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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že obecní úřad, obecní 

policie a Česká pošta se nacházejí již v 
nově vystavěných prostorách. Stěhování 
proběhlo během vánočních svátků, aby 
nebyl narušen provoz. V pondělí nového 
roku, tedy 4. 1. 2016 byl již pro Vás ote-
vřen nový, plně funkční obecní úřad. Jsem 
velice rád, že smlouva, kterou uzavřelo 
zastupitelstvo na výstavbu nového středu 
obce, byla stavební firmou Komfort a.s. 
splněna a byl dodržen schválený harmo-
nogram stavby. Tedy výstavba obecního 
úřadu, provozovny České pošty, sociálního 
zázemí pro Obecní hospodu, obřadní síně 
a knihovny se zvládla realizovat a předat 
do konce roku 2015.

V prosinci došlo ke kolaudaci nově po-
stavené budovy obecního úřadu a pošty, 
a tedy vznikla potřeba zajistit další náleži-
tosti. Jednak nově vzniklé náměstí pojme-
novat, to bylo projednáno a odsouhlaseno 
na prosincovém zasedání zastupitelstva 
obce a vznikl nový název „Těsnohlídkovo 
náměstí“. Následně bylo třeba zajistit 
zápis do katastru nemovitostí a přidělit 
nově vzniklým budovám čísla popisná. 
Na novém náměstí budou jen dvě čísla 
popisná, a to č.p. 999 - knihovna a č.p. 
1000 - obecní úřad. Dalším krokem, který 
nastal koncem ledna 2016, bylo změnit ad-
resu obecního úřadu ve všech dostupných 
registrech. Jsem rád, že vše se zvládlo 
bez větších komplikací a bez omezení pro 
Vás, občany.

Hlavní motto tohoto Bílovického zpra-
vodaje je „žijeme kulturou“. Snahou je 
poukázat na to, že nejenom rození bílovičtí 
občané jsou kulturně a umělecky činní, 
ale že pro svoji malebnost je naše obec 
oblíbeným bydlištěm mnoha významných 
umělců. Vždyť Bílovice nad Svitavou jsou 
přece od nepaměti kulturní obcí.

Na začátku nového roku, přesně 
2. 1. 2016 se opět rozzářil nad Bílovicemi 
novoroční ohňostroj, tentokrát hudebně 
ve spolupráci s rádiem Krokodýl. Rád 
bych touto cestou ještě jednou poděkoval 

za spolupráci panu Petru Pošmůrnému, 
starostovi TJ Sokol Bílovice, a zejména 
panu Miroslavu Zímovi, který je autorem 
ohňostroje. Ohňostroj pro vás zajistila 
a pořádala Obec Bílovice nad Svitavou 
společně s TJ Sokol Bílovice nad Svitavou.

V letošním roce nelze opomenout 71. vý-
ročí osvobození Bílovic nad Svitavou, které 
se uskutečnilo v roce 1945. Vzpomínkou 
na padlé a položením věnců, v předvečer 
tohoto dne, 29. 4. 2016 na místním hřbito-
vě uctíme památný den. Letos na podzim 
si připomeneme další významné datum 
pro naši obec, a to 101. výročí postavení 
prvního pomníku ve střední Evropě obětem 
1. světové války, který se nachází u nás na 
ostrůvku a byl v loňském roce opraven.

Další informaci, kterou bych vám rád 
předal, je, že na konci loňského roku se po-
dařilo vysoutěžit realizační stavební firmu 
na akci „vestavba jedné třídy v mateřské 
školce na ulici S.K. Neumana“. Obec byla 
úspěšným žadatelem o dotaci na MŠMT. 
A v lednu se tedy mohla zahájit rekon-
strukce a vestavba jedné třídy v mateřské 
školce na ulici S.K. Neumana. Součástí 
stavebních prací bude i zateplení fasády 
a výměna oken v celé budově, ve třech 
třídách rekonstrukce sociálního zařízení 
pro děti i zaměstnance, úprava školní ku-
chyně, výměna tepelného zdroje, venkovní 
úpravy kolem MŠ. Nová třída pro 27 dětí 
se postaví v rámci vestavby půdních pro-
stor. Celá akce bude dokončena v srpnu 
2016. Vzhledem k tomu, že akce probíhá 
za provozu mateřské školky, prosím rodiče 

Milí sousedé, Bílovčáci. Téma tohoto čísla se mi 
v hlavě začalo rodit již před lety. Možná i před dese-
tiletími, když jsem si začal uvědomovat, že Bílovice 
jsou v mnoha ohledech jako každá jiná obec v okolí 
(samozřejmě alespoň trochu krásnější), v jednom 
ohledu že jsou však jedinečné. Po vyslovení jména 
Liška Bystrouška si ji správně zařadí snad každý Čech 
i mnohý cizinec. Tento dar Rudolfa Těsnohlídka naší 
obci však může být i značně zavazující! A proto jsem 
si již léta kladl otázku: Bylo to jen takové umělecky 
silnější období, nebo i dnes se na poli umění mají 
Bílovice čím chlubit? Tato obava byla také důvodem, 
proč jsem na lednové jednání redakční rady šel s velmi 
malou dušičkou a strachem, že toto číslo snad vůbec 
nezaplníme… Opak byl ale pravdou!

Samotné vyjmenovávání umělců žijících mezi 
námi zabralo víc než hodinu a i přesto jsme určitě na 
některé zapomněli či o nich nevíme. S mnohými jsme 
byli nuceni rozhovor neudělat z důvodu nedostatku 
redaktorů, s jinými proto, že byli zmíněni v některém 
z čísel minulého roku. Každopádně je seznam umělců 
se vztahem k naší lokalitě velkolepý a obsáhlý. A to 
vůbec nemluvím o nás všech, kteří provozujeme nějaký 
druh umění tak říkajíc doma sami pro sebe…

Sestavení seznamu článků mě tedy zanechalo ve 
velmi rozporuplné náladě. Na jednu stranu lehká oba-
va, abychom se tohoto tématu zhostili se ctí, na druhou 
stranu klid a spokojenost, že Bílovice dál žijí uměním 
a kulturou, nositelkou národního ducha a ukazatelem 
určitého druhu národní vyspělosti. Snad se tedy tomu-
to číslo povede trochu té povznesené nálady přenést 
i na vás a vykročíte tak do nového roku s hrdostí, že 
bydlíte právě v Bílovicích nad Svitavou!

A o čem že bude příští číslo? Ačkoli středu obce 
se před pár lety zpravodaj již věnoval, nemůžeme si 
nechat ujít slavnostní otevření nového OÚ, které se 
chystá na začátek září. No, a jelikož zářijové číslo už by 
vyšlo pozdě, budete se o nové budově OÚ i přilehlých 
prostorách moci dočíst už v čísle červnovém.

Jan Horáček, šéfredaktor
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Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA

o pochopení. Věnujte zvýšenou pozornost 
bezpečí svých dětí i svému a nevstupujte 
do prostoru stavby. O omezení provozu 
MŠ v souvislosti se stavební akcí se více 
dozvíte uvnitř Bílovického zpravodaje, ve 
zprávě paní ředitelky.

V letošním roce plánujeme právně realizo-
vat dlouho očekávané převody obecních bytů 
do osobního vlastnictví na Polance. Jedná se 
o bytové domy č.p. 724 a č.p. 725.

Jako každoročně připravujeme letos již 
čtvrtý ročník multižánrového open festi-
valu „Bílovická křižovatka“, který se koná 
4. 6. 2016 od 14:00 hod., tradičně na hřišti 

JEDNÁNÍ | 01. 12. 2015
Rada obce schválila
• převod finančních prostředků z roz-

počtu obce ve výši 15 000 Kč na 
přípravu 26. ročníku Silvestrovské-
ho běhu do schodů.

• zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa na místní komunikaci Komen-
ského před rodinným domem č.p. 
154 pro držitele ZTP a na parkovišti 
Komenského u bývalého vchodu do 
budovy OÚ pro obyvatele DPD, dr-
žitele průkazu ZTP.

• zveřejnění záměru o prodeji cca 
72 m2 odd. z pozemku parc. č. 
654/7 o celkové výměře 133 m2.

• předložený návrh rozpočtu Obce 
Bílovice nad Svitavou na rok 2016. 
Rada obce doporučuje zastupitel-
stvu obce jej schválit.

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce 15/2015/FD ve výši 
12 000 Kč k ocenění nejúspěšněj-
ších závodníků.

• snížení ceny za pronájem tělocvičny 
Základní školy Bílovice nad Svitavou 

na školní rok 2015/2016 pro členy Klubu 
seniorů, cena za pronájem je 100 Kč/
hod.

JEDNÁNÍ | 15. 12. 2015
Rada obce schválila
• a nemá námitky proti předloženému 

záměru Stavební úpravy a změny 
užívání penzionu „Liška“ na objekt pro 
„Poskytování odlehčovacích služeb“ 
na pozemku p.č. 295, k.ú. Bílovice n.S.

• na základě žádosti vlastníka pozem-
ku možnost max. 2 přípojek inž. sítí na 
p.č. 1212/47 a 1213/1.

• smlouvy o nájmu prostor sloužících 
podnikání č. 2-2015/N a Přílohu č. 3 ke 
smlouvě – platební kalendář, v objektu 
Žižkova č.p. 998, Bílovice nad Svitavou, 
nájemce Česká pošta s.p.

JEDNÁNÍ | 12. 01. 2016
Rada obce schválila
• nového nájemce malometrážního bytu 

č. 204 o velikosti 1 + kk v DPS.
• a doporučuje zastupitelstvu obce 

schválení Smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní, budoucí prodávající: Spolek 
vlastníků pozemků v lokalitě BR12. 
Budoucí prodávající budou spo-
luvlastníky vodních děl - SO 02.1 
dešťová kanalizace a vsakování, 
SO 02.2 splašková kanalizace pro 
veřejnou potřebu a SO 03.2 přelož-
ka vodovodu pro veřejnou potřebu 
v rámci stavby nazvané „Technická 
infrastruktura pro lokalitu BR12, 
Bílovice nad Svitavou“, které jsou 
předmětem budoucí koupě dle této 
smlouvy. Cena budoucího předmě-
tu koupě: 500 Kč.

• Kupní smlouvu 1/2016 KS o prode-
ji  pozemku  p.č. 300/13 o celkové 
výměře 118 m2, na ulici Trávní-
ky, nacházející se v katastrálním 
území Bílovice nad Svitavou, za 
cenu 500 Kč/m2.

• souhlas s demolicí rodinného domu 
čp. 75 na ulici Husova, Bílovice nad 
Svitavou, na pozemku p.č. 18/1 
a 18/2.

JEDNÁNÍ | 26. 01. 2016
Rada obce schválila
• nového nájemce malometrážního 

bytu č. 212 o velikosti 1 + kk v DPS.
• navýšení nájemného o meziroční 

míru inflace 0,3 % na rok 2016 
u pronajatých prostor slouží-
cích podnikání.

• zveřejnění záměru pronájmu ne-
bytových prostor v 1. NP Komen-
ského č.p. 733 za účelem provo-
zování lékárny na základě žádosti 
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za sokolovnou. Kdo tento rok vystoupí a jak 
bude festival probíhat, to se dočtete na 
webových stránkách obce či festivalu - 
www.bilovickakrizovatka.cz.

Od konce září 2016 budeme opět pořádat, 
ve spolupráci s mateřským centrem ŽIRAFA, 
farmářské trhy, které nabídnou Vám obča-
nům Bílovic nad Svitavou čerstvé a sezónní 
potraviny ve výborné kvalitě např.: maso, 
zeleninu, ovoce, mléčné výrobky, med, sirupy 
a marmelády. Přijďte si nakoupit čerstvé 
výrobky a podpořit místní zemědělce. Přesné 
datum pořádání farmářských trhů najdete na 
aktuálních plakátech v obci.

Závěrem bych Vás rád pozval na au-
tobusový výlet do Moravského krasu, 
s komentovanou prohlídkou Domu přírody 
Moravského krasu, který dne 7. 4. 2016 
pořádá Obec Bílovice nad Svitavou, ve 
spolupráci se zdravotní a sociální komisí. 
V rámci DSO Časnýř jsme jedni ze zakla-
datelů obecně prospěšné společnosti, která 
se stará o jeho provoz.

Přeji Vám všem krásně strávené jaro, 
pohodovou atmosféru a hodně sluníčka.

Miroslav Boháček
starosta obce 



č.j.60/2016/BNS na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

• zveřejnění záměru na prodej části 
pozemku oddělného z pozemku p.č. 
958/3 nově nazvaného 958/7. Rada 
obce doporučuje zastupitelstvu obce 
prodat pozemek za cenu: zahrada 
(202 m2 za 500 Kč/m2), pozemek 
pod garáží (32 m2 za 2 000 Kč).

• vybranou službu z nabídky zahrad-
nických služeb na údržbu hrobu p. 
Nikolského na ústředním hřbitově 
v Brně v r. 2016.

• Smlouvy o výkonu činnosti autorské-
ho dozoru na stavbu „MŠ – Bílovice 
nad Svitavou, půdní vestavba 1 třídy“ 
zhotovitel: Ing. arch. Vlhová Jitka.

• mimořádný příspěvek obce ve výši 
200 000 Kč na spoluúčast v případě 
přidělení dotace TJ Sokol Bílovice 
nad Svitavou z MŠMT „Státní pod-
pora sportu pro rok 2016 program 
133510“, subtitul 133512 „Podpora 
materiálně technické základny spor-
tovních organizací“.

• připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 
2016“ a to vyvěšením tibetské vlajky 
dne 10. března.

• navržené řešení přípojky plynu 
k pozemku p.č. 388 na ulici Kozlí-
kové protlakem pod komunikací p.č. 
322/6.

• zveřejnění záměru výpůjčky: areál 
fotbalového hřiště k provozování 
tělovýchovné a sportovní činnosti.

VÝPISY Z USNESENÍ
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Rada obce projednala
• nabídku pojištění právní ochrany od 

společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG 
a nesouhlasí s uzavřením smlouvy 
Pojištění právní ochrany.

JEDNÁNÍ | 09. 02. 2016
Rada obce schválila
• výzvu na podání nabídek na akci: „Sta-

vební úpravy hasičské zbrojnice“.
• nesouhlas s návrhem na stavební úpra-

vy, přístavbu a nástavbu rekreačního 
objektu Husova 130.

JEDNÁNÍ | 23. 02. 2016
Rada obce schválila
• Smlouvu o nájmu bytu č. 113/733/K 

k malometrážnímu bytu o velikosti 1 + 
kk, byt č. 113 v DPS.

• zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor (chata č. ev. 134) a části 
pozemku p.č. 143/1 a pozemku p.č. 
142.

• zveřejnění záměru na směnu pozemku 
p.č. 261/26 o výměře 32 m2 za 32 m2 
pozemku p.č.239/7 (pod ul. Jirásko-
vou) a zbylou část p.č.239/7 (149 m2) 
k prodeji za cenu 350 Kč/m2.

• zveřejnění záměru na prodej pozemku 
p.č. 261/25 o výměře 28 m2 za cenu 
500 Kč/m2.

• zadání výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Výměna oken a dveří – 
Základní škola Bílovice nad Svitavou“.

• žádost o poskytnutí příspěvku 
na zřízení pracovního místa pro 
umístění uchazeče o zaměstnání 
v rámci veřejně prospěšných prací 
s Úřadem práce Brno-město.

• souhlas se zřízením práva stavby na 
pozemku p.č. 307/3 (ul. Taranzova) 
v pásu širokém cca 1 m mezi pro-
dlouženými hranicemi  sousedních 
pozemků čp.400 a 489.

• podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
JmK číslo usnesení 8594/16/R129 
ze dne 13. 1. 2016 s názvem Dotační 
program pro oblast prevence krimi-
nality v roce 2016 na příspěvek na 
zbudování kamerového systému.

• zveřejnění záměru na výpůjčku 
prostor v objektu budoucí knihovny, 
který je součástí pozemku p.č. 60/1, 
k.ú. Bílovice nad Svitavou o celko-
vé výměře 3 m2, umístěné v prv-
ním nadzemním podlaží za účelem 
umístění, instalace a provozování 
bankomatu.

• zřízení osvětleného přechodu pro 
chodce přes silnici pod kostelem 
v místě stávajícího přechodu. Rada 
obce vybrala nabídku firmy CAMEA 
spol. s r.o. Kořenského 25, 621 00 
Brno, cena s DPH je 431 177 Kč.

• z předložených nabídek na zakázku 
malého rozsahu na služby „Správa 
IT“ jako nejvýhodnější nabídku spo-
lečnosti SODAT, s.r.o., IČ 49455516.

Martin Vozka 

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

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

ZO vzalo na vědomí zprávy finančního 
a kontrolního výboru.

ZO schválilo prodej pozemku p.č. 
300/13, o celkové výměře 118 m², k.ú. obec 
Bílovice nad Svitavou. Kupní cena 500 Kč 
za 1 m², celková kupní cena 59 000 Kč.

ZO schválilo prodej oddělené části 
pozemku p.č. 16/1, nově nazvané jako p.č. 
16/5 o výměře 24 m², k.ú. obce Bílovice 

nad Svitavou. Kupní cena je 500 Kč/m², 
celková kupní cena 12 000 Kč.

ZO schválilo prodej oddělené části po-
zemku p.č. 1197/4, nově nazvané jako p.č. 
1197/10 o výměře 15 m², k.ú. obce Bílovice 
nad Svitavou. Kupní cena je 500 Kč/m², 
celková kupní cena 7 500 Kč.

ZO schválilo uzavření Smlouvy o bez-
úplatném převodu vlastnického práva k ne-
movitým věcem s omezujícími podmínkami 
– zřízeno věcné břemeno zřizování a pro-
vozování vedení distribuční soustavy – 
umístění kabelového vedení NN v rozsahu 
článku II. Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene, a to ve prospěch společnosti EON 
Distribuce, a.s., pozemky p.č. 279/5 a p.č. 
283/9, k.ú. Bílovice nad Svitavou, zapsané 

jednání Zastupitelstva Obce  
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 17. 12. 2015, ZÁPIS Č. 7/2014–2018



Zasedání 17. 12. 2015 se naposledy 
konalo v sále Restaurace u Ševčíků. 
Příští bude už v rekonstruovaném sále 
Obecní hospody.

Úvodem starosta pogratuloval a pře-
dal drobné dárky čtyřem mažoretkám 
z Bílovic nad Svitavou, členkám skupiny 
Kalimero, které se účastnily v srpnu 
2015 mistrovství Evropy konaného 
v Brně. V konkurenci celkem 4 500 
mažoretek z 15 zemí postoupily členky 
Kalimero na mistrovství světa, které se 
bude v roce 2016 konat v Chorvatsku.

Mgr. Kousalík, jako předseda kont-
rolního výboru, uvedl ve své zprávě, že 
výbor kontroloval zápisy z jednání zastu-
pitelstva a namátkově i zápisy z jednání 
rady obce. Kontrolní výbor zastupitelstvu 
a radě obce doporučuje například doplnit 
a očíslovat přílohy zápisů z jednání za-
stupitelstva obce, provádět na začátku 
každého zasedání zastupitelstva obce 
kontrolu usnesení z předešlého zasedání 
a současně do nových usnesení začít 
doplňovat termíny, do kterých mají být 
splněny dojednané úkoly. Místostarosta 
uvedl, že většina připomínek už byla 
řešena a napravena.

Proběhla diskuse o správném způ-
sobu označování parcelního čísla na 

usneseních týkajících se prodeje pozem-
ků, pokud dochází k oddělení části pozem-
ku. Zdá se, že ani pracovníci ministerstva 
nemají jednotný výklad zákona v této věci.

Majetkové převody a prodeje byly pro-
jednávány bohužel opět bez mapového 
ilustračního doprovodu, v nově opraveném 
kulturním sále by snad již projekce měly 
být součástí dalších jednání.

Musela být upravena obecní vyhláška 
o poplatcích za odpady, protože byl 
novelizován související zákon. Nově je 
například zákonem od platby poplatků 
za odpad osvobozeno dítě umístěné 
v dětském domově, přestože trvalý pobyt 
má stále v obci. Současně je zákonem 
nově uvalena povinnost hradit tento po-
platek za nezletilého na jeho zákonného 
zástupce. Odstraňuje se tím nebezpečí, 
že dítě se po dosažení zletilosti automa-
ticky (i když nevinně) stávalo dlužníkem 
poplatků, které za něj dospělí nezaplatili.

Ing. Štancl namítl, že zastupitelé nedo-
stali znění vyhlášky předem k prohlédnutí, 
Mgr. Vozka proto většinu textu vyhlášky 
zrychleně přečetl přímo na jednání.

Ing. Štancl zopakoval žádost, aby mate-
riály k jednání byly zastupitelům zasílány 
tak, aby měli aspoň nějaký čas na jejich 
prostudování. Místostarosta slíbil, že když 

to je/bude možné, materiály jsou a bu-
dou vždy dopředu zasílány.

Rozpočet obce na rok 2016 je připra-
ven na 39 932 000 Kč. Většina příjmo-
vých položek přichází přerozdělením 
daní ze státu na obce. Po zkušenostech 
z předchozích let si obec pro rok 2016 
rozpočtuje asi o 10 % méně, než je ofi-
ciálně očekávaná výše příjmů od státu, 
aby nebyla zaskočena případnými roz-
díly mezi očekáváním a realitou.

Největší položka rozpočtu je dofinan-
cování středu obce a také řada akcí, kte-
ré už jsou pevně naplánované (dotační 
akce, výměna části oken ZŠ apod.). Na 
dokončení středu obce se bude čerpat 
významná část rezervy z minulých let, 
ale i tak by měla v novém rozpočtu 
zůstat rezerva cca 4 miliony.

Zastupitelstvo schválilo změnu názvu 
části ulic v centru obce (Poděbradova, 
Tyršova a Žižkova) na Těsnohlídkovo 
náměstí. Tato změna nikomu z obyvatel 
uvedených ulic nezpůsobí nutnost měnit 
si adresu trvalého bydliště, bude se to tý-
kat jen obecního úřadu, knihovny a pošty.

Protihluková železobetonová stěna, 
která vyrostla naproti benzinky, ne-
byla postavena v souladu s původně 
schváleným projektem. Původně byla 
povolena výstavba 4,5 m vysoké dře-
věné protihlukové stěny na betonovém 
základu. Vznikla nižší (3 m), ale celobe-
tonová zeď, a stavebník teď obec žádá 
o dodatečné povolení. Ke své žádosti 
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na LV č. 60000, vedeném Katastrálním 
úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno-venkov, pro k.ú. Bílovice 
nad Svitavou, mezi převodcem: Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a nabyvatelem: Obec 
Bílovice nad Svitavou.

ZO schválilo Smlouvu o zřízení služeb-
nosti na pozemku p.č. 1217/3 v k.ú. Bílovice 
nad Svitavou, povinný ze služebnosti Povo-
dí Moravy, oprávněná ze služebnosti Obec 
Bílovice nad Svitavou, kterou se zřizuje 
právo služebnosti specifikované v návrhu 
smlouvy o zřízení služebnosti.

ZO schválilo Smlouvu o dílo s vítěz-
ným uchazečem firmou SKYSCAPER 
spol. s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 

13 133 631,20 Kč bez DPH, na veřejnou 
zakázku „V 000083 – vestavba a přístavba 
MŠ Bílovice nad Svitavou“.

ZO v souladu s § 84 odst. 2) písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném 
znění, vydává Obecně závaznou vyhlášku 
Obce Bílovice nad Svitavou č. 3/2015 
a č. 4/2015, o stanovení systému a o míst-
ním poplatku za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 7/2015.

ZO schválilo, v souladu s ust. § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., 
o obcích, v platném znění, rozpočet Obce 
Bílovice nad Svitavou pro rok 2016.

ZO schválilo změnu názvu části ulic 
Poděbradova, Tyršova a Žižkova na Těs-
nohlídkovo náměstí.

ZO souhlasí s dodatečným povolením 
stavby „Novostavba rodinných domů 
Bílovice nad Svitavou - protihluková že-
lezobetonová stěna“. Výstavba protihlu-
kové železobetonové stěny výšky 3 m 
na pozemcích p.č. 480/101, 480/103, 
480/151, 480/152, 480/153 v k.ú. Bílo-
vice n.Sv., stavebník EURO key, s.r.o., 
za podmínky, že betonová zeď bude 
ze 100 % obložena dřevem a po celém 
jejím obvodu budou vysázeny popínavé 
rostliny.

Vendula Bartáková 

STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ ZO,
aneb Co v zápise nebylo



Bezplatně ocením nemovitost pro 
potřeby dědického řízení. Volejte na 
tel. 604 533 466 nebo pište na karel.
hynst@re-max.cz.

Byt v Bílovcích nebo v rozsahu 15 km 
od Bíl. T: 737 309 875
RD s pozemkem. Můžeme i opravit. 
Děkuji. T: 606 158 288

řádková inzerce
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současně doložil souhlasy od organizací, 
které se ke stavebním řízením vyjadřují 
(policie, vodárny, hasiči apod.).

Obec svoje dodatečné povolení podmi-
ňuje tím, že betonová zeď bude obložena 
dřevem a po jejím obvodu budou vysá-
zeny popínavé rostliny.

Proběhla diskuse zastupitelů k tomu, 
zda pozemky kolem zdi budou ve vlast-
nictví majitelů rodinných domků a padla 
také zmínka o záměru udělat kolem této 
zdi chodník, který by měl navázat na 
průchod mezi domy.

V bodu Různé místostarosta projednal 
záležitost žádosti pana P.W. o poskytnutí 
daru od obce ve výši 650 Kč. V následné 
diskusi zastupitelů s přítomným obča-
nem panem P.W. bylo objasněno, že 
není náhodné, že výše daru je totožná 
s výší poplatku za odpad. P.W cítí svoji 
povinnost platit za svoz odpadu jako 

nespravedlivou, protože prý žádný od-
pad netvoří, nebo ho alespoň nelikviduje 
prostřednictvím svozové firmy. O službu 
svozu odpadu nežádal, nepřihlašoval se 
k ní, a tedy neví, proč by měl platit. Mís-
tostarosta citoval zákon, dle kterého je 
poplatníkem za svoz odpadu každá fyzická 
osoba, která má trvalý pobyt v obci.

Starosta informoval, že nový obecní úřad 
a provozovna České pošty budou v nových 
prostorách fungovat od 4. ledna 2016.

Celá stavba středu obce by měla být 
dokončena v červnu 2016, v létě se bude 
stěhovat knihovna.

V sobotu 3. září 2016 plánuje obec 
udělat slavnostní akci se zajímavým pro-
gramem, včetně možnosti prohlédnout si 
nově vybudované prostory.

MUDr. Bartáková poděkovala pracovní-
kům údržby obce za dobrou práci v zimním 
období a vstřícnost k aktuálním požadav-

kům – například vysypání spojky mezi 
schody Husova - Dobrovského štěrkem.

Jeden z přítomných občanů položil 
dotaz na situaci s vybudováním zastávky 
u cihelny.

Odpověděl starosta, že na straně do 
Brna je vykoupený pozemek pro vybu-
dování zálivu, ale na straně od Brna se 
obci nepodařilo dohodnout rozumné 
podmínky s majiteli pozemků, takže na 
této straně vznikne výstupní ostrůvek 
s krátkým chodníkem k přechodu přes 
silnici, ale autobus bude stát na silnici.

Na závěr starosta popřál občanům 
pěkný konec roku 2015 a hodně štěstí 
do roku nového.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva 
bude v březnu.

 Podle záznamu zasedání zveřejně-
ného na webu 

zapsala Jana Skládanková 

VÝZVA
Další číslo Bílovického zpravodaje bude 

mít jako hlavní téma STŘED OBCE. Kon-
krétně se budeme věnovat nové budově 
obecního úřadu, službám, které můžete 
v budově využít, přilehlým prostorám 
i tomu, jak trnitá byla cesta k nové tváři 
středu obce a co na těchto místech bylo 
ještě v době nedávné. Prosíme všechny 
čtenáře, kteří by měli nějaký příspěvek, 
fotku nebo návrh na rozhovor atp., aby se 
ozvali redakční radě na e-mailovou adresu 
zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz, nebo 
osobně někomu z redakční rady.

red 

Upozorňujeme občany, že od 20. úno-
ra 2016 platí nové znění § 53 odst. 9 
zákona č. 361/2000 Sb., které je ná-
sledující: „Pohybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnosti po krajnici, 
nebo po okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvětlením, je 
povinen mít na sobě prvky z retroreflex-
ního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích.“

V případě porušení tohoto § je mož-
no přestupci udělit blokovou pokutu do 
2 000 Kč.

OP Bílovice nad Svitavou doporučuje, 
aby tyto prvky občané používali nejen 
mimo obec, ale i v obci na místech, 
kde není dostatečné veřejné osvětlení, 
popřípadě kde není chodník a je zde 
zvýšen provoz motorových vozidel – 
např. ul. Fügnerovo nábřeží, Havlíčkova, 
Obřanská v blízkosti benzinové čerpací 
stanice FORS.

Dále upozorňujeme na blížící se jarní 
sezonu. Myslete na zvýšený provoz 

cyklistů, nejen na trase cyklostezky, ale 
i na jiných místech, například z obce 
Bílovice nad Svitavou směr Adamov či 
Řícmanice.

Podle zákona je povinnou výbavou 
kola zvonek, přední odrazka bílé barvy, 
světlomet s bílým světlem, kryt řetězu, 
oranžové odrazky na obou stranách 
pedálů, blatníky, oranžové odrazky na 
paprscích kol, zadní svítidlo červené 
barvy, zadní odrazka červené barvy, dvě 
na sobě nezávislé brzdy + povinnost užití 
ochranné přilby všech do 18 let.

Připomínáme také dodržování vyhláš-
ky Obce Bílovice nad Svitavou o ochraně 
ovzduší. V brzké době začnou „jarní“ 
práce na zahradách a zahrádkách – vy-
hrabávání trávy, ořezy stromů. Občané 
Bílovic mají možnost odevzdání tohoto 
odpadu do sběrného dvora, popřípadě 
do umístěných kontejnerů na bio odpad, 
nebo po domluvě s obecním úřadem 
odvoz pracovníky údržby obce.

strážník Miroslav Hloušek 

OBECNÍ POLICIE
upozorňuje
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Hledám stavební pozemek, velikost 
cca. 500 – 1000 m2, ozvěte se na 
777 028 745. Díky, Rotrekl. Ne RK.

řádková inzerce

Vážení spoluobčané,
podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 

na pozemních komunikacích, § 25 odst. 3, 
při stání musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro kaž- 
dý směr jízdy. Šířka místních komunikací 
nikde není taková, aby tato podmínka byla 
při stání splněna.

Řidiči, kteří vozidla na místních komuni-
kacích v rozporu s tímto ustanovením par-

ŠPATNÁ 
PRŮJEZDNOST
ulic mnohdy komplikuje 
příjezdy k zásahům

kují, se dopouštějí přestupku proti zákonu 
o provozu na pozemních komunikacích.

Žádáme majitele motorových vozidel 
o přeparkování k rodinným domům, do 
dvorů a na jiná vhodná místa tak, aby byla 
komunikace v případě nenadálé události 
lépe průjezdná a nedošlo k případnému 
poškození zaparkovaného vozidla. Umož-
níte tak lepší dostupnost zásahovým vo-
zidlům IZS i vozidlům pro odvoz odpadů 

Upozorňujeme občany, že od února 
2016 se změnila pracovní doba obecní 
policie v Bílovicích, a to následovně:
Pondělí  . . . . . . . 7.15 – 15.45 hod.,
Úterý  . . . . . . . . . 7.15 – 13.45 hod.,
Středa  . . . . . . . . 7.15 – 18.15 hod. 
 (úřední den),
Čtvrtek  . . . . . . . 7.15 – 15.45 hod.,
Pátek  . . . . . . . . . 7.15 – 15.45 hod.

Telefonní čísla na Obecní policii jsou 
následující:
pevná linka: +420 545 227 851,
mobilní: +420 606 738 379.

Pracovna Obecní policie se nachází 
v budově nového obecního úřadu, 
Těsnohlídkovo náměstí 1000.

Mimo pracovní dobu Obecní policie 
volejte PČR 158, nebo pište mail na 
policie@bilovice-nad-svitavou.cz

ZMĚNA
pracovní 
doby Obecní 
policie

a zásobování. Mnohdy je příčinou pouze 
řidičská bezohlednost a lenost. Přítomnost 
žebříku, ale i dalších hasičských vozů 
u požáru rodinného domu nebo bytu ve 
výškové budově je však zásadní a může 
mít vliv na život a zdraví lidí.

Taktéž vyzýváme občany, kteří v blíz-
kosti místních komunikací pěstují okrasné 
a ovocné dřeviny, které svými větvemi za-
sahují do místních komunikací, aby provedli 
ořez těchto větví, protože brání průjezdu 
těžké techniky hasičů.

Děkují bílovičtí hasiči 
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Pokud v těchto dnech budete procházet 
kolem naší budovy, jistě si všimnete kovové-
ho lešení a čilého stavebního ruchu kolem.

V roce 2015 zřizovatel mateřské ško-
ly (dále jen MŠ) získal finanční dotaci 
z programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR na vestavbu a přístavbu 
MŠ v Bílovicích nad Svitavou. Jedná se 
o rozšíření budovy o jednu třídu s celo-
denním provozem pro dvacet sedm dětí, 
která vznikne v půdním prostoru budovy.

Součástí stavebních prací bude i zatep-
lení fasády a výměna oken v celé budově, 
ve třech třídách rekonstrukce sociálního 
zařízení pro děti i zaměstnance, úprava 
školní kuchyně, výměna tepelného zdroje, 
venkovní úpravy kolem MŠ.

Žádám proto všechny rodiče a jejich 
děti, aby se z důvodů bezpečnosti pohy-
bovali výhradně po určené komunikaci 
a nevstupovali do prostor stavby.

Jedná se o rozsáhlé stavební práce, kte-
ré by měly být ukončeny v srpnu 2016. Aby 
se vše zvládlo v řádném termínu, obracím 
se na Vás s prosbou o pomoc.

Školní rok 2015–2016 zakončíme ve 
všech pěti třídách v budově na ulici S. K. 
Neumanna již v pátek 24. 6. 2016. Od 
pondělí 27. 6. 2016 do čtvrtku 30. 6. 2016 
bude již fungovat v této budově omezený 

provoz v některých třídách pro děti přede-
vším zaměstnaných rodičů. Celá budova 
bude pro všechny uzavřena od 1. 7. 2016 
do 31. 8. 2016.

Omezený prázdninový provoz pro děti 
především zaměstnaných rodičů bude dále 
pokračovat od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016 v bu-
dově místní základní školy, kde se kluci a hol-
čičky budou i stravovat. Pan ředitel Mgr. 
Libor Žanda nám ochotně přislíbil pomoc, 
i když bude nutné vystěhování vybavení 

školních tříd a přivezení nábytku, výchovně 
vzdělávacích pomůcek, hraček a postýlek 
z naší MŠ. Mám již souhlas k umístění dětí 
do ZŠ z Krajské hygienické stanice Jihomo-
ravského kraje se sídlem v Brně.

Pokud rodiče budou potřebovat umístit 
svoje dítě do předškolního zařízení na 
delší období letních prázdnin, mohu jim 
nabídnout brněnskou MŠ.

O dalších případných změnách, sou-
visejících s omezeným provozem naší 
MŠ, Vás budu v předstihu informovat na 
vývěsce před vstupem do haly v přízemí 
budovy a na webových stránkách www.
msbilovice.eu

Věřím, že všichni chápete tuto výjimeč-
nou situaci a výsledek bude určitě stát za 
to! Děkuji za pochopení.

Za mateřskou školu zapsala 
Jiřina Šubrtová 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SE ROZŠIŘUJE
V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU

Naše mateřská škola již potřetí získala 
finanční prostředky na realizaci rozvojového 
programu MŠMT Podpora logopedické pre-
vence v předškolním vzdělávání. V roce 2014 
to bylo 80 000 Kč + vlastní vklad 14 500 Kč 
(sponzorské dary od rodičů), v roce 2015 
jsme obdrželi 60 000 Kč + vlastní vklad 
12 500 Kč (sponzorské dary od rodičů) 
a tento rok budeme čerpat 50 000 Kč + 

vlastní vklad 8 500 Kč (sponzorské dary 
od rodičů). Vždy jsme získali plnou částku, 
o kterou jsme mohli požádat.

Pro nás pedagogy to znamená pokra-
čovat ve všech třídách v činnostech, které 
zařazujeme do denního programu dětí již 
třetí rok. Nadále budeme využívat již za-
koupené pomůcky, obrázky, katalogy, hry 
a dotykové notebooky.

Z finanční dotace se další dvě paní 
učitelky zúčastní akreditovaného kurzu 
Logopedický asistent – Primární logope-
dická prevence ve školství, zakoupíme nový 
dotykový PC All in One a další výukové 
materiály s logopedickým zaměřením.

V nápravě správné výslovnosti bude 
i nadále pokračovat Mgr. Retková v krouž-
ku individuální logopedie.

Věříme, že tyto aktivity pomohou dětem 
ke správné výslovnosti a bezproblémové-
mu začátku předškoláků v 1. třídě základní 
školy.

Za mateřskou školu zapsala  
Eva Dvořáková 

Primární logopedická 
PREVENCE V MŠ



Rok 2016 se již rozběhl na plné obrátky 
a s ním i veškeré dění v Žirafě, na které 
jste zvyklí. Z pohledu návštěvníků vše 
běží, jak má. Z pohledu nás – organizá-
torů – je však začátek jara každoročně 
dobou, kdy netrpělivě čekáme na zveřej-
nění výsledků dotačního řízení Minis-
terstva práce a sociálních věcí, neboť 
právě dotace MPSV tvoří posledních 7 let 
největší část finančních prostředků po-
třebných pro provoz Žirafy. V případě, že 
se nám dotaci podaří opět získat, mohou 
se návštěvníci RC těšit nejen na oblíbené 
kroužky, mezi které patří nejrůznější 
kurzy pro rodiče s dětmi, cvičení pro 
těhotné nebo např. cvičení po porodu, 
ale také na řadu přínosných přednášek, 
besed a seminářů.

Jednou z plánovaných akcí, kterou by-
chom chtěli podpořit uvedenou dotací, je 
šestidílný cyklus seminářů pořádaných 
ve spolupráci se vzdělávací společností 
SCIO. Úvodní seminář – s názvem Digitální 
technologie a jejich vliv na děti – úspěšně 

proběhl již v únoru. Před námi je ale ještě 
pět dalších seminářů vedených odbornými 
lektory společnosti SCIO. Věříme, že nabí-
zená setkání ocení nejen rodiče malých, ale 
i starších dětí, neboť probírat se budou zají-
mavá témata: Jak se učit s dětmi (20. 3.), 
Emoční inteligence (5. 4.), Silné stránky 
u dětí (26. 4.), Pravidla pro bezpečnost 
na sociálních sítích (17. 5.) a Motivace 
u dětí (7. 6.).

Dalším dlouhodobým projektem, který 
bychom rádi v Žirafě uskutečnili díky 
dotační podpoře MPSV, jsou Besedy 
s dětskou lékařkou MUDr. Kristinou 
Otevřelovou. Pravidelné besedy jsou 
určeny nejen rodičům malých pacientů, 
ale i komukoli dalšímu, kdo chce změnit 
pohled a přístup v komunikaci lékař – pa-
cient. Na besedách bude prostor zeptat 
se na cokoli, co vás zajímá v péči o děti 
i probrat veškeré dotazy, na které často 
není dostatečný prostor v ordinaci. Bese-
dy s lékařkou bychom rodičům rádi nabídli 
v pravidelných cca měsíčních intervalech 

v těchto termínech: 15. 3., 19. 4., 10. 5. 
a 21. 6. 2016.

Ze vzdělávacích akcí bychom dále rádi 
uskutečnili vyhledávané přednášky na 
téma zdravá výživa, a to na témata Po-
travinové alergie (3. 4.) a RAW strava 
(termín bude upřesněn).

Kromě vzdělávacích akcí se můžete jako 
každoročně těšit také na oblíbené jednorá-
zové akce, jakými jsou např. Jarní bazárek 
dětského oblečení a vybavení (konat se 
bude 19. 3. v prostorách místní ZŠ), Den 
Země pro nejmenší (20. 4.), Pozór, jedu 
(27. 4.) nebo Den Dětí (28. 5.).

A protože – ač se to zdá téměř neu-
věřitelné - Žirafa letos slaví již 10 let 
od svého založení, plánujeme tento rok 
uspořádat také jednu zcela netradiční akci, 
a to slavnost k tomuto kulatému žirafímu 
výročí. Na naší narozeninové slavnosti 
(termín akce je momentálně v jednání) 
se dospělí a děti mohou těšit na divadelní 
představení, vystoupení dětí z kroužků RC, 
hudbu, tanec, chutné občerstvení a spous-
tu zábavy… zkrátka na narozeninovou 
oslavu, jak má být. Těšíme se, že přijdete 
tyto krásné kulatiny oslavit s námi!

Přejeme všem příjemné jaro a budeme 
se těšit na setkání na některé z akcí RC.

Za všechny ze Žirafy
Šárka Kučerová 

9

Na Lišce hledáme nové zajímavé 
aktivity, které najdou v Bílovicích 
své místo. Kromě nich také pokra-
čujeme v osvědčených aktivitách 
a kroužcích. Nyní bychom vám 
rádi představili, co se u nás událo 
a brzy či později stane.

Liška nikdy nespí – Na začátku února 
předvedly děti z Lišky ukázku toho, co se 
naučily a vytvořily během půl roku ve svých 
kroužcích. Krásnou atmosféru vytvářela 
výstava dětí z výtvarných a tvořivých dílen, 
občerstvení zajistily zase děti z kroužku 
Kulináři. Večer zahájily filmy dětí z kroužku 
Animace, a vrcholem večera bylo vystou-
pení dětí ze Zumby. Během celého večera 
měli návštěvníci možnost podívat se na 
další Liščí aktivity na fotografiích. Aktivi-
ty, které jste zde neměli možnost přímo 
zažít, ty jste mohli alespoň prodiskutovat 
s jejich lektory, kteří pomohli celou akci 
zorganizovat.

Filmový festival – Začátek jara na Lišce 
bude ve znamení filmového festivalu. A co 
bude na výběr? Nejzajímavější filmy ze 
dvou minulých ročníků festivalu Jeden 
svět! Čeká nás třeba film o dvou surfa-
řích, kteří se rozhodli strávit 9 měsíců na 

osamělé pláži daleko za polárním kru-
hem – Na sever od Slunce. Zajímavý 
bude určitě i životní příběh geniálního 
dítěte Aarona Swartze, který svůj boj 
s korporacemi za svobodu internetu 
ukončil sebevraždou – Zázračné dítě 
internetu: Příběh Aarona Swartze. Na 
lehčí, ale velmi zajímavé téma se zaměří 
film Hiphop-erace, který je dokumentem 
o úspěšném turné skupiny novozéland-
ských důchodců, kteří se rozhodli prosa-
dit na taneční hip-hopové scéně.

Vstup na všechny filmy bude zdarma 
a kromě filmového zážitku vás čeká 
i občerstvení, možnost udělat si čaj 
nebo kávu, a také hosté, se kterými bude 
možnost po promítání vést diskuzi nejen 
na téma filmu.

Noc v knize a Noc ve filmu – připra-
vujeme pro vás oblíbené přespávačky 
v novém hávu. Chcete se stát hrdinou 

VČERA, 
DNES 
A ZÍTRA 
na Lišce

V ROCE 2016RC Žirafa
CO NÁS ČEKÁ
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knihy nebo filmu? Máte svůj oblíbený 
svět nebo příběh, do kterého byste 
rádi vstoupili? Víte, jak by to mohlo 
dopadnout, kdybyste se v určité chvíli 
zachovali jinak, než zamýšlel spisovatel 
nebo scénárista? To si můžete vyzkou-
šet na našich tematických nocích. Noci 
v knize jsou určeny pro děti ve věku 
6 – 12 let a do filmu se podíváme se 
staršími dětmi ve věku 10 - 15 let. První 
noc se bude konat z pátku 25. března 
na sobotu 26. března a podíváme se do 
knihy Sirotčinec slečny Peregrinové 
pro podivné děti.

Klubovna – V ZŠ Bílovice funguje 
klubovna pro všechny školáky už od 
září, ale všimli jste si, jak to tam poslední 
dobou žije? Lenka, Lucka a Adam pro 
vás už nachystali odpoledne s hlavola-
my, deskovými hrami, dílničkami anebo 
s hravou angličtinou. V rukávu i v hlavě 
toho mají schovaného mnohem více a už 
se těší na společné setkání na dalších 
akcích Klubovny.

Tábory léto – Kdo už plánuje dovolené 
a letní odpočinek, jistě ocení, že si může 
vybrat i z letních táborů, které nabízí 
Liška. Budou opět přívesnické a velmi 
pestré. Kromě oblíbených pohybových, 

vaném populární televizní soutěží Hry 
bez hranic. Naopak na samém začátku 
prázdnin nás čeká velká novinka. Jsou to 
dva krátké tábory zaměřené na animaci 
a tvorbu filmů.

Těšíme se na setkání na Lišce!
Bára Appelová 

tanečních a výtvarných táborů, přibudou 
i tábory zaměřené na příběh a dobrodruž-
ství v přírodě. Děti se například ponoří 
do příběhů Sherlocka Holmese nebo do 
příběhů ztracených lichých ponožek spolu 
s Lichožrouty a jejich partou. Na samém 
konci prázdnin si můžou děti užít poslední 
bláznivé a divoké hry na táboře inspiro-

Dovolte, abychom Vás v krátkosti sezná-
mili s naší činností v uplynulém roce 2015. 
Začal velmi optimisticky. Po získání nového 
speciálu Tatra CAS 30-S3R od české firmy 
THT Polička, se pokračovalo ve výcviku 
a proběhla školení strojníků a řidičů. Čle-
nové zásahové jednotky si na tato školení 
museli vzít dovolenou ve svém zaměstnání 
a úspěšně tato školení zvládli. Kondiční jíz-
dy s novou cisternou probíhaly na trasách: 
Soběšice, Útěchov, Adamov, Křtiny, Ochoz, 
Líšeň a Bílovice nad Svitavou.

Během let 2014 a 2015 proběhla také 
generační obměna sboru. Mladí nástupci 
měli za úkol uspořádat Hasičskou zábavu, 
což organizačně zvládli, a zábava tak 
proběhla bez incidentů.

V jarních měsících byli členové SDH 
požádáni obcí o pomoc při stěhování OÚ 
do provizorních prostor nad Restauraci 
u Ševčíků. Vše proběhlo ke spokojenosti 
starosty obce p. Miroslava Boháčka.

V roce 2015 prodělal sbor změnu názvu 
podle nového vládního nařízení. Název „ob-
čanské sdružení“ bylo zrušeno a nahrazeno 
za „Sbor dobrovolných hasičů Bílovice nad 
Svitavou z. s.“.

Na žádost pana RNDr. Josefa Skalníka 
zajistili hasiči dozor a průběh akce „Upá-
lení Mistra Jana Husa“, která proběhla na 
Hradisku.

V uplynulém roce jsme se opět účastnili 
tradičního úklidu CHKO Moravský kras. Je 
již dlouholetou tradicí, že na „Den země“ 

vypomáháme s úklidem odpadků na ne-
bezpečných místech (kolem cest), kam 
děti ze škol, které se také účastní, nemohou 
z bezpečnostních důvodů.

Na multižánrovém festivalu „Bílovická 
křižovatka“ jsme zajišťovali dozor na akci 
a také jsme byli požádáni o dovoz dvouosé 
centrály o výkonu 50 KWh, která zajistila 
celkový provoz na festivalu.

V květnu jsme vypomáhali v Obřanech 
na akci „PVČ – Dětský den“, pořádaný pro 
mateřskou školku Perlička. Obřanští bratři 
pak následující měsíc pomohli s pořádáním 
podobné akce v Bílovicích nad Svitavou. 
Náš dětský den proběhl v Palackého údolí 
u jezírka pro děti z mateřské školy Bílovice 
nad Svitavou a lesní školky Lesní skřítci. 
Dětské atrakce byly zapůjčeny od SDH 
Obřany. Účast dětí a rodičů v tomto roce 
byla nadprůměrná a pro další pořádání jsme 
usoudili, že bude potřebná lepší organizace. 
K vidění byla zásahová technika a interiéry 
zásahových vozů obou sborů.

CO JSME HASILI 
V LOŇSKÉM ROCE
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Milí příznivci Lesních skřítků, přijďte spo-
lu s vašimi dětmi nahlédnout do chodu les-
ní školky v Bílovicích na následující akce:

20. 3. 2016 neděle – Jarní slavnost
Začátek ve 14:00 v zahradě lesní školky, 

vynášení Morany v 16:30. Těšit se můžete 
na zdobení velikonočních perníčků, výrobu 
Morany, přírodovědnou naučnou stezku, 
výrobu píšťalky, opékání u ohně, hudební 
program a nevšední jarní občerstvení.

30. 3. 2016 středa – informační 
schůzka pro rodiče (I. termín) – zápis do 
lmš na školní rok 2016/2017

31. 3. 2016 čtvrtek – informační 
schůzka pro rodiče (II. termín) – zápis do 
lmš na školní rok 2016/2017
16:00 – 17:00 prohlídka zázemí školky, 
17:00 – 17:30 informativní setkání s rodiči, 
17:30 – 18:00 prostor pro diskusi

22. 5. 2016 neděle – Letní slavnost
Zveme vás na oslavu příchodu léta, 

zapojte se s dětmi do řemeslných a vý-
tvarných dílen, ochutnejte osvěžující 

pohoštění a všemi smysly se nalaďte na 
přicházející léto!

KLUBÍK – PRAVIDELNÉ  
ÚTERNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ 
S DĚTMI VE VĚKU 2 – 3,5 LET.

V Klubíku společně s nejmenšími dětmi 
odkrýváme tajemství a bohatství lesa, 
louky i potoka, aneb příroda na vlastní oči, 
uši, čich, chuť i hmat. Můžete se těšit na 
bytí v přírodě, květiny, bylinky, potok, ptáč-
ky, pohyb v terénu i na zahradě, zpívání 
i malé tvoření.

Druhé pololetí začínáme 8. 3. v 9:30, 
přidat se můžete kdykoli v průběhu roku.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ  
TÁBORY 2016

V letošním roce vypisujeme šest termí-
nů letních příměstských táborů, na které 
se mohou přihlásit i děti z jiných školek. 
Poslední prázdninový termín již tradičně 
rezervujeme dětem školou povinným. 

18. 7. – 22. 7. O človíčkovi (pro děti 3 –  
7 let) Environmentální program na motivy 
Pavla Teisingera: Človíčkova dobrodružství.

25. 7. – 29. 7. Hobit (pro děti 3 – 7 let) 
Program pro trpasličí kluky a holčičky, 
kteří dostanou od moudrého Gandalfa 
příležitost vypravit se na dobrodružnou 
cestu za drakem.

1. 8. – 5. 8. Cestování v čase (pro děti 
4 – 7 let) Pojďte s námi cestovat časem 
do pravěku na lov mamutů, do starověkých 
olympijských her, středověkých rytířských 
soubojů, časů nedávných a třeba i budou-
cích.

8. 8. – 12. 8. Z deníku kocourka Mod-
roočka (pro děti 3 – 7 let) Environmentální 
program na motivy knihy Josefa Koláře: 
Z deníku kocoura Modroočka.

15. 8. – 19. 8. Medvídek Pú (pro děti 
3 – 7 let) Medvídek Pú bydlí spolu se 
svými přáteli v našem stokorcovém lese. 
Zažijeme všemožné dobrodružství, které 
zvířátka v lese potká.

22. 8. – 26. 8. Mio, můj Mio (pro děti 6 –  
9 let) Zaplujeme do světa plného čarokrás-
ných lesů a dobrodružných příběhů, kde 
přátelství přemůže zlou moc. Mio, princ z  na-
šeho příběhu se pokusí zachránit svou zemi.

Helena Matoušková 

Lesní mateřská škola 
LESNÍ SKŘÍTCI

Začátkem září jsme vypomáhali na „Le-
teckém dni“ v Kotvrdovicích. Naši přátelé 
z řad letců ve svých ultralightech „svezli“ 
i našeho pana starostu Miroslava Boháčka 
a paní tajemnici Idu Kárnou.

V září jsme pod organizačním vedením 
paní RNDr. Táni Součkové uskutečnili pro 
členy SDH a jejich rodinné příslušníky 
zájezd do Telče. Podívali jsme se na Da-
lešickou přehradu i s projížďkou lodí a do 
Dalešického pivovaru, kde se natáčel film 
Postřižiny. Na komín nikdo z nás nelezl. 
Prohlídka pivovaru byla velmi zajímavá.

10. 10. 2015 se naši členové zúčastnili 
vzpomínkové akce ke „100. výročí postavení 
pomníku obětem I. světové války“ na Ost-
růvku pod Lípou. Člen Sboru br. Vladislav 
Kala, který je členem Přátel regionální vlas-
tivědy v Bílovicích nad Svitavou, v proslovu 
seznámil zúčastněné s historií postavení 
pomníku. Rovněž pomáhal panu Zdeňku 
Mrkosovi s instalací výstavy ve škole k to-
muto výročí.

Za příznivého podzimního počasí proběhla 
„Drakiáda“ na Nivách, těšila se velké účasti 
rodičů s dětmi. Zajištěno bylo občerstvení 
a ceny pro jednotlivé vítěze. Tuto akci jsme 
konali poprvé a jistě je co zlepšovat.

Na akci „Martinský lampiónový průvod“ 
konaný v Palackého údolí jsme zajišťovali 
osvětlení a dozor při příjezdu sv. Martina 
na bílém koni. Akce proběhla za velké účasti 
občanů a pořadatelé akce Rodinné centrum 
Žirafa z. s. nám poděkovali za organizaci.

„26. Silvestrovský běh do schodů“. Pan 
Petr Pavlíček, dlouholetý organizátor této 
akce, poděkoval členům SDH za ochotu 
a obětavost při zajištění občerstvení ke 
spokojenosti všech zúčastněných a hostí. 
Náš sbor se de facto postaral o pokračování 
této tradiční dlouholeté akce.

Za přízeň a podporu v roce 2015 všem 
spoluobčanům velmi děkujeme a těšíme 
se na shledání s Vámi na akcích v letoš-
ním roce.

SDH Bílovice nad Svitavou 

Zájezd pro seniory do Moravského Kra-
su ve čtvrtek 7. 4. 2016. Navštívíme Dům 
přírody na Skalním mlýně a Kateřinskou 
jeskyni. Program bude vhodný i pro osoby 
se sníženou pohyblivostí.

Jarní posezení pro seniory ve čtvrtek 
5. 5. 2016 v sále kulturního domu. 
Malé občerstvení a hudba zajištěno, 
v programu vystoupí dětský soubor 
Bystrouška, pod vedením Mgr. Hamákové 
s pásmem O kytičkách.

Na podzim plánujeme autobusový zá-
jezd do některého z brněnských divadel.

Bohuslava Hamáková 

Z plánu 
činnosti 
komise 
sociální 
a zdravotní



Milí čtenáři,
dostal jsem příležitost se s vámi podělit 

o novinky týkající se dominanty naší obce 
– kostelních hodin. Jistě jste vnímali, že 
v posledních letech byly naše ciferníky čím 
dál tím méně čitelné. Vzhledem k tomu, že 
ciferníky i celé věžní hodiny nejsou ma-
jetkem farnosti, ale obce, snažili jsme se 
několik let s vedením obce najít prostředky 
na jejich opravu. V průběhu loňského roku 
obec podala žádost o grant na Jihomorav-
ský kraj. Dotaci se nám podařilo obdržet 
ve výši 100 %.

Kdo by si myslel, že tyto dosluhující 
ciferníky byly původní, tak by se ovšem 
pletl. Z dosud známých informací se jed-
ná minimálně o třetí ciferníky i jejich třetí 
podobu. První ciferníky byly instalovány 
při stavbě kostela a sloužily až do druhé 
světové války. Po válce, při obnově kostela, 

se instalovaly nové, tedy druhé. Do této 
doby byly ciferníky pouze ze dvou stran 
věže. Pravděpodobně na začátku pade-
sátých let se doplnily ciferníky i na další 
dvě strany. Poslední známá výměna byla 
provedena zároveň s výměnou hodinového 
stroje v roce 1985.

Naše nové ciferníky, které vypadají 
shodně jako ciferníky předcházející, vyrobil 
hodinářský mistr Macháč z Rýmařova, kte-
rý vyhrál v konkurenci dalších 4 nabídek. 
Jedno z hlavních kriterií byla životnost. 
Doufám tedy, že nám budou dlouho uka-
zovat správný čas.

Tímto chci osobně poděkovat vedení 
Jihomoravského kraje, zejména panu Sta-
nislavu Juránkovi, který nám s naší žádostí 
o grant pomohl.

správce věžních hodin
Jiří Štancl 

B4Fcz. před dvěma lety pořádalo 
aukci elektrické energie a zemního 
plynu pro občany Bílovic nad Svitavou. 
Jelikož některé smlouvy se již blíží 
ke konci, budou zákazníci postupně 
tak, jak jim končí smlouvy, oslovováni 
s novou nabídkou, která vzejde z ten-
dru. Zákazníky bude společnost B4F 
oslovovat primárně formou emailu. 
Pokud dotyčný nebude mít emailovou 
schránku, osloví je telefonicky, případ-
ně zašle nabídku poštou. 

Domácnosti nejsou touto nabídkou 
nijak vázány. Pokud se jim nebude 
cokoli zamlouvat - cena, dodavatel, 
smluvní podmínky - nejsou povinny 
tuto nabídku akceptovat. Poté však 
musí sami učinit kroky vedoucí k uza-
vření smlouvy nové.

Poskytnutí nabídky je pro domác-
nosti zdarma, stejně jako tomu bylo 
před dvěma lety.

V případě, že zaslaná nabídka bude 
od jiného dodavatele, než je ten stá-
vající, o výpověď se postará na základě 
udělené plné moci nový dodavatel.

Nabídku bude společnost B4F 
zasílat těm domácnostem, které její 
nabídku akceptovaly před dvěma lety.

V případě, že budou mít o soutěž 
zájem i jiné-nové domácnosti, nechť 
zašlou poslední roční vyúčtování 
a aktuálně platnou smlouvu na email 
domacnost@b4f.cz nebo vyplní formu-
lář na stránkách společnosti http://b4f.
cz/. - sekce domácnosti. 

starosta obce 

AUKCE 
ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 
A ZEMNÍHO 
PLYNU

MÁME NOVÉ HODINY!
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v kraji lesů, vod a umění
ŽIJEME KULTUROU

železniční stanice. Díky ní zaznamenaly 
Bílovice velký příliv letních hostů. Když pro-
jížděly první rychlíky a zvláštní výletní vlaky 
krajinou plnou tunelů, lesů a bystřin, při-
pomínající Alpy, dostaly také Bílovice nové 
přízvisko – Moravské Švýcarsko. Nový geo-
grafický název se brzy objevil na stránkách 
časopisů i vlastivědných publikací a později 
se začal užívat i na prvních pohlednicích, 
z nichž byl převzat do reklam i prospektů 
zdejších hostinců a penzionů. Není se tedy 
co divit, že řada projíždějících výletníků 
zatoužila v Bílovicích nejen vystoupit a jít 
se projít po dřívějších poutních cestách 
do Křtin a do Vranova, ale i v Bílovicích se 
na krátký čas ubytovat či si zde dokonce 
postavit dům.“ Toto se můžeme dočíst 
v publikaci Bílovice nad Svitavou z roku 
2012 a krásně to popisuje, kterak se většina 

POČÁTKY KULTURY  
A UMĚNÍ V BÍLOVICÍCH

Samotné Bílovice jsou zcela jistě velmi 
malebná obec, přímo vybízející ke tvorbě 
uměleckých děl vysokého standardu. Kde 
jsou ale počátky bílovické umělecké tvor-
by, jejíž renomé přesahuje hranice obce, 
okresu, či dokonce naší země? Ne, že by 
samotní Bílovčáci nebyli dostatečně umě-
lecky nadaní, ale koncentrace uměleckých 
velikánů je u nás přeci jenom asi trochu 
vyšší, než je celorepublikový průměr…

„Počátky tohoto fenoménu můžeme 
zaznamenat někdy od druhé poloviny 
devatenáctého století a jsou spojeny s vy-
budováním železnice. Ne však ani tak rok 
1849, tedy zahájení provozu na trase Br-
no-Česká Třebová, jako spíše až rok 1878, 
ve kterém byla v Bílovicích vybudována 

umělců zvučných jmen do Bílovic dostala 
a vysvětluje nám ve velkém odstavci to, 
co všichni víme, tedy že Bílovice jsou 
nejenom u Brna, ale díky kopečkům, mezi 
kterými leží, i jakoby hrozně daleko. Pěšky 
i autem jsou relativně daleko, ale vlakem 
neskutečně blízko. A co je nejdůležitější, 
že je zde krásně.

Tohle všechno věděli mezi prvními 
Těsnohlídek, Neumann, bratři Čapkové, 
Bezruč a mnoho a mnoho (a ještě více) 
dalších. Jak je tomu ale v dnešní době? 
Mají Bílovice stále umělcům co nabíd-
nout? Žijí mezi námi? Doufám, že od-
pověď právě na tyto otázky naleznete ve 
výčtu rozhovorů a medailonků s umělci 
žijícími v Bílovicích. Jejich seznam však 
zcela jistě není ani zdaleka úplný…

Jan Horáček 

Z ČSFD se o Marii Ludvíkové můžeme 
dočíst následující: Marie Ludvíková se na-
rodila ve východních Čechách v městečku 
Hlinsko. Vystudovala gymnázium ve Žďáru 
nad Sázavou. Po střední škole studovala na 
pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Brně - 
obor český jazyk a výtvarná výchova. Uči-
telství se věnovala tři roky. Svou hereckou 
dráhu začala ve svých studentských letech 
v roce 1985 v ochotnickém kroužku, který 
se později spojil s HaDivadlem, ve kterém 
působí dodnes.

Má dvě dcery, které po rozchodu s part- 
nerem vychovávala sama. Nyní žije v Bí-
lovicích nad Svitavou v domečku, který po 
požáru zrekonstruovala.

Ve filmu nejčastěji ztvárňuje role žen 
z lidu, žen od rány. Nebojí se ani improvi-
zovaných skečů v pořadu NA STOJÁKA. 
S kamarádkou Lenkou Zogatovou založila 
pěvecké duo Sestry Medvědy a účinkuje 
také v Loutkovém divadle Československo.

Filmografie (výběr): Pinocchio (2016), 
Polednice (2016), Doktor Martin (seriál) 
(2015), Sedmero krkavců (2015), Děti 
(2014), Život a doba soudce A. K. (seriál) 
(2014), Čtyři slunce (2012), Polski film 
(2012), Ve stínu (2012), Alois Nebel (2011), 
Zázraky života (seriál) (2010), Protektor 
(2009), 3 sezóny v pekle (2009), El Paso 
(2008), Kriminálka Anděl (2008), Venkov-
ský učitel (2007), Štěstí (2005), Čert ví 

proč (2003), Divoké včely (2001), Četnické 
humoresky (2000), Hanele (1999), Ranč 
U zelené sedmy (1998), …ani smrt nebere 
(1996), Sci-fi aneb Slavný Peterka (1992). 

JSME NUCENI 
STÁTI SE OTUŽILCI
rozhovor s Marií Ludvíkovou
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Paní Ludvíková, v roce 2011 
jsme spolu dělaly rozhovor do 

Bílovické televize, v souvislosti 
s Vaším asi největším filmovým 
úspěchem – rolí „hajzlbáby“ ve 
filmu Alois Nebel… Změnil se Vám 
nějak zásadně od té doby život?

Nemyslím si, že by se mi nějak zásadně 
změnil život, život jde dál… mám asi teď 
víc příležitostí k točení. Rozhodně nejsem 
celebrita, co by nemohla vyjít na ulici.

Co považujete za své největší 
životní role?

Z divadelních rolí je to povícero, zásadní 
byla role matky ve stejnojmenném před-
stavení Matka v režii J. A. Pitínského, pak 
třeba role Calamity Jane ve hře Deadwood, 
také režie J. A. Pitínský. Z filmových rolí 
byla určitě nejzásadnější role Květy v Ne-
belovi. Teď jde do kin film Polednice, kde 
hraju roli sousedky.

Na čem momentálně „děláte“? 
Co chystáte?

Momentálně natáčím film Bába z ledu 
v režii Bohdana Slámy, kde hraju kama-
rádku hlavní ženské postavy, opět Květu. 
Je to zajímavé tím, že my herci jsme 
byli nuceni státi se otužilci, od září jsme 
v rámci přípravy role se sousedy z Bílovic 
založili takové otužilecké družstvo – 1-2× 
týdně se chodíme koupat pod Skalku do 
řeky Svitavy.

Dá se to vydržet?
Je to vynikající, na jaře přijímáme 

nové členy. Dnes jsou maximálně tři stup-
ně, ale už jsme se koupali i v nule… Začínali 
jsme na dvanácti stupních u splavu, ale 
u Skalky je to lepší. Hodláme pokračovat 
i po dotočení filmu. Má to pozitivní účinky, 
člověka to povzbuzuje a například rýma mě 
letos jen „lízla“.

Jak dlouho jste ve vodě?
Záleží na okolnostech a teplotě, 

teď zhruba pět minut, víc ne, tvrdí se, že 
začátečníkům to stačí. Při oteplení se sa-
mozřejmě zvyšuje i doba noření.

Máte nějakou vysněnou roli?
Konkrétní ne, chtěla bych si někdy 

zahrát komičtější roli, nějakou potrhlou 
bábu.

Hrajete někdy i to, co nechcete? 
A jak se s takovou rolí popa-

sujete?
Samozřejmě, že hraju, například účast 

v seriálech – nijak mě to umělecky neobo-
hacuje, ale člověk potřebuje peníze, takže je 
nutné přijímat i role, kde se jedná vyloženě 
o obživu… I v divadle jsem zaměstnaná, 
takže někdy se stane, že i tam hraji roli, 
kterou bych si nevybrala, ale víceméně 
dělám, co mě baví. I tak se snažím dělat 
vše, co můžu, role nešidím a pokouším se 
dělat je co nejlíp.

Dostala jste někdy pochvalu i za 
„blbou“ roli?

Na divadle ano, za seriály ne, ale tam 
to člověk ani nečeká, odehrajete si svoje 
a jdete domů. Pochval za ty, co mě baví, 
bylo víc - a to potěší.

Co dělají Vaše dcery? Také tíh-
nou k divadlu? Snad můžeme 

prozradit, že Štěpánka se objevila 
například ve filmu Ve stínu, Ob-
čanský průkaz či Protektor…

Štěpánka by ráda hrála více, ale nemá 
možnosti (nabídky) – občas dostane drob-
nější role ve filmu, ale neživí se tím. No 
a druhá dcera, ta je úplně jinde a navíc teď 
čeká další dítě, takže to budou jiné starosti.

Co si myslíte o cenách pro di-
vadelní a filmové herce? (ceny 

Thalie, ceny Alfreda Radoka, Český 
lev)

Určitě je to jistá satisfakce pro oceněné 
lidi, asi to svůj význam má – je to taková 
odezva na dílo.

Chodíte na divadelní představe-
ní i jako divák?

Chodím, když mně to umožňuje čas 
a překonám vlastní lenost. Když člověk 
hraje, je vděčný za každý volný večer. 
Naposledy mě zaujal na Brněnském diva-
delním festivalu kus Poslední trik Georgese 
Meliese v režii Jiřího Havelky, divadlo Drak 
z Hradce.

Co Vás zaujme? Příběh? Režie? 
Scéna? Výkony herců?

Musí být celkově dobrá režie, dobré vý-
kony, ale někdy i jeden samostatný výkon 
herce zaujme, je to různé.

Málo se ví, že stojíte za tím, že 
v Bílovicích vystupují „cele-

brity“ typu Polášek, Liška, Vávra, 
Rudiš… Jak je přesvědčujete, či 
jak moc je těžké je přesvědčit, aby 
přijeli právě do naší obce?

Přesvědčím je na základě našeho přátel-
ství, udělají to proto, že se známe a udělají 
to rádi.

Angažovala jste se i při Akci pro 
knihovnu, kdy se četly autor-

ské knihy, probíhala dražba – šlo 
o výběr finančních prostředků na 
nutné opravy staré knihovny… jak 
se Vám líbí nová budova knihovny, 
potažmo celá koncepce nového 
středu obce?

Jsem mile překvapena, bála jsem se, 
že vzniknou nepatřičné budovy typu ob-
chodního střediska… I knihovna se mi líbí. 
Jen teď jsem byla pohoršena tím, že se 
pokácely dřeviny před obecní hospodou 
a jako největší ironie mi přijde, že se na 
Vánoce vyšňořil ten velký smrk u pekárny 
jako vánoční strom a vzápětí se pokácel! 
Byla jsem i za starostou, že se mi to nelíbí 
a bylo mi řečeno, že je to součástí projektu, 
ale projekt by se měl přece přizpůsobit stá-
vající zeleni, ne naopak! Kdyby se ty keře 
jen probraly, pročistily, ale oni to posekali 
všechno. I když se tam dá nová zeleň, bude 
to růst dalších padesát let, aby to vypadalo 
jako ty původní…

Závěrem – Můžete prozradit, 
jestli se opět chystá v Bílovi-

cích nějaká větší kulturní akce 
„s Vámi v pozadí“? Na co se může-
me těšit?

Zatím nic konkrétního nechystáme, říkali 
jsme si, že bychom mohli opět pozvat diva-
dlo Vosto5 a když bude možnost a příleži-
tost, tak pozveme i někoho dalšího – ráda 
do místní kultury nějak přispěju, pokud to 
bude možné.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspě-
chů osobních i profesních.

Vendula Bartáková 
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Jako jedna z mála jsem měla to štěstí 
podívat se na tento festival nejen z po-
hledu návštěvníka a posluchače, ale i jako 
pomocná síla v zákulisí.

O to šťastnější jsem byla, když jsem 
mohla připravit do tohoto čísla zpravodaje 
rozhovor s jedním z hlavních organizátorů 
akce - Milanem Nevídalem.

Milan Nevídal se přistěhoval z Brna do 
Bílovic v roce 2007 a už v roce 2013 zor-
ganizoval první ročník Bílovické křižovatky.

Zeptala jsem se jej na pár jeho pohledů 
na tento festival. Protože se známe, do-
volím si tykat.

Milane, kdo je organizátorem 
Bílovické křižovatky a kde se 

vůbec vzal nápad pořádat multi-
žánrový festival?

Hlavním organizátorem Bílovické křižo-
vatky je Obec Bílovice nad Svitavou a já 

dělám produkci. Je pravda, že jsem před 
lety přednesl svůj návrh na tento festival 
na radnici, a protože tady byla dobrá vůle 
a taková akce neměla dosud žádné za-
stoupení, tak můj návrh obec odsouhlasila 
a rozhodla, že do toho půjdeme. Za což 
jsem moc rád, protože se nápad změnil 
ve skutečnost.

Kde se takové nápady berou?
Měl jsem v hlavě určitou představu, 

a znáte to, když ji nosíte pořád v hlavě, 
jednou buď vypadne, nebo zapadne. Aby se 
z teorie a nápadu stala skutečnost, musel 
jsem obci předložit propracovaný návrh, 
který je realizovatelný a má hlavu a patu. 
Moc mi pomohlo, že jsem muzikant a vím, 
co takové akce obnáší, takže to všechno 
vyšlo a teď už probíhají přípravy na v po-
řadí již 4. ročník.

Má festival podporu i místních 
spolků?

Ano, obec pro festival zajišťuje hlavně 
schvalování rozpočtu, partnery, ale také 
propagaci a zajištění samotného místa pro 
festival v prostorách hřiště za sokolovnou. 
Velkou podporu máme i od spolku místních 
dobrovolných hasičů.

Co vlastně obnáší produkce 
festivalu?

Pro mě to obnáší a vlastně doslova 
vyžaduje už rok dopředu začít vyhledávat 
a sjednávat umělce, vymyslet scénář ce-
lého dne a ve spolupráci s naším grafikem 
dát dohromady vizuální stránku festivalu. 
Prostě vše nachystat tak, aby až přijdou 
návštěvníci festivalu, všechno fungovalo 
a nemuselo se nic dodatečně řešit. To 
samé platí i o týmu, který mám kolem sebe.

Je to parta lidí, kterým není kulturní 
život v Bílovicích lhostejný a kteří mi 
pomáhají. Bez těchto ochotných lidí by to 
nešlo. Těmto lidem věřím, a každý už tak 

nějak ví, co má dělat. V zákulisí se starají 
o umělce, musí zajistit vstup a pokladnu 
a hlavně se musí postarat o návštěvníky 
samotné - zajistit občerstvení a dopro-
vodný program, jako je malování na obli-
čej, skákací hrady pro děti, autogramiády 
a podobně. Aby se prostě všichni cítili 
příjemně. Jsem rád, že už jsme docela 
sehraní a klape to. Těch věcí okolo je 
samozřejmě podstatně víc, uvádím jen 
některé pro ilustraci.

Jaké jsou ohlasy lidí na festival?
Máme hlavně kladné reakce.

Chystáte letos něco nového?
Kromě toho, že vystoupí zcela jiní 

umělci, tak bychom rádi uvedli do světa 
i suvenýry s motivem festivalu. Návštěvník 
by si tak mohl kromě dobrého zážitku, poci-
tu z krásně prožitého dne a skvělé muziky 
odnést domů i něco navíc, a třeba si na 
náš festival zavzpomínat, když si oblékne 
naše triko nebo si ráno dá kafíčko v hrnku, 
na kterém bude například logo festivalu...

Proč je festival multižánrový? 
A  ne třeba rockový?

Musím říci, že výběr kapel tvořím tak, 
aby si každý posluchač našel něco, co má 
rád, ale samozřejmě se nikdy nezavděčíte 
úplně všem. Festival by měl nabídnout 
návštěvníkovi i něco, co nezná a může ho 
to oslovit. Důležité je, že věkové složení 
publika je od malých návštěvníků až po 
seniory, takže můžu dnes říct, že jedním 
z hlavních pozitiv je, že festival je určitě 
rodinný.

Proč název Bílovická křižovatka?
Tak ten název se tak trochu sám 

nabízel. Zvolené místo konání festivalu 
u místní sokolovny je vlastně takovou kři-
žovatkou, místem, kde se setkávají hlavní 
tepny. Železnice, silnice, turistická trasa, 
vodácká trasa a cyklostezka. Takže proto 
Bílovická křižovatka.

Hudbou chceme spojovat všechny lidi, 
bílovickými občany počínaje, přes sousedy 
z Brna a okolních obcí až po sportovce 
a turisty a lidi, kteří by si jinak dali jen pivko 
a jeli dál… Díky festivalu se tady potkávají, 
zastavují se, užívají si to. Navíc festival 
spojuje i lidi, kteří ho organizují, a to je 
podle mě velký přínos.

rozhovor s Milanem Nevídalem
FESTIVALU
V ZÁKULISÍ



16

Jaké byly vlastně Tvé ambice? 
Na výdělek to není….

Mým cílem je, aby se lidi bavili a užívali 
si to. Pak tedy přijděte 4. 6. 2016 na Bí-
lovickou křižovatku podpořit tento festival 
a užít si to!

DIZZY – TO JE SRDCE A DUŠE

Jak jsi již výše zmínil, tak jsi tě-
lem i duší muzikant. Kde hraješ 

a v jaké kapele?
Hraju asi odjakživa (úsměv), dřív to byly 

autorské záležitosti jako například Archa, 
potom ZZ TOP revival a teď DIZZY, což je 
můj projekt, se kterým letos oslavím už 
15 let. Vznik provázely takové až úsměvné 
historky, kapela vznikla tak trochu náho-
dou. Oslovil mě kamarád, jestli bych mu 
na jedné akci nezahrál, a já řekl proč ne. 
Nicméně kapela tehdy ještě neexistovala. 
Tak jsem celkem narychlo poskládal kapelu 
a téměř bez přípravy jsme vytvořili nahráv-
ku a poslali ji pořadateli akce. A ono se to 
líbilo a od té doby hrajeme. Máme 9 členů, 
bicí, basa, klávesy, kytara, tři vokalistky 
a dvojčlennou dechovou sekci. A já jim 
k tomu vpředu zpívám (smích).

Jak vznikl název kapely? Co zna-
mená slovo Dizzy?

Název jsem měl v hlavě dlouho před 
vznikem, líbilo se mi to slovo. V angličtině 

to znamená závrať. Chtěl jsem, aby to bylo 
jednoduché anglické slovo, které vystihne 
pocity z muziky a taky ho každý vysloví 
stejně v angličtině i v češtině.

Jaké hrajete písničky? Máte 
vlastní tvorbu?

S Dizzy hrajeme převážně převzaté 
věci v angličtině. Repertoár má rozsah od 
interpretů jako je například Tina Turner 
nebo Joe Cocker, což je vůbec můj velký 
oblíbenec, až po méně známé věci z oblasti 
na pomezí rocku, soulu a třeba i blues. 
Ale vždycky je to DIZZY verze, nehrajeme 
revival.

Co angličtina, nebyl to třeba 
problém?

Ne, s angličtinou nemám problém.

Netrápí Tě, že hrajete převzatou 
tvorbu?

Já osobně obdivuji všechny, kteří dokáží 
psát svoje písničky, protože to opravdu 
není lehké. Já jsem víc textař než skla-
datel, ale dnes se už cítím být víc inter-
pretem a raději si vybírám do repertoáru 
věci, které mě nějak oslovily, a hrajeme 
je s kapelou po svém. Filharmonie také 
hrají pecky třeba od Mozarta a dirigent 
se rozhodně nestydí se za to, že je to 
hudba, kterou osobně nesložil (smích). 
Takže asi tak.

Kde vás mohou vaši příznivci 
vidět, kde budete letos kon-

certovat?
Zhruba 3× do roka hrajeme v Metro Mu-

sic v Brně, na naší řekněme už domovské 
scéně, pak hrajeme třeba v Café Práh 
ve Vaňkovce, hráli jsme na brněnském 
Čarodějálesu, samozřejmě i na Bílovické 
křižovatce a na řadě dalších akcí. Letos 
bychom měli mít vrchol v červnu v Brně Za 
Lužánkami na open air motosrazu společ-
ně s Petrem Bendem a Věrou Špinarovou. 
A završením letošní sezóny bude velký 
vánoční koncert k 15. narozeninám kapely, 
a to bude právě v Metro Music 3. 12. 2016, 
kam všechny tímto srdečně zvu.

Má kapela nějaké motto?
Ano: „DIZZY – heart of soul of 

music!“ Ve volném překladu – to znamená 
něco jako „DIZZY, to je srdce a duše hud-
by“. A to je to, co hledáme.

Kontakt na váš facebook nebo 
stránky kapely?

www.dizzy.cz

Milane, moc Ti děkuji za rozhovor a přeji 
Ti, aby se i tento ročník Bílovické křižovatky 
vydařil a abyste s kapelou Dizzy měli čím 
dál více úspěchů.

Karla Hrabalová 

Chtěli byste se nechat unášet energií a di-
vokými rytmy pocházejícími z celého světa? 
Tak rozhodně poznejte kapelu Čankišou. 
Hrají na různé exotické nástroje a jejich 
pojetí hudby beze slov Vás naprosto strhne.

Vyzpovídala jsem jednoho ze sedmi čle-
nů kapely Čankišou, který žije v Bílovicích 
nad Svitavou. Pan René Senko.

Jak dlouho hrajete?
Teď o Vánocích to bylo přesně 

17 let, co jsme se na jednom večírku 

domluvili, že něco zkusíme. V té době 
začali být velmi moderní fúze rockové 
a etno muziky, třeba Stingovo Desert 
Rose spadá přesně do tohoto období. 
Hrávali jsme dvouhodinové jamy, první 
koncerty musely být pro posluchače 
celkem peklo, pak z toho vznikly regu-
lérní písně. Měli jsme štěstí, že jsme 
v té době chytli vlnu zájmu o tento styl, 
vznikli tzv. přírodňáci, festivaly tohoto 
zaměření, takže to nabralo celkem rych-
le obrátky.

Na jaké hudební nástroje?
Každý z nás umí hrát na více 

nástrojů, ve studiu to uplatníme, ale na 
koncertech hráváme zvukově jednodušeji, 
s klasickými nástroji, které se prosadí. Ne-
používáme, ani na deskách, žádné samply, 
ke klasické rockové sestavě máme navíc 
perkuse a saxofonista hraje na didgeridoo 
a flétny.

Kde se vzal název vaší kapely?
Název kapely předcházel jejímu 

vzniku, o zmiňovaných Vánocích kluci pro-
dávali na trzích hračky a jeden z bagříků 
se jmenoval ChunkyShow. Cimrmanovská 
legenda o lidu Čanki vznikla o něco málo 
později podle Mandevillova cestopisu. 
Vždycky je lepší, když víte, o čem hrajete, 
na příběhu se dá dobře stavět, a vzhledem 
k tomu, že nepoužíváme slova, museli jsme 

aneb kapela, co to „hrne“  
na své posluchače bagrem

ČANKIŠOU



17

na deskách nějak naznačit, o čem naše pís-
ně jsou. Zbytek je na fantazii posluchačů.

Jaký je váš styl, popište, v čem 
vidíte originalitu vaší kapely?

Interně tomu říkáme selfetno. Díky le-
gendě můžeme svobodně využívat jak vlivy 
arabské, africké nebo tady z jižní Moravy, 
těch se člověk nezbaví. Teď už delší dobu 
jsme ve škatulce world music, ale snažíme 
se hrát hlavně tanečně a s energií.

Jaké máte úspěchy? Počet vyda-
ných „desek“ apod.?

Na konci minulého roku jsme vydali šesté 
řadové album s názvem Supay, vydali jsme 
také knížku povídek o lidu Čanki, podíleli se 
na několika kompilačních deskách. Často 
koncertujeme, jestli se toto dá považovat 
za míru úspěšnosti. Pro mě bylo zadosti-

učiněním, když jsme se dozvěděli, že se 
naše hudba využívá při terapii mentálně 
postižených dětí - že naše hudba pomáhá.

Vaše obaly CD jsou velmi zají-
mavé, můžete nějak přiblížit, 

jak vznikají?
Živím se knižní grafikou, takže dělat 

grafiku i pro Čankišou vyplynulo tak nějak 
přirozeně. Snažím se vedle tématu jít 
s dobou, tak třeba u poslední desky mi už 
nepřišlo dobré udělat obal klasicky, hledal 
jsem nějaké technologie, materiály, které 
by obal pro naše posluchače ozvláštnily. 
Nakonec jsem objevil sto padesát let starou 
technologii animace. Takže díky mřížce, 
která je vložena uvnitř, je obrázek na oba-
lu pohyblivý. Bílovičáci mohou znát moji 
grafiku například i z Bílovické křižovatky, 
kde je jasné zadání - festival pro celou 

rodinu, nebo třeba z jiného hudebního 
projektu Ukulele Orchestra jako Brno, kde 
část Čankišou také hraje.

Která věková kategorie vás nej-
více poslouchá, navštěvuje 

vaše koncerty?
Nevím, doufám, že všechny. Ale nejvíc 

asi ti, co to s námi celé prožili.

Vaše nejoblíbenější skladba?
Tu nemám, spíš pocit z koncertu – 

když se podle mě povede, všechny skladby, 
které zahrajeme, mají smysl.

Kam se letos chystáte na kon-
certy, popř. na turné?

Turné, jakože bychom byli půl roku 
mimo domov, nejezdíme. Míváme, díky 
dobré manažerce, delší výjezdy mimo 
republiku. Pár koncertů po Evropě nebo 
v „exotice“, jako byl Pákistán, Borneo 
nebo Réunion. Na festivalech člověk 
zažije, kromě hudební inspirace, prapo-
divné věci, a to jsou zážitky, které vám 
nikdo nesebere. I proto mně Čankišou 
dalo hodně.

Jaký máte vztah k Bílovicím?
Jsem rodilý Brňák a k přesunu 

někam více do klidu jsem dozrál asi před 
sedmi lety, a to spíš díky své manželce. Teď 
toho ani v nejmenším nelituji. Nádherná 
příroda (jistě nejhezčí v celém okolí Brna), 
historie obce, na které je možné stavět, 
to všechno jsou věci, které mě fascinují, 
a proto se tady cítím dobře.

Moc Vám děkuji za rozhovor a přeji celé 
kapele mnoho dalších úspěchů.

Karla Hrabalová 

Letos v  únoru tomu je dva roky, co paní 
Kamila Dohnalová otevřela galerii Alfa. 
Jeden rok fungovala samostatně, potom 
se spojila s vinotékou, která přišla o stře-

chu nad hlavou. Původně to mělo být jen 
dočasné, dokud nevzniknou nové prostory 
na náměstí. Zřejmě však tato symbióza 
bude mít delší trvání. Zaprvé takové pro-

story nevzniknou a zadruhé se ukázalo, 
že spolupráce je oboustranně výhodná. 
Návštěvníci oceňují propojení galerie s vi-
notékou, tak nějak jim to spolu ladí.

Čtenáři si již v našem zpravodaji 
o Vás a galerii mohli přečíst, 

přesto myslím, že neuškodí pár 

GALERIIE PRO RADOST
rozhovor s majitelkou Alfa 
galerie, Kamilou Dohnalovou
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věcí připomenout. Jak Vás napadlo 
zřídit si galerii právě tady?

Všechno to vzniklo postupně a tak tro-
chu náhodou. V Bílovicích jsme se synem 
Jakubem převzali dílnu na výrobu vitráží 
po mém zemřelém manželovi. Já jsem 
předtím pracovala v divadle a vitráže si 
zkoušela jen tak pro potěšení, od roku 
2002 se jejich navrhováním a výrobou 
živím. Měla jsem galerii ve středu Brna, 
kde se stále zvyšoval nájem a po dvanácti 
letech už to pro mne bylo neúnosné. Pře-
stala jsem mít chuť být pod tlakem a zá-
roveň dozrála myšlenka, že bych si mohla 
otevřít galerii v Bílovicích. Původně měla 
být přímo v domku, kde je dílna, ale ten se 
časem proměnil. Bydlíme tam, rozrostla se 
mi rodina, mám vnoučata. Pak se naskytla 
příležitost získat do pronájmu prostory 
v bývalém nákupním středisku. Paní ma-
jitelka po negativních zkušenostech už zde 
nechtěla nechat provozovat hospodu. Po 
domluvě se galerie přestěhovala z pasáže 
Alfa do Bílovic. Nájem je levnější a navíc 
se o něj dělím s vinotékou. Jsem již v dů-
chodu, galerii provozuji pro radost, není pro 
mne podstatné, aby to bylo výdělečné. Už 
nic nepotřebuji, jenom chci.

Práce vitrážnice asi není moc 
lehká, jak to zvládáte?

Sama dělám jen menší vitráže a doplňky 
v Tiffany stylu, s většími mi pomáhá syn 
Jakub. Chlapská síla je u toho potřeba. 
Vyrábím věci, které sama navrhnu, nebo 
se řídím přáním zákazníka, ale také se 
zabýváme repasováním vitráží. Například 
jsme renovovali vitráž z roku 1952 na vo-
dojemu ve Znojmě, která měří 8 x 6 metrů. 
Největší vitráží, která je naším dílem už od 
návrhu, je okno do smuteční kaple v Újezdu 
u Brna – plocha 4 x 5,5 metru. Nejraději 
ale děláme vitráže do oken, dveří, dělící 
stěny a podobně, v rozměrech, které se 
vejdou do auta a sami je můžeme odvézt.

Co vaše galerie nabízí?
Galerie samozřejmě vystavuje 

a nabízí naše práce, pak tu můžete vidět 
výrobky ostatních vitrážníků, šperkařů, 
řezbářů, kovářů, keramiků, restaurátorů 
nábytku a jiných uměleckých řemeslníků, 
také plastiky, grafiky a obrazy současných 
umělců z okolí. Je tu poměrně komorní 
kulturní prostor, je však výjimečný díky 

svému výhledu. Taková simulovaná terasa, 
můžete přijít jen tak posedět, na čaj, kávu, 
využít služeb vinotéky, zamluvit si to zde 
pro oslavu narozenin nebo jinou příležitost. 
Dále pořádám různé kulturní akce, proto-
že si myslím, že to by galerie dělat měla. 
Každý první pátek v měsíci tu hrají bílovičtí 
Dědci, občas koncert komorní hudby, na-
příklad absolventů brněnské konzervatoře 
nebo divadelní představení pro děti. Bohu-
žel, není velká kapacita a nároky muzikantů 
a divadelníků jsou mnohdy značné. Snažím 
se tedy vybírat kvalitu.

Jaká akce se podle Vás nejvíc 
podařila?

Nejvíc mě potěšilo divadlo Věž, mají veli-
ce hezké hry pro děti ve věku kolem 1. třídy. 
Představení proběhlo před Vánocemi a byl 
velký zájem, měli jsme doslova nabito.

Co plánujete?
Příští měsíc tu bude mít vernisáž 

Jaroslav Daťka.
Chci založit Klub galerie Alfa, asi po-

slední neděli v měsíci od 18 hodin. Besedy 
s výtvarníky, výstavu jejich děl, kdy by 
se jedno dílo vybralo a kolem něj by se 
besedovalo. Také besedy o architektuře 
na vesnicích a městečkách, například 
o charakteru Bílovic. Pokusím se dodat 
materiály, co kde bylo původně a jak to 
vypadá dnes. Bílovice dříve měly, a měly 
by mít i dnes, charakter výletního místa, 

koncepce tomu ale neodpovídá. Výletníci 
tu mají málo co vidět.

Ráda bych, aby se galerie stala místem, 
kam zájemce přijde, prohlédne si něčí prá-
ci, líbí se mu a na základě toho si objedná 
dílo, které bude vytvořeno jen pro něj. Tak 
se to vlastně dělo vždy v historii. Zašlo se 
k malíři, podívali jste se, co dělá a pokud 
vás to zaujalo, nechali jste si portrétovat 
rodinu nebo namalovat oblíbenou kraji-
nu. Já zprostředkuji kontakt a oni se již 
domluví.

Kdokoliv z  výtvarníků z okolí by měl 
zájem v galerii vystavovat, může se ozvat 
a jistě se dohodneme.

A nějaké plány mimo galerii?
Chtěla bych udělat v naší dílně ho-

diny otevřených dveří, kdy by se zájemci 
mohli podívat pod ruce řemeslníka a také 
si vyzkoušet sami svoji vitrážku vyrobit. 
Přispějeme radou a pomocí. Potom se 
svým výrobkem mohou doma pochlubit. 
Pochopitelně bych požadovala za takovou 
návštěvu nějaký poplatek, abych pokryla 
náklady s tím spojené. Nikdo se nemusí 
bát, že nemá dostatek talentu, sám mate-
riál poskytuje spoustu inspirace, vyberete 
si pár různobarevných střepů a složíte 
tvar. Mnohdy i děti vykouzlí nádherná díla, 
a přesto, že v nich nikdo nemusí vidět to, 
co jim připomínají, je to krásná věc, kterou 
navíc oživí a rozzáří světlo.

Jiří Hladký 
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Martin Franze se přistěhoval se svou ro-
dinou do Bílovic v prosinci 2002 do domu, 
který s manželkou koupili a postupně ho 
opravili a výrazně přestavěli, takže bychom 
ho stále mohli označovat „naplavenina“. 
Pro aktuální číslo Zpravodaje jsem Martina 
oslovil, protože se primárně věnuje sboro-
vému dirigování a ansámblovému zpěvu. 
S uměním/kulturou úzce souvisí také 
provozování internetového obchodu s hu-
debními materiály. Osobně Martina znám 
již několik let a to nejen díky vystoupením 
jím vedených sborů v Bílovicích, ale také 
z rekreačního hraní košíkové v tělocvičně 
ZŠ, kde jsme se dříve potkávali.

Jaký byl Tvůj hudební vývoj, kte-
rý Tě přivedl ke zpěvu a hlavně 

k dirigování sborů?
Základ mého hudebního vzdělání: chodil 

jsem do ZUŠ na klavír s mírně podprůměr-
nými výsledky a zároveň do dětského sboru 
s velmi podprůměrnými výsledky. Potom 
jsem se začátkem puberty naučil hrát na 
kytaru a pohyboval se nějaký čas na hranici 
folku/folk-rocku. Největším impulsem ke 
studiu hudby bylo členství ve svitavském 
sboru Iuventus – další podněty potom 

navazovaly. Nejdříve sólový zpěv na ZUŠ 
Vysoké Mýto u paní Šumské a paní Luká-
šové. Potom už přišly úspěšné zkoušky na 
brněnskou konzervatoř, kde jsem se kromě 
sólového zpěvu (u Mgr. Ireny Sobolové-
-Hýlové) začal postupně věnovat i dirigování 
(u dirigenta a korepetitora Evžena Holiše). 
Plynule navázalo studium sborového diri-
gování na JAMU (pedagogické vedení doc. 
Lubomír Mátl) a tím je prozatím oficiální 
vzdělávání uzavřeno. Kromě hudby se 
živím také prodejem notových materiálů. 

Co Tě přivedlo do Bílovic? Žiješ se 
svou rodinou rád v Bílovicích?

Do Bílovic nás s rodinou přivedla náhoda. 
Měli jsme v úmyslu koupit menší dům v Brně 
a realitní makléř nám nabídl také jeden dům 
v Bílovicích. Ten jsme nakonec tehdy kou-
pili. V Bílovicích se nám i dětem stále líbí. 

Máš někdy čas projít se Bílovice-
mi? Co říkáš na nově vznika-

jící administrativně-kulturní střed 
obce?

Volného času mám velký nedostatek, 
ale v dohledné době s tím už konečně 
něco udělám.

Z realizace nového středu obce mám 
zatím velmi pozitivní dojmy. Kromě toho, 
že se mi tento typ architektury líbí, se navíc 
podle mého názoru do Bílovic hodí. Jsem 
rád, že se vedení obce k tomuto velmi ob-
tížnému kroku odhodlalo a věřím ve velice 
dobrý celkový výsledek.

Jaká vystoupení už jsi v Bílovi-
cích zorganizoval, na kterých 

jsi dirigoval sbor nebo zpíval?
Vystoupení v Bílovicích jsem už ab-

solvoval celou řadu. Většinou v krásném 
a příjemném bílovickém kostele (jednou 
také v sokolovně). Tradičně se snažím 
s některým sborem uspořádat novoroční, 
nebo tříkrálový koncert. Chtěl bych při této 
příležitosti poděkovat zástupcům obce za 
pravidelnou podporu, kterou našim kon-
certům poskytují, a panu faráři Filkovi za 
umožnění koncertování v kostele. Kromě 
toho nám vždy organizačně pomáhají 
sestry Žákovy.

Napsal jsi nějaké hudební 
skladby, ať už zpívané nebo 

instrumentální?
Napsal jsem několik vokálních skladeb 

(pozn. autora: Missa brevis, Te Deum, 
úpravy lidových písní a další…), které jsem 
si většinou sám premiéroval. Aktuálně 
mám velmi málo času pro komponování, 
takže uvidíme v budoucnu.

Martin dlouhodobě spolupracuje se sbory 
Virtuosi di Mikulov, OctOpus Vocalis, Smí-
šený sbor Kantiléna a Musica da camera 
Brno, který v letošním letošní roce oslaví 
20. výročí aktivní činnosti. Byl mimo jiné 
také členem Českého filharmonického sboru 
Brno a jako zpěvák či dirigent spolupracuje 
i s dalšími, zde nejmenovanými sbory.

Jak z článku vyplývá, tak se Martin 
živí zčásti vedením a dirigováním sborů, 
a také provozováním svého internetového 
obchodu. Jeho obchod se téměř výhradně 
zabývá prodejem různých hudebnin (tiště-
né noty a zpěvníky) a učebních pomůcek 
pro studium hudby (hudební teorie, notové 
sešity, atd.). Podrobnější informace o jím 
řízených sborech či o něm osobně si 
můžete přečíst například na jeho osobní 
internetové stránce www.martin-franze.cz

Martin Šerák 

HUDEBNÍK 
KAŽDÝM COULEM
rozhovor se sbormistrem 
a zpěvákem Martinem Franze



Máte k Bílovicím vztah z dří-
vějška, nebo jste se nově 

přistěhoval?
Jsem naplavenina z Brna, do Bílovic 

jsem se přistěhoval zhruba před rokem 
a čtvrt.

Jak a proč jste si vybral Bílovice?
Toužil jsem po klidu a blízkosti 

přírody. Bílovice, ve spojení s vynikající 
dopravní dostupností do Brna, pro mě byly 
nejlepší volbou. Taky mě baví ještě aspoň 
částečně nezprzněný bílovický genius loci. 
Móda nahrazovat staré štukové fasády 
nabarveným polystyrenem na co nejzáři-
vější barvu tu zatím nebují v tak olbřímích 
rozměrech jako v jiných obcích. Alespoň 
tady „V uličkách“.

Je podle Vašeho názoru možné 
mluvit o současném kulturním 

dění v Bílovicích, zaregistroval jste 
nějaké?

Z místního kulturního dění bych chtěl 
vyzdvihnout festival Bílovická křižovatka 
za sokolovnou, kde jsme loni hráli s Pole-
tíme?. Byl jsem překvapený vysokou účastí 
a milou atmosférou. Pokud budu mít letos 
čas, určitě se na fesťák zajdu podívat. Vím, 
že si taky sousedi hodně pochvalují dětské 
programy, které pořádá centrum Žirafa.

Jak hodnotíte kulturní příle-
žitosti v Brně? Co si nemáme 

nechat ujít?
V současné době probíhá festival 

Jazzfest, který si za poslední roky vybudo-

val parádní renomé, letos přijíždějí opravdu 
velká esa světového jazzu, třeba Wynton 
Marsalis, Wayne Shorter nebo Robert 
Glasper. Určitě stojí za to sledovat program 
klubů jako je Fléda nebo Sono, děje se 
toho hodně. Neodmyslitelně k Brnu patří 
také divadla, vysokou úroveň si udržuje 
HaDivadlo a Husa na provázku, z divadel 
pro děti především Polárka.

Jaké byly Vaše hudební začátky?
Moji rodiče mají hudební sluch a ješ-

tě lepší hudební vkus. Táta hodně poslou-
chal třeba Franka Zappu, jazz i klasickou 
hudbu, maminka zpívala, když vařila, a můj 
starší bratr byl už jako dítě geniální pianis-
ta. Já jsem se to snažil nějak odposlouchat.

V kolika letech jste začal chodit 
do hudebky?

Myslím, že ve stejné době, co jsem za-
čal chodit do školy. Takže zhruba v šesti 
letech.

Střídal jste nástroje, nebo byla 
trubka hned první volba?

Prvně jsem pískal na flétnu. Chodil 
jsem k jedné paní učitelce, co hrozně moc 
chtěla, abych hrál na lesní roh. Dost jsem 
jí ranil, když jsem jí řekl, že chci hrát na 
trumpetu, že mi lesní roh připadá pitomej. 
Někde jsem totiž viděl video, jak hraje Louis 
Armstrong, a bylo to jasný.

Z jakého materiálu je nástroj, 
který používáte? Máte jich 

několik, jako to třeba vídám u ky-
taristů?

Trumpeta je z plechu. Mám jich sice víc, 
ale jenom jedna je dobrá. Je to japonská 
trumpeta značky Yamaha, kterou vyvinuli 
ve spolupráci s americkým trumpeťákem 
Bobby Shewem.

Používáte tlumič?
Tlumiči na trumpetu se říká dusítko, 

a ano, používám ho. Vzhledem k tomu, že 
trumpeta je dost hlasitý nástroj – je to 
nutné, vzhledem k dobrým sousedským 
vztahům. Jedinou výjimku jsem udělal na 
silvestra, kdy jsem odtroubil půlnoc bez 
dusítka přímo na ulici.

Kolik let hrajete se skupinou 
Poletíme?

DO BÍLOVIC SE STÁLE 
STĚHUJÍ UMĚLCI
Rozhovor s Jáchymem Hájkem, 
členem kapely Poletíme?

20
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Skupinu Poletíme? jsme založili v roce 
2008 se zpěvákem Rudolfem Brančov-
ským, houslistou Vojtou Konečným a mým 
bratrem, pianistou Ondřejem Hájkem. Brzy 
se kapela rozrostla o další členy, v součas-
nosti je nás sedm.

Podílíte se i na vytváření písní, 
nebo „jen“ hrajete?

Písničky píše zpěvák Rudolf Brančovský. 
Ve zkušebně potom vymýšlíme aranže, 
a dolaďujeme spíše detaily.

Uživí vás hudba, nebo je to spíše 
náročný koníček?

V tom našem českém rybníčku není 
jednoduché uživit se hudbou. Vedle kapely 
tedy většinou máme civilní zaměstnání 

Paní Jitka Zerhauová pochází z Brna. Vy-
studovala gymnázium a potom JAMU u paní 
prof. Krátké. Po absolutoriu se rozhodovala 
mezi angažmá v Opavě a v Českých Budě-
jovicích. Rozhodla se pro Budějovice. Po 
čtyřech měsících se přihlásila na konkurz 
do Bratislavy a ten vyhrála. V době sedmile-
tého působení v Bratislavě nastoupila na půl 
úvazku také do Janáčkova divadla v Brně, 
kde účinkuje dodnes.

Patří mezi přední osobnosti nejen 
českých operních jevišť. Hostuje po celé 
republice, byla pravidelným hostem Ná-
rodního divadla v Praze, a Státní opery 
Praha. Hostuje ve státech Evropské unie 

jako je například malíř, ajťák, účetní nebo 
zvukař.

Kdo je Váš vzor?
Chet Baker a maminka.

Co považujete za svůj největší 
hudební úspěch?

Že mám kapelu, se kterou mě ne-
smírně baví jezdit, že hrajeme muziku, 
ze které mají lidé radost, a stále se za 
námi vracejí.

Je něco konkrétního, co byste 
chtěl v hudbě nebo i v životě 

dosáhnout?
Rád bych se jednou živil tak, abych měl 

víc času sám pro sebe. Mít čas víc na trum-

petu, cvičit, chodit častěji na procházky do 
lesa, upéct bábovku...

Co Vás čeká v nejbližší budouc-
nosti?

Nyní vyrážíme na turné s kapelou 
Wohnout, přes léto nás čeká spousty fes-
tivalů, třeba České hrady, na podzim na 
Flédě velký koncert s pěveckým sborem 
Láska opravdivá. Je toho hodně, pokud 
máte zájem, sledujte facebook a interneto-
vé stránky www.poletime.info, kde najdete 
seznam všech našich koncertů. Doufám, že 
se někde potkáme, budu se těšit!

Mnohokrát děkuji za odpovědi a jsem 
moc ráda, že se Vám tady v Bílovicích líbí.

Jana Skládanková 

JITKA ZERHAUOVÁ
a v Japonsku. Kromě působení v opeře 
se věnuje koncertnímu vystupování a na-
hrává pro rozhlas a film. Má vzácný hlas 
neobyčejné intenzity a velkého rozsahu. 
Zúčastnila se mnoha mezinárodních 
soutěží, vždy s úspěchem. Za všechny 
jmenujme například finále Pražského jara 
(1986) a finále pěvecké soutěže ve Vídni 
(1988). Úspěch slavila v evropském finále 
Pavarottiho soutěže v Modeně (1988) 
a v dalších pěveckých soutěžích. Mimo 
pěvecké činnosti se věnuje také produkci 
koncertů. V Bílovicích žije 16 let a mezi její 
koníčky patří kolo, lyže, procházky po okolí…

Jan Horáček 

Je členem Filharmonie Brno, kde je 
vedoucím skupiny druhých houslí, je také 
členem souboru Čeští komorní sólisté. 
V Bílovicích mnohokrát vystupoval při 
různých kulturních příležitostech a učí hře 
na housle v bílovické ZUŠ.

Jeho prvním učitelem byl tatínek doma 
v Lichkově v okrese Ústí nad Orlicí. V osmé 
třídě ZŠ se přihlásil na brněnskou kon-

zervatoř a po šestiletém studiu byl přijat 
do Filharmonie Brno, letos v březnu to je 
již 40 let.

Do Bílovic nad Svitavou se s manželkou 
Ludmilou nastěhovali v roce 1981, mají 
spolu dvě dcery. Jedna z nich, Lenka, 
jde ve šlépějích otce, je také houslistkou. 
Druhá, Gabriela, má vlohy spíše výtvarné, 
které zdědila po dědečkovi.

Úspěšné hudební těleso Filharmonie 
Brno jezdí na zahraniční turné, byli 10× 
v Japonsku, v 6 hlavních městech asijských 
států, v Ománu, na Filipinách v Manile, 
v Jižní Americe (Brazílie, Argentina, Chille). 
Všude sklízeli velké úspěchy s dlouhotr-
vajícím potleskem ve zcela zaplněných 
hledištích. Jde o nezapomenutelné prožitky, 
které, dá se říci, jsou hřejivou odměnou za 
cestu, kterou člověk musí projít pro to, aby 
se stal profesionálním hudebníkem.

Olga Uhrová 

BOHUMÍR STRNAD
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Chtěl bych vás seznámit s občanem 
Bílovic, o kterém nepíší v denících (ani 
v umělecky zaměřených periodikách), ani 
s ním netočí rozhovory/reportáže české 
televizní stanice, ale rozhodně stojí za 
povšimnutí. Jmenuje se Miloš Svoboda, 

pracoval mnoho let v oblasti servisu tele-
fonních komunikací a stále má technické 
zaměstnání, ale ve volném čase se zabývá 
řezbářstvím. 

K řezbářství se dostal tak trochu náho-
dou, když si při čekání na hlášení poruchy 
vzal patku z dřevěné palety a začal z ní 
vyřezávat klečící nahou ženu. Tuto svoji pr-
votinu má stále uschovanou jako památku 
na své začátky, zároveň to byl dárek jeho 
ženě. Další vyřezávanou postavou už byla 
Ráchel, dcera Lábanova (Genesis 29, 6), 
kterou vytvořil v roce 1989. 

Řezbář Miloš nikdy nenavštěvoval 
žádnou řezbářskou dílnu (tzv. workshop) 
a učil se jen pozorováním existujících soch 
a lidí a hlavně četbou knih o dřevě a prací 
s ním. Je pravda, že jeho výtvarné cítění 
může mít původ i v jeho dávných předcích. 
Prastrýcem Miloše Svobody byl totiž i malíř 
Karel Vydra, který byl žákem Alfonse Mu-
chy a pocházel z rodu mlynářů z Ketkovic 
(u Oslavan), což byli malíři autodidakti.

Co se týká tvorby, tak velkou část soch 
tvoří na objednávku, ať už jde o jeho zná-
mé či lidi, kteří některou jeho sochu viděli 
a chtějí také pěknou sochu jako dar, či sami 

MILOŠ SVOBODA pro sebe. Osobně nejraději tvoří (vyřezává) 
sakrální postavy. Celkově už vyřezal více 
než 200 dřevěných soch z různých druhů 
dřev (třešeň, ořech, lípa, mahagon, …). 
Velká poptávka je po nahých či polooble-
čených ženách, ale také např. po svatých 
Urbanech, kteří jsou patroni vinařů. 

Některé sochy v minulosti (pro)dával 
i do brněnských galerií, např. „Galerie 
MATHIAS“ na Josefské ulici nebo „Gale-
rie i“ na Horově ulici. Pravě na nátlak gale-
ristů se musel u soch žen přeorientovat na 
torza (bez hlav), aby sochy byly anonymní 
a nemohl se v nich někdo poznat. Sochy 
jsou pak podle galeristů neprodejné nebo 
špatně prodejné, i když výjimky potvrzují 
pravidlo. Jednou nesl do galerie sochu 
ženy, včetně hlavy, a návštěvník, který ji 
uviděl, ji od něj ihned koupil. 

Internetové stránky s fotografickou ga-
lerií vytvořených soch už bohužel nemá, 
protože poskytovatel webového prostoru 
zrušil všechny volně poskytované stránky 
a on nemá čas ani znalosti a kapacity, aby 
stránky znovu vytvořil na nějakém jiném 
serveru. Kontaktovat ho můžete jedině 
osobně v místě jeho bydliště, nebo telefonic-
ky. Bydlí s rodinou na adrese Husova 663 
a pevnou telefonní linku mají 545 227 080.

Martin Šerák 

Je členkou Unie výtvarných umělců České 
republiky a Sdružení výtvarných umělců 
moravských (SVUM), se kterým se vlastní 
tvorbou zúčastňuje společných výstav. Toto 
sdružení bylo založeno již v roce 1907, a je 
činné dodnes. Po maturitě na jedenáctiletce 
vystudovala obor Užitá malba v architektuře 
na Uměleckoprůmyslové škole. Pracovala 
jako propagační výtvarník a později jako 
výtvarný terapeut ve Fakultní nemocnici 
v Brně Bohunicích. Z výtvarných prací 
uvádíme: nástěnná malba (2x6 m) v Kul-
turním domě v Adamově, nástěnná malba 
v objektu brněnských tepláren, cyklus obrazů 
pro nemocnici v Babicích nad Svitavou (dar 
výtvarníků po sametové revoluci), Boží muka 

(Střelice), obraz s mariánským motivem 
(kaple ve Smederově u Plzně), obnova kříže 
a korpusu Ježíše (při cestě z Bílovic nad 
Svitavou do Řícmanic).

Po roce 1989 vyučovala také na střed-
ních školách a připravovala studenty na 
talentové zkoušky ke studiu ve výtvarných 
oborech. Okouzlila ji grafická technika lito-
grafie. Vytvořila téměř 100 ex libris, z nichž 
mnohé reprezentovala ČR na zahraničních 
výstavách (např. Itálie, Belgie, Polsko, 
Japonsko…). Na mezinárodní přehlídce 
v Polsku bylo její dílo oceněno Cenou po-
roty. Zhotovila také mnoho grafických listů. 
Ilustrovala 17 knih různých autorů, nyní 
pracuje na další, která bude věnována dětem 

a Bílovicím nad Svitavou. Pro Bílovice trvale 
kreslí a píše jednu z kronik. Samostatné 
výstavy v posledních letech: Černá Hora, 
Dolní Bojanovice, Letovice, Žernůvka, Brno 
(Nejvyšší soud, galerie Librex, Výzkumný 
ústav veterinárního lékařství). 

„Mým krédem je to,“ říká paní On-
drušová, „že moje práce je pro mne Božím 
darem – životním posláním.“

Olga Uhrová 

JANA ONDRUŠOVÁ–
WÜNSCHOVÁ
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Jistě jste už zaregistrovali existenci spolku 
Bílovčáků s názvem Živá tradice pro Bílovice. 
Pro ty, kteří o tomto uskupení dosud neslyšeli, 
shrnu pár základních informací. Spolek vznikl 
v roce 2012 původně jako sdružení s cílem 
rozvíjet kulturní hodnoty, folklór, místní lidové 
slavnosti a zvyky, chránit památky a kulturní 
i duchovní hodnoty v naší obci.

ŽIVÁ TRADICE 
PRO BÍLOVICE

Každoročně pořádáme Mladé hody 
a Martinskou husu, a už tradičně provádíme 
v souvislosti s oslavou Dne Země jarní úklid 
bílovického Ostrůvku (mezi řekou Svitavou 
a mlýnským náhonem) a dětského hřiště 
na Vodárenské ulici. V případě potřeby se 
podílíme na organizaci dalších, převážně 
kulturních akcí jiných bílovických uskupení.

Naším velkým úkolem je údržba stá-
vajících bílovických krojů, které už mají 
své nejlepší roky za sebou. Proto bychom 
v letošním roce rádi provedli jejich dílčí 
opravy a zahájili postupnou obměnu jejich 
jednotlivých částí. Chystáme se pořídit 
nové pánské vesty i dámské tzv. kordule 
(zdobené vesty). Doufáme, že tím oslo-
víme více zájemců o nošení/prezentaci 
bílovického kroje. Kontaktovat nás můžete 
na e-mailu zivatradice@seznam.cz nebo 
na webové stránce www.facebook.com/
ZivaTradiceProBilovice/.

Hana Králová 

V uplynulém roce jsme s žádným novým 
představením nepřišli. Kvůli rekonstrukci 
Obecní hospody i sálu jsme nezkoušeli. 
Rozhodně se ale nedá říci, že jsme zaháleli. 
S vedením obce jsme se dohodli na rozší-
ření jeviště. Obec Bílovice poskytla dřevo 
a členové souboru svépomocí nejprve 
zbourali schodiště a přední stranu jeviště. 
Prostor pod jevištěm jsme vyklidili a vyčis-

tili, a pro jistotu jej ještě zpevnili několika 
trámky. Pak jsme přistavěli novou část 
jeviště, čímž jsme získali asi 7 m2 plochy 
navíc. Také jsme sundali oponu a důkladně 
ji z obou stran vyčistili. Všem stavebním 
pracím velel pan Jaromír Zima.

Před Vánocemi jsme nazkoušeli Živý 
Betlém, který jsme odehráli 25. prosince 
před kostelem Sv. Cyrila a Metoděje. Ráda 

DIVADELNÍ 
SOUBOR BOTA

bych touto cestou poděkovala chrámovému 
sboru BACHS pod vedením Ing. Jiřího 
Řezníčka. I přes to, že připravovali vlastní 
vánoční program, s námi ochotně Živý 
Betlém nacvičili, a měli velký podíl na jeho 
úspěchu a spokojenosti diváků.

V současné době náš soubor opět zkouší, 
a to novou hru z repertoáru plzeňského di-
vadla - Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. 
Jedná se o komedii z pera osvědčeného 
autora Antonína Procházky a doufáme, 
že se diváci budou dobře bavit. Premiéru 
plánujeme na polovinu května.

Za divadelní soubor BOTA
Jana Appelová 

Vážení spoluobčané a sousedé, byl 
jsem osloven, abych vás seznámil s prací 
kulturní komise. Uplynulý rok byl díky 
několika nadšencům bohatý na kulturní 
život obce. Kulturní komise zdaleka ne-
pořádá tolik akcí jako spolky, kterých je 
v obci mnoho.

První kulturní akcí byl již tradiční novo-
roční koncert v kostele sv. Cyrila a Me-
toděje. Minulý Nový rok bylo vystoupení 
sboru OctOpus Vocalis. Letos kulturní ko-
mise pozvala sbor Kantiléna pod vedením 
Martina Franzeho.

Dalším počinem byla masopustní veseli-
ce, kterou personálně zajistila Živá tradice 
pro Bílovice ve spolupráci s některými 
členy komise. Tato akce byla určena pro 
děti a rodiče. Konala se v prostorách sálu 
restaurace u Ševčíků, neboť kulturní sál 
byl uzavřen. Akce se vydařila a navštívilo 
ji na 60 dětí a dospělých.

Další pravidelnou akcí je velikonoční jar-
mark pořádaný ve spolupráci s maminkami 
z rodinného centra Žirafy, které sehrály 
pro děti divadélko na zahájení jarmarku. 
Poté následovaly tvořivé dílny s velikonoční 

tématikou a mnoho dětí si odneslo nějakou 
tu ozdobu domů.

Velmi zajímavým kulturním zážitkem bylo 
experimentální divadlo Milostný trojúhelník, 
do jehož děje mohli zasáhnout sami diváci. 
Herecké výkony pánů Lišky, Zbrožka a Po-
láška přitáhly do sokolovny na 300 diváků. 
I letos se chystá komise pozvat herce z di-
vadla Bolka Polívky s představením „Butch 
Cassidy & Sundance Kid aneb Western 
z Bohnic“. Obec samozřejmě nezve jen her-
ce z daleka, ale podporuje i Bílovické ohrom-
ně talentované ochotníky, kterým poskytuje 
zázemí a přispívá na kulisy a nové kostýmy. 
Uplynulý rok byl ve znamení rekonstrukce 
středu obce, a tak byl divadelní svatostánek  
uzavřen. Letos se však můžete těšit na nový 
divadelní kus „Přes přísný zákaz dotýká se 
sněhu“, který bychom mohli shlédnout na 
přelomu května a června.

KULTURNÍ KOMISE
prodloužená kulturní 
ruka rady obce



Dále jsme organizovali vzpomínkovou 
slavnost na ostrůvku k výročí 100 let po-
mníku padlým vojákům v 1. světové válce. 
Díky úsilí a nadšení pro historii pana Mrko-
se, pana Kaly a pana učitele Kováče, spolku 
pro regionální vlastivědu a obětavosti členů 
kulturní komise proběhl úspěšně slavnostní 
akt 10. října, za hojné účasti občanů.

Zcela novou kulturní událostí bylo kon-
certní vystoupení třech vokálních sborů 
a kapel, také v říjnu a v sokolovně. Kulturní 
komise se tímto snaží o pestrost na poli 
hudebním a je ráda, že se Bílovická vokál-
párty ujala mezi návštěvníky poslechových 
pořadů. Z tohoto důvodu se můžete i letos 
těšit na hudební podzim, který bude plný 
pořadů jako Gospel night, folkový start-up 
nebo pořady se zajímavými osobnostmi Bí-
lovic, které bude moderovat Richard Lank. 
Jako příklad uveďme třeba folkový start-up, 

ve kterém bude série večerů věnována za-
čínajícím písničkářům. Na každém z těchto 
večerů vystoupí jeden profesionál a několik 
nových tváří folkové scény.

Na závěr roku komise pořádá dílnu ad-
ventních věnců a vánoční jarmark s pro-
gramem, který se letos nově bude pořádat 
na Těsnohlídkově náměstí.

Masopustní veselice bohužel letos 
začátkem února nebyla pořádána, neboť 
jsme neměli lektora, moderátora a ani 
takové obětavé organizátory, jako byla 
Věrka Mazancová. Bez dostatečného počtu 
dobrovolníků je těžko zajistit takovou akci, 
kde se chystá i jídlo a asistují maškary.

Podařilo se domluvit lektora z taneční 
školy Starlet na Bílovické taneční pro 
dospělé, které se konají od poloviny úno-
ra každou neděli večer v kulturním sále 
Obecní hospody. Jde o taneční kurz pro 

začátečníky i ty, co si chtějí zatancovat. Ve-
černí kurz byl pro velký zájem již naplněn.

Mezi novinky, které bychom chtěli na 
podzim realizovat, patří akce Zažít město 
jinak. Rádi bychom se tak připojili k „sou-
sedské“ akci a v zářijovém termínu, který 
je daný pro celou republiku, oživit naše 
nové náměstí – ulice – nábřeží… Sousedé 
vaří a ochutnávají, organizují antik bazar, 
hrají šachy nebo petang, jdou do nové 
knihovny, popíjejí, povídají si, poznávají se, 
usmívají se… Každá sousedská iniciativa je 
vítána, proto budeme rádi, když se komisi 
ozvete a nabídnete, co zrovna rádi děláte. 
Můžeme sehrát divadlo pro děti, vařit guláš 
či řešit kvíz o Bílovicích. Budeme rádi za 
každou inspiraci.

S přáním všeho dobrého a pěkných 
kulturních zážitků

Luděk Ledvina 

TAŤÁNA 
SOUČKOVÁ-
EICHLEROVÁ

Mezi umělecky činné obyvatele Bílovic 
patří i paní doktorka Součková, vydávající 
několikatisícovým nákladem pohádky pro 
děti. Mezi již vyšlá díla patří Pohádky z nebe 
a Pohádky z Mikulášovy nůše. Ilustrace ke 
všem knížkám paní Součkové tvoří paní 
Ondrušová, taktéž z Bílovic. Knihy jsou 
vydávány pod pseudonymem Taťána Eichle-
rová, na počest tatínka, Jaromíra Eichlera, 
který malé Taťáně pohádky vyprávěl. Další 
knížka pohádek, kterou toto osvědčené 
autorské duo chystá, se jmenuje Pohádky 
ze svatojánského lesa a můžeme se na ni 
těšit možná již koncem tohoto roku. První 
autorčina knížka, Pohádky z nebe, je navíc 
přeložena i do němčiny a v současné době 
tento překlad čeká na vydání.

Jan Horáček 

Vážení přátele knih i knihovny, ráda bych 
se s Vámi podělila o informace ohledně 
stěhování knihovny do nových prostor 
vedle obecního úřadu. Stěhování proběhne 
během letních prázdnin. A na co se v nové 
knihovně můžete těšit? Třeba na zbrusu 
nové oddělení pro děti, které na rozdíl 
od oddělení pro dospělé bude doplněno 
kobercem, na kterém si nejmenší čtenáři 
budou moci pohodlně knihy vybírat z níz-
kých regálů. K dispozici bude také čítárna 
s veřejným internetem, jak návštěvníci 

knihovny, tak i široká veřejnost budou 
moci navštívit minimuzeum Rudolfa Těs-
nohlídka. Pro pořádání oblíbených besed 
budeme využívat novou obřadní síň  obec-
ního úřadu, která bude vybavena moderní 
audio-vizuální technikou.

Nadále budou pokračovat besedy o his-
torii Bílovic nad Svitavou, určitě se přijdou 
pochlubit novými knihami místní spiso-
vatelky a další úspěšné autorky hlavně 
dětských knih. Navážeme i na zajímavé 
přednášky o cestování.

KNIHOVNA
v nových prostorách

Další informace budeme zveřejňovat 
průběžně na webových stránkách knihovny 
(www.knihovnabilovice.cz).

knihovnice M. Nedopilová 
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3D vizualizace 
nové knihovny



V září 2015 jsme začali organizovat jed-
nou měsíčně Vědomostní hospodské kvízy. 
Celá akce spočívá v tom, že si seženete pár 
přátel (od 2 do 6 osob) a vytvoříte tým. 
Potom se přihlásíte a v den konání kvízu se 
dostavíte do hospody. Soutěží celý tým, ne 
jednotlivci (pro ty, kteří mají strach, že něco 
nebudou vědět). Moderátor promítá na zeď 
otázky, kterých je vždy 5 z různých témat 
(aktuality, živočichové, sport, vesmír atd.). 
Po každé otázce tým zapíše svoji odpověď 
na námi připravené odpovědní lístky a po 
ukončeném kole (kolo se skládá ze dvou 
témat po 5 otázkách) se vyplněné lístky 
odevzdají a moderátor je vyhodnotí. Poté 
obeznámí týmy se správnými odpověďmi 
a také s počtem bodů, které jednotlivé týmy 
dosáhly. Po pěti kolech – tedy 50 otázkách 
– moderátor vyhlásí vítězný tým, který 

Život 
farnosti
VELIKONOČNÍ  
BOHOSLUŽBY  
V BÍLOVICKÉM KOSTELE:

20. 3. v 9.00 hod. Květná neděle 
se svěcením jívových ratolestí

24. 3. v 17.30 hod. Zelený čtvrtek 
s adorací v Getsemanské zahradě

25. 3. v 17.30 hod. Velký pátek 
a modlitba u Božího hrobu

26. 3. v 19.00 hod. Noční vigilie 
s tradičními obřady

27. 3. v 9.00 hod. Mše Božího hodu 
velikonočního se svěcením pokrmů 
a zpěvem chrámového sboru

28. 3. v 8.00 hod. Pomlázková mše 
Pondělí velikonočního

farář P. Jaroslav Filka 

HOSPODSKÉ KVÍZY
v Bílovicích nad Svitavou

dostane cenu. Během celého kvízu mají 
hráči možnost si objednávat a konzumovat 
pití a jídlo, o přestávkách po jednotlivých 
kolech si popovídat. Procvičíte si mozek, 
něco nového se dozvíte a strávíte příjemný 
večer s přáteli.

Datum konání dalšího Bílovického hos-
podského kvízu je vždy zveřejněno dva 
týdny předem na všech vývěskách v Bílo-
vicích nad Svitavou a také na facebooku 
obce a na www.facebook.com/kdotovi. 
Přijďte strávit příjemný večer v neku-
řáckém salonku Restaurace u Ševčíků 
a porovnat síly s dalšími týmy.

Jsme schopni uspořádat kvízy i v jiných 
než hospodských prostorách – ve firmách, 
ve škole apod.

Za organizátory kvízů KDOTOVÍ?
Zuzana Beránková 

ZMĚNA 
dnů svozu
tříděného odpadu

KTS Ekologie odvážející tříděný 
odpad z Bílovic nad Svitavou zavedla 
jiný systém svozových dnů, platný od 
konce února 2016.

PAPÍR středa 1 × týdně 
PLAST čtvrtek 1 × týdně 
NÁPOJOVÝ
KARTON úterý 1 × 14 dní 
SKLO BÍLÉ úterý 1 × měsíčně
  (bude 8. 3. 2016) 
SKLO 
BAREVNÉ středa 1 × měsíčně 

(poslední svoz 24. 2. 2016) 

První únorové pondělí při odhazování 
sáčku s bioodpadem jsem uviděla v jinak 
skoro prázdném kontejneru úhledně sto-
čené role koberců doplněné metlou. „Který 
pitomec to tam hodil!?“ zanadávala jsem. 
„Někdo byl líný odvézt starý koberec do 
ekodvora, který je o kilometr dál!“

Hned mi přišlo líto pracovníků údržby, 
kteří musí do kontejneru vlézt, vytáhnout 
biologicky nerozložitelné předměty a pře-
vézt je tam, kam patří. Práce, kterou na to 
vynaloží, bude chybět jinde.

Zeptala jsem se tedy pracovníků údržby, 
jestli se podobné případy dějí často, a jak 
se řeší. Vedoucí údržby, pan Podešva, mi 
odpověděl, že nejde o běžnou věc, ale 
bohužel ani o zcela výjimečnou. Pokud by 
kontejner s takovým nákladem zavezli do 
kompostárny, dostane obec pokutu, takže 
je nutné ho vytáhnout.

V některých kontejnerech se nesprávný 
odpad skoro neobjevuje, a za tuto svědo-
mitost je potřeba okolo bydlící občany po-
chválit. Jsou to hlavně ty kontejnery, které 
jsou umístěné v dohledu obydlených domů 
nebo bytů. Naopak kritické a častěji zne-

čištěné „nebio“ odpadem jsou kontejnery 
umístěné u frekventovaných silnic a mimo 
přímý dohled z oken okolních domů. Pan 
Podešva si myslí, že takto umístěné kon-
tejnery svádí ke zneužití málo ohleduplné 
spoluobčany, nebo možná i občany cizích 
obcí, kteří Bílovicemi jen projíždějí.

Ráda bych apelovala na každého z vás, 
abyste do kontejnerů na bio odpad házeli 
opravdu jen to, co do nich patří, a také 
abyste nebyli lhostejní, pokud uvidíte něko-
ho jiného, jak do kontejneru hází, co by měl 
dát jinam. Když budete stateční a napome-
nete ho, riskujete sice hrubou odpověď, ale 
je docela pravděpodobné, že příště už si to 
dotyčný rozmyslí. Většinou tito lidé velmi 
dobře vědí, že porušují pravidla - ale zdá-li 
se jim, že „to nikomu nevadí“, pokračují.

Neberte prosím tuto ani jinou nepra-
vost jako maličkost, která vám nestojí za 
riskování nepříjemností. Pokud tyto lidi 
necháme, časem mohou začít porušovat 
i pravidla závažnější povahy. A naopak, 
pokud nebudeme lhostejní, vytvoříme 
prostředí podporující a oceňující správné 
jednání.

Říká se tomu „síla kontextu“. Jaký kon-
text bude cítit v naší obci, to je v rukou 
nás - jejích obyvatel.

Jana Skládanková 

Koberec kvality BIO
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ROK 2014:
8. 3. první výcvik na novém „cvičáku“. 

Pěkný, prostorný cvičák, bez překážek pro 
výcvik, bez zázemí pro psovody.

Konec roku 2014 – za pomoci OÚ jsme 
získali malý srub z Polanky, který byl určen 
k likvidaci, část oplocení, byly vybudovány 
dřevěné schody na cvičák a za pomoci 
členů, příznivců a klubu Airedale terrierů 
(AT) byly vybudovány překážky pro skok 
vysoký, šplh, kladina a zástěny na obranu. 
Pro psovody byla vybudována zastřeše-
ná pergola vybavená plastovým stolem 
a židlemi. Srub a částečně i pergola byly 
vydlážděny. Výcvik probíhal ve dvou dnech 
- středa a sobota. Přicházeli noví členové, 
majitelé psů měli možnost vykonat se svým 
psem zkoušky různých druhů (Národní 
zkušební řád, Mezinárodní zkušební řád) 
a stupňů – od základních, až po zkoušky 
stupňů vyšších. Ve spolupráci s AT klubem, 
jsme pořádali 3. Mistrovství republiky AT. 
V létě LVT (letní výcvikový tábor) ukončený 
zkouškami dle MZŘ.

V měsíci září – prodloužený výcvikový 
víkend. Náš kynologický klub uspořádal 

v průběhu roku 2014 dvoje zkoušky – léto, 
podzim.

ROK 2015:
Výcvik – probíhal stejně jako v před-

chozím roce, přišli opět noví členové se 
štěňaty a mladými psy. Výcvik byl rozší-
řen o družstvo štěňat. Toto družstvo má 
samostatný výcvik před výcvikem pokro-
čilých. Opět byly doplněny další překážky, 
připravili jsme také prostor na úvazy psů, 
které jsou potřebné hlavně při nácviku 
obrany. Také v roce 2015 jsme pořádali 
zkoušky z výkonu psů, dle zájmu psovodů 
v dubnu - NZŘ, na LVT – MZŘ, v říjnu opět 
NZŘ. Zkoušky jsou vždy plně obsazeny, 
maximální počet může být 10 psů. Velmi 
často se k nám hlásí i členové z okolních 
organizací, pokud máme ještě volné mís-
to. Někteří členové našeho klubu se také 
zúčastnili 4. Mistrovství republiky AT, 
jako závodníci – Mistrovství republiky AT 
pořádají dvě organizace, které se střídají: 
jeden rok ATK Brno (Jihomoravský kraj), 
další rok ATK Praha (a Středočeský kraj). 

... ani v zimě 
NEZAHÁLÍME

Zimní období je v oddílu SK RADIOSPORT 
ve znamení fyzické přípravy pro nadcházející 
sezónu. Od listopadu do konce března probí-
hají tréninky oddílu v tělocvičně budovy ZŠ. 
Úterní tréninky jsou pro menší děti, středeční 
pak pro starší dorost, juniory a dospělé. Mimo 
tělocvičnu se domlouváme ve skupinkách na 
společných výbězích během týdne.

Reprezentanti z našeho oddílu absolvovali 
zimní běžkařské soustředění na konci ledna 
u Nového Města na Moravě. Ti nejlepší najez-
dili a naběhali za devět dní přes 200 kilome-
trů. Tréninkové úsilí zúročíme na vrcholných 
akcích roku, kterými budou letos mistrovství 
Evropy žáků a dorostu v norském Oslu začát-
kem července a v září mistrovství světa pro 
dospělé v bulharské Albeně na pobřeží Čer-
ného moře. V minulém roce reprezentovalo 
náš oddíl na mistrovstvích Evropy celkem 
15 závodníků, pro letošní sezónu se budeme 
snažit toto číslo udržet nebo i zvýšit.

Přes zimní období jezdíme za mapovou 
přípravou na závody sprintů v orientačním 
běhu v Brně a okolí. Zúčastnili jsme se také 
Vánočního běhu Rudolfa Těsnohlídka, kde 
jsme obsadili druhé a třetí místo v mužích 
a první místo v ženách. Oddíl se představil 
i na slavnostním rozsvěcení bílovického 
vánočního stromu, kde byli za své výsledky 
v uplynulé sezóně odměněni nejlepší zá-
vodníci oddílu.

V letošním roce náš oddíl bude pořádat 
Mistrovství ČR v ROB nočním a na dlouhé 
trati (Řásná, 9. – 10. dubna) a Mistrovství ČR 
na krátké trati (Brno/Bílovice, 7. – 8. května).

Mimo tyto celorepublikové závody pořá-
dáme řadu místních a krajských soutěží. 
První je již 12. března u Brněnské přehrady. 
Zveme vás také na čtvrtý ročník orientačního 
závodu Bílovický koláč (www.kolac.wz.cz), 
který náš oddíl pořádá pro širokou veřejnost 
a každoročně se pyšní hojnou účastí závod-
níků z Brna a širokého okolí.

Od začátku dubna se pravidelné tré-
ninky přesunou z tělocvičny do lesů okolo 
Bílovic. Neváhejte a přijďte si tento sport 
také vyzkoušet. Další závody a informace 
naleznete na oddílových stránkách www.
skradiosport.cz.

Jakub Šrom 
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placená inzerce

Čtenářský kroužek
Spousta čtenářů nemá tu možnost si o přečtených knihách 

s někým popovídat a sdělit svůj názor na právě přečtenou 
knihu. Pro takové čtenáře vznikl v obecní knihovně čtenář-
ský kroužek, ve kterém si děti ve věku od 7 do 12 let povídají 
o knihách a vyměňují si své názory.

Členové kroužku se setkávají vždy v pátek v 15:00 v Obecní 
knihovně Bílovic nad Svitavou. Všichni členové by byli moc 
rádi, kdyby se k nim připojil i další nadšený čtenář.

Ester Tomanová 

www.zverimix.euDOVOZ PO–PÁ
PO 18. HOD.

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 500 Kč
ROZVOZ ZDARMA*

KRMIVA
a CHOVATELSKÉ POTŘEBY

* platí pouze pro zákazníky z Bílovic nad Svitavou

Karel Hynšt
jsem tu pro Vás

 0         
karel.hynst@re-max.cz

www.karelhynst.cz

Realitní makléř?

V roce 2016 bude pořádat 5. Mistrovství republiky opět ATK Brno. 
Na této akci se z velké části podílí i náš KK Svitava - zajišťujeme 
termíny na stopy, rozhodčí, figuranty a další. ATK zajišťuje orga-
nizaci závodů, reklamu, administrativu, ceny pro vítěze atd. Také 
v oblasti budování jsme pokročili o další krůček. Z pergoly, která 
je obložena zevně i zevnitř, máme klubovnu, která již má i vnitřní 
vybavení, psovody často využívané. Celá klubovna, včetně předza-
hrádky je již vydlážděna, je zde i ohniště. Klubovna i předzahrádka 
se osvědčily při našem Příměstském táboře, který náš klub pro 
děti pořádal v srpnu 2015. Zúčastnilo se 12 dětí, některé se svými 
pejsky. Tábor splnil svůj účel, děti se spřátelily, vytvořily skupinu 
dětí, které si velmi dobře rozuměly, byly v pěkné a čisté přírodě.

Toto je částečná rekapitulace našeho dvouletého působení 
v oblasti kynologie v Bílovicích n/Svit. Dovolte, abych touto cestou 
poděkovala všem, kteří se na této činnosti podíleli, zvláště zastupi-
telstvu obce, obecnímu úřadu, výboru oddílu kopané a všem, kteří 
věřili, že vznikne další kvalitní výcvikový prostor pro naše pejsky, 
kterých je v Bílovicích hodně.

Každý z majitelů pejska má možnost se přijít za námi podívat 
a zkusit si třeba s pejskem i zacvičit.

předsedkyně a výcvikářka  
KK Svitava Marie Lázníčková 




