnost, že nám tu svět byznysu 

mění a postupně odcizuje podstatu, ob-
sah a původní poslání těchto svátků klidu, 
míru a pohody.

Možná je to dáno naší mnohdy zjedno-
dušenou představou, že v  tomhle uspě-
chaném světě máme alespoň jednou do 
roka příležitost odložit všechny svoje 
starosti a vynahradit sobě i svým nejbliž-
ším alespoň tímto způsobem nedostatek 
času a  pozornosti, kterých se nám, ale 
i jim v průběhu roku tak nějak nedostává.

Chtěl bych se zastavit u jednoho z neo-
pomenutelných a podle mě úžasných vá-
nočních zvyků – stavění betlémů. Ústřed-
ním motivem je tu vždy zobrazení malého 
Ježíška v  jesličkách a  vedle něj k němu 
s láskou vzhlížejících Marie a Josefa. První 
živý betlém vytvořil Jan Bernardone, kte-
rého známe spíše jako svatého Františka 
z Assisi. Stalo se tak v poustevně na vyso-
ké hoře v tmavém dubovém lese uprostřed 

skal, nedaleko italského Greccia, na Štěd-
rý večer roku 1223. V jedné z jeskyní stály 
jesle napěchované slámou a nad nimi malý 
oltář. Jeho přátelé, ale také živá zvířata, 
vytvořili téměř věrný obraz narození Ježíše 
Krista v dalekém Betlémě. Z širokého okolí 
tam přicházeli lidé s loučemi, aby se mohli 
zúčastnit první vánoční půlnoční mše, kte-
rou zde na oslavu narození spasitele sv. 
František z Assisi sloužil. Tento zvyk se 
brzy rozšířil do celého světa.

I u nás jsou Vánoce už po několik století 
doprovázeny stavěním betlémů. Betlémy 
vyřezávané ze dřeva, z kamene, z kerami-
ky, ze skla, kreslené, ale i ty živé předvá-
děné herci, v nás vždy dokážou probudit 
silnou emocionální odezvu, ať jsme dětmi 
nebo je nám různě let. Obraz narození 
malého dítěte, Ježíška, v  obyčejných 
jesličkách ve chlévě kdesi ve vzdáleném 
Betlémě, s Marií, Josefem, anděly, králi, 
pasáčky, dalšími postavami, ale i  zvířa-
ty, v nás zanechává hlubokou stopu po 
celý život. Velmi intenzivně pociťujeme 
výjimečnost toho okamžiku. V  tichém 
zamyšlení k nám promlouvají naše emo-
ce a všechno to nejlepší v nás. Stáváme 
se tak přes most času součástí generací 
všech, kteří tu byli před námi a kteří stej-
ně jako my pocítili tu velikou sílu lásky, 
radosti, lidské vzájemnosti, pokory k ži-
votu a zázraku našeho bytí.

Betlémy v nás zůstávají trvale. Nosíme 
je v  sobě, každý bez výjimky. Betlémy 
jsou dobro v nás, jsou obsaženy v každém 
vlídném slově, v naší pomoci lidem, kteří 
se ocitli v nouzi, ve všech našich dobrých 
skutcích, které jsme ochotni udělat pro 

BETLÉMY V NÁS

Sv. František z Assisi, zdroj Wikipedie

Betlém z bílovického kostela, foto Pavel Lazárek



druhé. Stále mě dokáže dojmout ta veli-
ká solidarita lidí, kteří, když je toho třeba, 
dokážou během několika hodin naplnit 
konta na pomoc nemocným dětem, nebo 
těm z nás, kteří přišli o všechno v důsledku 
přírodních katastrof.

Betlémy v nás, to jsou především naše 
rodiny, naši nejbližší, kterým chceme dát 
to nejlepší, co můžeme: lásku, radost, štěs-
tí a pocit naprostého bezpečí. Vložit do 
nich všechno dobré a důležité pro život, 
všechno, co jsme získali od svých rodičů, 
ale také zkušenosti, které nám nabídl náš 
vlastní život.

Připomeňme si ale i ty prosté každoden-
ní betlémy, to když se například potkáme 
s malými dětmi. Téměř okamžitě se u vět-
šiny z nás na tváři objeví radost a úsměv. 
A jak by ne, když vidíme ono nepřetržité 
pokračování dalších generací, budouc-
nost v nekonečné stále tekoucí řece času 
a nových dějin.

Vraťme se ale ještě k Vánocům. K našim 
vánočním svátkům patří ozdobený vánoční 
stromek, svíčky a prskavky, smažený kapr 
s bramborovým salátem, cukroví a domácí 
vánočka plná mandlí a  rozinek, a  samo-
zřejmě dárky, které pod stromeček nosí 

Ježíšek. I když se betlémy staví prakticky 
ve všech křesťanských zemích, dárky nosí 
Jezulátko jen do českých domovů. Ježíšek 
je ryze český, a co může být krásnějšího, 
než když malé Svaté děťátko roznáší ra-
dost a dárky jiným dětem? Přeji vám krás-
né Vánoce.

PAVEL KOVÁČ 

Na jiném místě zpravodaje si přečtěte 
výroky o Vánocích, dárcích a Ježíškovi, 
tak jak je napsali žáci naší školy v ne-
dávné anketě.

Vánoce a knihy. Knihy a Vánoce. Mys-
lím, že nejsem jediná, pro koho tato dvě 
slova patří naprosto nerozlučně k sobě.

Už jako malá jsem bývala zvědavá, 
jestli mezi vánočními dárky objevím 
knížku. A Ježíšek obvykle nezklamal. 
S nadšením jsem pak hned pod stro-
mečkem knížkou listovala, prohlížela 
ilustrace a těšila se, až se budu moct 
někam „zašít“ a  začíst. Na střední 
a hlavně pak na vysoké škole přibyli 
mezi mé blízké noví přátelé a s mno-
hými z nich i společná „knihomolská“ 
vášeň. Moje sváteční dny tak v těch-
to letech začaly provázet i nečekané, 
mnohdy až překvapivě skvělé úlovky 
z antikvariátů. Pod stromečkem jsem 
nacházela „odložené skvosty“ za pár 
korun, které však byly vybírány přímo 
pro mě. Čtení na míru. Jaká krása! 
S postupem času se k přátelům při-
dal i partner a já jsem se začala těšit, 
jestli mezi vánoční nadílkou objevím 
vytoužené knižní přání, nebo pře-
kvapení, které rozšíří mé čtenářské 
obzory. Dnes jsem si téměř jistá, že 
kdybych měla pod stromečkem najít 
jediný dárek, vím přesně, co to bude. 
A děkuji za to!

Ještě hezčí, než knihy dostávat, je 
pro mě však možnost jimi obdarovat 
ostatní. A  Vánoce jsou k  tomu jako 
stvořené, protože právě v předvánoč-
ní době často vycházejí ty největší 

knižní pecky pro děti i dospělé. S dobře 
vybranou knihou obvykle věnujeme nejen 
poutavý příběh, ale mnohdy i důležitá po-
selství či značnou dávku emocí, zážitek. 
Kniha je navíc dárek specifický i v tom, 
že pokud děj čtenáře vtáhne, zapojuje 
do jeho „dotváření“ svou obrazotvornost, 
fantazii, své zkušenosti i prožitky, a tím 
vlastně i kousek sebe. Aby knižní dárek 
opravdu potěšil, je při jeho výběru samo-
zřejmě důležité myslet hlavně na literární 
vkus čtenáře. U dětí je navíc potřeba zo-
hlednit věk a důležitou roli mnohdy hrají 
i ilustrace. Sama za sebe nejraději věnuji 
knížky „na přání“ nebo ty, které jsem pře-
četla a  díky tomu dokážu lépe odhad-
nout, zda by mohly obdarovaného (ať již 
dítě nebo dospělého) potěšit.

Snad každý rok vycházejí knihy, kte-
ré odkazují k  vánočním svátkům tím, že 
mají slovo Vánoce přímo v názvu. Z těch 
letošních bych ráda zmínila alespoň dvě 
určené dětem. Obě se odehrávají právě 
v období Vánoc, a pokud je najdou děti 
pod stromečkem, můžete u  nich strávit 
krásné společné chvíle, protože dokážou 
pobavit a zaujmout i dospělé. První z nich 
„Fiškus a vánoční skřítek“ potěší hlavně 
předškolní děti. Školákům je pak určeno 
„Vánoční prasátko“ – novinka z pera au-
torky Harryho Pottera J. K. Rowlingové.

Pestrou nadílku nových knih najde-
te v  předvánočním čase také v  bílo-
vické knihovně. Pokud byste tedy pod 

stromečkem žádnou knížku neobjevili, 
nezoufejte, můžete si přijít vybrat do 
knihovny.

Závěrem od vánočního tématu lehce 
odbočím. Chtěla bych totiž moc podě-
kovat všem dětem, které se zapojily do 
letošního ročníku soutěže „Jižní Mo-
rava čte“. V knihovně se sešly úžasné 
výtvarné i literární práce na téma „Teď 
to vidím jinak“ od více než 60 mladých 
tvůrců. V  průběhu prosince všechny 
účastníky soutěže (pokud to situace 
dovolí) moc rádi oceníme. A  nejlépe 
samozřejmě knihou.

Přeji vám krásné vánoční svátky plné 
zdraví, štěstí a pohody. A také dobrých 
knih a času na čtení.

ŠÁRKA KUČEROVÁ 

KNIHA JAKO VÁNOČNÍ DÁREK
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Před Vánocemi, s dost velkým před-
stihem, slyšíme a vidíme všude kolem 
sebe nabídky různého zboží vhodného 
jako dárek pod stromeček. Slyšíme re-
klamy, které nám zároveň přejí šťastné 
a veselé Vánoce, rádia zařazují do vy-
sílání koledy a jiné písně vztahující se 
k Vánocům, začíná se objevovat vánoč-
ní výzdoba, kácí se vzrostlé smrky nebo 
jedle k výzdobě náměstí. Připravujeme 
Vánoce, těšíme se na Vánoce!

V  tomto předvánočním období 
přemýšlíme o tom, jaké dárky dětem 
a svým nejbližším obstarat a na jaké 
máme dost peněz. Každý podle svých 
možností a zvyklostí v rodinách, a také 
víme, že úplně levný a jednoduchý dá-
rek může udělat větší radost než dárek 
honosný a drahý. Některá rádia dárky 
rozdávají na základě splnění jednodu-
chých úkolů a jsou to dárky v nemalé 
finanční hodnotě. Někdo nakupuje 
dárky postupně, dlouho před Štěd-
rým dnem, někdo na poslední chvíli. 
V nabídce jsou i dárky zážitkové, a to 
pak je pro většinu obdarovaných velké 
překvapení.

Jde o  náročné období, včetně další 
charakteristiky dnešních českých Vánoc, 
a to časové, finanční a celkově zasahující 
do běžných životů. Pečení cukroví, nákup 
potravin na štědrovečerní večeři a další 
sváteční dny, příprava na přijímání návštěv 
nebo naopak k odjíždění na návštěvy, do-
končování pracovních úkolů v zaměstnání 
před blížícím se koncem roku, konaní ad-
ventních koncertů. A  dalo by se pokra-
čovat ve výčtu všeho, co je možné před 
těmito svátky uskutečňovat. A  taky se 
důkladně uklízí byt nebo dům, pokud to 
není v rodinách zavedeno jinak, třeba tak, 
že si nechají uklidit.

Někdo ještě dokáže najít jiný způsob 
jak prožít Vánoce, třeba že odjede někam 
mimo domov, na dovolenou, kde starosti 
hodí za hlavu a nechá o sebe pečovat jiné. 
Spíš to ale zní jako sen.

Takže shon a nervozita je typická, aby-
chom pak Vánoční svátky prožili v pohodě 
a radostně, jak svým příbuzným a přáte-
lům vždy přejeme. Pro některé členy do-
mácnosti jsou sváteční dny úlevou, kdy si 
řeknou „konečně si oddychnu“, ale může 
to tak být spíše až po Vánocích. Kouzelné 

na Vánocích je, jak můžeme pozorovat 
těšení se malých dětí na Ježíška, co 
jim přinese, a jejich zářící oči při roz-
balování dárků.

Přípravou a  prožíváním Vánoc, jak 
jsme na ně zvyklí, je zastřena událost, 
která pro tehdejší lid byla nadějí pro 
další život. Bylo to narození Spasitele 
Ježíše Krista v úplné hmotné chudobě, 
kterému jako Jezulátku, narozenému 
v nynější Palestině ve městě Betlémě 
začali lidé nosit dárky. To postupem 
věků evokovalo dárky pod vánoční stro-
mek. V souvislosti s narozením Krista se 
hodí připomenout, že tento mezník byl 
počátkem našeho letopočtu.

Rozmanité provedení „Betlémů“ jako 
součásti vánočních výzdob v různých 
velikostech můžeme vidět v kostelích, 
ale i na náměstích a jiných místech.

Bohužel už druhé Vánoce prožíváme 
v době, kdy náš život omezuje Koro-
navirus, který vládne více méně nad 
celým světem. Doufejme, že tak jako 
jiné epidemie nebo pandemie v minu-
losti pominuly, pomine i současný stav 
a naše další bytí se bude ubírat jinou 
lepší cestou. Všichni si budeme přát 
nejen šťastné a  klidné Vánoce, ale 
hlavně zdraví.

OLGA UHROVÁ 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

KDY PŘIKRMOVAT
Pokud se budeme držet několika zásad, 

můžeme našim ptákům přikrmováním vý-
znamně pomoci. Ornitologové většinou 
doporučují krmit pouze od listopadu do 
konce března, s odůvodněním, že po zby-
tek roku si ptáci potravu snadno najdou 
sami. V  posledních letech, kdy rapidně 
ubývá hmyzu, však vedou odborníci stá-
le více diskuse o  potřebě přikrmování 
i v době hnízdění, s myšlenkou, že ptačí 
rodiče se po stále obtížnějším shánění živé 
potravy pro mláďata rádi odbydou stravou 
dostupnou na krmítku.

V zimě, čím je ptačí tělo menší, tím rych-
leji ztrácí teplo, a  proto potřebuje více 

energie, aby dokázalo udržet stálou tep-
lotu. Získávání potravy navíc komplikuje 
sněhová pokrývka, zmrzlá půda a krátká 
délka dne, během něhož ji mohou ptáci 
shánět. Pro přežití dlouhé a mrazivé noci 
je nutné vytvořit si dostatečné tukové zá-
soby. Není to však věc jednoduchá. Aby 
získali dostatek potravy, musí např. mod-
řinky jejímu shánění věnovat 85 % dne 
a takový kos musí nasbírat dvakrát tolik 
bobulí, kolik sám váží. Proto budou ptáci 
jistě vděční za pomoc.

NEPŘÍJEMNÉ RIZIKO KRMÍTEK
Preventivně je v každé roční době vel-

mi žádoucí krmítka a  pítka často čistit 

a místa, kterých se ptáci dotýkají, účin-
ně dezinfikovat (přibližně 1x týdně, nebo 
i častěji).

Při letním přikrmování je větší nebezpe-
čí, že se ptáci na krmítku navzájem naka-
zí přenosnými chorobami, které v zimním 
období díky mrazu tolik nehrozí (ale taky 
nejsou bohužel zcela vyloučené).

Pokud uvidíte na krmítku jakoby roz-
cuchaného, nezvykle krotkého ptáčka, 
může být příčinou například trichomo-
nóza, při které parazitující prvoci bičenky 
drůbeží (Trichomonas gallinae) cizopasí 
v krku ptáků. Napadeným ptákům zdu-
ří sliznice, nemohou polykat, postupně 
slábnou a hynou hlady třeba uprostřed 

ZODPOVĚDNÉ PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ
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plného krmítka. Parazit se přenáší přímým 
stykem mezi ptáky, k čemuž na krmítku 
dochází. V  takovém případě je bohužel 
nutné krmení na 14 dní přerušit (a požá-
dat o totéž i sousedy), kontaminovanou 
potravu na krmítku i pod ním uklidit do 
popelnice, místo a krmítko řádně vyde-
zinfikovat, pak opláchnout a nechat doko-
nale vyschnout, nebo v zimě vymrznout. 
Bičenky spolehlivě zabíjí sucho. Vysušení 
krmítka a pítka je klíčové. Sami se nákazy 
obávat nemusíte.

I když je to velmi nepříjemné, nedá se 
udělat nic jiného. Volně žijící ptáky napa-
dené trichomonózou bohužel nejde léčit. 
Je lepší po dobu přerušení krmení nutit 
ptáky ke hledání potravy na větším úze-
mí, než je vystavovat nebezpečí smrtelné 
nákazy na plném krmítku. Pokud by se ne-
moc vyskytla znovu, zase přerušit, vyčistit, 
počkat 14 dní,…

Nenechte se však odradit tímto úskalím, 
pokud by nastalo, a po nutném přerušení 
se k přikrmování vždy opět vraťte!

JESTLIŽE ZAČNETE,  
NEZKLAMEJTE JEJICH DŮVĚRU

Je třeba mít na paměti, že umístěním 
krmítka na svou zahradu, na balkon nebo 
i na parapet okna na sebe bereme (ze-
jména v zimě) velkou zodpovědnost. Ptáci 
tvoří tukové zásoby především v druhé 
části dne. Při rozhodování, kde se před 
nocí nakrmit, počítají pravděpodobně 
také s naším krmítkem, a pokud v něm 
bude potrava chybět, může být pro ně 
už pozdě shánět ji někde jinde. Pokud se 
tedy rozhodneme ptáky přikrmovat, měli 
bychom to dělat pravidelně a poskytovat 
stále přibližně stejné množství potravy 
(se smutnou výjimkou případu nákazy). 
Trochu navýšit ptačí příděly je vhodné 
při velkých mrazech a  vysoké sněhové 
pokrývce.

UMÍSTĚNÍ KRMÍTKA
Vždy by mělo jít o klidné a dobře pře-

hledné místo, nejlépe ve stínu, odkud mají 
ptáci rozhled a mohou včas uniknout před 
případnými predátory. Snadnému přístu-
pu predátora na krmítko zabráníme jeho 
umístěním ve vzdálenosti alespoň dva 
metry od nejbližších keřů či stromů, ve 
kterých mohou kočky nebo kuny číhat. Kr-
mítko by také mělo být alespoň 1,5 m nad 
zemí. Chceme-li krmítko umístit na strom, 
nepřipevňujeme ho na kmen, po kterém 
mohou predátoři do krmítka vyšplhat, ale 
zavěsíme je pomocí provazu nebo drátu 
raději na větev, opět alespoň dva metry 
od kmene.

ČÍM PŘIKRMOVAT
Potrava musí být vždycky chráněna před 

sněhem a deštěm. Krmení pravidelně do-
plňujeme a krmítko čistíme od trusu a slu-
pek. Nikdy nekrmíme plesnivým nebo jinak 
zkaženým krmivem. Lojové koule a tukové 
směsi raději věšíme na stinná místa, na 
slunci se mohou roztavit či žluknout. Je 
lepší je dávat do držáků, bez plastových 
sítěk. Síťky se ukázaly být poměrně ne-
bezpečné. Drobní ptáci se do nich můžou 
zaplést drápky a uvíznout. Stává se také, 
že na zem spadlou síťku spolkne pes při-
lákaný její vůní.

Čím rozmanitější potravu v  krmítku 
nabídneme, tím více druhů pak můžeme 
pozorovat. Potrava u  nás přezimujících 
opeřenců je převážně rostlinná a tvoří ji 

různá semena, jádra, bobule a jiné plody. 
Většina ptáků běžně navštěvujících krmít-
ka nejlépe přijímá slunečnicová semena. 
Ta můžeme zakoupit buď samostatně, 
nebo v  různých směsích v  obchodech 
s  potřebami pro chovatele, zahradnic-
tvích a prodejnách pro kutily, přes inter-
net, nebo přímo od osvědčeného pěsti-
tele v okolí. Vrabci nebo hrdličky uvítají 
na krmítku také obilná zrna jako oves, 
proso a pšenici. Zakoupit můžeme také již 
namíchané směsi krmení pro přezimující 
ptáky, označované jako krmivo pro ven-
kovní ptactvo či zimní směs. Obsahují 
někdy kromě zmíněných semen a  obilí 
také luštěniny a  kukuřici. Kosi a drozdi 
ochotně očešou zbylá jablka a postarají 
se i o bobule z keřů jako je třeba černý 
bez. Strakapoudy, sýkory či brhlíky nej-
lépe pohostíme tukovou směsí, lojovými 
koulemi. Na krmítku se v žádném případě 
nesmíme zbavovat kuchyňských zbytků, 
jako jsou všechna slaná, kořeněná, pře-
pálená, uzená nebo zkažená jídla. Ptákům 
způsobují těžké zažívací potíže a leckdy 
i smrt. Z naší kuchyně ale můžeme použít 
ovesné vločky, strouhanku (z nesolené-
ho pečiva), strouhanou mrkev. Pro kosy 
a drozdy vařenou rýži či vařené brambory 
(samozřejmě také nesolené a bez koření).

POZOR NA SKLENĚNÉ PLOCHY
Kdo nemá zahradu, může krmítko umís-

tit na balkon. Je-li krytý, nemusí mít ta-
kové krmítko ani vlastní stříšku – stačí 
jednoduchý tác. Pozor ale na skleněné 
plochy, jako jsou okna a dveře – krmítko 
by na balkoně mělo být umístěno přímo 
u nich, nikoliv třeba na zábradlí dva me-
try od skla. Ptákům by hrozilo, že když 
se polekají a „vystřelí pryč všemi směry“, 
do skla narazí a zabijí se nebo si těžce 
ublíží. Na dvou metrech dokáží získat 
hodně vysokou rychlost, ale když je sklo 
hned vedle krmítka, mohou narazit nejvýš 
v rychlosti malé. Stejný problém nastává 
samozřejmě i v případě zahradních krmí-
tek u domů, kde se běžně vyskytují velká 
okna či prosklené dveře (skla ale můžete 
zabezpečit samolepkami nebo jinak ptá-
kům zviditelnit).

JAKÁ KRMÍTKA
Potrava chráněná před deštěm dosta-

tečně vekou stříškou, a pokud možno také 

Ptačí krmítko, foto Jana Skládanková 



chráněná před znečišťováním trusem. 
V tomto směru jsou velmi výhodná samo-
násypná krmítka, ze kterých potrava po-
stupně sama vypadává současně tím, jak 
ji ptáci ve spodní části krmítka odebírají, 
takže se prakticky trusem téměř znečistit 
nemůže. Lépe se čistí krmítka, která jdou 
rozebrat. Plastová krmítka lze snadněji 
omýt a osušit.

Ptákům, kteří sbírají potravu ze země, 
jako jsou pěnkavy, zvonci, strnadi, kosi 
nebo drozdi, můžeme zhotovit stříškový 
zásyp, pokud k tomu máme vhodné místo. 
Jde o dřevěnou stříšku rozměrů přibližně 
1×1 m, kterou umístíme na čtyři kůly, přední 
kůly asi 60–80 cm vysoké, zadní jen 20 cm, 
případně stříška může sahat až na zem. 
Budujeme na místě pokud možno chráně-
ném proti nepříznivým klimatickým vlivům 
a současně dostatečně přehledném, bez 
úkrytů pro číhající predátory.

A CO VODNÍ PTACTVO?
Oblíbenou zábavou dětí i  dospělých 

je v  zimních měsících krmení vodního 
ptactva, jako jsou labutě, kachny, lys-
ky nebo rackové. Pozor na pečivo! Ne 
všechno, co nám chutná, nám i prospívá, 
a stejně je to u ptáků. Tvrdý chléb nebo 
pečivo může ptákům dokonce způsobit 
zranění jícnu. Pečivo podávané ve velkém 
množství může vodním ptákům velmi 
uškodit. Je to rychlý zdroj energie, ale 
bez minerálů, vitamínů, stopových prvků. 
Je vhodné vodní ptáky krmit především 
rostlinnou potravou (salátem, listy zele-
niny, hrachem, cizrnou). Také obiloviny 
(pšenice, oves, žito a další), hrách, cizrna, 
kukuřice (čerstvá, rozmražená, nemusí 
být vařená), salát, listová zelenina, va-
řené brambory, odřezky nebo slupky ze 
zeleniny, případně speciální granule pro 
vrubozobé ptáky.

Zvlášť nevhodné je přikrmování peči-
vem během hnízdní sezóny. Nedostatek 
potřebných živin v potravě způsobuje ne-
správný vývin kostí a kloubů mladých ptá-
ků a jejich následné deformace. Ty můžou 
mít za následek neschopnost létat. Takový 
pták mnohokrát není schopen pro sebe 
zabezpečit dostatek potravy a často se 
stává snadnou kořistí predátorů.

Použitý zdroj: https://www.birdlife.cz.
ZPRACOVALA JANA SKLÁDANKOVÁ 

Lesní skřítci se už stali nedílnou 
součástí Bílovic. Doba, děti, průvodci 
i kulisy se mění, některé věci však zů-
stávají. Zachována je idea vzdělávání 
předškolních dětí pod širým nebem. 
Proto i  letos prožijí Skřítci advent na 
svazích klubové zahrady, v bílovických 
lesích a okolí. Za teplem se budou vra-
cet do vyhřátého zázemí u vily Anny na 
ulici Palackého.

Lesní skřítci se se změnou roční-
ho období mění v barevné sněhuláky 
s teplými rukavicemi, ale neopouští je 
chuť poznávat a zkoumat okolní svět. 
A je jedno, jestli budou Vánoce na blátě 
nebo na sněhu. Rytmus denního pro-
gramu je ovlivněn počasím, ale také tra-
dicemi, které děti provází celým rokem. 
V adventním čase jich je požehnaně.

Symbolem Vánoc se u  Skřítků sta-
la adventní cesta Panenky Marie do 
Betléma. Pro Skřítky ji vyrobila Lenka 
Michlovská, která několik let provázela 
děti u Lesních skřítků za lesním dob-
rodružstvím a nechala po sobě nesma-
zatelný výtvarný otisk a  řadu milých 
vzpomínek. Panenka Marie putuje den 
za dnem po spirále do středu, kde září 
světlo. Svíčka. „Děti figurku Panenky 
Marie posouvají od čísla 1 k číslu 24, 
a spolu s ní putují časem. Vedle tohoto 
adventního kalendáře se mohou děti 
těšit i z kalendáře s úkoly a básničkami, 
které se váží k zimě a zvykům spojeným 
s adventem a Vánocemi,“ říká průvodce 
Lesních skřítků Vojta Jašíček.

Každým rokem navštěvuje Lesní 
skřítky i svatý Mikuláš. Zjeví se jim le-
tos? Přivede anděla a čerta? Nebo za-
nechá jen pytle s nadílkou a hromadou 
dopisů dětem, ve kterých je chválí za 
jejich nové dovednosti a  povzbuzuje 
tam, kde je to zapotřebí?

K dalším tradicím patří společné vá-
zání adventních věnců. V  atmosféře 
blížících se Vánoc se sejdou rodiče, 

aby si vytvořili adventní věnce do svých 
domovů. Dále se děti mohou těšit na 
pečení vánočních perníčků, které se už 
také zapsalo do tradináře Lesních skřít-
ků a bez něj už by příprava na Vánoce 
nebyla úplná. O perníkové výtvory se 
děti dříve dělily se seniory z Domova 
domácí péče, což už loni překazila pro-
ticovidová opatření. Všichni doufají, že 
zmíněné tradice bude možno zažít i le-
tos. Jen čtenář, který si čte tyto řádky, 
už ví, co se v  době covidové mohlo 
nakonec realizovat.

Lesní skřítci musí stejně jako všichni 
ostatní svoje plány měnit a přizpůso-
bovat protiepidemickým opatřením. 
A tahle doba je nutí ke kreativitě. Z jar-
ní lockdownové oslavy Velikonoc mají 
už nacvičeno, jak prožívat některé tra-
dice a aktivity na dálku, přesto spolu. 
Věříme, že přáníčka vyrobená dětskou 
rukou zahřejí babičky a dědečky z do-
mova seniorů, i když je děti nebudou 
moci předat osobně. Těm Skřítkové 
posílají své světlo na dálku.

Přejeme nerušené Vánoce a spoko-
jený rok 2022.

LESNÍ BÍLOVICE Z . S . 
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Panenka Maria se připravuje na putování do 
Betléma (Foto: Pavel Sycha)

ADVENTNÍ ČAS 
U LESNÍCH SKŘÍTKŮ
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Tentokrát bych vám, čtenářům Bílo-
vického zpravodaje, chtěla poskytnout 
praktické tipy, které se dají v této době 
využít. Mnoho lidí během podzimu 
a  zimy potrápí kašel. Existuje škála 
možností, jak k němu přistupovat a jed-
nou z nich je také síla bylin. Některé 
tradiční recepty a  zkušenosti našich 
předků nám mohou skutečně ulevit.

Bylinek, které dokáží zasáhnout pro-
ti kašli, je mnoho. Tradiční léčitelství 
přistupuje rozdílně ke kašli suchému 
a  vlhkému. Na suchý, dráždivý kašel 
jsou doporučovány bylinky sliznaté, 
které obsahují léčivý sliz. Patří sem na-
příklad sléz maurský, divizna, jitrocel, 
proskurník, podběl, černý bez, plicník, 
zázvor či violka. Bylinná směs na suchý 
kašel sestává ze stejného dílu prosku-
rníku (kořen), divizny, květu černého 
bezu a lípy.

Na vlhký kašel se naopak doporučují 
bylinky s obsahem saponinů, které tělu 
usnadňují vykašlávání. To jsou například 
prvosenka, kořen lékořice a bylinky si-
ličnaté – máta, bazalka, anýz, majorán-
ka, tymián, mateřídouška nebo fenykl. 
Pomoci může také šalvěj.

Zázraky však umí udělat také naše 
stará dobrá cibule. Cibulový sirup si vy-
robíme tak, že ji pokrájíme na kostičky 
a ve skleničce promícháme s medem. 

Uzavřeme a necháme přes noc stát. Druhý 
den scedíme a  sirup podáváme po lžič-
kách. Spotřebován by měl být do 48 hodin. 
Stejným způsobem lze vyrobit i sirup čes-
nekový. Velmi známá je také výroba sirupu 
proti kašli z jitrocele kopinatého (nově se 
za stejně účinný považuje též jeho dříve 
opomíjený příbuzný jitrocel větší). Sirup je 
často připravován prosypáváním cukrem 
metodou zastudena. Osobně volím raději 
postup macerování a následného provaře-
ní. Stejně tak lze připravit i výborný sirup 
ze smrkových výhonků, pampeliškový, ty-
miánový nebo známý bezový sirup. Delší 
redukcí tekutiny lze dosáhnout výtečné 
medovité konzistence.

Ráda bych ještě připojila dvě rady zná-
mého léčitele pana pátera Ferdy ze Suši-
ce. Ten doporučoval proti kašli tento čaj: 
1  lžíce řebříčku, 7  kusů hřebíčku, 1  lžíce 
podbělu, 1 lžíce kmínu, 1 lžíce dubové kůry, 
lžička citronu a lžíce medu, vše do 1/2 litru 
vody 8 minut vařit, ihned scedit. Pít denně 
po dobu 7-14 dní.

Pan páter Ferda také doporučoval sta-
rou osvědčenou metodu, tzv. křenovou 
placku. Ta se připraví tak, že se nastrou-
há 200 g syrových brambor, vymačká se 
z nich voda a dobře se smíchají se třemi 
lžícemi nastrouhaného křenu. Takto připra-
vená křenová placka se pak přiloží cca po 
dobu 20 minut na místo pravé plíce a na 

tutéž dobu i na plíci levou. Doporučuje 
se místo před aplikací namastit sádlem 
a křenovou placku pokládat přes gázu.

Lidové léčitelství přistupuje k člově-
ku s pokorou. A také s důvěrou v sílu 
přírody i  člověka. V  dary, které mů-
žeme všichni přijímat. Původně jsem 
chtěla psát o hojnosti. O hojnosti živo-
ta i zdraví. A ten článek jsem i napsala. 
Ale před jeho odesláním do redakce 
jsem si uvědomila, že je tu něco, co 
je mnohem aktuálnější. Něco, co je 
tak důležité, až to bolí. Až nás to bolí 
všechny.

Toto číslo Bílovického zpravodaje se 
tematicky vrací k době před sametovou 
revolucí. Mnoho našich předků za svo-
bodu bojovalo. Někteří pro ni v dobách 
temna padli. Někteří se vzdali všeho, co 
měli, ale nevzdali se víry v ni. A není to 
ještě tak dávno, kdy jsem věřila, že už 
nám ji jen tak někdo nevezme. Vždyť 
přeci máme ještě nástroje všemožných 
mocenských propagand 20. století 
v paměti! Jak jsem se mýlila… Svoboda 
je stále tak křehká, jako byla vždycky.

Všichni jsme na jedné lodi a plujeme 
stejným směrem. Zda se ta naše loď 
udrží i  na rozbouřených vlnách této 
doby, nezáleží teď už jen na nás. Ale 
to vzácné, co si můžeme vzájemně 
darovat, je svoboda. Svoboda volby 
a také respekt. Jen díky nim dokážeme 
zůstat spolu.

Přeji vám sílu vidět to dobré kolem 
nás i  v  nás. A  také naději, že svět-
lo Vánoc, ale také svobody zasvítí 
a nezhasne…

Krásné svátky vám přeje
LENKA ŠICNEROVÁ

BYLINKALENKA .CZ 

O KAŠLI A SVOBODĚ

s  L e n k o u

Bylinkovázastavení

Příběhy Lišky Bystroušky jsou stále 
aktuální a živé. Vedle operního ztvárně-
ní Leošem Janáčkem se liška Bystrouš-
ka stala i námětem pro balet.

Představení se jmenuje Rádio svo-
bodná Bystrouška a v Mahenově diva-
dle ho uvedl balet Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích 20. 10. 2021. 
Z programu k představení: „Zavedeme 
vás do světa fantazie, kde tanečníci 
promění slovo v pohyb a kde zapome-
nete na každodenní realitu. V novém 

tanečním divadle Petra Zusky a Štěpá-
na Benyovszkého hledá liška Bystrouš-
ka opravdové porozumění koloběhu ži-
vota, ve kterém každý jednou „zhlópne 
láskou“. Příběh o nezkrotné lišce Rudol-
fa Těsnohlídka přenese na jeviště balet 
Jihočeského divadla a nezaměnitelný 
hlas Karla Högera“.

Z programu  
Mahenova divadla zpracoval 

PAVEL KOVÁČ 

ZAZNAMENALI JSTE?



31

Letos v  září uplynulo přesně 11 let 
od chvíle, kdy proběhla první skautská 
schůzka pod záštitou nově vzniklého bí-
lovického oddílu. Spousta věcí se za tu 
dobu změnila, namísto farního sálu naše 

setkání probíhají v  klubovně, množství 
členů se zmnohonásobilo, oddíl byl roz-
dělen na dívčí a  chlapecký a  z  mnoha 
malých dětí, které v září 2010 navštívily 
tuto skautskou schůzku, jsou nyní vedoucí, 
na jejichž zádech stojí dnešní fungování 
oddílu a výchova nových generací dětí ve 
skautském duchu.

Od té doby probíhá naše činnost nepře-
tržitě především v podobě schůzek, víken-
dových výprav a táborů. Schůzky se konají 
v desetičlenných družinkách. Náplní těchto 
setkání jsou skautské hry a programy růz-
ného druhu, při kterých se děti zdokonalují 
v dovednostech jako práce s mapou, nožem 
nebo jehlou a nití, a nabývají znalostí týka-
jících se ekologie, světových aktualit nebo 
historie skautingu, které v hojném množ-
ství upotřebí na jiných akcích a později si 
na ně jistě vzpomenou i v nadcházejících 
životních etapách.

Na tábory jezdíme každý rok, děvčata 
a  chlapci zvlášť. Poslední roky trávíme 
tyto dva prázdninové týdny na tábořišti 

u obce Rybník, nedaleko České Třebové, 
které naše středisko zakoupilo, a díky po-
moci rodičů se zde od roku 2017 mohou 
konat tábory. Vedle běžného táborového 
vybavení je zde vybudován také bytelný 

srub, který mohou menší skupiny využívat 
celoročně. Největší díky za vybudování tá-
bořiště i klubovny náleží Pavlu Kulhánko-
vi, vedoucímu střediska Axanit, kam naše 
oddíly spadají, a  který rovněž založení 
bílovického skautingu inicioval.

Poslední dva roky však byly krušné, ať 
už co se týká právě táborů nebo běžné 
celoroční činnosti. Pandemie nám, stejně 
jako i všem ostatním, znemožnila se stýkat 
osobně a byli jsme nuceni přejít na dis-
tanční formu schůzek. Náročné to bylo jak 

BÍLOVIČTÍ SKAUTI
SLAVÍ 11 LET SVÉHO FUNGOVÁNÍ

Závěrečná bitva na táboře 
chlapců, archiv autora článku

Oslava výročí, archiv autora článku

pro děti, tak pro vedoucí, kteří se samo-
zřejmě s ničím podobným dosud nesetkali 
a neměli vůbec zdání, jak se pokusit děti 
posouvat skautským směrem bez osobní-
ho setkávání, a hlavně, jak si k tomu udržet 
motivaci. Samozřejmě naše oddíly nebyly 
jediné, které se s tímto problémem potý-
kaly. Velmi brzy se pokusy přijít na to, jak 
skaut v době covidu udělat snesitelným 
a  užitečným, staly předmětem snažení 
skautských vedoucích u  nás i  po celém 
světě. Začaly vznikat weby i  videa plná 
rad a nápadů, které bylo možno při tvorbě 
distančního programu využít. Někteří tedy 
začali s online schůzkami a plnili různé kví-
zy nebo hráli hry, ať už slovní nebo vylo-
ženě ty počítačové. Za účelem setkávání 
dokonce vznikl Minecraft server. Jiní plni-
li úkoly, které měli připravené v mrtvých 
schránkách schovaných v přírodě.

Neméně komplikované to bylo s tábo-
ry. Ještě na začátku léta 2020 nikdo ani 
nevěděl, zda tábor v  jakékoliv podobě 
bude moci proběhnout a tento rok nám 
byla organizace krapet ztížena opatření-
mi. Nicméně jsme se i s těmito výzvami, 
které nám život přihrál, poprali se ctí a dle 
našeho hesla: „Buď připraven!“ čekáme na 
další. Starší skauti (roveři) v posledních le-
tech vyrazili o prázdninách vedle tábora 
i na další akce, ať už to byl loňský čundr 
v  Novohradských horách nebo letošní 
sjíždění Sázavy.

Jsme vděční, že vše nakonec dobře do-
padlo a my mohli zahájení letošního skaut-
ského roku započít dvakrát odloženou 
oslavou jubilejního výročí. Ta proběhla ve 
velmi přátelském duchu a dobře posloužila 
jako příležitost k setkání rodičů, vedoucích 
a hlavně našich členů, v jejichž tvářích byl 
znát pocit úlevy.

MOJMÍR PEŠKA (MOMO), 
SKAUTSKÝ VEDOUCÍ 



V  této rubrice upozorňujeme na za-
jímavé články uveřejněné ve zpravoda-
jích sousedních obcí, které mají nějaký 
vztah k Bílovicím, řeší inspirativní otáz-
ky nebo mají regionální přesah. Pokud 
vás anotace některého článku zaujme, 
lze si jej snadno vyhledat na webu pří-
slušné obce.

KANICE
Kanické listy č. 2/2021 se věnují tématu 

létání, zmíněny jsou dvě letecké nehody 
ve zdejším okolí, jednak z dubna 1945, kdy 
měla u Babic havarovat sovětská letkyně, 
jíž byl postaven památník, avšak pozdější 
archivní výzkum odhalil, že letcem byl muž 
Alexej Menšikov. Druhé neštěstí se stalo 
u řeky Svitavy v září 1950, kdy zahynulo 
všech pět členů posádky vojenského le-
tounu. Další tematické články se zabývají 
fenoménem dronů a paraglidingu. Článek 
s tipem na procházku nás zavede ke staro-
bylému mostku, jenž ležel na zaniklé cestě 
mezi Kanicemi a Babicemi, jakož i ke Ka-
pustově jeskyni, které je pojmenována po 

Dominiku Kapustovi z Babic, který v roce 
1903 odmítl nastoupit k vojenské službě, 
skrýval se v okolních lesích a při pokusu 
jej dopadnout byl zastřelen hajným. Další 
zajímavý článek přináší přehled studánek 
v  kanickém katastru, přičemž díky jeho 
atypickému tvaru je většina z nich blíže 
Bílovicím než Kanicím (Pro Silva, Lolkova, 
Marcelka).

OCHOZ
Ochozský zpravodaj uveřejňuje v  č.  2 

vzpomínky Jana Slaného (nar. 1915, vzpo-
mínky sepsal v roce 2000) na život v době 
první republiky. Další číslo obsahuje roz-
hovor s výtvarnicí Janou Kučerovou, která 
pod značkou Lesakraj (s profilem na face-
booku) nabízí květinové dekorace, věnce 
i  obrázky. Tamní duchovní správce Zde-
něk Drška píše o instalaci dřevěné sochy 
svatého Václava umístěné před kostelem.

BABICE
Tématem letního babického zpravo-

daje jsou zdejší pomníky, cesty a kříže. 

Starosta Eda Levý popisuje konflikty 
spojené se záměrem rozšíření tamní 
školy, který je některými účastníky sta-
vebního řízení setrvale napadán, tak-
že prozatím nebylo vydáno ani územní 
rozhodnutí. Podzimní zpravodaj se pak 
věnuje řemeslům v Babicích v minulosti 
i současnosti, včetně velmi úspěšné fir-
my Elektromotor bratří Richtrových, kteří 
od roku 1903 vyráběli pračky, ždímačky, 
žehličky a další elektrovýrobky. Výroba 
se již v roce 1909 přesunula do Židenic, 
bratři ale zůstali Babicím věrni a  mj. 
sponzorovali stavbu sokolovny. Josef 
Ševčík vzpomíná, jak to dříve vypadalo 
„Pod Babicama“, tedy v  okolí babické 
železniční zastávky.

MALOMĚŘICE A OBŘANY
Zpravodaj č. 5 přináší rozhovor s Tomá-

šem Poprikem, dramaturgem kulturního 
centra Kafara, jež sídlí v  obřanské faře, 
jakož i  bilanční rozhovor s  dlouholetým 
starostou a  kronikářem Vlastimilem Bři-
cháčkem, ve kterém mj. vzpomíná na své 
dětství, klukovské bitky a rivalitu mezi Ma-
loměřickými a Obřanskými hasiči.

VYBRAL A ZPRACOVAL JAN LATA 

PŘESPOLNÍ ČÍTÁRNA

S blížícím se koncem roku opět na-
stává čas zklidnění, zastavení a zapře-
mýšlení nad tím, co nám uplynulý rok 
dal a vzal. Pomyslně letos usedám na 
lavičku v naší staronové komunitní za-
hradě, rozhlížím se kolem sebe a pou-
štím se do následujících úvah.

Pro Žirafu nebyl tento rok rokem 
jednoduchým, všudypřítomný covid 
nám zavřel dveře k  normálnímu fun-
gování letos na více než šest měsíců! 
Od ledna do června jsme se s kolegy-
ní Soňou potácely v období „temna“ 
a horečně přemýšlely, jak z dané situ-
ace vybruslit nebo ještě lépe – vytěžit 
i něco pozitivního. A zadařilo se. Stá-
lo nás to nemalé úsilí, ale i v časech, 
kdy nebylo povolené téměř nic, jsme 
dokázaly navázat spojení s  našimi 

žirafími rodinami a pomoci jim uniknout 
z šedi domácí výuky, home officů a větší 
či menší ponorky. Řada oblíbených bílo-
vických Obcházek pod taktovkou naší 
spolupracovnice Lucky Matulové a  dvě 
rozsáhlé měsíční příběhové hry – Po sto-
pách Sněžného muže a Mezi řádky – nám 
všem ukázaly, že když se chce, všechno 
jde. Podle vašich ohlasů soudíme, že to 
v  tomto období byla trefa do černého 
a máme z toho radost.

Spojení jsme se snažily udržovat i v ob-
lasti vzdělávání – když realizace klasických 
přednášek byla tématem ze scifi filmu, 
nabídly jsme vám kontakt s  lektory pro-
střednictvím webinářů a  s  překvapením 
jsme zjistily, že vše zlé je pro něco dobré, 
protože takto jsme naše aktivity mohly 
nabídnout širšímu okruhu zájemců.

Velké prázdniny přinesly vítané uvolnění, 
mohly se tedy zrealizovat plánované pří-
městské tábory a mohli jsme všichni také 
společně přivítat prázdniny i se s nimi dů-
stojně rozloučit na klasických příjemných 
akcích s divadlem, hrami a  všeobecným 
veselím v reálném čase.

S novým školním rokem se rozběhla celá 
řada aktivit, stálic i nově zařazených do 
rozvrhu. Své zájemce si našly nové orien-
tální tance, bylinkový cyklus či netradiční 
„morningenglish“. S radostí jsme se připo-
jily i k letošním výjimečným sousedským 
slavnostem a naší mašinkovou hrou zpro-
středkovaly aktuální téma i těm nejmenším 
Bílovčáčkům.

Celým letošním rokem ovšem v Žirafě 
rezonovalo ještě jedno netradiční téma. 
Zahrada. Většina z vás jistě ví, že jsme 
se pustily do velkého projektu úpravy 
zanedbané zahrady přiléhající ke komu-
nitnímu centru a podařilo se nám získat 
na její regeneraci prostředky z grantové 

ŽIRAFÍ BILANCOVÁNÍ
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dotace VIA České spořitelny. Nemalou 
částku (konkrétně 21.700 Kč) jste nám 
na podporu projektu věnovali i  vy, ob-
čané Bílovic, a  my vám za to srdečně 
děkujeme. Veškeré získané prostředky 
byly a  budou beze zbytku využity na 
zvelebení zahrady. I přes velmi limitují-
cí nepřístupnost zahrady pro jakoukoli 

techniku jsme díky několika aktivním 
dobrovolníkům udělali v  letošním roce 
na zahradě obrovský kus práce. Proběh-
ly rozsáhlé terénní úpravy, výsadba keřů 
a trávníku, do projektu se zapojila i obec 
a na zahradě nechala na své náklady po-
stavit krásnou zídku, která odděluje svah 
od zbytku zahrady. Přibyly i nové herní 

prvky pro děti, vzniká tedy postupně 
prostor pro hru i pro klidný odpočinek. 
Velký dík patří zejména duším projek-
tu – Monice Krolové a Petře Kuhejdové 
Halířové. Jejich zásluhou byl projekt 
nejen iniciován, ale postupně krok za 
krokem také realizován. Na nové po-
době zahrady je veškeré úsilí na první 
pohled znát. A to nás hřeje.

Nyní už jde rok do finále. Uspali jste 
s námi broučky na novém netradičním 
lampionovém průvodu a  stejně jako 
každý rok chystáme poslední krásnou 
tradici přicházejícího adventu – Miku-
lášskou nadílku.

Děkujeme, že jste tu po celý rok byli 
s námi a nenechali nás klopýtat na svá-
zaných kopýtkách samotné. Těšíme se 
na nové dobrodružství roku příštího. 
A  kdyby bylo náhodou méně dobro-
družné a více klidové, asi bychom se 
ani nezlobily.

IVANA NOVOTNÁ 
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Krajina je příběh a zeměpisná jména jsou 
slova, kterými tento příběh vyprávíme. Je 
to příběh o přírodě a krajině a zejména pak 
o nás a těch, co zde žili před námi. Některá 
jména jsou velmi stará, jiná nedávná, ně-
která jsou v mapách či na cedulích, jiná jen 
v živé paměti, všechna však vyprávějí o po-
době krajiny a životních osudech, nadějích 
i zklamáních lidí, kteří v ní žili. Tento příběh 
neskončil a my k němu novými jmény při-
dáváme další kapitoly, které budou jednou 
číst naši potomci.

Příběhy spojené se jmény i jména samot-
ná představují cenné svědectví minulosti 
a uchovávají staletí zkušeností. Říkají nám, 
jak krajina vypadala a co v ní rostlo a žilo 
(Buková zmola, Černý žleb, Kuní potok, Svi-
tava, Na Skalkách, U Hrušek, Ke Třešním, 
Žleby, Křiby, Dřínek), komu patřila (Panské 
louky, Ronov, Strouhalův žlíbek, Táborské 
návrší, Fügnerovo nábřeží, Svadilov, Hofluň-
ky, Kantorka, Kovářův žleb, Na Farském, 

Obecnice, Židůvka), jak se v ní hospodařilo 
(Vodárenská, Padělky, Výhon, Poruba, Žďár, 
Na Úvrati, Košařiska, Drahy, Kobylská, Solis-
ko, Hliník, Na Šachtách, Uhliska, V Huti), co 
se v ní odehrálo (Švédské šance, Na Prus-
kém, Hradisko, Čertův mlýn), jak lidé usilovali 
o lepší život (Na Novotě, Jericho, Nový svět, 
Jeruzalém, Tábor, Amerika), jak se jim někdy 
nedařilo (Na Bídě, Mizerov, Hladov) a také 
jak se světové události odrážely v místním 
povědomí (Na Šanghaji, Balkán, Mexiko, Ko-
rea, Fukušima).

Během 20. století se začalo utvářet mo-
derní uliční názvosloví charakterizované tzv. 
honorifikačními jmény – tj. jmény po osob-
nostech, událostech či místech, která nemě-
la přímou vazbu k dané obci či městu (Mla-
dova, Komenského, Kozlíkova). Nahrazují tak 
dřívější tradiční jména typu Koželužská, Na 
Fortně, Kuří rynek či Stodolní. S měnícími se 
politickými režimy se měnila i tato jména tak, 
jak upadaly ty či ony osobnosti a události 

v nemilost nastupující garnitury. Mnoho jmen 
zmizelo a některá jsou již úplně zapomenuta. 
Jiná se uchovala v uličních názvech či kaž-
dodenním užívání a některá nová jména se 
stala trvalou součástí příběhu, který o sobě 
dnes prostřednictvím jmen vyprávíme.

V běžném životě většinou bereme země-
pisná jména za zcela samozřejmá a málokdy 
se nad nimi vědomě pozastavíme. Jak jsou 
důležitá, si často všimneme, až když zmizí 
nebo se změní. Tehdy si uvědomíme, že jmé-
na utváří náš domov a že bez nich by už to 
nebylo ono. Často se proto o jménech hovoří 
jako o druhu nehmotného kulturního dědic-
tví, které je třeba opečovávat, chránit a roz-
víjet, stejně jako třeba Jízdu králů, verbuňk 
a další tradice. Zajímalo by nás, jaký názor 
na to máte Vy. Která jména v Bílovicích znáte 
a užíváte? Jaké příběhy, vzpomínky a pocity 
si s nimi spojujete? Která jména by měla být 
uchována pro další generace? Pomozte nám 
zjistit povědomí o  zeměpisných jménech 
a míru jejich užívání vyplněním krátkého 
dotazníku zde https://shorturl.at/cmvSW.

Dotazy k výzkumu rád zodpoví Přemysl 
Mácha, Etnologický ústav AV ČR, Brno, ma-
cha@eu.cas.cz, 737 314 312.

PŘEMYSL MÁCHA 

ZEMĚPISNÁ JMÉNA
JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ BÍLOVIC
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Na přelomu letošního srpna a  září se 
v Bulharském Bansku na úpatí pohoří Pi-
rin odehrálo 23. mistrovství Evropy v rá-
diovém orientačním běhu (ROB), společně 
s 18. mistrovstvím Evropy žáků a doros-
tu. Obě akce byly netradičně spojeny 
a díky tomu odjíždělo z Bílovic rekordních 
21 závodníků.

Počasí nám celou dobu přálo, teploty 
byly na běhání téměř ideální. Tři různé 
typy závodů proběhly ve třech různých 
typech terénu. Pro první závod – sprint 
(délka trati asi 2 km) – vybrali pořadate-
lé mírně nakloněnou rovinu, z velké části 
dobře průběžnou, ale ne zcela přehlednou. 
Z 22 českých medailí jich 7 patřilo bílovic-
kým reprezentantům.

Dva závody na klasických tratích přivítal 
podhorský les nad sedlem Predel. Jednalo 
se o svah rozbrázděný spoustou potůčků 
a  vodotečí, místy s  bažinkami, pokrytý 
vzrostlým bukovým a  smrkovým lesem, 
zejména v horní partii čistým, v okolí startu 
a cílů s převahou hustších porostů.

Tentokrát se jednalo i o soutěž týmo-
vou, takže na medaili dosáhli opravdu 
všichni. Terén posledního závodu – fo-
xoringu – byl ze všech nejkopcovitější 
a medailová žeň byla asi nejslabší (4 bí-
lovické/16 českých).

A takhle to viděla jedna z nejmladších 
účastnic Kateřina Polišenská: 

Mistrovství Evropy bych řekla, že bude 
pro mě vždy nezapomenutelným zážit-
kem. I když často říkám, že nejsem ráda, 
že jsem tam jela, tak jsem za tento zážitek 
opravdu vděčná. Ze závodů jsem celkově 
neměla úplně nejlepší pocit, jelikož se mi 
nepovedly tak, jak jsem si představovala. 
Nemůžu ale zase říct, že jsem si jela do 
Bulharska pro zlatou medaili, to vůbec. 
Chyběl mi tam jen ten dobrý pocit. Závo-
dy jako takové mi přišly těžší než obvykle, 
ale jinak nádherné. Hlavně jsem jela do 
Bulharska s motivací, že každý nemusí být 
nejlepší, ale i malá snaha se vždy ocení.

KATEŘINA POLIŠENSKÁ  
A PAVLA HAŽMUKOVÁ 

MISTROVSTVÍ EVROPY
V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU

Možná vám uniklo, že v den konání 
Sousedských slavností 18. září 2021 
spatřila světlo světa historická publi-
kace Bílovice na přelomu 19. a 20. sto-
letí autora Jana Laty. Útlá knížka, co 
do počtu stran, ovšem doslova nabitá 
zcela novými informacemi z historie Bí-
lovic nad Svitavou v uvedeném období. 

Autor se věnuje době, kdy se Bílovi-
cím dostává mírou vrchovatou neoby-
čejného rozmachu a rozkvětu, od zpro-
voznění železniční tratě Brno – Česká 
Třebová (1849) a zejména pak od doby, 
kdy byla v Bílovicích zřízena železniční 
zastávka (15. 5. 1881). 

Bílovice se stávají vyhlášeným letovis-
kem především pro brněnské návštěvní-
ky. Vyhledávanými se stanou také pro 
významné literáty a umělce, z nichž ně-
kteří zde žili a tvořili, jiní je pravidelně 
navštěvovali. Bílovice se ocitají právem 
na kulturní mapě naší republiky.

Podstatná část publikace je věnová-
na spolkové činnosti v obci a také spo-
lečenským vztahům, které procházely 
poměrně bouřlivým vývojem. Autor zde 
využívá citací z dobových dokumentů 
a mohu konstatovat, že je to čtení za-
jímavé a poučné. Nabízí se tu i srovnání 
o „rozdělené společnosti“ před více než 
sto lety. V závěru knihy jsou uvedeny 
medailonky osobností, pro které byly 
Bílovice významnou součástí jejich ži-
vota osobního i uměleckého. 

Kniha se zcela určitě může stát dob-
rou volbou vánočního dárku. Lze ji stále 
ještě zakoupit na OÚ Bílovice nad Svi-
tavou nebo v místní knihovně.

P . K . 

Bílovice  
na přelomu  
19. a 20. století
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Nadechni se, zastav a buď.

Jóga, či-kung, workshopy
konzultace, terapie, masáže
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ZDRAVÁ VÝŽIVA
ZASTAVTE SE U NÁS A VYBERTE SI

Inspirujte se širokým výběrem 
také v naší on-line lékárně
www.MagistrMartin.cz
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Výroky dětí o Vánocích,  
dárcích, Betlémě
 a Ježíškovi
Moje ideální 
Vánoce?

Co bych přála ostatním?

Co je to Betlém?

Kdybych mohl dát jeden 
jediný dárek, komu bych  

ho dal a proč?

Radost, štěstí, hezké vztahy a splnění jejich snů . 
Lásku, aby se potkali se svými přáteli a příbuznými . 
Aby si udělali krásný Štědrý večer . Amálie, V. A

Všichni jsme pohromadě, 
maminka není v práci a má na 
nás čas. Patricie Frkalová, II. A

S mojí rodinou a nejíst rybu, 
nemám ryby ráda.
Natálie Lišková, III. C

Moje ideální Vánoce by byly, kdybych s babičkou pekla 
cukroví a tajně uždibovala z těsta. Je jedno, kde jsem, 
hlavní je, že jsem s rodinou a jsem šťastná za to, co mám. 
Klára Nivnická, VI. C

Jaký dárek 
bych dal 

Ježíškovi?

Mapu, aby se vyznal.
Alena Čurdová, II. B

Dal bych mu nějaké domácí 
zvíře, aby si měl s kým hrát. 

Matyáš Lužný, II. B

Vánoční zázrak

Víte, co by byl opravdový  
vánoční zázrak? Kdyby nikomu  

nezaskočila kost z kapra. Díky tomu by  
všichni doktoři z oddělení vytahování  

rybích kostí z krku mohli vyrazit  
domů za svou rodinou. 
Amálie Šuhajdová, IX. A

Betlém je dřevěná  
budova, ve které se narodil Ježíšek.  

Na špičce střechy je kometa  
a v betlémě jsou také ovce.

Rudolf Štach, IV. C

Já bych dal dárek mojí mámě, protože 
nám každý den dělá tousty a dovoluje 
nám telku. Martin Gartšík, 0. ročník

Já bych dal svůj jediný  
dárek kamarádovi Míšovi,  
protože má dobré nápady.  
Míša Raida, 0. ročník

Celému světu konec nemocí 
a postižených lidí. Veronika 
Brandejsová, IV. B

Dal bych ho mým  
rodičům, protože je mám 
rád. Jan Ondrouch, VII. A


