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REDAKČNÍ SLOUPEK

Vážení čtenáři, čas je neúprosný a my 
jsme už téměř na konci roku 2022. Čas 
nemá barvu, nemá prostor, nemá pevné 
hranice, které jsme mu přisoudili. (Jan 
Kanyza) Běží jako divocí koně, je vytrvalý 
a plynoucí jako voda v řece. Mnozí z nás 
budou o vánočním čase a v závěru roku 
bilancovat věci svého života. Co se poda-
řilo, co nás teprve čeká, ale také přemýš-
let proč některé události dopadly jinak, 
i o tom, co se prostě nepodařilo. Nakonec 
celý advent je přímo předurčen k onomu 
rozjímání (krásné slovo, které jsem si vy-
půjčil ze známé koledy). Určitě stojí za to 
mít pro nejkrásnější svátky v roce „čistou 
hlavu, čistou duši a čistý stůl“.

Těch věcí, které se v  poslední době 
v obci staly, je celá řada, o některých infor-
muje toto závěrečné číslo letošního roku, 
některé přesuneme do prvního čísla 2023.

V říjnových volbách bylo zvoleno nové 
zastupitelstvo obce a výsledky potvrdily, 
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že vedení obce odvádělo v minulých le-
tech dobrou práci a získalo si plnou důvěru 
občanů i pro příští čtyřleté období.

19. listopadu se uskutečnily dvě vý-
znamné společenské akce. V  dopoled-
ních hodinách byla slavnostně uvedena 
do provozu lávka přes řeku Svitavu, na 
stejném místě, kde dosloužila lávka pů-
vodní. Byl jsem překvapen, jakou dlou-
hou a velmi zajímavou historii tato lávka 
měla. S historickými fakty velmi poutavě 
přítomné seznámil pan farář Pavel Lazá-
rek. Lávka je to mimochodem z hlediska 
architektonického, ale i  urbanistického 
velmi zdařilá, prostě krásná. Zaujala mě 
slova mého kolegy z redakční rady Jana 
Laty o  tom, že vlastně všechny stavby 
v obci vybudované v posledních letech 
mají v  sobě skrytou nadčasovost a  že 
se za ně před našimi potomky nebude-
me muset stydět. Plně s tímto názorem 
souhlasím.

V odpoledních hodinách téhož dne byl 
po tradiční slavnosti u Myslivny lišky Bys-
troušky vypraven další z vánočních stromů 
pro Brno. ŠLP Masarykův les Křtiny poslal 
na náměstí Svobody v Brně další z dlouhé 
řady darovaných stromů, který se rozzářil 
25. listopadu, aby zahájil adventní čas, 
který nás všechny dovede k  Vánocům 
a konci roku 2022. Odkaz Rudolfa Těsno-
hlídka zůstává nadále uložen v této nád-
herné a hluboce lidské tradici, s důrazem 
na vzájemnou pomoc potřebným, a také 
těm ne vlastní vinou méně úspěšným. Při-
pomínáme, že se jedná zřejmě o  jednu 
z nejdéle trvajících tradic minimálně v ev-
ropském kontextu. V roce 2024 to bude 
rovných sto let, kdy byl v Brně postaven 
První vánoční strom republiky.

V  příštím čísle bychom se chtěli po-
drobněji zabývat také Těsnohlídkovou 
knihou Čimčirínek a chlapci, která dovrší 
(nebo už dovršila) sto let od svého vydá-
ní. Sám Těsnohlídek ve vlastním životopi-
su určuje datum vydání roku 1923, ovšem 
vnuk Rudolfa Těsnohlídka, pan František 
Navrátil, vlastní výtisk vydání z roku 1922 
(sken má redakce k dispozici). Na tomto 
příběhu je zajímavé, že v něm vystupují 
konkrétní osobnosti chlapců žijících v té 
době v Bílovicích a jejichž jména v knize 
jsou autentická. Jejich potomci v  Bílo-
vicích dosud žijí. Velikou práci v  tomto 
ohledu odvedl pan Zdeněk Mrkos, který 
má k dispozici řadu materiálů a fotografií 
z té doby. Myslíme si, že by mohla být 
tato historická fakta zajímavá i pro naše 
čtenáře.

Jsou před námi Vánoce a  přiznávám, 
nedostává se mi slov. O Vánocích bylo už 
řečeno tolik krásného, že se můžeme jen 
a jen opakovat. Stejně se mi ale zdá, že 
všechna slova končí jen na povrchu a ne-
dokáží proniknout hlouběji. Ne, neumím si 
to vysvětlit, snad je to tím, že mají Váno-
ce tak osobní rozměr pro každého z nás, 
že je každý z nás vnímá a prožívá sám za 
sebe. Zůstávají opředeny tajemstvím a je-
dinečností, jsou pro nás důležité a  jsou 
neoddělitelnou součástí našeho života.

Přejeme všem našim čtenářům a jejich 
rodinám krásné a spokojené vánoční svát-
ky. Zdraví, pohodu a hodně úsměvů vlast-
ních i vašich nejbližších.

Za celou redakci Bílovického zpravodaje
PAVEL KOVÁČ 
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Slavnostní otevření nové lávky přes Svitavu  
19. 11. 2022, farář Pavel Lazárek žehná lávce, 

slovo laika čte Jan Lata, foto Pavel Kováč
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Vážení spoluobčané, závěr každého roku 
je především časem těch nejkrásnějších 
svátků pro nás pro všechny – svátků vá-
nočních. Je však také časem bilancování, 
co se podařilo vykonat a  co nás teprve 
čeká v nadcházejícím roce. Jsem rád, že 
je za námi společná práce vidět a že ji vy, 
občané Bílovic, takto vnímáte.

Co se v  letošním roce podařilo? Těch 
věcí pro lepší život obyvatel naší obce je 
celá řada.

Dokončili jsme projekt Pumptracku 
a multifunkčního hřiště u benzinové čerpa-
cí stanice FORS. Od 10. 11. 2022 se mohou 
všichni prohánět na krásném pumptracko-
vém hřišti, které je určeno nejen pro děti, 
ale i dospělé. Můžete zde jezdit na kole, 
koloběžce ale i  skateboardu. Na multi-
funkčním hřišti si můžete zahrát volejbal, 
nohejbal, basketbal, florbal, nebo fotbal. 
Je zde také pískoviště pro malé děti a ho-
rolezecká stěna.

Podařilo se také postavit novou lávku 
pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu. Lávka 
je ocelová s prvky dřeva a betonu. Je opro-
ti staré lávce širší, protože zde v budouc-
nu povede nová cyklostezka. S otevřením 
jsme čekali na opravu mostku přes náhon, 
který byl v havarijním stavu. Naštěstí jsme 
vše stihli a 19. 11. 2022 jsme slavnostně 
otevřeli lávku pro pěší a cyklisty přes řeku 
Svitavu i rekonstruovaný most přes náhon.

Podařilo se také vybudovat multifunkč-
ní hřiště na Polance, které je otevřené už 
od října 2022. Zde je pro vás vybudováno 
hřiště na volejbal a nohejbal. Je zde také 
jeden koš na streetball. 

Od 12. 12. 2022 začínají konečně po 
roční výluce jezdit vlakové soupravy mezi 
Brnem a Blanskem. Jsem rád, že se během 
výluky podařil vybudovat nový podchod 
pod kolejovým svrškem, nová bezbariéro-
vá rampa a kompletně celé bezbariérové 
nástupiště. Měly by zde také začít jezdit 

nové vlakové soupravy, které z  dotace 
zakoupilo zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje a dalo do užívání Českým drahám 
na lince S2.

Tento rok také započala stavba hasičské 
zbrojnice. I přes nepříznivé dopady hospo-
dářské krize se podařilo vše nastavit tak, 
aby se stavba příští rok dokončila a ha-
sičská jednotka měla konečně pořádné 
zázemí pro výjezdy nejen k požárům, ale 
také k záchraně životů v rámci IZS.

V  současné době intenzivně řešíme 
územní studii na Mlýnském ostrově pro 
volnočasové a oddechové aktivity. Archi-
tekti musí vyřešit vhodnost struktury bu-
dov a prostorů pro tyto činnosti, a zejmé-
na pak parkování pro návštěvníky. Řešíme 
také budovu mlýna, s maximálním využitím 
dotačních titulů.

2. 12. 2022 se konal tradiční vánoční jar-
mark, nově zde byla vybudována zvonička, 
měli jsme živé ovce a  před slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu jste mohli 
zhlédnout laserovou show. Děkuji všem, 
kteří se na jeho organizaci podílejí, zvláš-
tě pak údržbě obce, která vše dlouhé dny 
dopředu chystala a také učitelům a žákům 
školy za pečlivě připravený program. 

Předali jsme také Těsnohlídkův vánoč-
ní strom pro Brno. Letošní akce se opět 
vydařila.

V závěru chci poděkovat všem aktiv-
ním občanům, kteří se po celý rok podí-
leli na přípravě již tradičních kulturních, 
sportovních či společenských akcí. Jsem 
opravdu velmi rád, že Bílovice mají srdce, 
které pravidelně tepe, že jsou obcí, kde 
se dobře žije.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám 
všem popřát krásné a radostné Vánoce, 
bohatého Ježíška, pohodu a  klid. Přeji 
vám hodně zdraví, štěstí, úspěšný a po-
hodový nový rok 2023.

MIROSLAV BOHÁČEK 



RADA OBCE 15/22, 7. 9. 2022
RO neschválila:

 » žádost o přidělení trvalého parkova-
cího místa v blízkosti domu s pečo-
vatelskou službou

RO schválila:
 » nájemní smlouvu – pronájem části 
12 m2 z pozemku p.č. 1181/7 – ostat-
ní plocha o celkové výměře 7 654 m2, 
na ulici Polanka, účel pronájmu: vy-
budování parkovacího místa před RD 
Polanka 646,

 » Dodatek č.5 k pojistné smlouvě, po-
jistitel Kooperativa pojišťovna, a.s.,

 » Příkazní smlouvu A000632, naše 
č. 2/2022/P – Dotační management 
na projekt „Vybudování areálu na 
pumptrack“, příkazce RENARDS, a.s.,

 » smlouvu o zřízení věcného břemene 
k pozemku p.č. 322/12 pro umístění 
distribuční soustavy v rámci stavby 
„Bílovice n. S., p.č.359/4 za podmínek 
dle Smlouvy,

 » předložený návrh udržovacích prací 
na komunikaci ul. Lesní, dle předlo-
žené PD, dotčený pozemek ve vlast-
nictví obce p.č.1181/1. V rámci stavby 
nebude změněn tvar, charakter ani 
niveleta stávající komunikace, ani 
způsob odvodnění komunikace.

 » příspěvek na nákup cibulovin v rámci 
akce „Sousedské slavnosti“ z rozpoč-
tu obce ve výši.10.000 Kč.

RO souhlasila:
 » se stavbou „Novostavba rodinného 
domu na p.č. 390/2, 390/13“ dle 
předložené PD,

 » s předloženým návrhem stavby „Výstav-
ba DČOV pro rekreační objekt č. ev. 229, 
st.783, dle předložené dokumentace, za 
podmínek, že budou při provozu dodr-
žovány předpisy výrobce.

 » s poskytnutím příspěvku ve výši 12.000 
Kč TJ Sokol Bílovice nad Svitavou na 
pořádání Sokolských hodů,

 » s umístěním banneru na prodej burčáku.

RO bere na vědomí:
 » informaci ředitelky Mateřské školy, že 
od 1.9.2022 do 31.8.2023 je stanovena 
výše úplaty za předškolní vzdělávání 
v MŠ na 460 Kč měsíčně na 1 dítě,

 » informaci ředitelky MŠ o  ukončení 
dvouletého projektu „Šablony III pro 
MŠ Bílovice nad Svitavou“ v  prosinci 
2022 a podání žádosti o dotaci na nový 
projekt Operační Program Jan Ámos 
Komenský.

RO povoluje:
 » výjimku z počtu dětí v jednotlivých tří-
dách MŠ pro školní rok 2022–2023 – ve 
3 třídách bude po 27 dětech, ve dvou 
třídách bude 24 dětí a v nejmenší třídě 
18 dětí. Celková kapacita počtu míst 
v budově MŠ je 147 dětí.

 » výjimku z nejvyššího počtu dětí v pří-
pravné třídě v Základní škole pro školní 
rok 2022–2023 do počtu 19 dětí.

RADA OBCE 16/22, 21. 9. 2022
RO neschválila:

 » záměr „Soubor čtyř novostaveb RD v Bí-
lovicích nad Svitavou a žádost o povo-
lení připojení nemovitosti na pozemní 
komunikace. Rada obce nesouhlasí 

s předloženým záměrem investora stav-
by ani sjezdu.

 » Smlouvu o  dílo č. 18/2021/D ze dne 
29.9.2021 na akci „Modernizace budovy 
ZŠ Bílovice nad Svitavou“ – neschvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 
18/2021/D ze dne 29.9.2021 na více-
práce provedené zhotovitelem a  trvá 
na původním termínu dokončení díla 
20.8.2022.

RO schválila:
 » Smlouvu o poskytnutí dotace ze schvá-
leného rozpočtu obce Bílovice nad Svi-
tavou na rok 2022. Příjemce dotace 
Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad 
Svitavou dotace ve výši 12.000 Kč.

RO souhlasila:
 » s předloženou nabídkou na zpracování 
projektové dokumentace na výstavbu 
a opravy místní komunikace Obřanská 
– cena 390.830 Kč včetně DPH,

 » s připojením kanalizační přípojky pro ro-
dinný dům č.p. 421 na p.č. st. 385,

 » se změnou stavby před dokončením 
„Novostavba rodinného domu v Bílovi-
cích nad Svitavou, p.č. 350/9, k.ú. Bílo-
vice nad Svitavou“,

 » s  předloženým upraveným záměrem 
„Rekonstrukce RD Komenského 179“, dle 
předložené projektové dokumentace, 
rada obce požaduje zachovat historické 
průčelí domu,

 » s  přijetím účelově určeného finanční-
ho daru od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy 
pro děti pro úhradu stravného ve školní 
jídelně pro celkem 17 žáků ve školním 
roce 2022/2023, celková výše daru 
109.104 Kč.

RO bere na vědomí
 » že bude uzavřen Dodatek č.1 ke Smlou-
vě o dílo č. 1/22 ze dne 26.07.2022 na 
provedení projektové přípravy včetně 
inženýrské činnosti pro akci „Revitali-
zace lokality Mlýnský ostrov“, cena díla 
1.950.000 Kč bez DPH.

RADA OBCE 17/22, 25.10.2022
RO schválila:

 » Nájemní smlouvy o nájmu bytů v domě 
zvláštního určení, Komenského 733, Bí-
lovice nad Svitavou, DPS,

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
BÍLOVICE NAD SVITAVOU
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 » Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu parko-
vacích stání v budově č. 962, Husova, 
Bílovice nad Svitavou. Nájem se sjed-
nává na dobu určitou – 1 rok, nájem 
1.000 Kč/měsíc.

 » přijetí dotace ve výši 30.000 Kč z roz-
počtu Jihomoravského kraje na reali-
zaci projektu „32. Silvestrovský běh do 
schodů“,

 » Smlouvu o zřízení služebnosti pozemku 
1209/1, k.ú. Bílovice nad Svitavou, opráv-
něná CETIN a.s., jednorázová náhrada za 
zřízení služebnosti je 4.143 Kč,

 » Smlouvu o  budoucí smlouvě o  zříze-
ní služebnosti k  pozemku p.č. 1181/1, 
1181/82, 1181/201 pro společnost CETIN 
a.s., jednorázová náhrada za zřízení slu-
žebnosti je 1.000 Kč,

 » demontáž stávajícího vedení NN dle 
předloženého situačního výkresu v rám-
ci stavby „Bílovice n. S., Hradisko, úprava 
DSNN“, zpracovatel Prosig,

 » Smlouvu o dílo 7/2022/D na dodávku 
tlumiče „Lávka pro pěší přes řeku Svita-
vu v Bílovicích nad Svitavou“, zhotovitel 
Mitrenga-stavby s.r.o., cena 150.000 Kč 
vč. DPH.

RO souhlasila:
 » s předloženou cenovou nabídkou od fir-
my AB-PORTAFER, s.r.o. IČ 26251833 na 
zastřešení terasy na domě Komenského 
139 – cena: 34.800 Kč,

 » se stavebnímu záměrem „Stavební 
úpravy a nástavba rekreačního objek-
tu Bílovice nad Svitavou, č. ev. 189“ dle 
předložené projektové dokumentace,

 » s  dodatečným povolením stavebního 
objektu SO-01 – SO-05 – rekreační 

objekt z  roku 1995 dle předložené 
dokumentace,

 » se stavebním záměrem „Rekonstrukce 
rodinného domu, Husova 421, Bílovice 
nad Svitavou.

RO projednala:
 » nájmy bytových prostor – výši nájemné-
ho bytových prostor uvedených v tabul-
ce, která je přílohou zápisu č.12. Rada 
obce schvaluje výši nájemného 120 Kč/
m2/měsíc,

 » nájmy bytových prostor – výši nájem-
ného nebytových prostor uvedených 
v tabulce, která je přílohou zápisu č.13. 
Nájmy budou zvýšeny o  inflaci po vy-
hlášení ČSU v lednu 2023.

RADA OBCE 18/22, 9. 11. 2022
RO neschválila:

 » prodej ani pronájem části p.č. 719/36, 
ulice Kollárova, k.ú. Bílovice nad Svitavou,

 » prodej pozemku p.č. 1364 – ostatní plo-
cha o výměře 42 m2.

RO schválila:
 » Smlouvu o sdružených službách dodáv-
ky elektřiny ze sítě NN-dodavatel: E.ON 
Energie a.s., na období od 1.1.2023, cena 
dle vzorce.

 » text výzvy k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Modernizace budovy 
ZŠ Bílovice nad Svitavou – dokončova-
cí práce“,

 » Smlouvu o sdružených službách dodáv-
ky plynu – dodavatel: E.ON Energie a.s., 
na období od 1.1.2023.

RO souhlasila:
 » s předloženým záměrem „Přístavba 
bourárny spol. MASO BÍLOVICE s. r. o,  
Bílovice nad Svitavou“,

 » se záměrem „Novostavba rekreační 
chaty, Bílovice nad Svitavou“ na p.č. 
1256/5, 1256/6, 1307/1, k.ú. Bílovice 
nad Svitavou. Rada obce upozorňuje 
na dodržení odstupové vzdálenosti 
od sousedních objektů.

RO zřizuje:
 » v souladu s ustanovením §102 odst.2 
písm. h) pro volební období 2022–
2026 jako své poradní orgány tyto ko-
mise a jmenuje jejich předsedy a členy:
• komise regionálního rozvoje – 

předseda Josef Zavadil
• mediální komise – předseda Ra-

dek Szabó
• stavební komise – předseda Petr 

Novotný
• kulturní komise – předseda Milan 

Nevídal, členové: Šárka Kučerová, 
Richard Lank, Renata Munteanu, 
Tereza Hájková.

• komise životního prostředí – před-
seda Jan Šoupal, členové: Iva-
na Sláčíková, Jan Kadlec, Jan 
Bartolčic, Martin Vozka, Jana 
Skládanková.

RADA OBCE 19/22, 16. 11. 2022
RO schválila:

 » jako dodavatele stavby „Moderniza-
ce budovy ZŠ Bílovice nad Svitavou 
– dokončovací práce“ firmu Brixton-
-stavitelství, s.r.o.

PETR NOVOTNÝ, MÍSTOSTAROSTA 

5

VÝPISY USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č . 110/2019 Sb ., 
o zpracování osobních údajů v platném znění .

ZÁPIS Č. 22/2018–2022 
ZE DNE 12.09.2022

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

ZO schválilo prodej pozemku p.č. 
1181/322, ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 57 m2 za celkovou kupní cenu 
222.300 Kč.
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ZO schválilo prodej pozemku p.č.st. 
1560/1, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 13 m2 za celkovou kupní cenu ve výši 
78.000 Kč.

ZO schválilo prodej pozemku p.č.st. 
1561/1, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 21 m2, za celkovou kupní cenu ve 
výši 126.000 Kč.

ZO schválilo směnu pozemku 193-
93/2022, ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 498 m2 z majetku obce, za část 
493 m2 z  pozemku parc.č. 122, ostatní 
plocha, neplodná půda, z majetku sou-
kromého vlastníka v  chatové oblasti 
Dolice. Zároveň byl schválen i doplatek 
obci 1.625 Kč za rozdíl 5 m2 směňovaných 
pozemků.

ZO schválilo uzavření dodatku č.  1 
ke Smlouvě o  dílo 21/2021/D – akce 
„V 00579 – lávka pro pěší a cyklisty přes 

řeku Svitavu v  Bílovicích nad Svitavou“. 
Dodatek řeší zejména navýšení ceny pří-
davného závaží, které je nutno osadit na 
lávku k omezení rozkmitu lávky. Cena díla 
činí 10.409.839,97 Kč bez DPH.

ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo 
na provedení projektové přípravy včetně 
inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace 
lokality Mlýnský ostrov“, mezi obcí Bílo-
vice nad Svitavou a  společností P.P. Ar-
chitects s.r.o., jako zhotovitelem, za cenu 
1.540.000 Kč bez DPH.

ZO bere na vědomí uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1/22 na provede-
ní projektové přípravy včetně inženýrské 
činnosti pro akci „Revitalizace lokality 
Mlýnský ostrov“, kde objednatelem bude 
společnost Mlýnský ostrov s.r.o. a zhoto-
vitelem společnost P.P. Architects s.r.o., za 
cenu 1.950.000 Kč bez DPH.

ZO bere na vědomí zprávu o  plně-
ní Smlouvy o  dílo č.  18/2021/D ze dne 
29.9.2021 na akci „Modernizace budovy 
ZŠ Bílovice nad Svitavou“. Zastupitelstvo 
pověřilo Radu obce řešením situace, ať 
již formou uzavření dodatku ke Smlouvě 
o dílo, nebo formou odstoupení od uvede-
né Smlouvy o dílo a zajištění výběru jiného 
zhotovitele, či jinou vhodnou formou.

ZÁPIS Č. 1/2022–
2026 ZE DNE 
18.10.2022 (USTAVU-
JÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVÉHO 
ZASTUPITELSTVA)

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise a členy volební komi-
se, ověřovatele zápisu a  určilo zapiso-
vatelku. ZO schválilo, že v jednání bude 
postupováno v  souladu se stávajícím 
jednacím řádem a volebním řádem v ne-
změněné formě.

ZO schválilo, že pro výkon funkce 
starosty bude člen zastupitelstva dlou-
hodobě uvolněn. Volí jednoho místosta-
rostu a  určuje, že pro výkon funkce 
místostarosty bude člen zastupitelstva 
neuvolněn.

Starostou obce byl zvolen Miroslav 
Boháček (14 hlasů), místostarostou Petr 
Novotný (14 hlasů), radními Petr Drábek 
(15 hlasů), Tomáš Gabriel (15 hlasů) a Li-
bor Žanda (15 hlasů).

ZO zvolilo předsedy a  členy finanč-
ního a kontrolního výboru, přičemž oba 
výbory budou mít po 3 členech. Před-
sedou finančního výboru se stal Martin 
Vozka, předsedou kontrolního výboru 
Pavel Frkal.

ZO schválilo pravidla pro stanovení 
výše odměn neuvolněným členům za-
stupitelstva obce a  odměn fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitel-
stva obce a vykonávají funkci předsedy 
výborů a komisí.

ZO určilo místo pro konání slavnost-
ních obřadů Obřadní síň obecního úřadu 
Bílovice nad Svitavou a  určilo vybrané 
členy ZO k přijímání prohlášení snouben-
ců před matričním úřadem.

RADEK SZABÓ 
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Vlaštovky jsou pryč, stejně jako spa-
ní pod širákem nebo opékání brambor 
v horkém popelu. Blíží se zima, příroda se 
ukládá ke spánku a odpočinku. Zahrádkáři 
zazimovali záhony, zasadili česnek a ozi-
mou cibuli a dělníci na stavbách už pracují 
v interiérech. A Vánoce jsou za dveřmi.

Podzimní depresivní mlha, déšť a plís-
kanice konečně zmizí z očí. Sníh, na který 
se těšíme, zakryje všechno staré a oškli-
vé, všude bude čisto a bílo, vše bude jako 
nové. Děti se unaví nekonečným sáňko-
váním a večer usnou tak, že rodiče bu-
dou pyšní a hrdí na své hodné děti, které 
v posteli konečně přestanou odmlouvat 
a vztekat se nad domácími úkoly. Kolem 
jen vůně vánočního cukroví, klid a  mír, 
protože všichni budou mít všechno při-
praveno a vymyšleno již v době uzávěrky 
tohoto čísla, neboť tento rok to bude jiné 
než roky minulé, kdy jsme i dárky sháněli 
na poslední chvíli. Však na nás vánoční 
reklamy útočily už od začátku září – ty 
první se objevily hned po akci Hurá zpět 
do školy.

Aspoň takto si to už s podzimem všich-
ni představujeme. A v létě taky. A vlastně 
od ledna jsme s určitostí věděli, že všech-
no bude už opravdu přesně takové, jaké 

to chceme a jaké si to přejeme. Že u nás 
konečně nastane, jak se říká, ta zásadní 
pozitivní změna. (Trochu té ironie snad 
nikoho nezabije – pan Suchý promine.)

Změny ale málokdy přijdou samy od 
sebe, a ty pozitivní už vůbec ne. I o ně se 
musí člověk zasloužit. Chceme-li změnu, je 
nutné na ní zapracovat, mnohdy překonat 
sami sebe, protože není větších překážek 
než těch, které si do cesty postavíme my 
sami. Ty méně příjemné změny pak chodí 
samy – zvednutí plateb za energie, zpož-
dění autobusu či inflace.

Někdy je ovšem ono zasazení se o změ-
nu jednoduché a vynaložené úsilí je mi-
nimální. Máme za sebou obecní volby. 
Účast se těsně přehoupla přes polovinu 
– 53,57 %. Zvolili jsme staronové vedení 
obce – máme stejného pana starostu, 
a  i  v  zastupitelstvu jsou známá jména, 
ačkoli ne všechna. V celkových výsledcích 
v Bílovicích nakonec uspěly tyto kandidát-
ky (řazeno podle čísla kandidátky, číslo 
v závorce je počet zvolených zastupitelů): 
KDU-ČSL (2), Nový Směr (6), SNK pro Bílo-
vice (5), Volba pro budoucnost (1), Staros-
tové a osobnosti pro Moravu (1).

Tuto volbu, tu místní, již máme za sebou. 
Čeká nás další. V té příští budeme volit 

budoucí hlavu státu – nového prezidenta 
České republiky. V  tuto chvíli je možné 
bezpečně říci jen to, že to už nebude ten 
současný. Přijde nový. A bude-li to, slovy 
Cimrmana „sekáč, pánové, co se nezake-
cá”, to se teprve uvidí.

Říká se, že orchestr, aby hrál dobře, by 
si měl zvolit nejlepšího ze svého středu, 
kterého mají všichni rádi a kterého respek-
tují, jehož názorům naslouchají a s nímž 
většina souhlasí. A hrají pak podle něj. Ale 
protože se na nikom takovém nemůžou 
shodnout, mají dirigenta mimo orchestr, 
který vše drží pevnou rukou.

Rádi bychom, aby v čele národa byl ten 
nejlepší z nás, ten, kterého máme všichni 
rádi, ten, kterého budeme všichni respek-
tovat. Ten, který náš národ bude stmelovat 
a který bude hlasem nás všech. A protože 
se na jednom jediném člověku asi všich-
ni neshodneme, tak nechť to je opravdu 
prezident zvolený většinou. Nebuďme 
líní a jděme k volbám. Je to jedno z těch 
rozhodnutí, které je snadné k provedení. 
A najděme v sobě dost síly, pokud nevy-
hraje „ten náš”, abychom volbu respekto-
vali – toto je totiž demokracie. Platí vůle 
většiny, nikoli všech.

PETR ŠAFAŘÍK 

Kandidátní listina Kandidát
Číslo Název Poř . číslo Jméno Věk Hlasy v %
1 KDU-ČSL 1 Frkal Pavel. Ing. 38 10,49

1 KDU-ČSL 5 Matyáš Václav, prof. RNDr. M.Sc., Ph.D. 52 9,83

2 NOVÝ SMĚR 1 Boháček Miroslav, Mgr. 46 9,81

2 NOVÝ SMĚR 3 Prudíková Lenka 40 8,20

2 NOVÝ SMĚR 2 Novotný Petr, Ing. 42 7,42

2 NOVÝ SMĚR 4 Kovář Jan, Ing. 42 6,85

2 NOVÝ SMĚR 5 Szabó Radek, Ing. Ph.D. 43 6,93

2 NOVÝ SMĚR 6 Michalík Ivan, Ing. 54 7,08

3 SNK pro Bílovice 1 Žanda Libor Mgr. 44 11,24

3 SNK pro Bílovice 4 Drábek Petr MVDr. 54 9,34

3 SNK pro Bílovice 12 Vozka Martin, Mgr. 54 8,38

3 SNK pro Bílovice 6 Lazniček Dušan, Ing. 62 7,35

3 SNK pro Bílovice 2 Gabriel Tomáš, MUDr. 53 6,92

4 VOLBA PRO BUDOUCNOST 4 Hamáková Bohuslava, Mgr. 61 10,34

5 Starostové a osobnosti pro Moravu 1 Zavadil Josef 63 17,03

VOLBY, ZMĚNY A BUDOUCNOST
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Vlastně jsem si nikdy takto otázku ne-
položil a mohu si jen domýšlet, že si ji asi 
nepoložila řada z  vás. Vánoce jsou tak 
neotřesitelně ukotveny v  našem životě, 
že se jim vlastně nelze vyhnout, nelze je 
obejít. Budou tu vždy nezávisle na tom, co 
si o nich myslíme a jak je vnímáme.

Slyšel jsem mnohokrát názory, že jsou 
zkomercializované, že ztrácejí rok od roku 
svůj původní obsah a význam, že se stávají 
stále víc a víc jistou přetvářkou a předstí-
ráním, jak jsme skvělí a jaké máme úžasné 
vzájemné vztahy nejen v rodině, že je to 
období stresu, kdy se snažíme dohnat vše, 
co v průběhu roku „úspěšně zanedbává-
me“, že je to doba, kdy najednou máme 
neodolatelné nutkání všechno napravit, 
změnit, vylepšit, nebo se vykoupit drahý-
mi, často zbytečnými, dárky.

Je tu však i druhá, a po mém soudu, větši-
nová skupina, která ve Vánoce věří. Věří v je-
jich magickou sílu a schopnost připomínat 

nám to nejušlechtilejší, co v nás je. Lásku, 
vzájemnost, dobrodiní, pomoc, sounáleži-
tost, zkrátka obyčejné člověčenství.

Ale zpátky k otázce. Proč potřebujeme 
Vánoce? Když se zeptáte kohokoliv, co pro 
něj znamenají Vánoce, uslyšíte bezpočet 
různých odpovědí. Pomineme-li těch ně-
kolik stále se opakujících, ale bezesporu 
platných tvrzení, které se nám často jeví 
už jen jako jakési klišé – pohoda, klid, po-
city štěstí, sounáležitost rodiny, radost 
z dárků – uslyšíme i názory, které míří na 
psychiku naší osobnosti, na vnímání okol-
ního světa a společnosti a nezřídka jsou 
spojovány s podstatou a smyslem našeho 
života. Myslím si, že Vánoce mají v sobě 
potencionál nabídnout každému, co je 
mu vlastní a co prostě potřebuje. Vánoce 
jsou prostě tradicí, která v našem životě 
sehrávala a sehrává důležitou roli.

Mihaly Csikszentmihalyi (maďarský 
psycholog 1934–2021, žijící většinu života 

v USA) ve své knize Flow píše, že smyslem 
našeho života je najít jeho jednotící záměr, 
který nám propojí jednotlivé oblasti života 
tak, abychom prožitek flow (plynutí, pono-
ření se do činnosti) zažívali co nejčastěji. 
Tedy nejen v rámci práce, koníčků a zálib, 
ale i v prožívání mezilidských vztahů.

Tomu ale paradoxně brání široká na-
bídka možností, které dnešní člověk má. 
Následkem těchto příležitostí ztrácíme 
jistotu ve svém směřování, hůře nalézáme 
smysl života, chybí nám jednotící pravidla 
a jasný cíl.

Zamyslíme-li se nad Vánocemi a vánoč-
ními tradicemi z tohoto pohledu, můžeme 
nalézt jednotící záměr v naší poněkud hek-
tické době právě v nich. Připomeňme si:
 » Víme, co máme udělat (kdy a komu kou-
pit dárky, kdy koupit stromek, co bude-
me o Vánocích vařit a co všechno k tomu 
budeme potřebovat nakoupit, koho 
máme navštívit, kdy zajet na hřbitov atd.

TÉMA

PROČ VÁNOCE 
POTŘEBUJEME?
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 » Nečiní nám problémy stanovit si plán 
a cíl, jak to všechno stihnout a zajistit.

 » I přes všechen ten shon a množství stre-
sových situací očekáváme něco hezkého 
a jsme pro to ochotni i hodně udělat.

 » Snažíme se pomáhat a udělat druhým 
radost. Myslíme na charitu a chceme pro 
ni udělat něco konkrétního.

 » Najdeme si čas přemýšlet o  sobě, 
o svých vztazích i o  tom, co nás sku-
tečně naplňuje.

 » Dovolíme si zažít pocit, že máme vše 
hotovo, že to přeci jen s námi není tak 

špatné, a že nám to docela jde, když se 
na něco soustředíme.

 » Pojmy harmonie a řád nám dávají smysl.
 » Jsme vnímavější a laskavější.
 » Chceme se nechat překvapit.
 » Chceme mít radost pro sebe, ale i pro 
své nejbližší.

 » Chceme zažít okamžiky štěstí.
 » Chceme pocítit svoje ukotvení mezi svý-
mi nejbližšími.
Právě proto si myslím, že Vánoce po-

třebujeme všichni bez rozdílu věku i bez 
toho, zda jsme věřící či nevěřící. Vánoce 

jsou krásné, tajemné a jedinečné. Nabízí 
nevyčerpatelný pramen smyslu našeho ži-
vota. Někde jsem zaslechl názor, že kdyby 
nám někdo chtěl vzít nebo dokonce zrušit 
Vánoce, budou si je muset lidé vytvořit 
znovu. (Ano, byl tam onen dodatek, že to 
se zřejmě nikdy nestane.)

Přeji vám, ať jsou i ty vaše letošní Vá-
noce přesně takové, jaké jste si je vysnili, 
připravili a prožili s těmi, které máte rádi.

PAVEL KOVÁČ 

Milý Ježíšku!
Takto začínají dopisy, které nám doma 

ohlašují, že se blíží konec roku. Od doby, 
co se děti naučily psát, píšeme dopisy Je-
žíškovi a pokračujeme v tom, i když jsou 
děti dávno dospělé. V posledních letech 
používáme moderní formu, tedy e-mail 
(vždy s diskrétní kopií na vědomí ostatním 
členům rodiny).

I když se v naší rodině snažíme vnímat 
každičký prožitý den jako sváteční a krás-
ný, mají Vánoce i pro nás stále jedinečné 
kouzlo a atmosféru. Do kostela běžně ne-
chodíme, ale podívat se ve vánočním čase 
na Betlém zajdeme rádi. Taky obhlédnout 
vánoční výzdobu a nabídku na brněnských 
náměstích je součástí našeho každoroční-
ho předvánočního programu.

Tradicí je pro nás setkávání širší rodi-
ny „na Štěpána“. Střídáme se v tom, kdo 
připravuje pohoštění, ale na naší bílovic-
ké rodinné buňce je vždy upečení a do-
tvoření speciálního výtvoru, takzvané 
„bomby“. Jak vzniklo toto označení, to 
nevím. V manželově rodině se bomba na 
Vánoce dělala dřív, než jsme spolu začali 
chodit. Dlouhá léta ji pekávala manže-
lova maminka, ale v  poslední době od 
ní převzali bombovou štafetu můj muž 
a naše dcera.

Jak asi tušíte, bomba je moučník. Vyrá-
bíme ji jen na Vánoce. Tvoří se z proužků 
různobarevného piškotového těsta a vý-
roba zabere celkem tři dny. První den se 
upečou barevné piškotové pláty, druhý 
den se namíchá krém, z piškotových kor-
pusů se nakrájí pásky, které se namáčí do 
roztoku rumu a  vody, a  křížem krážem, 
„na střídačku“ se naskládají do půlkulaté 
mísy. Mezi vrstvy piškotu se promazává 

krém. Po vložení poslední vrstvy se vše 
v míse překryje kruhovou destičkou, zatí-
ží velkým kamenem a nechá se v chladnu 
uležet a propojit. Třetí den se půlkulatá 
bomba z misky vyklopí a potře se čoko-
ládovou polevou. Na řezu pak jsou vidět 
různobarevné čtverečky těsta a  vypadá 
to atraktivně.

Velmi brzy po Vánocích přichází Silvestr, 
který si už několik let s manželem zpes-
třujeme účastí na tradičním bílovickém 
běhu do schodů. Neběháme, jen pomá-
háme s organizací, ale je to už také pevná 
součást našeho konce kalendářního roku. 
Obdivuji všechny běžce i hlavní organizá-
tory akce. Jde o tradici, na kterou můžou 
být všichni Bílovčáci právem hrdí.

JANA SKLÁDANKOVÁ 

VÁNOČNÍ BOMBA 
ANEB NAŠE VÁNOČNÍ TRADICE

Vánoční bomba, v barvách to vypadá ještě lá-
kavěji – růžová, pomerančová, krémová hnědá 
a bílá. Zákusek snů. Foto Jana Skládanková
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Vánoce mám moc ráda – a  to hlavně 
kvůli nezaměnitelným vůním. Říká se, že 
vůně a pachy má člověk zafixované hlu-
boko v paměti a určitá vůně mu připomíná 
určitou vzpomínku (z fyziologického hle-
diska je to i logické, protože nervová za-
končení v nose vedou přímo do čichového 
centra v mozku „bez přestupní stanice“). 
Vánoce jsou pro mě vůní perníčků, vanil-
kových rohlíčků, které pečeme vždycky – 
nesmí chybět ani u štědrovečerní večeře, 
vůní zeleného stromečku (umělý by neměl 
atmosféru), vůní svíček z  včelího vosku 
(z něhož odléváme do misky tvary věštící, 
s čím se ten, kdo odlévá, setká příští rok), 
vůní bramborového salátu, smažené ryby 

či řízku, vůní lesa, když jdeme před štědro-
večerní večeří na procházku, vůní svařené-
ho vína na vánočních trzích… Bez těchto 
vůní by pro mě nebyly Vánoce. Stejně tak 
bez blízkých, které mám ráda a také bez 
vzpomínání na ty, co už s námi být nemo-
hou, nebo jsou někde daleko.

Jinou atmosféru pro mě měly Vánoce, 
když jsem byla dítě, jinou, když jsme sla-
vili všichni jen jako dospělí a jinou, když je 
prožívám jako rodič malých dětí… Musím 
říct, že tu třetí etapu si užívám nejvíc – 
hlavně udržení Ježíškova tajemství je vy-
loženě bojovka (Jak se dostane do domu? 
Na čem veze ty dárky? Jak vypadá? Jaké 
cukroví si vezme z  talířku?), vymýšlení 

VÁNOCE
SVÁTKY VŮNÍ A RITUÁLŮ

tajných skrýší na dárky, samotná expedice 
dárků pod stromek (jak to má sakra ten 
Ježíšek udělat?) Starší syn už asi „tuší“, 
ale drží basu a hraje hru až do konce. To 
tajemno tam být musí. A když se minule 
pokusil natočit Ježíška na skrytou kameru, 
při rozbalování dárků se video z kamery 
záhadně vymazalo! Kouzlo? I  mezi do-
spělými v rodině se vždy pokoušíme držet 
tradici překvapení aspoň jedním dárkem, 
o kterém obdarovaný nebude vědět. Ně-
kdo se umí radovat od srdce, někdo neumí 
dárky ani dávat ani přijímat, někdo vybere 
hrůzostrašné dary…, ale o tom to je – být 
spolu, se všemi z  rodiny takovými, jací 
jsou, přijmout je bez výhrad aspoň jednou 
v roce. Vánoce mají být o laskavosti, od-
pouštění, o jiskřičkách v dětských očích, 
o radosti z toho, že se máme.

Když jsou lidé na konci své cesty živo-
tem, ze všeho nejvíc vždy litují toho, že 
se neudobřili s někým z rodiny, že nestihli 
něco říci svým blízkým – nečekejme tak 
dlouho, Vánoce jsou tu každý rok!

VENDULA BARTÁKOVÁ 

Ó  ano, tradiční předvánoční přípravy 
a shony nabírají na obrátkách. V kombinaci 
s logistikou všedních dní často jedeme na 
doraz. V posledních letech však ve mně 
klíčí tušení, že jsme to jen a  pouze my 
sami, kdo se těmto procesům a očekává-
ním vydává napospas.

Co nás vlastně naplňuje radostí, kterou 
si tak rádi s obdobím Vánoc spojujeme? 
Skutečnou vnitřní radostí, která se neza-
kládá na výkonech ani objemech a ani na 
tom, co od nás čekají druzí? Takovou, která 
pramení z vědomí smysluplnosti našeho 
konání a přináší nám naplnění. V souladu 
s námi samými, aniž by nás vyčerpávala. 
Radostí, která nás zevnitř rozsvítí a je na-
tolik pravdivá, že svou záři rozlije i na lidi 
kolem nás.

Tu radost si nosíme každý v sobě. Ně-
kdy je skrytá pod nánosy všech možných 

(PŘED)VÁNOČNÍ KLÍČENÍ
vrstev. Ale vždycky tam někde je. A může 
se stát vnitřním kompasem i nadějí, že je-
diným ukazatelem směru nemusí být „co 
by se mělo a co by se nemělo“ ani ono 
„co je správné a co správné není“. Když ji 
najdeme a necháme zazářit, budeme mít 
dost světla i pro druhé. Ať už jsou Vánoce 
před námi, nebo za námi…

A  proto dnes i  o  tom klíčení. Neboť 
právě nyní, v  období zimy, může být 
symbolem nového života, síly a  důvěry. 
V křesťanské i pohanské tradici se spolu 
s obdobím Vánoc rodí něco velmi vzácné-
ho. A spolu s novým životem máme příle-
žitost probudit světlo i v nás.

Víte, že k tradičním vánočním i postním 
pokrmům patří právě klíčení semen? Ano, 
je to zázrak, neboť proces klíčení aktivuje 
v semenech životu prospěšné látky. A pro-
tože to lidé odnepaměti věděli, nechávali 

si naklíčit všemožná zrnka. V našich krajích 
to býval obvykle hrách, oves nebo špaldo-
vá pšenice. Z toho všeho se pak následně 
vařilo, kombinovalo a  dochucovalo, pře-
devším cibulí a  česnekem, sušenou ma-
joránkou, petrželovou natí nebo libečkem 
a samozřejmě solí.

PUČÁLKA
Pro klíčení bylo zvykem používat i slovo 

pučení. Odtud název pučálka, což je sta-
ročeský pokrm, jehož základem je hrách. 
Ten se nechá nejprve nabobtnat a  pak 
naklíčit. Toto jednoduché, ale výborné 
jídlo se vyskytovalo na stolech v průběhu 
Štědrého dne i během postní doby. Zkuste 
ho ochutnat!

Nechat si naklíčit hrách není nijak složi-
té. Stačí jej ve sklenici zalít vodou tak, aby 
byl ponořený a nechat 24 hodin stát. Poté 
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vodu slijeme, hrách propláchneme a znovu 
zalijeme čerstvou vodou, která se nechá 
vytéct. Kdo má doma klíčidlo, zvládne to 
hravě. Mně osobně se osvědčil i  jedno-
duchý systém, kdy větší sklenici převá-
žu gázou a utěsním gumičkou. Postavím 
pak šikmo dnem vzhůru (ne zcela kolmo) 
a opřu například o okraj misky tak, aby pře-
bytečná voda mohla odtéct. Velmi brzy se 
objeví klíčky, čímž je základní ingredience 
hotová. Poté se už pouze osmaží na másle 
nebo na sádle, na pánvi či v troubě. Pu-
čálku je možné si vychutnat naslano s ci-
bulkou a kysaným zelím, nebo na sladko 
s medem a zakysanou smetanou, či jako 
zdravé „uzobávání“ úplně samotnou.

Podobně jako u hrachu můžeme nechat 
naklíčit i  obilí. Ideální je pšenice špalda 
nebo oves. Klíčky z obilek se před praže-
ním většinou olámaly a vkládaly do kaší, 
polévek či salátů. Při opékání se totiž mo-
hou spálit. Ale od vaření zpět ke klíčení…

Zkusme sami sobě dopřát tu radost, 
oprostit se od všech těch očekávání, která 

sami sobě často před Vánoci nakládáme 
a nechat v sobě raději vzklíčit semínko na-
děje. Potřebuje naší péči a my zase jeho 
světlo. Kéž nám svítí na cestu a my s ním.

S úctou ke všem čtenářům Bílovického 
zpravodaje

LENKA ŠICNEROVÁ 
bylinkalenka .cz

s  L e n k o u

Bylinkovázastavení

Zeptali jsme se ve škole našich žáků 
na vánoční zvyky a rituály, které doma 
o Vánocích dodržují . Jejich reakce byly 
spontánní a úžasné .

CO PATŘÍ K NAŠIM RODINNÝM  
VÁNOČNÍM ZVYKŮM?
 » Naše vánoční svátky se neobejdou bez 
adventního věnce. Na Štědrý den vyhlí-
žíme z okna andílky. A  já zahraju celé 
rodině něco na klavír. Daniela, III. A

 » Nesmíme vstát od stolu, než všichni 
dojíme. Aneta, III. A

 » Dáváme na okno cukroví, aby nám Je-
žíšek donesl dobré dárky. Lucie, III. B 

 » Každý si se zavřenýma očima vybere 
z  misky čtyři ořechy, každý ořech za 

jedno roční období. Pak ořechy louská-
me a ony nám ukážou, ve kterém ročním 
období budeme zdraví nebo nemocní. 
Zdravé ořechy pak sníme. Anežka, I. B

 » Před večeří chodíme na mši a podívat 
se na jesličky. Chodíme nakrmit zví-
řátka do lesa. Kdo najde první v rybě 
kost, ten jako první rozbaluje dárek. 
Marie D., IV. A

 » My do skořápky od ořechu dáme svíč-
ku a dáme to na vodu a sledujeme, jak 
plavou, dokud nezhasnou. Matyáš, III. B

 » I když se na Štědrý den nesejdeme jako 
celá rodina, pořád na sebe myslíme. 
U večeře prvně spojíme ruce a vzpomí-
náme na zemřelé v rodině. Anna, IV. C

 » Abychom měli doma dárky, jdeme na 
procházku. Když přijdeme domů, cítíme 

ty dárky, a když se jdeme podívat, tak 
tam opravdu jsou. Markéta, 0. A

 » V naší rodině se rozdávají dárky vždyc-
ky 25. 12. v  sedm ráno, abychom dali 
Ježíškovi čas dát dárky pod stromeček. 
Na oběd si pak dáváme krůtu, brambo-
ry a kapustičky s omáčkou. Ale nejlepší 
je, že slavíme taky 24. 12. Dvojnásobné 
dárky! Patrick, VI. A

 » Na Štědrý den dopoledne vždy chodíme 
zakopávat slivovici. V zemi ji necháme 
dozrát do dalších Vánoc. Šimon, IX. A

 » O Vánocích chodíme ven na procházku 
a vybereme si strom, který má hodně 
větví. Potom si na konci ohneme prs-
kavky a házíme je na strom, a přitom si 
něco přejeme. Když se prskavka zachytí, 
přání se nám splní, ale když se nezachy-
tí, tak se přání nesplní. Magdaléna, VI. B

 » Brácha Oskar pronáší před večeří řeč. 
Meda, I. B

 » Každé Vánoce se oblékáme do bílého, 
zeleného a červeného oblečení. Našim 
domácím zvířátkům zdobíme pelíšek. 
Amálie, VI. A

 » Když začne advent, tak z půdy vytáhne-
me ušité adventní stromečky, které ušila 

VÁNOCE A VÁNOČNÍ
ZVYKY OČIMA DĚTÍ
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maminka. Stromečky pověsíme na zeď. 
Pod každý stromeček pověsíme pytlí-
ček a do něho každý den dává mamin-
ka ozdobu s číslem. Ozdobu pověsíme 
na stromeček, kde je stejné číslo jako 
na ozdobě. Do pytlíčku maminka přidá 
lego mini stavbičku z lego adventního 
kalendáře Šimon, VI. B

 » Mezi svátky jezdíme pravidelně na zá-
mek Loučeň, kde mají v každém zámec-
kém pokoji stromeček ozdobený na jiné 
téma. Elen, I. B

 » My každé Vánoce chodíme krmit divo-
kou zvěř do lesa. Marie M., IV. A

 » Jdeme všichni na procházku, aby nám 
tam mohl Ježíšek dát dárky. Karel III. A

 » Protože jsme nedočkaví, tak si den před 
Štědrým dnem dáme jeden malý dárek. 
Linda, VI. A

 » Na Vánoce jdeme do kostela pro svět-
lo. Jan, III. B

CO DĚLÁM NA ŠTĚDRÝ DEN?
 » Těším se na Ježíška a noc před tím ne-
spím. Tereza, IV. B

 » Vyhlížím první hvězdu. Julie, IV. C
 » Jsem ve svém vánočním pyžamu až do 
15:00. Barbora, VI. A

 » Ležím pod stromečkem! Barbora, III. A
 » Vyrábím si z  papíru perníky. Vanessa, 
III. A

 » Celý den se dívám v pyžamu na vánoč-
ní pohádky, až do večera. Lucka, VI. A

CO DĚLÁ NAŠE RODINA NA ŠTĚDRÝ DEN?
 » Každý rok se dopoledne sejdeme se vše-
mi sousedy, bývá nás kolem 30–35 lidí, 
povídáme si a ochutnáváme netradiční 
cukroví. Tereza, VI. B

 » Po štědrovečerní večeři se jdeme s dě-
dou dívat na hvězdy. Jakub, VI. B

 » Já myslím, že my asi uklízíme. Ella, 0. A
 » U nás vždycky kolem páté hodiny jdeme 
do kostela. Když se vrátíme, už máme 
dárky pod stromečkem. Nechápu, kde 
se tam berou! Eva, III. B

 » Na Štědrý den se nedíváme do počítačů 
ani telefonů, ale povídáme si. Anna, IV. A

 » Po večeři nasypeme před balkon mou-
ku, jdeme ven s prskavkami a čekáme, 

kdy se v mouce objeví stopy od Ježíška. 
Laura, I. B

CO NAŠE RODINA JÍ NA ŠTĚDRÝ VEČER? 
 » Řízky ve tvaru ryb. Růžena, III. A
 » 24. prosince krájíme ananas, aby ta ky-
selost vyhnala vše špatné. Adéla, VI. A

 » My nikdy nejíme. Jdeme k babičce, kde 
máme dárky. Někdy se potom i najíme. 
Marie, 0. A

 » Na snídani se pečou celé malé nelou-
pané brambory, jíme je s mlékem, solí 
a máslem. Teodor, I. B

BEZ ČEHO SE U NÁS V RODINĚ 
NEOBEJDOU VÁNOCE?
 » Bez smíchu! Kamil, III. A
 » Bez celé rodiny. Jan, IV. A
 » Nám se vždycky rozbije baňka. 
Julie, III. B

 » Bez koled a úsměvu. Klára, III. A

Jak moc může jedno obyčejné kolo změ-
nit život? V africké Gambii, kde děti chodí 
každý den pěšky do školy okolo 10 km, 
opravdu hodně. Díky projektu Kola pro Af-
riku mají odložená česká kola vskutku dvě 
duše. Když u nás doslouží, najdou ještě 
uplatnění u gambijských školáků, kterým 
tak podstatně zkracují cestu do školy, aby 
jim na učení zůstalo více času a energie.

A podobně, nepřekáží vám doma nepo-
užívaný školní batůžek a školní potřeby? 
Tužky, sešity, pastelky, pouzdra? Díky 
Batůžkovému projektu, který je součástí 
hnutí Mary’s Meals, mohou být ještě velmi 

užitečné školákům v naší adoptované ško-
le Namwiri (www.namwiri.cz), kterou na 
Časnýři adresně podporujeme.

V našem mikroregionu se rozvíjí podpora 
vzdělávání dětí v africké Gambii a Malawi 
prostřednictvím dvou již zmíněných rozvo-
jových projektů: české neziskovky Kola pro 
Afriku o.p.s. a mezinárodního charitativní-
ho hnutí Mary’s Meals. Spojnicí je společná 
vize: cestou ven z  chudoby je vzdělání, 
díky kterému se místní komunity časem 
obejdou bez pomoci zvenčí. Ve sbírkách 
v Kanicích a Ochozi bylo v průběhu dvou 
minulých let darováno okolo 150 jízdních 

kol. Děti na základní škole v Kanicích při-
pravovaly batůžky pro svoje vrstevníky 
v Malawi. Jejich zkušenost, jak snadno je 
možno udělat radost, že věc, kterou již ne-
potřebují, je ještě velmi užitečná někomu 
druhému, je pro ně jistě dobrým vkladem 
do života. V rámci sousedských slavností 
v Kanicích a Ochozi jsme ochutnávali kaši 
Mary’s Meals, promítali filmový dokument 
Child 31. Již tři roky funguje v Ochozi na 
faře trvalé sběrné místo kol a  batůžků 
(více na www.namwiri.cz/sberne-misto).

Vizí Mary’s  Meals je poskytnout dě-
tem jídlo v místě vzdělávání. Ve školních 
stravovacích programech je zapojeno 
již 2,2 miliónu školáků v zemích, kde jim 
chudoba a hlad brání na cestě ke vzdělá-
ní. Také děti ze školy Namwiri, kterou na 
Časnýři adresně podporujeme, přitahuje 
školní kaše, kterou dostávají každé ráno 
před vyučováním. Mnohdy je to jediné 
vydatnější jídlo celého dne. Kaše výrazně 
zlepšuje efektivitu vzdělávání, protože 
děti ve škole netrpí hladem a mohou se 
lépe soustředit. Kaši vaří ve škole místní 
dobrovolníci, většinou maminky. Je při-
pravována ze sóji a kukuřice vypěstované 

JAK NA ČASNÝŘI
POMÁHÁME DĚTEM
NA CESTĚ KE VZDĚLÁNÍ



13

farmáři v Namwiri, kteří díky zapojení školy 
do programu školního stravování Mary-
’s Meals mají garantovaný odkup úrody.

Mary’s Meals není jednorázovou humani-
tární intervencí v hladem sužované Africe. 
Stejně jako v případě Kol pro Afriku, jed-
ná se o dlouhodobý rozvojový projekt (již 
od roku 2002), který je trvale zaměřený 
na školní děti a  jejich vzdělávání, spolu-
pracuje s  resorty školství, partnerskými 
organizacemi v  cílových zemích a  opírá 
se o maximální zapojení místní komunity. 
To je klíčem k udržitelnosti obou projektů.

Vlastníkem a provozovatelem školního 
stravovacího programu je komunita v Na-
mwiri. Mary’s Meals zajišťuje pouze to, co 
není v  možnostech místních – vykoupit 
úrodu kukuřice od místních farmářů, vyro-
bit instantní směs a dodat jídlo do školy. 

Dále je vše již v režii a odpovědnosti míst-
ních dobrovolníků, kteří s velkou vděčnos-
tí, nad rámec svého boje mnohdy doslova 
o přežití, vaří svým dětem ve škole kaši.

Pro udržitelnost Kolového projektu je 
rozhodující životnost kola, proto jsou kola 
školám v Gambii darována ve formě sta-
vebnice. Děti, pod dohledem školních cyk-
lomechaniků, si kolo v rámci pravidelných 
cykloworkshopů skládají sami. Naučí se 
řešit běžné opravy a také získají ke svému 
stroji vztah. Podpora formou darovaných 
cyklodílů i kompletních kol směřuje také 
do cyklopodnikání školních cyklomecha-
niků, aby se na oplátku zdarma mohli vě-
novat školním kolům.

Projekt Kola pro Afriku pomáhá také 
Česku – nikoli na cestě do školy, ale 
na cestě zpátky do běžného života 

a  společnosti. V  rámci resocializačních 
programů úpravy kol provádí muži po vý-
konu trestu nebo těžko uplatnitelní na trhu 
práce. Část kol se repasuje přímo v cyklo-
dílnách věznice Heřmanice.

Společenství okolo školy Namwiri je 
kromě Časnýře tvořeno také dobrovolníky 
a dárci z okolí Svitávky, Litomyšle a Osla-
van. Cílem našeho společného úsilí je za-
jistit prostředky na školní kaši v Namwiri. 
Mít kaši = chodit do školy. Pokud můžete, 
darujte dalšímu dítěti rok ve škole. Stačí 
na to pouhých 459 Kč. Nebo darujte jízdní 
kolo, stejně totiž platí: mít kolo = chodit do 
školy. Darovat můžete také školní batůžek 
nebo jen samostatně školní potřeby. Vše 
podstatné najdete na www.namwiri.cz.  
Děkujeme.

PAVEL WAWRACZ, DOBROVOLNÍK 

V sobotu 22. října 2022 se v prostorách 
Základní školy v Bílovicích nad Svitavou 
uskutečnil charitativní second hand „Ženy 
pro hospic“. Podařilo se vybrat neuvěři-
telných 54 tisíc na podporu Hospice sv. 
Alžběty – neziskové organizace, která 
pečuje převážně o nevyléčitelně nemocné 
pacienty v závěru jejich života. Akci zor-
ganizovala Lenka Koudelková, které jsme 
se zeptali na podrobnosti.

„Nebyl to jen můj nápad. Vznikl u obvyk-
lého posezení s  kamarádkou. Bavila nás 
ta představa a dávalo nám to trojí smysl. 
Pro nás, pro hospic a pro lidi, co přijdou,“ 
přibližuje vznik této myšlenky usměvavá 
zdravotní sestra. Proč právě pro Hospic sv. 
Alžběty? Lenka zde začala pracovat před 
osmi lety jako součást týmu mobilní hos-
picové péče, která umožňuje splnit přání 
většiny nevyléčitelně nemocných – dožít 
doma. Byla to pro ni pracovně nejkrásnější 
léta života, i když si uvědomuje, že řada 
lidí může mít z tohoto typu zařízení strach. 
„Hospic je stále v povědomí mnoha lidí vní-
mán jako strašák. Odtud se už většinou 
lidé nevrací. Proto se ho bojí. Je důležité 
vědět, že hospic není čekárna na smrt, ale 
místo, kde jste se svými blízkými, máte 24 
hodin denně k dispozici odbornou pomoc 

týmu nejrůznějších odborností, svůj čas 
můžete naplnit dle svých individuálních 
představ,“ vysvětluje. Tím, co ji na této 
práci nejvíce naplňuje, je samotný cíl služ-
by – tedy aby člověk neumíral osamocený 
a netrpěl. Za léta své praxe zažila mnoho 
lidských příběhů, vzpomíná obzvláště na 
tento: „Moc mě zasáhla situace v rodině, 
kde jsem byla přítomná při umírání a man-
želka zemřelého pacienta mi po dopro-
vázení řekla: „Sestřičko, jsem šťastná, že 
jsme oslovili váš hospic. Měla jsem z toho 
všeho, co přijde, obrovský strach, ale teď 
v sobě cítím něco nepopsatelného. Něco, 
co jsem naposledy cítila při narození naší 
dcery. Je mi to hloupý, ale já mám radost 
z toho, co jsem pro manžela mohla díky 
vaší pomoci udělat.“ Tak to vás dostane, to 
nezapomenete,“ vzpomíná Lenka a děkuje 
všem, kteří tak štědře přispěli a pomohli 
s organizací charitativního second handu.

Své díky za tento úžasný výsledek při-
pojuje také ředitel Hospice sv. Alžběty 
MUDr. Josef Drbal: „Děkuji paní Lence 
a ostatním pořadatelům, děkuji všem dár-
cům, kteří tímto způsobem podpořili hos-
picovou péči, velice si toho vážíme a jsme 
za to vděčni. Financování hospicové péče 
nebylo nikdy jednoduchou záležitostí, ale 

zvlášť v dnešní složité době je pro nás kaž-
dý finanční dar nesmírně cenný. Děkujeme 
za vaše vnímavá a šlechetná srdce, který-
mi takto pomáháte trpícím a potřebným. 
Pevně věřím, že se vám tato pomoc lidem 
na konci jejich života mnohonásobně něja-
kým způsobem vrátí. Přeji vám požehnané 
Vánoce i celý nový rok.“

V této souvislosti bychom rádi informo-
vali, že 17. prosince 2022 od 17 hod. se 
uskuteční adventní koncert Misterios de 
Navidad – Tajemství zrození, na podporu 
činnosti hospice, a to v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie na Mendlově náměstí 
v Brně. Na koncertě vystoupí Eliška Tesa-
řová, hudební soubor Plaisirs de Musique 
a OctOpus Vocalis, předprodej vstupenek 
zajišťuje Turistické informační centrum 
Brno. Hospic bude mít svůj prodejní stánek 
s vánočními dekorativními předměty od 16. 
do 23. prosince 2022 u sochy markraběte 
Jošta na Moravském náměstí v Brně a na 
brněnských Vánočních trzích jej můžete 
podpořit darováním zálohy za vratný ke-
límek v rámci akce Daruj kelímek (hospic 
má číslo 10). Rádi vás uvidíme. Všechny 
bližší informace o  hospici naleznete na 
www.hospicbrno.cz. Děkujeme.

BEA KŘÍŽOVÁ 

CHARITATIVNÍ SECOND HAND



Projekt Krokus je irská iniciativa. 
Organizuje ji nadace pro osvětu ho-
locaustu, která poskytuje účastníkům 
cibulky žlutých krokusů, aby mohly být 
zasazeny na připomínku 1,5 milionu ži-
dovských dětí, které zemřely v koncen-
tračních táborech za 2. světové války.

Žluté květy krokusů připomínají Da-
vidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni 
nosit za nacistické nadvlády. V letoš-
ním školním roce se do tohoto projek-
tu zapojili žáci třídy VI. C a 2. listopa-
du, zasadili 50 cibulek do okrasného 
záhonu na školním dvoře. Vzhledem 
k času Dušiček pojali šesťáci svůj úkol 
velice zodpovědně. Krokusům vytvořili 
společné „hnízdo“, každý své cibulce 
v dlani předal myšlenku a vzpomínku 
na židovské děti, jejichž život skončil 
předčasně, a  popřáli krokusům, aby 
se jim v našem současném světě žilo 
lépe. Pak každý žák vložil své cibul-
ky do hnízda a  kluci místo zahrnuli, 

PROJEKT KROKUS
U NÁS VE ŠKOLE

upěchovali a označili jmenovkami. Teď 
už nezbývá než čekat, zda se cibul-
kám podaří na jaře vyrašit a rozkvést. 
Budeme je chodit opečovávat a také 
se budeme tematikou holocaustu dále 
zabývat v občanské výchově.

MARCELA MARKOVÁ,  
KATEŘINA MUSILOVÁ 

Žáci na školním pozemku sází žluté krokusy na památku všech židovských dětí odvlečených do koncent-
račních táborů za II. světové války, foto M. Marková.

Na naší škole pravidelně v  listo-
padu  probíhá projektové vyučování 
s názvem „Řekni drogám Ne!“, které je 
zaměřené na prevenci patologického 
chování. (letos 11. listopadu)

Každá třída je po dobu celého vyučo-
vání se svým třídním učitelem. Všech-
ny aktivity během vyučování spojuje 
společné téma: závislost na zdraví 
škodlivých látkách (kouření, alkohol,...), 
závislost na počítačích, nadměrné po-
užívání mobilů, nedostatek pohybu, 
špatné stravovací návyky.

Naším cílem je upozornit na různá ne-
bezpečí a  předcházet vzniku závislos-
tí u  dětí a  mladistvých, vyvolat diskusi 
ohledně špatných i  dobrých závislostí, 
které si během života vytváříme, a zážit-
kovou formou nabídnout dětem vhodné 
aktivity k vyplnění volného času.

Přestože tento způsob výuky je orga-
nizačně mnohem náročnější než klasické 
vyučování, jsme přesvědčeni o důležitosti 
a smyslu akcí tohoto typu.

Koordinátory akce jsou Petra Gloso-
vá (metodik prevence pro 1. st.) a Petra 

Sojáková (metodik prevence pro 2.  st.) 
0. a 1. ročníky letos využily knihu Kočičí 
zahrada, což je metodicky zpracovaná 
publikace plná příběhů ze života koček.

Na každý příběh navazuje diskuse v ko-
munitním kruhu a různé aktivity s třídním 
kolektivem. Cílem je rozvoj sociálních do-
vedností dětí v rámci prevence rizikového 
chování.

Žáci 2. – 4. tříd dostali nabídku něko-
lika dílniček (čajovna, deskové hry, jóga 
a relaxační cvičení, běhací hry s úkoly, 
scénky na téma alkoholu a kouření, ...). 
Každý žák si vybral na každou hodinu 
jinou činnost. Třídní učitelé 5. – 8. tříd 
si připravili program pro svou třídu tzv. 
na míru. Většina tříd vycházela z filmu, 
motivačního videa na danou problema-
tiku, a  poté následoval další program 
s metodickými materiály, scénky, diskuse 
a závěrečná reflexe.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ŘEKNI DROGÁM NE!
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27. 9. 2022 jsme pro žáky všech ročníků 
zařadili do výuky projektové vyučování na 
téma Finanční gramotnost. Učitelé připra-
vili náplň hodin podle úrovně žáků v jed-
notlivých předmětech tak, aby na sebe 
jednotlivé činnosti navazovaly a předměty 
se prolínaly.

V nižších ročnících se žáci seznamovali 
s hodnotou peněz, vysvětlovali si základní 
pojmy jako výplata, kapesné, dluh, banka, 
půjčka,… Manipulovali s papírovými peně-
zi hrou na obchod, ukazovali si bankovky 
a mince jiných měn a států. Někteří tvořili 
návrhy bankovek, dělali frotáž mincí a vy-
ráběli jednoduché peněženky. Zpestřením 
byly pohádky a písničky na téma peněz. 

Starší žáci navazovali na základní zna-
losti a zkušenosti, které ohledně financí 
už mají. V matematice se učitelé zaměřili 
na hodnotu peněz, cizí měny, bezpečné 
zacházení s financemi, vysvětlení pojmů 
a praktické aktivity – DPH, čistá a hrubá 
mzda, super hrubá mzda, platební karta 
a pin. V českém jazyce se věnovali pře-
devším porozumění textu souvisejícího 
s uzavíráním smluv. V přírodopise počítali 

žáci náklady na chov domácího mazlíčka, 
v dějepise se zabývali historií peněz, v ze-
měpise cestovali po světě a platili penězi 

v různých měnách. Někteří učitelé navá-
zali na projektový den i v dalších hodinách 
svého předmětu, námětů na činnosti bylo 
opravdu hodně. 

Naší snahou je, aby se naši žáci v životě 
zvládli orientovat ve světě financí, dokáza-
li své znalosti ze školy uplatnit v běžném 
životě a nedostali se do dluhové pasti. 

PETRA GLOSOVÁ 

Letos jsme se zaměřili na témata, 
která považujeme za nejaktuálnější, 
a to šikana a kyberšikana, dále alkohol, 
tabákové výrobky.

Žáci 9. tříd pomáhali v dílničkám uči-
telům na 1. stupni, někteří si připravili 
reportáž, postarali se o fotodokumen-
taci celé akce, jiní natočili spot.

Z  Bioskopu Masarykovy univerzity 
jsme měli zapůjčené modely k prevenci 
kouření a konzumace alkoholu. Nejvíce 
žáky zaujala Kouřící panenka (model 
těhotné ženy), Alkoholové brýle (brý-
le, které navozují vidění po požití alko-
holu), model plic (zdravé a nemocné).

Během školní docházky na 2. stupni 
by se měla každá třída postupně za-
bývat všemi tématy závislostí v rámci 
prevence.

PETRA GLOSOVÁ  
A PETRA SOJÁKOVÁ 

FINANČNÍ GRAMOTNOST
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 1.–9. TŘÍD

Řekni drogám Ne! Plíce kuřáků. Foto P. Glosová

Produkty žáků – možná budoucích 
bankéřů a finančníků. P. Glosová.
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Jako všechny děti, tak i ty z naší školky, 
mají rády dovádění a hry na školní zahradě. 
Letos poprvé jsme na jedno takové krásné, 
slunné, podzimní odpoledne přizvali i  ro-
diče. V  tento den se zahrada proměnila 
v malé bramborové sportoviště.

A bylo odpoledne – děti s velkým nad-
šením a očekáváním netrpělivě vyhlížely 

své rodiče, aby se co nejdříve mohli spo-
lečně vydat na zahradu a  zjistit, co tam 
na ně čeká.

Bylo připraveno několik stanovišť s roz-
manitými úkoly. Děti například s pomocí 
florbalové hokejky kutálely bramboru mezi 
kužely, sestavily obrázek z brambor, vyluš-
tily hádanky, řadily brambory dle velikosti, 

BRAMBORIÁDA
ANEB CO SE DĚLO V JEDNOM PODZIMNÍM 
ODPOLEDNI V NAŠÍ BÍLOVICKÉ ŠKOLCE

skákaly v pytlích, hledaly zvířátka v „bram-
borovém“ políčku – pískovišti...

Aby si každý zasloužil malou odměnu za 
splnění všech devíti disciplín, bylo třeba 
mít orazítkovanou celou kartičku ve všech 
políčkách.

První odměnou bylo kolorování dřevěné 
plošné loutky fixem. A protože po takovém 
náročném sportovním výkonu všem vyhlád-
lo, připravily naše paní kuchařky pro všech-
ny dobroty v podobě pečených brambor 
v papírových miskách.

A tak jsme všichni společně prožili krásné 
podzimní odpoledne nejen s našimi dětmi, 
ale i s jejich rodiči, sourozenci i prarodiči.

Celý kolektiv naší MŠ velmi děkuje všem, 
kteří si tento čas užili s námi.

DAGMAR POLÁKOVÁ 

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat paní uči-

telce Dagmar Polákové za radost, 
kterou prožívám vždy, když jdu ko-
lem plotu mateřské školy. Pokaždé 
se těším, jaké krásné a  zajímavé 
výtvory předškoláků se na plotě 
zase objeví. Vše je velice vkusné 
a roztomilé a přesto, že to nejsou 
žádná velká umělecká díla, vždycky 
mě potěší a pozvednou mi náladu 
do nového dne.

IVA MATYÁŠOVÁ 

Co to je? Kdo to je? Ptáte se, když 
uslyšíte ten úsměvný název? Je to malá 
zavedená firma v Lažánkách na Blanen-
sku, která se zabývá ruční výrobou mýdel, 
svíček a chovem včel a už zdálky voní 
květinovými esencemi, bylinkami, medem 
a včelím voskem.

A právě sem jsme v jednom říjnovém 
dni zamířili se staršími dětmi z naší bílovic-
ké školky. Naše návštěva byla plná aktivit 
a ani chvilku jsme neměli čas se nudit.

Po skupinkách jsme si vyrobili mýdlo, 
do kterého jsme přidali vybranou voňa-
vou esenci a bylinky, prohlédli jsme si 

svíčkařskou dílnu, kde se vyrábí svíčky lité 
do forem, stočili si vlastní svíčku z voskové 
mezistěny a poslechli si povídání o včelkách. 
Prohlédli jsme si úl a jeho součásti. Dozvědě-
li se spoustu zajímavostí o životě včel – jak 
mají rozdělenou práci, jak se která nazývá, 
co sbírají, kde se vlastně bere vosk, jak tvoří 
med. A taky jsme si na včely dělnice zahráli 
– dělali jsme pyl mačkáním krepového papí-
ru a skládáním na kytky, pak jsme vytvářeli 
mezistěny z ruliček papíru, vkládali jsme tam 
malinké včeličky velkou dřevěnou pinzetou, 
a nakonec jsme si včelku zkusili dokreslit. Kdo 
by řekl, kolik ta má práce.

A pak už nás čekala jen cesta auto-
busem zpět do Bílovic. Výlet se vydařil 
a na připomínku nám zůstalo voňavé 
mýdlo a svíčka.

Tento výlet pro děti a pedagogy jsme 
financovali z projektu EU – Šablony III. 
pro MŠ Bílovice nad Svitavou, který bu-
deme ukončovat k 31. 12. 2022.

Naše MŠ znovu zažádala o poskytnu-
tí dotace z Operačního programu Jan 
Ámos Komenský, který naváže na před-
chozí tři úspěšně realizované projekty 
v  programovém období 2014–2020 
z  OP VVV a  opět poskytne finanční 
prostředky na zkvalitnění výuky v MŠ 
a podpoří inkluzivní vzdělání a profesní 
růst pedagogů.

EVA DVOŘÁKOVÁ 

MYDLIDĚDEK…

16

Bramboriáda dětí mateřské školy,  
foto archiv MŠ Bílovice nad Svitavou
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Vážení čtenáři zpravodaje, srdečně vás 
zdravím a chci vám sdělit několik informací 
o naší školce.

V současnosti máme u nás plně obsaze-
nou kapacitu míst pro děti. Naplnili jsme 
šest celodenních tříd. V každé z nich jsou 
děti různého věku, zpravidla od tří do šesti 
roků. Zjistili jsme, že v tomto smíšeném – 
tedy heterogenním prostředí se kloučci 
a  holčičky adaptují na mateřskou školu 
rychleji. Významnou výhodou je i  to, že 
děti mají po celou dobu jejich docházky 
do mateřské školy na starost stejné paní 
učitelky, což při homogenním uspořádá-
ní třídy (tzn. dětí stejného věku) nebývá 
tak obvyklé. Mají tak mnohem lepší šan-
ci chlapce a  děvčata poznat a  vznikají 
i dobré vztahy s rodiči. Ve třídách s dět-
mi různého věku mají mladší kamarádi 

možnost pozorovat vývojově vyšší úro-
veň hry a postupně se zapojovat. Věková 
různorodost vede k tomu, že do kolektivu 
děti přicházejí s rozmanitými zkušenostmi 
a dovednostmi, mohou se tak vzájemně 
obohacovat.

Máte obavy, že takovéto heterogenní 
třídy nejsou vhodné pro děti před nástu-
pem do základní školy, že nebude čas na 
předškolní přípravu? Každá paní učitelka 
musí provést ve třídě pedagogickou dia-
gnostiku všech dětí na počátku školního 
roku. A  je jedno, jak jsou staré, u všech 
musí sledovat jejich silné a slabší stránky. 
V posledním předškolním roce také diag- 
nostikovat i školní zralost.

A jak jsme s dětmi prožili podzimní ob-
dobí? Bylo slunečné a teplé počasí, tak-
že nás lákalo ven na vycházky, kde jsme 

společně s dětmi pozorovali měnící se pří-
rodu. Děti sbíraly různé přírodniny a vše, 
co z  nich vytvořily, nám vyzdobilo třídy 
a šatny a navodili jsme si tak příjemnou 
atmosféru. Učíme je nové básničky a pís-
ničky, hrajeme pohybové hry a také jim vy-
světlujeme, že v lese nekřičíme, neničíme 
přírodu a neodhazujeme odpadky. Každá 
paní učitelka si ve své třídě připravuje 
program podle individuálních zvláštností 
jednotlivých dětí.

V měsíci prosinci se děti mohou těšit na 
Mikulášskou nadílku s  rozdáváním balíč-
ků, divadelní pohádku s názvem Vánoční 
příběh, Tvořivé dílničky za účasti svých 
rodičů a  pohodu spojenou s  vyráběním 
ozdob. Společně si zazpíváme koledy 
a pohovoříme o vánočních zvycích a tra-
dicích. Nebude chybět ani nadílka v jed-
notlivých třídách.

Závěrem mi dovolte, abych všem dě-
tem, rodičům i občanům Bílovic nad Svi-
tavou popřála vánoční svátky plné pokoje, 
radosti a rodinné pohody a v roce 2023 
hodně zdraví.

JIŘINA ŠUBRTOVÁ, ŘEDITELKA MŠ 

CO PŘIPRAVUJEME
VE ŠKOLCE V TOMTO ROCE

Od jara 2022 jsme v komisi životního 
prostředí, s podporou Rady obce Bílovice 
nad Svitavou nastartovali mozaikové seče-
ní trávy na několika obecních pozemcích. 
V tomto článku chci doplnit informaci, na 
kterých plochách jsme s mozaikovým se-
čením letos započali (viz obrázky) a znova 
připomenout souvislosti.

Jde o způsob sečení, při kterém se mimo 
jiné ponechávají části porostu neposeče-
né, aby v trávníku přítomné rostliny mohly 
projít květem, nasytit přitom opylovače, 
a vysemenit se. A také proto, aby se po-
nechal alespoň částečně prostor potřebný 
pro vývoj hmyzu. Důležité je odstraňovat 
posečenou hmotu, aby jejím rozkladem 
nedocházelo ke zvyšování stavu dusíku 

v půdě, a tím k omezování druhové pes-
trosti rostlin a zhoršování podmínek pro 
život hmyzu.

Podrobnější popis principů, které pro 
mozaikové sečení doporučují odborníci, 

jste si mohli přečíst v předchozích číslech 
zpravodaje a můžete si je v případě zájmu 
připomenout v elektronické verzi zpravo-
daje na webových stránkách naší obce. 
Doporučuji také například webové strán-
ky spolku Calla z Českých Budějovic, pro 
srovnání, jak to dělají zkušenější (http://
calla.cz/prirodavemeste/travniky/).

Dosavadní „normální“ praxe sečení trav-
ních ploch totiž způsobuje, že po řadu let 
za sebou, a  dokonce několikrát během 
roku, v rámci cca 14 dnů padá tráva sou-
časně na všech plochách široko daleko, 
a v důsledku toho hmyz žijící a rozmnožu-
jící se v trávě má řadu let za sebou téměř 
nulovou šanci projít všemi svými vývojový-
mi fázemi a vytvořit nové generace. Vše-
obecný úbytek hmyzu je zjevný, alarmující 
a velmi ohrožuje stabilitu našeho životního 
prostředí. Proto je nutné najít a realizovat 
kroky, které mají šanci tento trend zvrátit.

KDE A PROČ SE TO UČÍME 
MOZAIKOVÉ SEČENÍ TRÁVY

TADY SEČEME S CITEM

Informační tabule pro kolemjdoucí, které jsou na 
některých plochách umístěné.
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Tolik připomenutí důvodů, proč někte-
ré obecní trávníkové plochy nebyly letos 
„vzorně“ vysečené (tzn. prakticky holé 
nebo naopak zahlcené mulčem). Mozaiko-
vé sečení je poněkud náročnější na tech-
nologické postupy a na organizaci, ale je 
jistě realizovatelné. Hlavně je třeba CHTÍT 
a překonat zakořeněný názor, že hezké je 
jen to, co je nakratičko vysekané a „uče-
sané“. Přejít k pohledu, že hezké je to, co 
je ŽIVÉ, „přírodě příznivé“.

I když jsme se snažili získat informace 
a rady, jak mozaikové sečení provádět, na-
konec se to v reálu musíme stejně naučit 
sami. Musíme se naučit pozorovat, jak se 
rostliny během roku chovají, jak nejlépe 
zvolit dobu sečení, abychom podpořili kve-
toucí rostliny, nenechali travnaté plochy 
zarůstat náletovými keříky apod. Každý 

Mozaikově sečené plochy na ulici Obřanská

Plochy na ulici Polanka a Nad Tratí

V tomto díle pojednáme hned o třech 
vilách, které původně tvořily jeden 
funkční celek. Leží v odlehlém Annes-
kém údolí, které je však místními stále 
označováno německým názvem Annen-
tal (který se ostatně ve zdvojeném n 
„propsal“ i do nynějšího oficiálního po-
jmenování). Postaveny byly v 90. letech 
19. století a patří tak mezi první bílovické 
vily, nejprve je však vhodné zmínit starší 
historii tohoto místa. Údolím vedoucím 
k řece Svitavě z lesů na Polance proté-
kal bezejmenný, dnes již jen sezónní, 
potok. Patrně díky dostatku vláhy bylo 
v údolí pole, které se táhlo až 250 metrů 
od řeky a na mapách je zachyceno již 
v roce 1754. V roce 1826 zde hospodařil 
Valentin Kůra, v roce 1871 Josef Slaný, 
v roce 1896 bylo již zalesněno.

V  roce 1888 kupuje pozemek Ing. 
Karel Biberle (1840 Mohelnice – 1910 

pozemek je jiný a vývoj počasí bude taky 
každý rok jiný.

Když jsem mozaikově sečené trávníky 
průběžně chodila kontrolovat, velmi mě 
těšilo, že vidím květy, včely, motýly a že 
vidím zeleň i v těch letošních tropických 
obdobích. Ke konci léta byla v trávě spous-
ta kobylek, tak doufám, že i  jiný hmyz 
úspěšně přežívá a množí se.

Části porostů necháváme stát i přes zimu, 
aby měly některé druhy hmyzu lepší mož-
nost přezimovat. Příští rok chceme pokračo-
vat a možná i přibrat některé další plochy.

Děkuji obci, že tuto aktivitu podporuje 
a věřím, že aspoň některé občany nebo 
občanská sdružení inspirujeme k podobné 
praxi. Přidejte se!

Přeji všem hezké prožití zimy.
JANA SKLÁDANKOVÁ 



Brno), významný brněnský stavitel, kte-
rý mj. realizoval stavbu Hypoteční banky 
markrabství Moravského na Rooseveltově 
ulici (dnešní pobočka ČNB) a projektoval 
nemocnici korunní princezny Stefanie 
v Prostějově. Biberle na pozemku v roce 
1891 staví hned tři vily, přičemž sám s ro-
dinou využíval dům č. p. 142, zatímco jed-
notlivé pokoje v domech č. p. 143 a 144 
pronajímal na letní byty. Jeho primárním 

cílem tedy zřejmě nebylo postavit repre-
zentativní rodinné sídlo, ale spíše investo-
vat a dále zhodnotit vložené prostředky. 
Tomu odpovídala relativně jednoduchá 
podoba domů, které jsou symetrické a ne-
členité, přičemž hlavními zdobnými prvky 
jsou lícové cihly na nárožích a kolem oken, 
jakož i  vyřezávané prvky na balkonech 
a střešních konstrukcích.

Vedle tří vil byl rovněž postaven „servis-
ní“ domek č. p. 145, který sloužil jako prá-
delna a přiléhala k němu dřevěná kužel-
na. Mezi tratí a řekou byly tenisové kurty, 
přičemž řeka nad splavem sloužila jako 
koupaliště a  jezdilo se zde na loďkách. 
Letní idyla byla zajištěna a o hosty zřej-
mě nebyla nouze. Nic nevadilo, že v do-
mech byly pouze suché záchody a  pro 
vodu se chodilo ke studni. Fotografie vil 

i s řekou a lodičkami byly hojně používá-
ny na dobových pohlednicích, na kterých 
se výjimečně objevilo označení „Biberle 
villen“ častěji však Annental, přičemž toto 
pojmenování celé lokality zřejmě vzniklo 
ke cti investorovy manželky Anny, rozené 
Ruppové (1850–1913). Po smrti Karla Biber-
leho v roce 1910 dědí areál jeho manželka 
a dcery Emma Kopecek a Herminna (Mina) 
Görök, přičemž sestry si o tři roky pozdě-

ji dělí matčin podíl a  jsou uvedeny jako 
spolumajitelky všech čtyř domů i v Kalově 
publikaci z roku 1931. Po válce jsou domy 
konfiskovány na základě Benešových de-
kretů a  majitelky zřejmě odcházejí do 
Rakouska, jejich další osudy se mně ne-
podařilo dohledat.

Vlastníkem celého areálu se stává Česko- 
slovenský stát, zastoupený MNV Bílovice, 
později domy spravuje Podnik bytového 
hospodářství (PBH) Kuřim. Domy neby-
ly příliš udržovány, byty v  nich sloužily 
spíše jako sociální bydlení (šlo o byty IV. 
kategorie), zaniká kuželna i tenisový kurt. 
Miloslav Procházka v  publikaci Výletní 
Bílovice nad Svitavou uvádí, že  v  domě 
č. p. 144 prožila svá studentská léta první 
absolventka brněnské konzervatoře Bo-
žena Stoegrová a  bydlela zde i  Božena 
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Neumannová, zpěvačka Olga Minaříko-
vá-Demartini, od roku 1941 pak operní 
pěvkyně Hana Kramperová a  později 
i  její dcera (rovněž operní pěvkyně) 
Kamila Poláčková. Zdá se tedy, že byty 
byly pronajímány dlouhodobě i mimo 
letní sezónu již před rokem 1945, což 
mohlo souviset s poklesem zájmu o let-
ní byty v Bílovicích, kterýžto trend se 
projevoval již během První republiky.

V roce 1986 kupuje dům č. p. 142 Mi-
roslav Matyáš a krátce po něm kupují 
zbylé domy jeho sourozenci, teprve 
poté je zde zaveden vodovod a domy 
slouží nejprve k  rekreačnímu, později 
i  celoročnímu obývání. Zatímco dům 
č. p. 142 je po další změně majitelů za-
teplen a ztrácí svůj historický vzhled, 
zbylé tři domy si uchovaly alespoň 
zvenčí svůj dobový ráz. Bydlení v nich 
komplikuje zejména obtížná dostup-
nost, neboť autem k nim lze dojet pou-
ze z  druhé strany od mostu ležícího 
před železniční zastávkou Babice n. Sv.

JAN LATA 
FOTOGRAFIE JOSEF HUSTÁK

Historii pozemku před rokem 1891 
zpracoval Luděk Šerák. Autor děkuje Ivo 
Peclovi a Anně Matyášové za informace 
o domech a udělení souhlasu s nahléd-
nutím do archivu stavebního úřadu.

VILY V ANNENTALU



Bílovický rodák Jan Rybář si vysloužil 
hodnocení jako jedna z nejvíce inspirativ-
ních a  nejkomplexnějších křesťanských 
osobností českých zemí na přelomu 20. 
a 21. století.

Prvním předpokladem pro zdárný život 
je zdravé lidství. Jeho osobnost se utvá-
řela zde v Bílovicích, dále byla formována 
drsnou školou vězení a následně při růz-
ných manuálních profesích. Toto vše roz-
vinulo jeho schopnost rozumět lidem, po-
chopit jejich vnitřní zápasy, včetně jejich 
proher. Byl pastýřem, který dokázal vonět 
nebo chceme-li „smrdět“ po svém stádě, 
nikoho se neštítil. Roli kněžství nechápal 
jako udržování nějaké rituální či doktri-
nální čistoty, on byl naopak uprostřed 
lidí, aby jim dokázal rozumět a pomáhat. 
Zralost lidství je na něm to nejvzácnější, 
co mu pomáhalo a násobilo jeho duchovní 
a kněžské dary.

Při křtu jsme byli všichni pomazáni na 
kněze, proroka a krále. Jak daleko došel 

na této cestě Jan Rybář, shrnul při své pro-
mluvě historik Tomáš Petráček:

Kněžství v provedení Jana Rybáře ne-
mělo sebemenší stín klerikalismu. Jan 
klamal tak trochu svojí nenápadností 

a skromností tím, jak naprosto respektoval 
druhé v jejich lidství jako zcela rovnocenné 
bytosti. Dařilo se mu zcela naplňovat dvojí 
poslání kněze, přivádět lidi blíže k Bohu 
a  Boha vtahovat do života konkrétních 
lidí způsobem, který byl produktivní, při-
nášel transformativní moment uzdravení 
nebo osvícení vyjití na nějakou konkrét-
ní cestu. Jeho specialita byla pomoc při 
uzdravování různých ran, které si jako lidé 
působíme sami nebo nám je působí druzí. 
Zároveň měl tu podivuhodnou schopnost 
dávat lidi dohromady.

Prorocká funkce – napříč stáří se jeho 
hlas stával stále silnější. Proroci to ale 
nemají vůbec jednoduché, naráží na ne-
pochopení, nepřízeň. Je velmi symptoma-
tické a příznačné, že získal různá ocenění 

od státu, kraje, měst, ale uvnitř církve se 
žádné pocty nedočkal. Byl člověkem, který 
bytostně miloval církev, ne jako instituci, 
ale jako nástroj, skrze který Bůh může 
darovat mnohá dobra lidem. Pokud byl 
někdy netrpělivý, pak to bylo právě pro-
to, že úzkostně a tíživě prožíval, že církev 
mnohé dary, které může sdílet a darovat 
lidem, aby se jejich život uzdravil, zůstává 
zablokovanou, jako by se nemohla hnout 
z  místa. Poslední léta papeže Františka 
vnímal jako velké obdarování, i když na něj 
i tohle tempo bylo příliš pomalé a nedo-
konalé. Jako každý prorok dokázal dělat 
odvážná rozhodnutí pro budoucnost – 
zkusil jsem a šlo to – to jen my zůstáváme 
uzavřeni ve škatulkách a celách, které si 
sami vyrábíme. Jan promýšlel stále nové 
varianty, pro které jiní nemají pochopení 
nebo jsou pro ně příliš odvážné. Dokázal 
vyslovit myšlenku a nechal ji pracovat, měl 
správnou intuici, že schovávat se za ně-
jaké normy, je alibistické a zbabělé. Celé 
dějiny ukazují právě na tyto lidi, kteří vidí 
do budoucnosti a mají dost odvahy hle-
dat nové cesty.

Královská důstojnost byla u něj kom-
binací obrovské pokory a zároveň sebe-
vědomí. Odvaha pojmenovávat věci, vy-
stupovat sám za sebe a neschovávat se. 
Zároveň měl tu obrovskou pokoru říci, že 
je to jeho názor, jeho pohled a třeba se 
mýlí. Stejně jako král pečuje o ty, kteří se 
mu svěřili nebo k němu patří, tak i on se 
staral o ty, kteří s ním byli spojeni. Nejen 
se za ně modlil, ale skutečně na ně myslel 
a snažil se o ně pečovat.

Toto je pár střípků o Janošovi, jak mu 
bílovičtí přezdívali, jehož životní krédo 
nechala farnost vepsat do stěny bílovic-
kého chrámu. Janoš měl velké porozumění 
k životní cestě každého člověka, která je 
často dlouhou, kostrbatou poutí. Při svém 
zrání dospěl k jistotě, kterou vyjádřil slovy: 
„Děkuji ti Bože za to, že bez nás nemů-
žeš být!“ Jeho vyznání pokračuje na stěně 
chrámu osobním krédem:
Věřím, že většina lidí žasne nad světem, 
který poznává.
Věřím, že jen citlivý člověk přijme zprávu: 
Neznámý Autor vesmíru a lidstva chce být 
nazýván Otcem.
Věřím, že Ježíš je Kristem – vyvoleným – 
aby nám zvěstoval pravdu o našem osla-
vení, tvrdě zaplacenou jeho životem.

JAN RYBÁŘ
MALÝ VELKÝ ČLOVĚK

Odhalení a svěcení památníku Jana Rybáře na 
zdi bílovického kostela, fotografie Pavel Lazárek
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Věřím, že jeho smrt byla vrcholným úko-
nem lásky k nám.
Věřím, že jeho zmrtvýchvstání je potvrze-
ním skutečného Synovství Božího.
Věřím v čisté mateřství jeho matky Marie, 
důkazu toho, že je pravý člověk, náš Bratr.
Věřím, že jeho Domov je i naším domovem. 
Tam nás vede z našeho exilu církev, spo-
lečenství citlivých.
Věřím, že náš porušitelný život vstupuje 
do neporušitelnosti pravé a věčné Radosti 
Života Otce i Syna.
Amen.

FARÁŘ PAVEL LAZÁREK 

SLOVO AUTORKY  
OLGY FRYČOVÉ HOŘAVOVÉ

S  výzvou vytvořit památník pro otce 
Jana Rybáře za mnou přišli manželé 
Martínkovi. Není se čemu divit, neboť Mar-
cel Martínek je jeho pra-synovec a otec 
Rybář ho provázel celým životem. Zároveň 
šlo o  přání místní komunity mít pomník 
této vzácné osobnosti v místě, kde žil ve 
svém mládí a kam se rád a často vracel.

Jsem sochařka-keramička a  vyjádření 
v médiu pálené hlíny mi je vlastní. Pomník 

byl od začátku situován na fasádu koste-
la. Navrhla jsem řešení jeho včlenění do 
cihlových pásů. Bílovický kostel je roman-
tický a velice zdobný a vytvářet na něm 
další výrazný prvek se mi nezdál vhodným 
řešením. Chtěla jsem jeho iniciály: Jan 
Rybář 16.7.1931–14.1.2021 a výše zmíněné 
texty spojit se stávajícím pláštěm kostela, 
aby se stal nedílnou součástí, a to v místě 
mezi hlavním a bočním vchodem, kde se 
po kostele lidé setkávají.

Pomník je na první pohled nevýrazný, 
ale cesta k tomuto „jednoduchému“ řešení 
vůbec jednoduchá nebyla a jeho řemeslné 
provedení v sobě skrývalo nejednu techno-
logickou záludnost. Zmíním fakt, že syrová 
hlína se smršťuje o zhruba 10 %, tedy trefit 
rozměry dlaždic, aby seděly, není jednodu-
ché. Pálili jsme přímo v Bílovicích v pronaja-
té v peci na dřevo u keramičky Majky Krajné, 
které děkuji za tuto možnost. Takový výpal 
se musí hlásit hasičům a trvá, ten náš začal 
brzy ráno a 1350 stupňů Celsia bylo v peci 
hodinu před půlnocí. Celou tu dobu přiklá-
dáte a sledujete pyrometr a později žáro-
měrky v peci. Kouzlo a krása těchto výpalů 
je v tom, že do hry vstupují živly. Všechny 

dlaždice byly naglazovány stejnou shino 
glazurou, dál maloval plamen, popel a žár. 
Osazení reliéfu, umístění, vyřezání a vyse-
kání zvoleného pole na fasádě, nalepení 
a konečně zaspárování, to byla další kapi-
tola v příběhu realizace památníku.

Děkuji svému muži Lukášovi Fryčovi za 
pomoc s  přípravou, výpalem i  osazením 
a  Radku Parákovi za pomoc při instala-
ci. V návrhu jsme zvažovali i modelovaný 
portrét, ale od začátku nepanovala shoda, 
zda ano, či ne. Reliéf jsem namodelovala, 
ale při výpalu praskl, a tím bylo rozhod-
nuto. Fragmenty portrétu jsem vypálila 
a jsou k vidění na právě probíhající výstavě 
fotografií ze života Jana Rybáře v kostele.

Ráda bych zmínila, že otce Jana jsem 
osobně nezažila a  je mi to líto. Nicméně 
během uplynulého roku se mi stal blízkým 
přítelem, díky dostupným záznamům jeho 
promluv na internetu, fotografiím, textům, 
které psal, i modlitbám a vnitřním dialogem 
s ním. Velice si vážím toho, že jsem mohla 
na památníku tohoto muže spolupracovat.

Poznámka: Všechny knihy Jana Rybá-
ře jsou dostupné k  zapůjčení v  obecní 
knihovně.

LISTOPAD – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V listopadu jsme s Žirafou o. s. při-

pravili pro děti a  pro vás Svatomar-
tinský lampionový průvod. Děkujeme 
všem, kteří se k nám na cestě přidali. 
Děkujeme také našim sponzorům, díky 
kterým jste si mohli pochutnat na slad-
kém pečivu a užít si krásně osvětlenou 
cestu. Dětem se moc líbily svíticí meče 
z  kartonu a  rodiče stejně ocenili náš 
svařák na minigolfu. Oboje se plně vy-
užilo a my už se těšíme, co nového pro 
vás na příští rok vymyslíme.

PROSINEC – NETRADIČNÍ  
VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Zpestřete si vánoční přípravy návště-
vou naší terasy. Můžete tam pozdravit 

čerta od dětí z kroužku Barvínek, ale ne-
lekněte se, vypadá skoro jako živý!

Kromě čerta na vás také čeká vánoční 
stromeček, je plný malých dárečků, které 
vám mohou zpříjemnit společné veče-
ry. Myslíme si, že ten nejcennější dárek 
v dnešní hektické době je společně strá-
vený čas a vzájemná pozornost, která nás 
nic nestojí. Z našeho vánočního stromku si 
můžete utrhnout lísteček s otázkou, kte-
rou možná překvapíte někoho blízkého. 
Třeba se dozvíte něco zajímavého: čím 
chtěla být vaše babička, když byla malá. 
O čem sní váš nejlepší kamarád nebo co 
bylo pro vaši maminku v životě nejtěžší 
a co jí pomohlo to zvládnout.

I letos si můžete zkrášlit stromeček ne-
tradiční ozdobou. 17.12. se k nám můžete 

přidat na akci Rozsviťte si Vánoce!, kde 
si s lektory z FEKT VUT vytvoříte vlastní 
svíticí hvězdičku nebo stromeček. Děti 
si z  našich výtvarných kroužků jistě 
také nějakou ozdobu donesou. Naše 
kroužky končí tento rok 16.12.

LEDEN – TÁBORY A PŘESPÁVAČKY
V novém roce vás přivítá i nový de-

sign našich stránek a celých Lužánek. 
Doufáme, že pro vás bude uspořádání 
na webu nyní více pohodlné i při návště-
vě z mobilních telefonů. Všimli jsme si, 
že tento způsob přihlašování využíváte 
nejvíce a chceme vám tím poskytnout 
kvalitnější služby. Postupně i prostory 
Lišky projdou proměnou a okna budou 
nově polepena hravým designem.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS S LIŠKOU
A VESELÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU!
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Na nových stránkách si budete moci 
již v  lednu projít nabídku letních pří-
městských táborů. Myšlenka na teplé 
letní dny strávené ve stínu okolních 
lesů a na břehu řeky nám v mrazivém 
lednu jistě udělá dobře. Právě blízkost 
přírody často láká na naše tábory i děti 
z Brna. Vybrat si můžete z akcí různého 
zaměření, od výtvarných, sportovních, 
turistických až po divadelní. Ani Harry 
Potter nás tento rok neopustí. 

Od ledna také plánujeme oblíbené 
přespávačky. Podílet se na nich budou 
naši sporťáci a externisti. Snad vám to 
termínově klapne a budete moci vyra-
zit na některý z plesů a mezitím si děti 

užijí dobrodružnou noční bojovku a  film 
s popcornem!

ÚNOR – NOVÉ KROUŽKY
V novém pololetí máte možnost vyzkou-

šet další z našich kroužků. Nově budeme 
mít v  nabídce klub Proteus, který bude 
navazovat na jeskyňářský klub Skalní du-
chové, a kroužek Divocí, takže kromě vý-
letů do Moravského krasu bude kroužek 
plný i  fantazijních příběhů, kde si děti 
budou moci vybrat svoji postavu a plnit 
s ní úkoly, které na nás po cestě budou 
čekat. Scházet se budeme každý lichý 
pátek v 16:30–18:30. Od dubna spolu kaž- 
dý měsíc přespíme na Lišce a v sobotu se 

vydáme na výlet. V kroužku se může-
te těšit na lektorky Báru Karpíškovou 
a  Markétu Lišku Kryslovou, oblíbené 
lektorky, které se nám vrací z mateř-
ské dovolené.

V nabídce máme i další kroužky, do 
kterých se můžete v pololetí ještě za-
psat: výtvarný kroužek Šikovné tlapky 
v pondělí, v úterý Divadlo pro předško-
láky a Rozehraj se! a ve čtvrtek Netra-
diční sportovky pro mladší děti.

Doufáme, že si z naší nabídky vybere-
te a příští rok vás uvidíme u nás v Lišce!

BÁRA KARPÍŠKOVÁ 

Jak již bylo řečeno v předchozích člán-
cích, sport hraje v každém období života 
svou významnou roli a aktivně napomáhá 
k harmonickému rozvoji každého jedince. 
U malých dětí je to forma sebeovládání 
a koordinace pohybu, u dospívající mláde-
že seberealizace, práce v kolektivu a bu-
dování vlastní odpovědnosti. U dospělých 
jsou to individuální ambice, osobní rozvoj, 
zdravotní aspekty apod. Někdo sportem 
relaxuje, jiný hledá kolektiv, motivaci, zdra-
ví a  v  neposlední řadě také harmonický 
rodinný život.

Zdravý a aktivní pohyb má tedy v každé 
fázi našeho života svůj specifický význam. 
Např. nelze opomenout období mezi 50. 
až 60. rokem života, které je důležitým 
mezníkem přípravy na aktivní důchod. 
Později totiž tělo ztrácí svou motorickou 
paměť a dochází ke značnému omezení 
rozvoje pohybu.

Sportovní klub karate KODOKAI BRNO 
z.s., který se prioritně věnuje sportovní 
přípravě dětí v  Bílovicích nad Svitavou, 
pracuje se všemi prvky odborného rozvoje 
a navazuje na propracovanou japonskou 
filozofii (KO – původní; DO – cesta; KAI 

– škola) ve sportovní přípravě. Klub nabízí 
sportovní vyžití pro všechny věkové skupi-
ny. Karate je totiž komplexní systém, který 
najde v každém věku svou významnou roli. 
V raném období rozvíjí pohybovou průpra-
vu s  důrazem na sebekontrolu, později 
nabízí mentální rozvoj, harmonizaci mysli 
a těla až po zdravotní aspekty.

Faktem je, že děti v dospívajícím věku 
bojují s pocitem dospělosti a hledají svůj 
vlastní způsob realizace a osamostatně-
ní se. Zde se nachází jedna z nejtěžších 
třecích ploch mezi dospívající mládeží 
a  rodiči. Společné zájmy tyto třecí plo-
chy minimalizují a prodlužují tak vzájem-
ný harmonický vztah. Ať už jde o formu 

SPORTOVNÍ KLUB KARATE 
ANEB S NÁMI SPORTUJE CELÁ RODINA

Musashiho pohár 2022 – Brno (zleva): Jiří Beránek, Zuzana  
Beránková, Barbora Beránková, Filip Beránek, foto V. Štencl



PÁR POSTŘEHŮ 
K ČLÁNKŮM 
O VILÁCH 
V BÍLOVICKÉM 
ZPRAVODAJI

Se zájmem jsem si přečetla článek Ran-
dulova vila v  č.  2/22 a  Deutschova vila 
v č. 3/22. Překvapilo mě však, že v článku 
o Randulově vile není ani zmínka o rodi-
ně Deutschově a Lejhancově, které tam 
v podnájmu bydlely cca 35 let (cca 1937-
1972). Pan Artur Deutsch byl židovského 
původu, byl uchráněn před odsunem do 
koncentračního tábora, paní Deutschová 
byla Češka. Jejich dcera, MUDr. Gréta Lej-
hancová, pracovala řadu let na oddělení 
kožních chorob v  nemocnici u  sv. Anny 
v Brně a byla krajským expertem pro kož-
ní choroby z povolání. Její odbornosti vy-
užívali i mnozí bílovičtí občané. Manžel, 
prof. MUDr. Gustav Lejhanec byl zakla-
datelem i  ředitelem tehdejší Laboratoře 
pro výzkum fyziologie kůže, byl Děkanem 
a později Rektorem Palackého Univerzity 
v Olomouci.

Starší bílovičtí lidé si rodinu pamatují, 
a nejen ti starší znají jejich dcery – Marce-
lu a Markétu Lejhancovy, ale znají je pod 
jmény Majka a Gita, které tam žily s rodiči 
od narození do dospělosti. Koncem 60. let 
se dcery provdaly a odstěhovaly, avšak do 
svých rodných Bílovic se po letech vrátily 
a žijí zde dodnes. Manželé Lejhancovi se 
v roce 1972 přestěhovali do blízkého domu 
po matce prof. Lejhance. Vila pak byla pro-
dána současným majitelům.

Deutschovi z  Randulovy vily a  první 
majitelé Deutschovy vily na Komenského 
ul. mají společné jen jméno. Název Deut-
schova vila mě překvapil, nikdy dříve jsem 
tento název neslyšela (jako pamětník) 
a také se mně nezdá úplně vhodný pro-
to, že již před 80 lety původní majitelé 
museli, zřejmě jako Židé, při nástupu na-
cismu odejít. Vila po roce 1945 propadla 

společných zážitků díky cestování, umění, 
sportu či jiných aktivit. Vzájemný respekt 
a uznání odpovídá společnému úsilí a po-
rozumění. Není lepší příklad než rodič, 
který sám svou pílí ukazuje reálnou cestu 
svému dítěti např. ve formě tréninku, vy-
hrané či prohrané soutěže. Rodič, který 
se neobává konfrontace ve sportovním 
utkání, dává najevo svou sílu a odhodlání 
k dalšímu rozvoji. Naopak dítě svým přístu-
pem odhaluje své aktuální ambice a touhy. 
Obojí má úžasný přínos k vzájemnému po-
rozumění v daném čase. Vzhledem k tomu, 
že náš mozek je neuroplastický nezávisle 
na věku, lze všechny tyto aktivity pozitiv-
ně překlopit k rozvoji každého jedince, ať 
již rodiče nebo dítěte.

Zeptali jsme se Fildy, Báry, Zuzky a Jir-
ky Beránkových, co jim přináší společné 
sportování ve sportovním klubu KODO-
KAI BRNO z.s.

„KODOKAI je jedna velká rodina, hod-
ně skvělých lidí, se kterými sdílíme zážit-
ky a  vzájemně se podporujeme. Cestou 
na tréninky si povídáme, máme společná 
témata – karate, závody, klubové akce, 
společné sdílení našich cílů. Je to vzác-
ný čas, který můžeme trávit dohromady 
jako rodina, ale také se v rámci něj indivi-
duálně rozvíjet. Díky karate a KODOKAI 
máme přátele, se kterými rádi trávíme 
čas, a hlavně trénujeme v Bílovicích, tudíž 
nemusíme za sportem nikam cestovat.”

Dalším příkladem sportující rodiny je 
Vojta, Matyáš, Martina a Dušan Lužní. Co 
vám přináší společná činnost ve sportov-
ním klubu KODOKAI BRNO z.s.?

„Je pro nás důležité, že můžeme 
čas trávit pohromadě. Společné cvi-
čení karate nás všechny individuálně 
posiluje a spojuje. Navzájem si pomá-
háme, podporujeme se a inspirujeme. 
V něčem je příkladem jeden, v něčem 
jiném druhá a v dalším třetí a čtvrtý. 
Přes rozdílný věk, životní zkušenosti 
a zásoby energie jsme v tom spolu! 
Jsme rádi, že můžeme být součástí 
širšího týmu, kde jsme našli spoustu 
přátel a také vzorů.”

Sportovat a také soutěžit lze v ja-
kémkoliv věku. Rodiče dětí sportov-
ního klubu KODOKAI BRNO z.s. se 
pravidelně účastní soutěží, které 
jsou organizovány národními svazy. 
V letošním roce přispěli 6 zlatými, 12 
stříbrnými a 14 bronzovými medaile-
mi k historicky nejlepším výsledkům 
sportovního klubu.

V  Jihomoravském kraji patří klub 
mezi nejúspěšnější sportovní kluby 
KARATE. Sportovci se účastní nejen 
regionální a národní úrovně, ale také 
evropských i světových soutěží. Klub 
nyní navíc disponuje také 5 rozhod-
čími. Mezi strategické pilíře patří 
vzdělání v moderní podobě sportovní 
přípravy, vysoká kvalita práce s mlá-
deží i dospělými, důraz na sportovní 
chování ve formě fair play, respekt 
a  úcta. Klub svým přístupem k  tré-
ninku, sportovními výsledky, ale také 
formou rozvoje každého jedince řádně 
reprezentuje naši obec.

VÍT ŠTENCEL 
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Zástupci KODOKAI BRNO z.s. na Mistrovství ČR SKIF CZ Hradec Králové 2022 – zleva Jiří Beránek,  
Martin Suchyňa, Bára Kuxová, Dušan Lužný, Lucka Kellerová, Bára Beránková, Jitka Kellerová,  
Kristýna Suchyňová, Natka Kellerová, Dana Konopčíková, Karoli Konopčíková, Míša Pokladníková, 
Martina Lužná, Anetta Svánovská, Natka Štenclová, Vojta Lužný, Maty Lužný, Štěpán Gabriel,  
Filda Beránek, Maty Konopčík, Tomáš Slabý, Štěpán Nilaš, foto V. Štencl
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státu, pak v ní 56 let bydlela rodina 
Skoupých a nyní již 15 let vilu vlastní 
manželé Švehlíkovi. Asi bych zvolila 
název současných majitelů, kteří se 
o vilu vzorně starají, i o zahradu, jak 
jsme si mohli v článku ve zpravodaji 
č. 3/22 přečíst.

Chápu, že název podle původních 
majitelů obou vil, jako investorů a prv-
ních obyvatelů je správné zmiňovat, ale 
po letech jedné generace bych názvu 
spíš přidala současnost.

OLGA UHROVÁ 

Velmi děkuji Olze Uhrové za reakci 
k  mým článkům o  bílovických vilách. 
Při zpracování článků o historii se (ne-
jen mně) pravidelně stává, že některé 
důležité skutečnosti zůstanou opome-
nuty, a to i když své texty konzultuji 
s pamětníky či zájemci o lokální historii. 

Budu rád i za další reakce k mým textům, 
které naše znalosti o  bílovické historii 
zpřesňují a korigují. Prosím pište na můj 
e-mail jan.lata@seznam.cz. Pokud jste ma-
jiteli starších vil a jste ochotni pomoci při 
zpracování dalších článků (postačí souhlas 
s nahlédnutím do archivu stavebního úřa-
du a umožnění pořízení několika fotografií 
zpravidla z exteriéru) budu rovněž vděčný, 
pokud se ozvete.

K nadnesené otázce pojmenování vil, 
nelze než konstatovat, že žádná ustálená 
pravidla neexistují. Nejčastější je pojme-
nování po investorovi a prvním majiteli, 
a to i pokud dům vlastnil jen několik let 
(např. Vila Tugendhat). Dosti typické je 
pojmenování vily ženským jménem, často 
i explicitně na fasádě domu, zpravidla po 
manželce či dceři investora, jako je tomu 
u Vily Anna na Palackého č. p. 283. Někdy 
se vžije název charakterizující stavební 

styl či výrazný prvek domu, typickým 
případem je Řecká vila na Komenské-
ho č.  p. 255, setkal jsem se rovněž 
s  názvem Římská vila anebo „klasic-
ky“ Poláčkova vila. Spíše výjimečné je 
označení po mimořádně známém oby-
vateli vily, jako je tomu u Werichovy 
vily na Kampě.

Je pravdou, že název Deutschova 
vila se reálně nepoužívá, neboť vzpo-
mínka na první majitele takřka vymize-
la, považoval jsem, proto za vhodné je 
připomenout alespoň tímto způsobem. 
Označení vily podle pozdějších majite-
lů mně přijde ve vztahu k investorům 
(kteří měli o vilu největší zásluhu) ne-
citlivé a  vymazávající vzpomínku na 
ně. Pojmenování podle adresy, resp. 
čísla popisného, se mně jeví jako kraj-
ně nepraktické.

JAN LATA 

Naše knihovna se i letos na podzim za-
pojila do literární a výtvarné soutěže Jižní 
Morava čte, jejímž hlavním organizátorem 
je Moravská zemská knihovna v Brně. Do 
tvůrčích aktivit se u nás v Bílovicích pus-
tily děti od první do deváté třídy a své 
soutěžní práce odevzdávaly postupně 
v průběhu října. Slavnostní vyhlášení ví-
tězů místního kola se pak konalo v pon-
dělí 21. listopadu v sále obecní hospody, 
protože vzhledem k počtu zúčastněných 
dětí bychom se do knihovny již nevešli. 
Krásné soutěžní téma „Co vypráví voda“ 
se totiž rozhodla zpracovat rovná stovka 
mladých tvůrců, díky čemuž byl kulturní 
sál doslova plný, a  to nejen účastníků, 
jejich rodičů a pedagogů, ale i velmi pří-
jemné atmosféry.

Děti se do literárního a výtvarného tvo-
ření vrhly jak samy doma, tak i ve výtvar-
ném kroužku vedeném Lenkou Šerákovou 
a  zejména pak ve škole pod vedením 

skvělých vyučujících, kterými jsou paní 
učitelky Dana Dostalíková, Katka Kočvár-
ková, Martina Krupárová, Jana Klimková 
a Monika Lacová. A zatímco literární práce 
bylo možné tvořit pouze individuálně, na 
výtvarných dílech mohly společně praco-
vat celé skupiny.

Snad i díky tomu, že Bílovicemi protéká 
malebná řeka Svitava, která inspirovala 
nejednoho umělce, se v knihovně sešly 
opravdu nápadité práce, ze kterých bylo 
velmi obtížné vybrat v každé soutěžní 
kategorii pouze jednoho vítěze. Zejména 
u poezie a výtvarných prací byl pro hod-
notící komisi finální výběr tvrdým oříš-
kem, jehož rozlousknutí provázely vášni-
vé diskuze. V soutěži se totiž sešly nejen 
vydařené malby a kresby, ale i  úžasná 
díla prostorová, nápaditý komiks, oprav-
du vynikající leporelo, a dokonce dort! 
Každé dílko bylo přitom zcela jedinečné 
a něčím osobité.

A jak to nakonec dopadlo?
Literární části se zúčastnilo celkem 

24 dětí. V kategorii pro mladší žáky zví-
tězil Štěpán Raštica, v kategorii starších 
žáků zaujal svým zamyšlením nad barvami 
vody Tomáš Vrba. V kategorii poezie pro 
děti od 7 do 15 let se sešlo 9 básnických 
dílek, přičemž dvě práce výrazně převyšo-
valy ostatní. Vítězství si nakonec odnesla 
Veronika Konečná. Ve výtvarné kategorii 
pro nejmladší děti zabodovali svým spo-
lečným výtvorem prvňáčci z 1. B, kteří na 
několika výkresech (spojených nápaditě 
do kinofilmu s  názvem „Vyprávění naší 
řeky Svitavy“) zachytili vše, co může Svi-
tava vidět a zažít při protékání Bílovicemi 
a o čem pak může na své cestě dál kloko-
tavě vyprávět. V kategorii pro 3.–5. třídu 
postoupil Petr Ondruš a v  kategorii pro 
nejstarší děti (6.–9. třída) zvítězila sku-
pina tvůrců ve složení Johana Grundová, 
Mia Berenika Somogyi, Rosalie Lázničková, 

SOUTĚŽ JIŽNÍ MORAVA ČTE A KRÁSNÉ TÉMA

„CO VYPRÁVÍ VODA“
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Veronika Goliášová, Nela Šplíchalová, Ro-
bin Blažek a Barbora Schrottová, kteří našli 
pro svůj rozměrný obraz tvořený netradič-
ní technikou enkaustiky inspiraci v básni S. 
K. Neumanna „Se složenými vesly“ z Knihy 
lesů, vod a strání.

Kromě šesti vítězných prací, které po-
stoupily do dalšího kola soutěže v MZK 
v Brně, byly uděleny navíc i čtyři zvláštní 
ceny naší knihovny, a to za díla, která byla 
žhavými kandidáty na vítěze, ale bohužel 
nepostoupila. Jde o výbornou báseň Kuby 
Soukeníka, nápaditou a detailně propra-
covanou prostorovou práci Veroniky Klei- 
nové, již zmíněný dort Zuzky Křížové (na 
kterém si navíc pochutnali její spolužáci, 
takže potěšil nejen vizuálně) a naprosto 
úchvatné leporelo sester Mily a Běty Kry-
tinářových (u kterých bohužel nastal pro-
blém se zařazením do věkové kategorie).

Přestože oficiálně mohlo být oceněno 
jen několik málo prací, pro mě osobně zví-
tězily všechny zúčastněné děti. A nejen 
díky svým dílům, ale i díky chuti se do sou-
těže zapojit a věnovat jí svůj čas i nemalé 
tvůrčí úsilí. A  i když byl každý soutěžící 
odměněn věcným dárkem při vyhlášení, 
ráda bych dětem poděkovala ještě jednou 
i na tomto místě. Děkuji a smekám! A dě-
kuji také všem vyučujícím a rodičům, kteří 
dětem poskytli při jejich tvoření podporu. 
I vám všem patří obrovský dík!

Práce dětí jsou vystaveny v  knihovně 
a budeme rádi, když si je přijdete prohléd-
nout. U vítězných výtvarných dílek, která 
jsme odevzdávali k dalšímu hodnocení do 
MZK, máme v knihovně k dispozici ales-
poň jejich fotografie. Jako malou soutěžní 
ochutnávku přikládám dvě básně, které si 
rozhodně zaslouží pozornost.

Závěrem bych všem chtěla popřát krás-
né vánoční svátky prožité v klidu, pohodě 
a milé společnosti nejbližších. A nejen to. 
Máme pro vás v knihovně i malý vánoční 
dárek, kterým je rozšíření otevírací doby. 
Od příštího roku bude totiž knihovna pro 
veřejnost otevřená i ve čtvrtek odpoled-
ne. Nová otevírací doba bude upřesněna 
co nejdříve.

Přeji všem krásné zimní dny, a i v novém 
roce se budu těšit na příjemná a milá se-
tkání u dobrých knih, na pořádaných ak-
cích, nebo jen tak v knihovně.

ŠÁRKA KUČEROVÁ 

Často slyším kolem sebe hlasy, že 
děti už nejsou takové jako dřív, že je 
ten digitální svět proměnil a zbavil je 
schopnosti vnímat nezaujatě okolní 
svět, přírodu i vztahy mezi lidmi, že 
jsou jejich emoce a dovednost vyjádřit 
se slovem utlumeny. Ne, nemyslím si, 
že to tak je, nezávidím jim, ale naopak 
nadšeně přeji všechny ty vymoženosti 
současné doby. Vymoženosti, o kte-
rých se mně a mým vrstevníkům moh-
lo snad jen zdát, a které ani takový 
genius a vizionář, jakým byl Jules Ver-
ne nepředpokládal a vůbec netušil, že 
se někdy mohou stát skutečností. 

Psát poezii není vůbec jednoduché. 
Psát dobrou poezii ve věku osmi nebo 
třinácti let se rovná malému zázra-
ku. A tak mám velikou radost, že vám 
mohu nabídnout verše našich žáků, 
na které jsem opravdu pyšný.

PAVEL KOVÁČ 

OCENĚNÉ PRÁCE DĚTÍ V KATEGORII 
POEZIE V SOUTĚŽI JIŽNÍ MORAVA ČTE

CO VYPRÁVĚLA VODA
Veronika Konečná – 8 let

Voda mi vypráví, že umí hřát i chladit,
je průhledná a umí i hladit.

Je dobrým služebníkem, ale špatným 
pánem,
v moři skotačí a šplouchá o kámen.

Je mokrá,
s citrónem a mátou je dobrá.

Zalévám s ní rostliny,
boty čistím od špíny.

Vypráví mi, že už jí je málo,
šetřit s ní by za to stálo.

Proto milý čtenáři,
poslouchej, co Ti voda vypráví.

O VODĚ
Jakub Soukeník – 13 let 

Vodo, jak jsi vlastně stará,
kde ses tu na Zemi vzala?
V kolika deštích jsi na zem spadla,
kolik břehů jsi omývala?

Co tu první bylo?
Ledovec, moře, vločky či oblaky.
A jak se stalo,
že s tvými kapkami lze létat nad mraky?

Proč se rosa leskne jako drahokamy,
když brouzdám ráno trávou.
Proč tvé kapky pálí nebo chladí,
když v dešti snášejí se nad mou hlavou.

Tvé kapky a sluneční svit
dokáží oblohu krásně vyzdobit,
na konci duhy poklad se ukrývá,
jenže najít ho snadné nebývá.

Tvoje síla mi vyráží dech,
když stojím v jeskyních či propastech.
Kolik krápníků jsi vytvořila
a jak krásně jsi je vyzdobila.

Jsi tady od stvoření světa,
hodně jsi viděla a hodně znáš.
Na vše, co se mi honí hlavou
odpověď nejspíš máš.

Kolik vodníků zlé duše topilo?
Kolik lidí se v tobě umylo?
Kolik máš potoků, řek, moří a oceánů?
Kolik máš studánek a pramenů?

Kolik Vánoc jsi zažila?
Kolik požárů jsi zhasila?
Kolik měst jsi zatopila?
Kolik vzpomínek odplavila?

Otázek se v hlavě rojí víc,
ty nechceš, či nemůžeš mi odpověď říct.
Naslouchám bublání řek a šumění deště,
ale tvůj jazyk jsem nezvládl ještě.

SVOJI RADOST
NEDÁ MI TO, NESDĚLIT VÁM
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Jistě jste někdy zaznamenali, že váš pes 
či kočka vás přiběhli přivítat, aniž by vás 
předtím viděli přicházet. Psi mají totiž až 
třikrát lépe vyvinutý sluch než člověk a do-
kážou rozeznat i zvuky, které naše ucho 
již není schopno nepoznat. Bezpečně po-

znají zvuk vašeho přijíždějícího auta i vaše 
kroky, ať jdete odkudkoliv. Zatímco člověk 
vnímá zvuk o frekvenci 15 000 Hz (herz), 
pes registruje dokonce až 35 000 Hz. Zá-
bavná pyrotechnika dosahuje hlučnosti až 
190 decibelů, což může zvířatům vážně 
poškodit sluch, pokud se ocitnou v bez-
prostřední blízkosti petard a ohňostrojů. 
Nicméně ani doma se před výbuchy úplně 

neschovají. Každý z  nás nemá možnost 
odjet z  města např. na chalupu a  hluk 
z petard nechat daleko od svých miláčků. 

Rachejtle a petardy bohužel vyvolávají 
u zvířat stres a úzkosti, které jim způsobují 
problémy. Kňučí, vrčí, zrychleně dýchají, 

třesou se, hledají úkryt, zalézají pod ná-
bytek, nekontrolovatelně pobíhají, slintají, 
mají panické záchvaty či tendence utíkat. 

Pokud i vy máte doma mazlíčky, myslete 
na ně. Nepodceňte přípravu a běžte venčit 
zavčas. V případě, že petardy už rachotí, 
je už na venčení pozdě. Ráno psa vezmě-
te klidně na delší procházku, někam do 
lesa či parku, ale k večeru před příchodem 

A DOMÁCÍ MAZLÍČCI
OSLAVY SILVESTRA

petard už venčete jen krátce a rozhodně 
jen na vodítku. Naposledy ho také nakrmte 
o něco dříve než obvykle. Před příchodem 
rachejtlí a petard vezměte i venkovní maz-
líčky zavčas k sobě domů, (může to být 
i např. garáž, obývací pokoj apod.) Místo, 
kde to znají a kde se cítí v bezpečí. Do-
poručujeme psa (nebo i  kočku) předem 
na tuto místnost zvyknout. Rozhodně je 
nenechávejte samotné. Osobní kontakt 
s páníčkem nic nenahradí. Vaše blízkost, 
ve spojení s  fyzickým kontaktem např. 
ve formě hlazení, snižuje stres a vašeho 
čtyřnohého miláčka uklidňuje. Zajistěte 
svému mazlíčkovi pokud možno pohodlné 
místo. Dejte mu tam pelíšek, nebo deku, 
na kterou je zvyklý. Snažte se místnost 
alespoň částečně odizolovat od hluku 
zvenčí. Zatáhněte závěsy, aby nebyla 
viditelná světla z  ohňostrojů apod. Za-
pněte v místnosti hudbu, protože klidná, 
přiměřeně tichá hudba pomáhá částečně 
eliminovat zvuky zvenčí. Nezapomeňte na 
misku s vodou. Pamlsky a hračky nechej-
te raději stranou, snažte se psa udržet 
v  klidovém stavu. Snažte se být v  jeho 
blízkosti a  pokud možno nepřenášet na 
něj žádnou nervozitu. Pamatujte na to, že 
zvířata dokážou rozpoznat strach a nervo-
zitu i u svého páníčka, proto buďte dobře 
naladění a dejte svému pejskovi najevo, 
že je vše v pořádku a že je s vámi v bez-
pečí. Pokud máte domácích mazlíčků více, 
např. psa a kočku, kteří běžně nejsou zvyklí 
být spolu, je nutné oddělit tato zvířata od 
sebe do různých místností, aby jeden na 
druhého stres zbytečně nepřenášeli. Na 
trhu jsou také nejrůznější tišící kapky pro 
domácí mazlíčky. Touto přírodní cestu lze 
částečně snížit stres a  úzkost. O  jejich 
použití se ale předem poraďte se svým 
veterinářem. Nepoužívejte tišící léky ur-
čené lidem. Pokud už z dřívějška víte, že 
má váš pes z  petard panické záchvaty 
úzkosti, počůral se apod., je potřeba tiší-
cí léky podávat včas a řešit s odborníkem 
odstranění těchto stresových stavů. 

Mnoho mazlíčků nechce jít ven a opus-
tit bezpečí vašeho domova i po odeznění 
petard. Proto je do ničeho nenuťte, dejte 
jim čas a pak běžte s nimi. Vaše přítom-
nost by jim měla pomoci překonat strach. 

Přeji vám i vašim mazlíčkům pokud mož-
no klidného Silvestra.

KARLA HRABALOVÁ 

designed by Freepik



Nabízíme možnost přivýdělku na pozici

Obsluha kotelny v bytovém domě  
u zastávky Babice nad Svitavou

Práce je vhodná zejména pro spolehlivého, aktivního seniora, kterému nabízíme tuto 
pracovní pozici včetně bydlení v jednom z našich bytů. Jde o činnost v minimálním 
rozsahu 1 hodina denně. V případě zájmu je možné tento rozsah navýšit o další drobné 

pracovní činnosti při spravování bytového domu.

Nabízíme čistých 150 Kč/hod s pravidelným navyšováním v souvislosti s inflací. 
Nástup do práce předpokládáme během 1. pololetí 2023.

Budeme rádi, když nám o sobě napíšete pár slov na e-mail info@podronovem.cz.
Oldřich Kukrecht

603 453 791

BYDLEN Í

POD  RONOVEM

řádková inzerce

Koupíme stavební pozemek, dům či 
starý rodinný dům k rekonstrukci .
Finance zajištěny . Tel . 739 070 023 

stolní hru o Bílovicích
OBEC BÍLOVICE NAD SVITAVOU SPOLU S MEDIÁLNÍ KOMISÍ 

PRO VÁS V NOVÉM ROCE PŘIPRAVUJE

Můžete se těšit na cestu plnou 
úchvatných zážitků za poznáním 
kraje Lišky Bystroušky .



PRO BYTOVÉ DOMY A SBĚRNÁ MÍSTA ZŮ-
STÁVÁ SVOZ STEJNÝ JAKO V ROCE 2022. 

BIO ODPAD 
sudé pondělí a úterý (dle svozového 
kalendáře pro rodinné domy)

KOMUNÁLNÍ ODPAD 
každé liché pondělí

PLAST 
každá lichá středa

PAPÍR 
každá lichá středa

SKLO BAREVNÉ 
každý sudý čtvrtek

SKLO BÍLÉ 
1x za měsíc

PRO RODINNÉ DOMY JE SVOZ PROVÁDĚN 
DLE TABULKY VPRAVO
LEGENDA:

 směsný odpad  BIO odpad
 plasty  papír

Kalendář svozu je zveřejněný i na webo-
vých stránkách obce Bílovice nad Svitavou 
– www.bilovicens.cz v sekci Občan – door 
to door-systém svozu odpadů.
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Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2023
Přejeme klidné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti 
a pracovních úspěchů v novém roce.

NOVÝ KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ROK 2023


