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Velice kladně hodnotím poskytnu-
té služby pana Karla Hynšta při 
prodeji mé nemovitosti. Zejména 
příjemné jednání makléře, jeho ocho-
tu, vstřícnost a profesionální přístup 
k problematice. Průběžně podávané 
informace o průběhu byly vyčerpá-
vající a úplné. Emilie Dvořáková

Hledám RD v Bílovicích nebo okolí. 
Novostavba či po rek. do 5 mil. 
Děkuji. T: 722 012 297

Hledám byt v Bílovicích nebo poblíž, 
cena do 4,2 mil. Děkuji. 
T: 739 826 409

řádková inzerce
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Vážení čtenáři,
loni na podzim proběhla soutěž „Jižní 

Morava čte“. Do krajského kola postoupili 
2 účastníci – Alena Růžková a Martin 
Goliáš. A Martin vyhrál se svou povídkou 
„Liščí škola“ i krajské kolo. Srdečně mu 
gratuluji a doufám, že měl v Divadle Po-
lárka radost z dárků. Za finanční podpory 
Jihomoravského kraje se druhý ročník 
soutěže otevírá již v červnu, a to na téma 

„Příběhy mého kraje“, letos v sekci lite-
rární a výtvarné.

Chci vás upozornit na několik nových 
knih. Hodina po půlnoci (H. M. Körnero-
vá), děj se odehrává ve Francii na začátku 
19. století. Nebeská brigáda (V. Sacher) 
o boji československých parašutistů v dru-
hé světové válce. Nechybí ani poslední 
detektivní román Jo Nesba Žízeň. Další 
nové knihy, které si každý může půjčit: 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

série povídek Želvou proti zdi (Daniela 
Fischerová), o lidských vztazích, náhodě 
a lásce. Poslední výročí (Liane Moriarty), 
Růže a lev (F. Niedl) o králi Janu Lucem-
burském. Hon na ovci (Haruki Murakami), 
jak jeden obrázek spustí lavinu. Spáčův 
hrad (Barbara Erskinová), děj se odehrává 
zároveň v 15. a 21. století. Opozdilec – jak 
si hlavní hrdina zpříjemnil stáří, a Vegeta-
riánka – o odvaze být odlišná.

A ještě pozvánka . Na podzim se usku-
teční cyklus besed s panem Alešem 
Svobodou na téma Brněnské podzemí. 
Informace na www.knihovnabilovice.cz.

Kniha je zrcadlem, v němž spatříme 
pouze to, co v sobě nosíme.

Marie Nedopilová, knihovnice 

Martin Goliáš (druhý zleva) při 
přebírání ceny za 1. místo

UKLIĎME 
si svůj les!

Tohle heslo se mi moc líbí. Volně 
parafrázuje „Ukliďme Česko“, což je 
akce určitě bohulibá. Odtud už je jenom 
krůček k myšlence udělat něco s lesním 
smetištěm, kolem kterého chodíme léta 
na trénink. Haraburdí v té rokli musí být 
už pěkně dlouho (realita později předčila 
mé nejčernější odhady).

Počasí je jako vymalované, krátný tré-
ninkový závod pomalu končí a závodníci 
se mohou přesunout do části lesa, kam 
normálně raději moc kontrol nestavíme. 
Jdu taky, už skoro mezi posledními. 
Nějak jsem se zapomněla při závodě. 
Do igelitové tašky sem tam seberu papír, 
sklo nebo PET láhev. Tak to bude pohoda, 
možná ty pytle ani nenaplníme. Jak jsem 
se bláhově mýlila!

Lesní cesta rozděluje tuto část lesa 
na dvě. Nad cestou se hemží nejmenší 
děti a sbírají drobné odpadky, jako já 
doposud. Vypadá to tu, jakoby někdo 
otočil vzhůru nohama popelnici a obsah 
rovnoměrně rozprostřel po lese.

Kousek od cesty objevujeme doslova 
bonanzu. Hloubkový průzkum lokality 
přinesl zajímavé nálezy a po nějaké době 
objevujeme mimo jiné mikrovlnnou trou-
bu, televizi, kus koberce, skříňku, tabule 
skla, nějaké dráty, půlku stanu (jehož 
zbytky ani nešly vykutat ze země, jak 
hluboko byly pohřbeny) a další leckdy 
neidentifikovatelné věci.

Pod cestou operují starší závodníci. 
Tady je místo jen pro otrlé. Vegetace 
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V sobotu 20. května 2017 proběhla me-
zinárodní taneční soutěž Summer Dance 
Cup v Boskovicích. Zúčastnila se také naše 
bílovická děvčata působící v taneční sku-
pině Crazy Pompons pod vedením Mirky 
Šmardové. Velké (kadetky, 8–9 let) i malé 
(baby, 4–6 let) roztleskávačky získaly ve 
svých kategoriích první místa, a to za ob-
rovské podpory jejich nadšených rodičů. 
Starší holky trénují na bílovické základní 
škole, mladší zase v rodinném centru Ži-
rafa, a to pouze 1 hodinu týdně. Vedení ZŠ 

přirozeně prorůstá odpadky. Zatímco 
z věcí nad cestou je možno zařídit po-
měrně moderní domácnost, poklady pod 
cestou patří spíš do muzea.

Přestože se nořím do smetiště po-
měrně pozdě, je stále co odnášet. Staré 
sklenice a nádobí pamatují určitě dobu 
před revolucí. Hele, tady je kolo od ně-
jakého vozíku! To jsem netušila, že celý 
podvozek už kamarádi odnesli.

Všechny věci vytahujeme z rokle na 
cestu a další pomocníci je odnášejí na 
místo skládky. Nosím a nosím další krá-
my, a tyto jako kouzlem mizí. Nakonec už 
beru poslední náruč s vlnitým eternitem, 
nějakými hrnci a sklenicemi a potácím se 
dolů po cestě, kde už stojí i ostatní sbě-
ratelé pokladů. A vedle nich – hromada 
věcí z lesa! No, kdeže by stačilo těch pár 
pytlů na odpadky!

Vedle již zmíněného celého železného 
podvozku trůní poměrně velký, ještě 
docela barevný koberec, černý plastový 
kufr, rádio, velká skříň, několik pneu-
matik, zbytky strojů, hadry, roztrhané 
igelitové plachty a další poklady.

Brigáda končí, jdeme se vhodit do 
pračky. Mám intenzivní pocit užitečnosti.

Jen mi nejde na rozum jedna věc: Že 
se někomu chce vláčet například s tele-
vizí až do lesa? Vždyť mnohem snazší 
by bylo nechat ji prostě u popelnic, dát 
do kontejneru nebo lépe odvézt do 
ekodvora.

Proto doufám, že lidé jsou dnes jiní. 
Stejně jako nám už jim není lhostejné, 
jak vypadá les za jejich domem. Třeba 
po pár letech podobných brigád jednou 
nenaplníme ani těch pár pytlů...

Iva Marečková 

Jarní úklid,
z archivu SK Radiosport

i RC Žirafa patří tak velký dík za podporu, 
neboť v případě potřeby tréninků navíc 
nám vždy vychází vstříc.

Děvčata úspěšně uzavřela taneční sezó-
nu, a my věříme, že se jim zvedlo sebevě-
domí a bude je to motivovat do práce i příští 
rok. A pokud se i vaše holčičky chtějí stát 
roztleskávačkami, můžete najít kontakty na 
trenérku na stránkách http://tanecni-klub-
-mirka.webnode.cz.

Za celý tým fandících rodičů maminka
Petra Kuhejdová Halířová 

CRAZY POMPONS
zazářily v Boskovicích

Vítězky kategorie „baby“

Vítězky kategorie „kadetky“



Poděkování 
za příkladný 
čin Fair Play
VÍTEK HRUBÝ

V neděli 7. 5. 2017 se na soustředění 
SK RADIOSPORT v Protivanově zranila 
v lese malá závodnice. Při přeskakování 
potoka si podvrtla kotník a nemohla jít dál. 
Vítek Hrubý (10 let), který tam běžel s ní, 
nezaváhal, půjčil jí bundu, vyběhl z lesa, 
stopl tam kolemjedoucí cyklisty, dovedl je 
k ní, ti ji odvezli k silnici a Vítek vyrazil do 
cíle pro někoho z rozhodčích (v půli cesty 
narazil na organizátora, který tam už mířil, 
protože jsme je v té době už hledali).

Při večerním vyhlášení výsledků jsme 
Vítkovi udělili cenu Fair Play za vzorný 
zásah a pomoc.

Jiří Mareček
předseda SK Radiosport 

TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, oddíl 
atletiky uspořádal 1. dubna tradiční Jarní 
běh – letos již 32. ročník. Jarní běh je 
krásný krosový závod. Závodníky přivítalo 
nádherné jarní počasí a malebná krajina.

Letošní ročník byl výjimečný tím, že 
se Jarní běh stal součástí Zajícovy ligy, 
které se naši mladí atleti účastní již 
několikátou sezónu, a byl jejím prolo-
gem. Organizátoři se díky tomu museli 
vypořádat s velkým náporem závodníků. 
Zúčastnilo se rekordních 204 běžců 
a běžkyň, z toho většina závodníků 
v dětských kategoriích. Zde patří velký 
dík organizátorům za přípravu a vytyčení 
nádherných tratí a organizaci závodu 
a také rodičům dobrovolníkům, kteří 
pomáhali při závodu samotném.

Velkou radost nám udělala silná účast 
domácích závodníků, kteří tvoří prima 
partu. Domácím atletům se velmi dařilo 
a jako družstvo jasně dominovali. Mezi 
družstvy Zajícovy ligy (SK Atletika Hus-
topeče, TJ Sokol Přísnotice, AC Morav-
ský Krumlov, TJ Oslavany) získali cenné 
vítězství. Naši atleti jsou velmi šikovní 
a neustále to dokazují na nejrůznějších 
závodech. Je moc příjemné vidět, jak se 
vzájemně podporují a fandí si.

Jarního běhu se zúčastnili běžci i z od-
dílů mimo Zajícovu ligu, mezi něž tradičně 
patří například ASK Blansko a AC Mo-
ravská Slavia. Kategorie dospělých byly 
tentokrát méně obsazeny, hlavně kvůli 
současnému konání závodů v Brně-Ob-
řanech, Kuřimi a v Hořicích u Blanska.

Věříme, že si všichni závod užili a tě-
šíme se na další ročník. Předtím nás 
a běžce ovšem čeká ještě Vánoční běh 
Rudolfa Těsnohlídka 2. prosince, kam 
vás srdečně zveme.

Za oddíl atletiky 
Renata Heřmanová 

a Martin Šerák 

PODĚKOVÁNÍ SK 
RDIOSPORT – BĚHÁNÍ 
NENÍ JEJICH JEDINOU 
AKTIVITOU

Děkuji členům radioorientačního 
běhu pod vedením Ing. Ivy Marečkové 
za jarní úklid prostoru lesa mezi ulicí 
Husova a Čertovkou, známého jako 
„Galovka“.

Eva Kutilová 

JARNÍ BĚH 
NA APRÍLA
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Vítězky Jarního běhu v kategorii ženy

Start Jarního běhu dívek 
v kategorii mladší přípravka

Vítek Hrubý


