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Vážení spoluobčané,
A je to tady… první zmínky řešení stře-

du naší obce projednávalo zastupitelstvo 
v osmdesátých letech, vize však nebyla 
uskutečněna. Troufám si tvrdit, že se střed 
obce povedl, architektonicky se včlenil do 
stávající zástavby a musím konstatovat, 
že mám z toho opravdu upřímnou radost. 
Bílovice získaly pěkné reprezentativní 
náměstí, nový bezbariérový úřad, moderní 
poštu, krásnou prosklenou knihovnu, nad-
časovou obřadní síň, zázemí sálu kultur-
ního domu, park i parkoviště.

Před rokem, v dubnu 2015, jsme pokle-
pávali na základní kámen a byla započata 
stavba nového středu obce. Šibeniční ter-
mín postavit budovu obecního úřadu a pošty 
do prosince 2015 se podařilo dodržet a od 
ledna 2016 jsme otevřeli v novém. Stavba 
středu obce se povedla a bude sloužit 
dlouhé roky bílovickým občanům. Ano, přálo 
nám i počasí, ale také jsme měli kvalitní 
stavební firmu a výborný technický dozor.

Stavbu celého středu obce z pohledu 
architektonicko-urbanistického řešení 
může každý občan posoudit sám. Na pů-
vodní vizualizaci představené na veřejném 
projednávání, ke které se vyjadřovali 
a rozhodovali zastupitelé i občané Bílovic 
nad Svitavou, jsme nic neměnili. Vznikaly 
jen drobné úpravy, které se ale na každé 
stavbě běžně řeší.

První akcí, která se na novém náměstí 
objeví, jsou Mladé hody v sobotu 25. 6. 
2016. Doufám, že vše proběhne v pořádku 
a první test nenaruší nepředvídatelná situ-
ace a ukáže náměstí v plné kráse.

Je třeba představit vodní prvek našeho 
náměstí. Není napojen na studnu, nebo 
vodovodní řád, kde protéká voda, ale je to 
systém cirkulace oběhu vody s podzemní 
nádrží a filtry, které si kontroluje elekt-
ronika. Věřím, že v letních měsících nám 
zpříjemní krásné posezení.

Rád bych Vás, všechny obyvatele Bílovic 
nad Svitavou, srdečně pozval na slavnostní 
otevření celého areálu, které se uskuteční 
3. 9. 2016 od 15:00 hod. Zpřístupněna 

bude již i budova knihovny, kterou během 
letních měsíců čeká nastěhování celého 
knižního fondu. Nenechte si ujít připravo-
vanou akci, která se již nebude opakovat.

Jak jste jistě zaznamenali, probíhají 
stavební práce na budově mateřské školy, 
které mají být ukončeny koncem srpna 
2016. Chtěl bych připomenout, že se 
jedná o vybudování další třídy pro 27 dětí, 
zateplení budovy, výměnu oken, kotlů a so-
ciálních zařízení, včetně sprch pro učitelky 
mateřské školky.

Slavnostní otevření mateřské školky 
jsme zkoordinovali s datem otevření středu 
obce na 3. 9. 2016 v 9:00 hod. Všichni jste 
srdečně zváni. Po slavnostním otevření, 
proběhne den otevřených dveří, abyste 
mohli vidět výsledky naší práce.

Zároveň v tento den (3. 9. 2016) bude 
otevřena i základní škola, kde budete mít 
možnost si prohlédnout přestavěné pro-
story bývalého obecního úřadu na pěkné 
třídy pro naše děti.

Věřím, že si v sobotu 3. 9. 2016 uděláte 
čas, a strávíme tak společně krásný a za-
jímavý den.

Závěrem pár informací o dalším budování 
v naší obci. Podařilo se získat dotaci na 
opravu dveří hasičské zbrojnice. Byli jsme 
i úspěšnými žadateli o dotaci na nový eko- 
dvůr. Začneme budovat přechodový sema-
for pod kostelem, připravujeme vybudování 
zálivu a přechodu autobusové zastávky Ci-
helna a Obřanská a chystáme studii, včetně 
projektu, na novou lávku přes řeku Svitavu.

Přeji všem krásné a pohodové léto plné 
odpočinku a pohody. Těším se na Vás 3. 9. 
2016, že společně slavnostně otevřeme 
náš nový střed obce a věřím, že využijete 
i možnost dne otevřených dveří v mateř-
ské škole či základní škole.

Miroslav Boháček 

Milí sousedé, Bílovčáci. Tak jsme se konečně 
dočkali a máme nový střed obce! Po dlouhých… 
letech příprav, neutěšeného stavu, bourání a no-
vého stavění. Tak schválně. Jak dlouho Bílovice 
čekaly na nový střed obce? Tipnete si? Dva roky? 
Nebo šest (od poslední větší změny vedení obce)? 
Nebo snad 27 (od pádu komunismu)? Nebo že by 
ještě déle? No hlavní je, že už je více méně hotovo 
a můžeme se těšit zase na něco nového.

Dobře v redakci víme, že nový střed obce byl 
již probírán opravdu hodněkrát. A těch článků, co 
vyšlo v minulých číslech…! A přece, když jsme 
se dozvěděli o slavnostním otevření Těsnohlíd-
kova náměstí, nešlo zvolit jinak… Těsnohlídkova 
náměstí! Taky vám to podsouvá tu myšlenku? 
Vysvětlovali jste už někdy někomu, kde bydlíte? 
„No v Bílovicích… na sever od Brna…“ vždycky, 
ale opravdu vždycky potom přicházela otázka 
typu: „Jo ty myslíš tu vesnici, kde…“ Takže pozor 
vážení! Již nikdy více takové hloupé řeči! Máme 
náměstí, a to nejde najít na vesnici. Ta má náves… 

Co se v tomto čísle tedy dočtete nového? Na-
příklad něco o trnité cestě k tomuto stavu středu 
obce, rozhovory s pamětníky, kterak to vypadalo 
předtím a jak se žilo v domech, které předcházely 
novému obecnímu úřadu, nebo rozhovory s lidmi, 
kteří v nové budově pracují – o tom, jak jsou se 
svými novými pracovišti spokojeni. Mimo to si 
v tomto čísle můžete přečíst i úryvek z dosud 
nikde nepublikovaných vzpomínek Milana Na-
vrátila na svého otce, Rudolfa Těsnohlídka. A to 
si myslím, že není jen tak nějaký článeček, ale 
přímo publikační sólokapr. Nebo alespoň malý 
hejnokapříček…

Doufám tedy, že i toto číslo nejenom vám, ale 
i příštím generacím přinese spoustu zajímavých 
informací, o kterých byste se bez nás, redakční 
rady, třeba vůbec nedozvěděli.

A jelikož je toto číslo číslem červnovým, přeji 
vám za všechny, kteří se podílejí na přípravě 
zpravodaje, překrásné prázdniny, teplé léto s ide-
álním poměrem sluníčka a příjemných přeháněk,  
hlavně ať se po prázdninách zase všichni ve 
zdraví potkáme na ulicích naší milované obce.

Jan Horáček, šéfredaktor
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 08. 03. 2016

Rada obce schválila
• nového nájemce malometrážního 

bytu č. 108 o velikosti 1 + kk v DPS
• kupní smlouvu č. 2/2016 KS o pro-

deji  pozemku p.č. 1197/10 o výměře 
15 m2, na ulici Macharova

• změnu účelu využití stavby na po-
zemku p.č. st. 1960, k.ú. Bílovice 
n.S. na rodinný dům v souladu 
s územním plánem

• záměr stavby „Rodinný dům v Bílo-
vicích nad Svitavou – stavební úpra-
vy a půdní vestavba“ Kozlíkova 431

• projednala žádost A.P. bytem Ta-
ranzova č. 393, č.j. 336/2016/
BNS a trvá na rozhodnutí rady 
obce ze dne 23. 2. 2016, usnesení 
č. 4/2016-13

• použití částky ve výši 100 000 Kč 
ze schváleného rozpočtu obce na 
rok 2016, a to: oprava brány u are-
álu stavebnin 50 000 Kč, zůstatek 
bude použit na opravu plotu areálu 
stavebnin

JEDNÁNÍ | 22. 03. 2016
Rada obce schválila

• kupní smlouvu č. 3/2016 KS o pro-
deji  pozemku  p.č. 16/5 o výměře 
24 m2

• Veřejnoprávní smlouvy č. 6-15/ 2016/
VP na příspěvky organizacím dle 
schváleného rozpočtu na rok 2016

• výměnu plynového kotle v bytě č. 1, 
Komenského 139, za nový plynový 
kotel

• výměnu plynového kotle v kotelně 
pro nebytové prostory, Komenského 
139, za nový plynový kotel

• nesouhlasí s výměnou 8 ks střeš-
ních výklopných oken v domě č.p. 
139 na ulici Komenského. Rada 
obce výměnu znovu projedná až 

podle cenové nabídky na výměnu kotlů 
v tomto domě.

• projednala žádost č.j. 401/2016/BNS 
občanů Hradiska o plynofikaci. S ohle-
dem na finanční náročnost akce a ne-
existenci dotačních titulů, které by 
investici obce snížily, obec neplánuje 
plynofikaci v této lokalitě. Obec již 
v minulosti provedla vlastní i dotační 
investici v lokalitě Hradisko (kanalizace, 
vodovod). Možnost připojení na vodovod 
využili všichni majitelé nemovitostí (až 
na jednu) včetně chat. Na kanalizaci je 
v současné době napojeno jen 6 nemo-
vitostí ze 17 připojitelných.

• Smlouvu o spolupořadatelství 14. roč-
níku mezinárodního festivalu outdooro-
vých filmů 2016

• uzavření smlouvy na napojení na pult 
centrální ochrany s firmou SECURITY 
MONIT s.r.o. IČ:60755792 pro ostrahu 
objektů ve středu obce

JEDNÁNÍ | 06. 04. 2016
Rada obce schválila

• Veřejnoprávní smlouvy č. 16 a 17/2016/
VP na příspěvky organizacím dle schvá-
leného rozpočtu na rok 2016

• kupní smlouvu č. 4/2016 KS o prodeji 
pozemku p.č. 654/21 o výměře 23 m2

• cenovou nabídku – Studie stavby ha-
sičské zbrojnice dobrovolných hasičů 
Bílovice nad Svitavou od Projekt MV 
Ing. Milan Vít. Cena celkem 40 000 Kč 

• zvýšení nejvyššího povoleného počtu 
žáků v Základní škole Bílovice n.S. z 520 
na 590 a zvýšení nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve školní družině z 200 na 210

• záměr zrušit ubytovnu v ZŠ: příčky 
vybourat a na volné ploše zřídit malou 
tělocvičnu či posilovnu pro potřeby 
školní výuky

• v souladu s § 102 odst. 2 písm. q) zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní zá-

věrku Základní školy Bílovice nad 
Svitavou

• komisí životního prostředí navrže-
nou úpravu a revitalizací Kaštanky, 
křižovatky Komenského – tunýlek 
a roh ul. Komenského a Žižkova

• vítězného uchazeče zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce, 
na akci „Stavební úpravy hasičské 
zbrojnice“, společnost Komfort a.s.

• vítězného uchazeče zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce na 
akci „Výměna oken a dveří – Zá-
kladní škola Bílovice nad Svitavou“, 
firmu Aleš Vlach

• Smlouvu o dílo na akci „Výstavba 
světelného signalizačního zařízení 
na přechodu pro chodce“ ul. Tráv-
níky -Svatopluka Čecha, společnos-
tí CAMEA spol. s.r.o.

JEDNÁNÍ | 20. 04. 2016
Rada obce schválila

• kupní smlouvu č. 5/2016 KS o pro-
deji pozemku  p.č. 460/72 o výmě-
ře 108 m2

• schvaluje kupní smlouvu č. 6/2016 
KS o prodeji  pozemku  p.č. 654/22 
o výměře 25m2

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 309 a 312 o velikosti 1 + kk  
v DPS

• Nájemní smlouvu č. 2-2016/N na 
pronájem prostor k provozování 
lékárny na adrese Komenského 733 
v Bílovicích n. S. na dobu neurči-
tou. Nájemce: Redant Med s.r.o., 
IČ: 03715451.

• předložený záměr připojení DPS 
k levnému vysokorychlostnímu 
internetu pro domácnosti, posky-
tovatel: společnost Libor Vajgl – 
RYWASOFT

JEDNÁNÍ | 04. 05. 2016
Rada obce schválila

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 311 o velikosti 1 + kk v DPS

• vítězného uchazeče společnost 
Enuma Elis s.r.o na zakázku 
„Dětské workoutové hřiště, Bílo-
vice nad Svitavou, Trávníky, p.č. 
286/2“

• doporučení zastupitelstvu obce 
zrušit věcné břemeno k pozemkům 
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p.č. st. 339, p.č. 719/27, k.ú. Bílovice 
nad Svitavou

• žádosti o provedení změn v rejstříku 
škol Mateřská škola Bílovice n. S. 
Změna se týká: Navýšení kapacity 
ze 137 na 164 dětí a navýšení ka-
pacity školní jídelny ze 140 na 147 
strávníků. Obě změny s účinností 
od 1. 9. 2016.

• doporučení zastupitelstvu obce na 
zrušení předkupního práva na po-
zemek p.č. 23/1

• Darovací smlouvu na akci „Bílovická 
křižovatka“, dárce KOMFORT, a.s., 
finanční částka ve výši 50 000 Kč

• Darovací smlouvu na akci „Bílovická 
křižovatka“, dárce AutoCont CZ a.s., 
finanční částka ve výši 80 000 Kč

VÝPISY Z USNESENÍ
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• objednávku 24 ks židlí, od dodavatele 
TON a.s., Bystřice pod Hostýnem

JEDNÁNÍ | 18. 05. 2016
Rada obce schválila

• sjednání smlouvy o dílo: Zpracování 
plánu odpadového hospodářství obce 
a s tím souvisejících úkonů se společ-
ností ECCO Management, s.r.o.

• smlouvu o dílo 9/2016/D na zpracování 
žádosti o dotaci na akci – z dotačního 
titulu Státního fondu dopravní infra-
struktury – Bezpečnost dopravy, na 
projekt s pracovním názvem „Zvýšení 
bezpečnosti v obci Bílovice nad Svita-
vou“, zhotovitel RENARDS dotační, s.r.o.

• přijetí dotace ve výši 80 000 Kč z roz-
počtu Jihomoravského kraje v rámci 

„Dotačního programu JMK na požár-
ní techniku a věcné prostředky k ře-
šení mimořádných událostí JSDHO 
JMK 2013-2016“

• zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa na místní komunikaci S. K.
Neumanna, před rodinným domem 
č.p. 604

• kupní smlouvu č.7/2016 KS o prode-
ji  pozemku  p.č. 654/20 o výměře 
22 m2

• zastavovací studii lokality RI „Borešo-
vá“. Rada nemá námitky k předložené 
zastavovací studii, trvá na dodržení 
velikosti zastavovacích ploch a vzdá-
lenosti od hranic pozemků za dodrže-
ní zákonných podmínek bez výjimek.

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 schválilo prodej oddělených částí 
pozemku p.č. 654/7 nově nazvané jako 
p.č. 654/20 o výměře 22 m2, celková 
kupní cena 11 000 Kč , dále prodej oddě-
lených částí pozemku p.č. 654/7, nově 
nazvané jako p.č. 654/21 o výměře 23 m2, 
celková kupní cena 11 500 Kč, dále prodej 
oddělených částí pozemku p.č. 654/7, 
nově nazvané jako p.č. 654/22 o výměře 
25 m2, celková kupní cena 12 500 Kč, 
prodej pozemku p.č. 261/25 o celkové 
výměře 28 m2 na ulici Jiráskova. Kupní 
cena 500 Kč za 1 m², celková kupní cena 
14 000 Kč. Prodej pozemku p.č. 460/72 
o celkové výměře 108 m2. Kupní cena 

je 500 Kč/ m², celková kupní cena činí 
54 000 Kč.

ZO schválilo směnu pozemku p.č. 
261/26 o celkové výměře 32 m2 za část 
pozemku 32 m2 p.č. 239/7 o celkové výmě-
ře 181 m2 a koupě zbylé části pozemku 149 
m2 p.č. 239/7, dále směnu celého pozemku 
p.č. 261/26, orná půda o celkové výměře 
32 m2 , na ulici Jiráskova, za část pozemku 
32 m2 p.č. 239/7, druh pozemku – ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komuni-
kace, na ulici Jiráskova o celkové výměře 
181 m2 a koupě zbylé části pozemku 149 m2 
p.č. 239/7, druh pozemku – ostatní plocha, 
způsob využití – ostatní komunikace. Kupní 
cena je 350 Kč/m2, celková kupní cena činí 
52 150 Kč.

ZO schválilo smlouvu o výpůjčce mezi 
„Smluvními stranami“ Obcí Bílovice nad 
Svitavou, Tělocvičnou jednotou Sokol 
Bílovice nad Svitavou. Předmět výpůjčky: 
Obec přenechává Tělocvičné jednotě Sokol 
Bílovice nad Svitavou do dočasného bez-
platného užívání za účelem provozování 
tělovýchovné a sportovní činnosti, oplo-

cenou část pozemků: p.č. 16/1, jiná plocha 
o výměře 1 782 m2, p.č. 16/3, sportoviště 
a rekreační plocha o výměře 5 622 m2, 
p.č. 16/4, jiná plocha o výměře 1 111 m2, 
p.č. 18/2, zahrada o výměře 353 m2, p.č. 
18/3 jiná plocha o celkové výměře 256 m2; 
p.č. 17/4 jiná plocha o  celkové výměře 
1 385 m2; p.č. 55/4 lesní pozemek o celko-
vé výměře 84 m2 ; p.č. st. 1282 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 198 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ 
na budově bez čp /č.ev. jiná stavba – způ-
sob využití – jiná stavba stojící na pozemku 
p.č. st. 1282.

ZO schválilo Smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní, budoucí prodávající: Spolek 
vlastníků pozemků v lokalitě BR12, Bílovice 
nad Svitavou, budoucí kupující: Obec Bí-
lovice nad Svitavou. Budoucí prodávající 
budou spoluvlastníky vodních děl - SO 02.1 
dešťová kanalizace a vsakování, SO 02.2 
splašková kanalizace pro veřejnou potřebu 
a SO 03.2 přeložka vodovodu pro veřejnou 
potřebu v rámci stavby nazvané „Technic-
ká infrastruktura pro lokalitu BR12, Bílovice 
nad Svitavou“, které jsou předmětem 
budoucí koupě dle této smlouvy. Cena 
budoucího předmětu koupě: 500 Kč.

ZO vzalo na vědomí informaci o žádos-
tech změny územního plánu.

ZO schválilo účelovou neinvestiční do-
taci ze schváleného rozpočtu obce na rok 
2016 ve výši 150 000 Kč a k tomu vázanou 
Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016/VP na 

jednání Zastupitelstva Obce  
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 17. 3. 2016, ZÁPIS Č. 8/2014-2018



ZASEDÁNÍ 17. 3. 2016 SE 
ODEHRÁLO V REKON- 
STRUOVANÉM SÁLE  
OBECNÍ HOSPODY.

Sekce, kde se projednávaly majetkové 
převody, byla vhodně proložená promí-
táním mapek nebo leteckých snímků 
příslušných míst v obci s komentářem 
místostarosty.

V jednání o pozemcích na ulici Ji-
ráskova se objevila dosud snad nikdy 
nenastalá konfrontace dvou zájemců 
o tentýž pozemek nabízený obcí k od-
prodeji, z nichž jeden nabízel několika-

násobně vyšší cenu za m2. Zastupitelé se 
rozhodli pro zachování logické linie pozem-
ků. (Bližší podrobnosti shlédnete v 19. až 
31. minutě první části vysílání záznamu ze 
zasedání – archiv Bílovické TV.)

Důvodem smlouvy se Sokolem o dlouho-
dobé výpůjčce pozemků vlastněných obcí, 
které se nacházejí v oplocené části kolem 
fotbalového hřiště, je splnění podmínek pro 
získání grantu nebo dotace na podporu 
údržby nebo úprav hřiště.

Proběhla inventarizace majetku obce.
V bodu Různé zazněl dotaz občana, jak 

se řeší bezpečnostní situace v obci. Zdá 

se mu, že kriminální činnost v poslední 
době narostla. Odpověděl místostarosta 
popisem, jak se podpoří bezpečnost 
kamerovým systémem.

Jiný občan vznesl žádost pro oblast 
Hradiska a Palackého na opravu děr 
v komunikaci. Tentýž občan ve svém vy-
stoupení projevil uznání práci obecních 
zastupitelů a pracovníků obce. Pochválil 
je za odvahu a výdrž ve věcech, které 
v poslední době dělají. Místostarosta 
odpověděl k dotazu, že výtluky budou 
zapraveny obvyklou metodou, dále 
poděkoval za uznání a využil příleži-
tosti k poděkování také zaměstnancům 
obecního úřadu za snášení několikeré-
ho stěhování a dalších nepříjemností 
spojených s budováním nového středu 
obce. Požádal též občany o trpělivost 
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poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce pro Římskokatolickou 
farnost Bílovice nad Svitavou. Dotace je 
poskytována na projektovou dokumentaci 
generální opravy střechy kostela sv. Cy-
rila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. 
Projekt bude ukončen do 15. 12. 2016. Dále 
schválilo účelovou neinvestiční dotaci ze 
schváleného rozpočtu obce na rok 2016 
ve výši 50 000 Kč a k tomu vázanou 
Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2016/VP na 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce pro Junák – český skaut. 
Dotace je poskytována na zajištění pro-
vozu klubovny, na činnost 1. Bílovického 
skautského oddílu a pořízení malotraktoru 
k sekání vlastní louky – tábořiště u České 
Třebové. Projekt bude ukončen do 15. 12. 
2016. ZO schválilo účelovou neinvestiční 
dotaci ze schváleného rozpočtu obce na 
rok 2016 ve výši 95 000 Kč a k tomu váza-
nou Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016/VP 
na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce pro spolek Žirafa Bílovice, 
z.s. Dotace je poskytována na provoz – 
nájem prostor, částečná úhrada energií 
spolku. Projekt bude ukončen do 15. 12. 
2016. ZO schválilo účelovou neinvestiční 
dotaci ze schváleného rozpočtu obce na 
rok 2016 ve výši 80 000 Kč a k tomu váza-
nou Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2016/VP 
na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce pro pobočný spolek Tělo-

cvičné jednoty Sokol Bílovice nad Svitavou, 
na podporu sportovního a společenského 
vyžití dětí a občanů obce, a to ve výši: 
Atletika 10 000 Kč, Gymnastika 5 000 Kč, 
Kopaná 15 000 Kč, Všestrannost (hody) 
15 000 Kč, Provozní náklady 35 000 Kč. 
Projekt bude ukončen do 15. 12. 2016. Dále 
schválilo účelovou neinvestiční dotaci ze 
schváleného rozpočtu obce na rok 2016 
ve výši 82 000 Kč a k tomu vázanou 
Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2016/VP na 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce pro středisko volného 
času Brno, Lužánky, příspěvková orga-
nizace Bílovice nad Svitavou na opravu 
podlahy v Klubovně 12 000 Kč, pomůcky 
a materiál kroužků, přívesnických táborů 
a nocí na téma 45 000 Kč, zajištění hostů 
pro diskuze Filmového festivalu Jeden 
svět a na pořízení dataprojektoru 25 000 
Kč. Projekt bude ukončen do 15. 12. 2016. 

Starosta v sekci Různé dále informo-
val občany, že 9. 4. 2016 proběhne v naší 
obci úklid a vyzval všechny ke spolupráci. 
Dne 14. 5. 2016 Obec Bílovice nad Svita-
vou společně s místní organizací KDU-ČSL 
oslaví Den matek. Dne 28. 5. 2016 proběh-
ne akce Den dětí. Jako každoročně, připra-
vujeme letos již čtvrtý ročník multižánro-
vého open festivalu „Bílovická křižovatka“, 
který se koná 4. 6. 2016 od 14:00 hod., 
tradičně na hřišti za sokolovnou. Kdo tento 
rok vystoupí a jak bude festival probíhat, 

to se dočtete na webových stránkách obce 
či festivalu – www.bilovickakrizovatka.cz. 
Starosta podal další informace pro občany: 
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. Převod bytů bude odsouhlasen na 
červnovém zastupitelstvu obce. Rekon-
strukce MŠ probíhá, práce budou ukončeny 
v srpnu 2016. Vzhledem k tomu, že akce 
probíhá za provozu mateřské školky, po-
prosil starosta rodiče o pochopení. Vyzval 
všechny, aby věnovali zvýšenou pozornost 
bezpečnosti dětí i své a nevstupovali do 
prostoru stavby. Aby bylo možné stavbu 
dokončit v plánovaném termínu, bude 
školní rok 2015/2016 zakončen již v pátek 
24. 6. 2016. Od pondělí 27. 6. do čtvrtka 
30. 6. 2016 bude jen omezený provoz a od 
1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 bude mateřská 
školka zcela uzavřena. Omezený provoz, 
pro děti především zaměstnaných rodičů, 
bude pokračovat od 1. 7. do 15. 7. 2016 
v budově základní školy.

V letošním roce nelze opomenout 
71. výročí osvobození Bílovic nad Svitavou. 
Vzpomínkou na padlé, položením věnců, 
v předvečer tohoto dne, 29. 4. 2016 na 
místním hřbitově uctíme památný den.

Bankomat bude v provozu až od 1. 7. 
2016 z důvodů nezkolaudování prostor.

Vendula Bartáková 

STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ ZO,
aneb Co v zápise nebylo



a toleranci k problémům vyvolaným 
stavbou (například problémy se zapar-
kováním při vyřizování záležitostí na 
obecním úřadu nebo na poště).

Následoval dotaz občanky, jestli se 
obec nějak snaží zasáhnout do rozho-
dování o přesunu brněnského hlavního 

nádraží. Starosta odpověděl, že Brno se 
s okolními obcemi „nebaví“, na zaslané 
podněty nereaguje.

Poslední byla připomínka, že finanční 
podporu by si zasloužili i dobrovolníci pra-
cující v Sokole, že by se tím dalo podpořit 
také lepší využití prostor sokolovny a větší 

účast dětí a mládeže na sportovních 
aktivitách. Místostarosta podotkl, že je 
napřed potřeba, aby Sokol o konkrétní 
podporu na tyto účely požádal.

Podle záznamu zasedání  
zveřejněného na webu zapsala 

Jana Skládanková 

Čas utíká jako voda a už tu máme zase 
konec školního roku. Paní učitelky v jed-
notlivých třídách připravovaly pro děti 
zajímavé aktivity podle myšlenek projektu 
Zdravá mateřská škola.

Pobyt v mateřské škole (dále MŠ) by měl 
být pro ně pohodou. Naší snahou proto je, 
aby se stala místem příjemných zážitků, 
nových poznatků, her a kamarádství – MŠ, 
do které se děti těší. O některých činnos-
tech se více zmíním.

16. – 17. 9. 2015 děti navštívily v Brně 
– Soběšicích středisko Lipky, kde se ve 
výukovém programu environmentální vý-
chovy dozvěděly zajímavosti o životě drob-
ných živočichů. Byla připravena témata 
Mravencovo desatero, Návštěva ve včelím 
úlu, Dřevěný svět. V krásné přírodě plnily 
různé úkoly a poznávaly život u jezírka, 
v lese, na louce…

V říjnu pro některé předškoláky a je-
jich rodiče začala společná příprava na 
základní školu v Edukativně – stimulačních 
skupinkách, které vedly naše paní učitelky. 
Celkem bylo připraveno osm lekcí v MŠ.

16. 10. v prostorách MŠ paní lektorky 
seznámily kluky a holky s pravidly první po-
moci. Povídali si o nebezpečích, případných 
úrazech, jejich ošetření. Plnili drobné úkoly 
a na obrázcích si ukazovali správná řešení. 
Jako odměnu si odnesli nové vědomosti, 
dovednosti a reflexní pásky na oblečení.

19. 10. jsme navštívili brněnské divadlo 
Radost a viděli pohádkovou komedii Baba 
Jaga, aneb Petruška a Ivánek. Vystupovali 
herci, loutky s moderními kulisami a vyu-
žívali 3D efekt.

23. 11. v budově MŠ děti viděly předsta-
vení divadla Úsměv. Pohádka se jmenovala 
Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka.

Mikulášská nadílka pro chlapce 
a děvčata se letos konala za spolupráce 
rodičů. Ve všech třídách dostaly sladkou 
nadílku od Mikuláše, čerta a andílka.

8. 12. jsme zorganizovali Vánoční dílnu 
spojenou se Dnem otevřených dveří. Děti 
za pomoci svých rodinných příslušníků 
si vyráběly ozdoby, přáníčka, andílky, 
dárečky…

6. 1. 2016 divadlo Domino zahrálo 
v MŠ pohádku Kocour Modroočko. Na 
závěr si kluci a holky vyrobili kočičku 
z papíru.

14. 1. předškoláci navštívili místní zá-
kladní školu. Zajímalo je, jak se prvňáčci učí 
číst, psát… Vyzkoušeli si, jaké je to sedět 
v lavici, poslouchat paní učitelku a nakonec 
splnit daný úkol.

17. 2. MŠ navštívily dvě studentky 
zubního lékařství a v rámci programu 
Zubní prevence seznámily všechny děti 
se správnou péčí o zoubky. Jak si je 
čistit, vysvětlily pojem zubní kaz a jak mu 
předcházet. Jak se stravovat. Správnou 
techniku čistění zoubků si děti prakticky 
vyzkoušely s vlastními kartáčky.

24. 2. jsme opět zajeli do oblíbeného 
brněnského divadla Radost na představení 
Sněhurka a sedm trpaslíků.

15. 3. jsme zorganizovali dopolední 
vyjížďku do Brna – Modřic, kde je rodinné 
zábavné centrum Wikyland. Děti se zde vy-
řádily na mnoha různých zajímavých atrak-
cích. Nechyběla lezecká stěna, trampolíny, 
kolotoče, skluzavky, tobogány, tříkolky, 
a dokonce si zatancovaly na opravdické 
diskotéce. Všem se to moc líbilo!

29. 3. na hřiště bílovických fotbalistů 
jsme pozvali Společnost na ochranu 
dravých ptáků – Zayferus. Sokolníci nám 

nejprve všechny dravce představili (bylo 
jich více než 30). Děti se mohly kochat 
lety dravých ptáků na pohyblivé makety 
zvířat a během letových ukázek probíhalo 
i zkoušení malých diváků o ceny.

Jarní besídka pro rodiče – děti 
v jednotlivých třídách předvedly svým 
nejbližším z rodiny, co se během celého 
školního roku v mateřince naučily.

26. 5. – dopolední oslava Dne dětí 
v rodinném zábavném centru Wikyland 
v Brně – Modřicích (na přání dětí).

8. 6. – dopolední výlet do Zoo v Ho-
doníně.

Na závěr školního roku jsme 
připravili pro předškoláky rozloučení 
v jednotlivých třídách, které vyvrcholí 
přespáním nejstarších chlapců a děvčat 
přes noc v MŠ.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům 
krásné prázdniny plné sluníčka, společných 
zážitků a doufáme, že se v září ti mladší 
budou těšit do naší školičky a předško-
lákům přejeme radostné vykročení do 
základní školy a dobré kamarády.

Za mateřskou školu  
Zdeňka Vymazalová  
a Jiřina Šubrtová 

Jak jsme dětem zpestřili pobyt

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

Hledám byt v Bílovicích nebo oko-
lí. Dobrý spoj do Brna výhodnou.  
T: 722 012 297

Koupím udržovaný dům v této oblasti, 
může být i k rekr. Děkuji 
T: 774 340 338

řádková inzerce

VÝZVA
Další číslo Bílovického zpravodaje bude 

mít jako hlavní téma BÍLOVICE PRO 
DĚTI. Konkrétně se budeme věnovat 
dětem, dětským hřištím, spolkům a or-
ganizacím pro děti a vůbec všem věcem 
okolo dětí v Bílovicích nad Svitavou, co 
nás napadnou. Proč je dětství v Bílovicích 
lepší než v Brně nebo okolních obcích, 
jak se změnilo za posledních padesát sto 
let a proč bude lepší i za dalších padesát. 
Prosíme všechny čtenáře, kteří by měli 
nějaký příspěvek nebo návrh na rozhovor, 
medailonek atp., aby se ozvali redakční 
radě na e-mailovou adresu zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo osobně 
někomu z redakční rady.

red 

Den otevřených dveří a slavnostní 
otevření rekonstruované školky 3. 9. 20169.00 hodin

Vážení rodiče a spoluobčané,
obec Bílovice nad Svitavou a za-

městnanci mateřské školy Vás zvou 
na den otevřených dveří a slavnostní 
otevření rekonstruované školky, které 
se bude konat 3. září 2016. Čas bude 
upřesněn, proto sledujte web obce 
a mateřské školy.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ve dnech 10. 3.–11. 3. 2016 rodiče 
s dětmi navštívili naši mateřskou školu 
(dále MŠ) a celkem odevzdali 79 Žádostí 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Byl to větší počet žádostí o umístění 
v MŠ, než jsem mohla nabídnout, a proto 
jsem postupovala při rozdělování dětí po-
dle Kritérií pro přijímání dětí do MŠ v Bí-
lovicích nad Svitavou pro školní rok 2016 
-2017, která byla předem zveřejněna.

V tomto školním roce máme kapacitu 
celkem 137 dětí a z toho 71 předškoláků. 
Několik dětí bylo navrženo na odklad 
školní docházky do základní školy.

Zatím jsem tedy vydala 53 Rozhodnutí 
o přijetí dítěte do MŠ a 26 Rozhodnutí 
o nepřijetí dítěte do MŠ. Pokud zůstane 
menší počet předškoláků s odloženou 
docházkou v MŠ než předpokládám, 
volná místa v MŠ nabídnu dalším dětem 
podle platných kritérií nejpozději do 
konce srpna 2016.

Od ledna 2016  probíhá vestavba 
a přístavba další nové třídy pro 27 dětí 
v budově MŠ na ulici S. K. Neumanna. 
Jakmile bude provedena kolaudace no-
vých prostor (předpokládáme v druhé 
polovině srpna 2016), požádám Krajský 
úřad Jihomoravského kraje o navýšení 
kapacity dětí ze 137 na 164 od 1. 9. 2016. 

Teprve potom na konci srpna 2016 vy-
hlásím rychlý zápis dětí do MŠ. Sledujte 
informace na vývěsce MŠ, na stránkách 
- www. msbilovice.eu.

Rodiče nepřijatých dětí musí znovu po-
dat žádost, ale mohou se dostavit i nové 
děti s rodiči, kteří o umístění v naší MŠ za-
tím neměli zájem. Kritéria pro přijímání dětí 
do MŠ budou stejná jako v březnu 2016. 
Těšíme se na nové holčičky a chlapce.

CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ 
ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
• Znát své jméno a příjmení.
• Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
• Spolupracovat při oblékání a svlékání.
• Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
• Vysmrkat se a používat kapesník.
• Držet lžíci a umět se najíst.
• Při jídle sedět u stolu.
• Umět pít z hrnečku a skleničky.
• Používat toaletu (pleny nejsou pří-

pustné).
• Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se 

do ručníku.
• Ujít kratší vzdálenosti během pobytu 

venku.
Za mateřskou školu  

Jiřina Šubrtová, ředitelka MŠ 

Zápis dětí do MŠ
v Bílovicích nad Svitavou na školní rok 2016-17
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V době vydání tohoto čísla zpravodaje 
se blíží konec školního roku. Rád bych 
napsal, že se jednalo o běžný školní rok, 
ale nebylo tomu tak. 

Začnu investicemi. Škola dostala do 
užívání bývalou budovu obecního úřadu 
s nově zrekonstruovanými třemi třídami 
a několika kabinety. O těchto prázdninách 
se bude konat výměna velké části oken 
v tzv. staré budově i nové budově. Fini-
šuje příprava na přebudování ubytovny 
vedle tělocvičny na posilovnu. To vše by 
nebylo možné bez velmi úzké spolupráce 
s vedením obce, které je k našim prosbám 
a požadavkům vstřícné.

Naše škola se v tomto školním roce za-
pojila do několika projektů, které přinesly 
naší škole dotace. Za bližší zmínku stojí ta 
největší, a to byla tzv. výzva 56, v níž jsme 
využili všech nabízených možností.
1. Deset našich žáků vycestovalo na stu-

dijně poznávací pobyt do Londýna.
2. Pět učitelů anglického jazyka vyrazilo 

na dvoutýdenní studijní pobyt do ang-
lického Worthingu.

3. Tři učitelé byli na tzv. stínování v Ho-
landsku a na Slovensku. Stínování je 
poznávání vzdělávacího systému včetně 
přímé výuky na zahraničních školách.

4. Poslední, ale neméně důležitou součástí 
dotace byly tzv. čtenářské dílny. V rámci 
těchto dílen jsme nakoupili více než 
400 knih a učitelé vypracovali tematické 
plány čtenářských dílen. Žáci si knížky 
čtou o přestávkách, v hodinách a mají 
také možnost si knihy půjčovat domů. 
Hojně této možnosti využívají.

Celkem přinesla tato dotace pro naši 
školu více než 800 000 Kč.

Mezi další úspěšné projekty patří do-
tace na sociálního pedagoga, podpora 
včelařského kroužku a dotace na prevenci 
rizikového chování.

V tomto školním roce jsme měli 22 kme-
nových tříd 1. – 9. ročníků a 455 žáků. 
Je to rekordní stav a předpokládáme, že 
v příštím roce tento počet bude kulminovat, 
v dalších letech postupně klesat.

Bílovická škola měla vždy svého „ves-
nického ducha“ a my se stále snažíme, aby 
si toto přívětivé klima udržela i při takto 
velkém počtu žáků. Jsme přesvědčeni 
o tom, že přátelské klima je základ dobrých 
mezilidských vztahů ve škole. Děláme vše 
pro to, aby naše ZŠ zůstala tou správnou 
vesnickou školou, do které budou žáci 
chodit rádi.

Můj velký dík patří všem učitelům, kteří 
tuto nelehkou a mnohdy nevděčnou práci 
stále dělají s nadšením. Učitelé se snaží 
žákům výuku zpestřit návštěvami různých 
vzdělávacích center, jezdí na školy v příro-
dě, na lyžařský kurz, sportovní kurz a na 
velké množství soutěží. Každým takovým 
výletem učitelé riskují, protože za děti 
mají zodpovědnost. Mimoškolní akce jsou 
mnohdy časově i psychicky náročnější než 
běžná výuka. Přesto se učitelé nebojí a akce 
pořádají.

Naši žáci svými úspěchy skvěle re-
prezentovali nejen školu, ale hlavně naši 
obec. Tradičně sklízel úspěchy soubor 
Bystrouška, mladí fotbalisté a v posledních 
letech dosahují žáci nemalých úspěchů 
také v anglickém jazyce.

Pár zajímavých akcí ze života školy jsme 
se rozhodli čtenářům přiblížit v dalších 
článcích.

Libor Žanda 

Lyžařský 
a snowboardový 
výcvikový kurz 
Dolní Morava
7. – 12. 3. 2016 | ŽÁCI 5. – 9. TŘÍD

Už čtvrtým rokem se rádi vracíme do 
lyžařského areálu na Dolní Moravě, kde 
tradičně končíme zimní lyžařskou sezonu 
a společně strávený týden si pořádně uží-
váme. I letos nám vše vycházelo a stálo 
při nás štěstí.

Teploty byly velmi příjemné, sluníčko 
nás hřálo dva dny, další dny jsme měli 
polojasno, zataženo, ale i s trochou sněhu 
s deštěm. Během celého týdne nás nepo-
tkal žádný vážnější úraz ani nemoc.

Z celkového počtu čtyřicet jedna účast-
níků byli letos překvapivě v přesile lyžaři, 
všichni mírně pokročilí nebo zkušení 
jezdci.

Začátečníci byli tři snowboarďáci, 
a těm patří velká pochvala, byli velmi ši-
kovní a rychle zvládali jízdu na vleku i na 
sjezdovce s ostatními, i přes náročnější 
sněhové podmínky. Po ránu byl sníh tvrdý, 
kolem poledne ideální, odpoledne zase 
příliš měkký. Aktivní jsme ale nebyli pouze 
na sjezdovce.

Po odpoledním odpočinku jsme vyráželi 
v turistické obuvi opět ven. V okolí chaty 
si každý vyzkoušel práci s GPS, týmy pl-
nily úkoly v terénu a všichni hledali ukrytý 
poklad. Pod sjezdovkou jsme rozdělali 
oheň a po západu slunce se trochu ohřáli. 
Večerní program se soutěžemi a hrami 
zajišťovaly jednotlivé týmy. Jeden večer 
nás navštívil člen horské služby a bese-
dovali jsme o pravidlech FIS, nebezpečí 
na horách, zhlédli jsme film o Kralickém 
Sněžníku.

Společný týden utekl příliš rychle, domů 
se nám nechtělo, a to nejen kvůli lyžařským 
zážitkům, ale především díky pohodě, která 
nás po celou dobu provázela, a správné 
partě, kterou tvořili menší, větší i ti největší. 
Poděkování za bezproblémový průběh ce-
lého kurzu patří všem dětem, instruktorům 
(Petra Sojáková, Jana Krešlová, Petra 

Život v naší
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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Glosová, Vít Pecha), zdravotníkovi Radimu 
Kubíkovi, který byl svou pomocí k dispozici 
během celého dne, našemu ochotnému 
a tolerantnímu řidiči Bolku Vaverkovi, ale 
především vedoucí kurzu, Petře Sojákové, 
která měla nejvíc práce s organizací a za-
jištěním celého kurzu.

Petra Glosová 

LIŠÁCKÁ  
NOC 2016

V pátek 15. dubna 2016 se netradičně 
vpodvečer sešlo ve škole kolem sto třiceti 
žáků od pátých do osmých tříd, pro které 
byl připraven bohatý program. Kdo chtěl, 
mohl ve škole přespat do rána.

Nejdříve se žáci rozběhli do mnoha 
zákoutí školy, kde pro ně byly připraveny 
různé dílničky. V kuchyňce se pekly jab-
lečné štrůdly, vůně se linula celou školou. 
V další dílničce vznikaly výtvory z kera-
mické hlíny či drátkované ozdoby zdobené 
korálky. Literární dílnička pojmenovaná 
„Cesta do fantazie“ provedla žáky po celé 
škole, kde hledali odpovědi do své tajenky. 
Na hodině jógy si žáci protáhli těla. V pří-
zemí se hrály deskové hry a vybarvovaly 
mandaly. Na prvním stupni se pro tento 
večer jedna třída změnila v čajovnu. Žáci 
si zde mohli přečíst zajímavé informace 
o vzniku a původu čaje, uvařit čaj z bylinek 
nebo čaj zelený, bílý či ovocný. S hrnkem 
čaje si každý mohl odpočinout na pohovce 
nebo si namalovat při relaxační hudbě za 
vůně vonných tyčinek antistresovou oma-

lovánku. Pro osvěžení všech se míchaly 
zajímavé nealkoholické drinky různé chuti 
z džusů, sirupů a minerálek, ozdobené 
exotickým ovocem a brčkem.

Po dílničkách se žáci navečeřeli a pak 
se sešli ve školní tělocvičně a jídelně. 
Účastníci Lišácké noci se během několika 
minut rozdělili do týmů. Každý tým obdržel 
šifru, která byla skryta v číselném či pís-
menkovém sudoku. Úkolem týmu bylo přijít 
na číselný kód a heslo k otevření trezoru 
v bance. Jednotlivá písmenka a čísla se 
skrývala po celé škole, ale aby je získali, 
soutěžící plnili různé úkoly.

Na chvilku se z naší školy stala banka 
a z našich žáků mafiánské rodiny, které po 
rozluštění šifry vyhledaly mafiána Pedrose, 
aby jim zapůjčil telefon. Po zavolání na 
daný číselný kód, což bylo telefonní číslo, 
nahlásili své vyluštěné heslo. Pokud bylo 
správné, ozval se jim z druhého konce 
telefonu hlas, který prozradil, kde se tre-
zor ukrývá. Všechny mafiánské týmy byly 
úspěšné.

Po této hře se přiblížila doba přípravy 
na spaní a všichni zalezli do připravených 
pelíšků. Ráno jsme společnými silami školu 
uklidili, rozloučili se a rozběhli se domů 
na snídani.

Celá Lišácká noc se zdařila, děkuji všem 
zúčastněným žákům za účast a vytvoření 
příjemné atmosféry. Svým kolegům děkuji 
za pomoc s přípravou a realizací.

Už teď se těším na další ročník.
Petra Sojáková 

Noc 
s Andersenem 
31. 3. - 1. 4. 2016

Březen je měsícem knihy a vyvrchole-
ním celého měsíčního slavení svátku knih 
je Andersenova noc. Šestnáctý ročník 
společné pohádkové Noci s Andersenem 
proběhl v 1 633 řádně registrovaných čte-
cích místech Evropy i zámoří - v Austrálii, 
na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, 
Polsku, v českých krajanských spolcích 
na Ukrajině, v Srbsku i Bulharsku, pořá-
daly ji České školy bez hranic na celém 
světě, v Českém kroužku v Kodani a také 
na velvyslanectví v izraelském Tel-Avivu 
i saúdskoarabském Rijádu. Mezi regist-

rovanými nechyběly Keňa, Nový Zéland, 
USA i Kanada. A zúčastnilo se 95 824 dětí 
a dospělých!

No a tak jsme se letos opět zapojili i my 
z bílovické ZŠ. Myslím, že to opravdu stálo 
za to! Vstupní brána do naší pohádkové 
školy byla otevřena ve čtvrtek 31. 3. 2016 
v 17,30 hod.

Letošní „Andersenka“ v bílovické škole 
byla věnována Karlu IV. - všem jeho strá-
žím, rytířům, krásným paním, fraucimoru, 
kejklířům… Nejdříve jsme si všichni spo-
lečně zazpívali písničku pana Andersena, 
pak následovaly dílničky v jednotlivých 
ročnících, putovalo se do lesa pro poklad, 
hrály se hry, řešily se kvízy, stavěly se 
hrady, promítalo se o Karlu IV. – prostě 
bylo toho hooodně a bylo to moooc fajn.

A pak jsme se rychle zabydleli v našich 
„hradech či podhradí“. Mezitím se jedlo, 
pilo, hodovalo…

Děkuji všem učitelům 1. – 4. tříd za nasa-
zení, chuť a odvahu do toho jít, asistentům 
pedagogů za jejich pomoc, panu Nivnické-
mu za táborák, 201 žákům naší školy, kteří 
se noci zúčastnili, za fajn atmosféru, vedení 
školy za umožnění této akce a především 
Karlu IV. za to, že se před 700 lety narodil.
Velké poděkování patří také naší školní 
kuchyni za báječnou snídani!

Kateřina Kočvárková 



Základní školu v Bílovicích nad Svitavou 
známe asi všichni. Nachází se na ulici Ko-
menského. Znáte ale také názory žáků této 
školy na Bílovice nad Svitavou? 

Rozhodla jsem se proto udělat rozhovory 
s žáky školy. Jestli vás budou zajímat, tak 
budu moc ráda za přečtení.

Jako první jsem si vybrala Magdalénu 
Krpatovou, která žije v Řícmanicích a sem 
chodí jen do školy.

Jaké tu máš oblíbené místo? Mé 
oblíbené místo je u Bílovického splavu, 
vypadá to tam pohádkově.

Co se ti tu líbí? Jsou tu lesy a díky 
tomu i spousta čerstvého vzduchu, taky 
nemohu zapomenout na milé obyvatele.

Všimla sis tu v poslední době 
nějakých změn? Hodně se tu teď staví.

Jsi spokojená se ZŠ? Ano, moc.

Chybí ti tu něco? Ne, nic mi tu 
nechybí, protože už tu vše je, nebo se to 
právě staví.

Jaká věc tě na Bílovicích vážně 
zaujala? Místo, které mě tu nejvíce za-
jímá, je Liduščin památník a samozřejmě 
také cyklostezka.

Přiznej se! Znečišťuješ někdy 
Bílovice? Ano, bohužel někdy mi něco 
spadne a já jsem líná to zvednout. Patří to 
mezi moje největší zlozvyky.

Jak Bílovice vnímáš? Jako poklid-
nou vesnici s příjemnými lidmi.

A jak vnímáš naše novinky? Byla 
jsem nadšená, když jsem zjistila o nové 
knihovně.

Kolik toho o Bílovicích víš? Nic 
moc, protože nejsem odsud.

Jaký je tvůj upřímný názor na 
Bílovice? Moc se mi tu líbí díky skvělým 
kamarádům, kteří tu žijí.

Jako druhou „oběť“ jsem si vyhlídla 
osobu, která nechce být jmenována. 
Chodí do 6. třídy a v Bílovicích nad 
Svitavou žije.

Jak ses v Bílovicích ocitla? Při-
stěhovali jsme se.

Kolikrát za den chodíš ven z do- 
mu? No, to je dobrá otázka, na kterou 
neumím odpovědět přesně, ale zhruba asi 
tak třikrát.

Jaký dům, který se tu nachází, 
navštěvuješ nejradši? Cukrárnu 
(směje se).

 
Hodláš tu žít i nadále? Jasný!!!

Jaký máš názor na ZŠ Bílovice 
nad Svitavou? Je na mne až moc těžká.

Co ti na Bílovicích vadí? Skoro 
nic, teda kromě školy (znovu se směje).

Jako další osoba, která nechce být jme-
nována, se mi nabídla další žačka z 6. třídy.

Jak dlouho už žiješ v Bílovicích? 
Ani ne rok.

Co si myslíš o krajině v Bílovi-
cích? Je znečištěná. Dost mi to vadí, když 
jdu ven a jako jediná sbírám odpadky, které 
vidím po cestě.

Jaké je tvé oblíbené místo v Bí-
lovicích? To bohužel nikde tady není, 
ale je tu spousta míst, které navštěvujeme 
s kamarádkami velice rády.

Myslím si, že jste se teď každý dozvěděl 
něco o naší vesnici a donutilo vás to o Bí-
lovicích nad Svitavou přemýšlet ne jen jako 
o místě, kde žijete, ale také jako o místě, 
kde žije více lidí a každý z nich má svůj 
příběh, který se tu odehrává.

Ester Tomanová, žákyně 6. třídy 

Jak to vidí žáci ZŠ

Dříve klidné 
údolí Melatín

Když jsme před mnoha lety stavěli náš 
dům v krásném a klidném údolí Mela-
tín (protéká tam stejnojmenný potok), 
byla naše chlouba posadit se na terasu 
a zaposlouchat se do klidu tohoto údolí. 
V dnešní době (posledních 1-2 letech) 
se ale situace velmi změnila. Návštěvy, 
které jsme dříve rádi hostili na naší terase, 
chtějí být nyní raději uvnitř domu, neboť 
na terase bývá velmi hlučno. Na protější 
stranu údolí se bohužel před pár lety při-
stěhovali na ulici Kozlíkovu noví občané. 

Tito spoluobčané začali chovat různé druhy 
hospodářských zvířat včetně cizokrajných 
vřískajících ptáků (nám neznámé druhy 
papoušků). Vřískot ptáků, ale také vřískot 
perliček, „hýkání“ hus, kokrhání kohoutů, 
atd. se rozléhá celým údolím Melatín 
neskutečným způsobem jako ze silného 
reproduktoru, až je to nepříjemné a často 
dlouho trvající. Dokonce je ten hluk slyšet 
i v našem obývacím pokoji při zavřených 
oknech. Bydlíme na protější straně údolí 
v podobné úrovni (výšce) nad potokem jako 
sídlí tato „malá živočišná farma“.

Tito lidé by si měli za účelem chovu 
„hlučných“ zvířat najít nějaký ranč (farmu) 
daleko od rodinných domků, a ne v dříve 
krásném a klidném údolí, kde také přibývá 

rodinných domů, v naší turisticky hojně 
navštěvované obci. Tímto údolím také 
v jarním až podzimním období prochází 
či projíždí na kolech hojné množství tu-
ristů/cyklistů, kterým ten nadměrný hluk 
také není příjemný. Pokud hlučnost jejich 
hospodářských zvířat či papoušků ve vo-
liéře nepřekračuje vyhláškami stanovené 
meze a nechtějí svá zvířat stěhovat pryč, 
tak by měli, v zájmu zachování dobrých 
sousedských vztahů, alespoň nakoupit 
a nainstalovat protihlukové zábrany 
(plachty) na všechny ploty svých výběhů 
a voliér. Většina lidí žijících na koncích ulic 
Husovy a Dobrovského návrší ví, o kterou 
rodinu jde, takže ji tu nebudu jmenovat.

Alena Svobodová  
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Dlouhá cesta k důstojnému centru Bílovic nad Svitavou
STŘED OBCE
STOLETÍ PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNA:

2016

Jak si můžeme uvědomit, jsou Bílovice 
jedinou obcí v relativně širokém okolí, která 
až doteď tak nějak neměla dominantní 
střed. Náves, náměstí… Co tomu říkali 
bílovičtí občané třeba před sto lety a kdy 
se začalo nějak systematicky pracovat na 
středu obce, jak ho známe dnes? Jako 
jeden z prvních se o nějaké řešení, zatím 
však jen na úrovni vlastního domu pokusil 
Josef Kala, v letech 1905-1908 starosta 
obce. Ten koupil roku 1901 dům číslo 49, 
zboural jej a na jeho místě, avšak několik 
metrů odsazený od silnice, postavil dům 
nový, a to bývalou četnickou stanici (ten 
malý bílý dům hned vedle bývalého parko-
viště). Vzhledem k tomu, že dům byl nako-
nec stejně zbourán, aby ustoupil dnešnímu 
náměstí, šlo však o krok jiným směrem. 
Dále je uvedeno v obecní kronice, že Alois 
Kala v třicátých letech minulého století – 
starosta obce do roku 1945 - v roce 1935 
zrušil předzahrádky a vytvořil chodníky 
na dnešním Těsnohlídkově náměstí. My 
se tak v úvahách o středu obce musíme 
posunout až do konce šedesátých let 
minulého století.

O rozhovor na toto téma jsme tedy požá-
dali RNDr. Josefa Skalníka. Do Bílovic se 
přistěhoval roku 1965 a od roku 1968 do 
roku 1992 byl nejdříve, jak bychom dneska 

řekli, v zastupitelstvu obce a poté dokonce 
členem okresního národního výboru za 
Českou stranu národně socialistickou. To 
z jeho vzpomínek dělá opravdu autentický 
a důvěryhodný zdroj.

V té době vznikl plán výstavby v teh-
dejší Žižkově ulici. Dle tohoto plánu byla 
odstraněna na začátku ulice tzv. „Hláska“. 
Vykoupena nemovitost a pozemek pro 
výstavbu nákupního domu pro družstvo 
Jednota. Tím byly zahájeny první plány 
a kroky k výstavbě středu obce. V pů-
vodních plánech bylo i odkoupení dvou 
přilehlých domů směrem na Polanku 
a na jejich místě vybudování „atriového 
domu“. Z toho ale časem z finančních 
důvodů sešlo. Zdlouhavé bylo přesvědčo-
vání a jednání s majiteli domů a pozemků 
o jejich vykoupení. Složitá a náročná byla 
práce na zajištění finančních prostředků 
pro vlastní výkup pozemků a nemovitostí 
a pro vznik staveniště. Finance byly sa-
mozřejmě potřeba i pro potřebné archi-
tektonické práce.

Po dobu několika let až do roku 1988 bylo 
třeba provést základní geologické a staveb-
ní průzkumy stavu uvažovaných pozem-
ků. Současně byly vypracovány návrhy 
a vlastní projekt staveb jako byl kulturní 
dům, knihovna a další. Za zmínku stojí, že 

v původních návrzích se s přesunem OÚ 
vůbec nepočítalo… V roce 1989, v druhém 
pololetí toho roku byly připraveny plány 
výstavby a úpravy středu obce. Pro stav-
bu byly připraveny i finanční prostředky, 
a mohla tedy být zahájena.

Listopadové politické a společenské 
události tento stav projektu pozastavily 
a v následujících letech došlo k něko-
lika změnám v návrhu o vzhledu této 
části obce. Projektová a technická do-
kumentace z let 1990-2002 na úpravu 
středu obce by měla být součástí archivu 
v obecní dokumentaci, nicméně dle 
současného vedení obce se buď ztratila, 
nebo nedochovala.

V roce 2010 došlo k razantnímu a aktiv- 
nímu přístupu k vlastnímu ukončení 
dostavby středu obce. Při našem rozho-
voru vyjádřil doktor Skalník jako občan 
poděkování představitelům obce za 
dokončující výstavbu středu obce, která 
má svou dobou od přípravných prací až 
po slavnostní otevření bezmála padesá-
tiletou, od prvních pokusů však až více 
než stoletou historii.

Poskytnutím tohoto rozhovoru chtěl 
doktor Skalník velmi stručně a objek-
tivně sdělit nastupující a mladé generaci 
a všem, kteří se stali občany naší obce 
až v letech 21. století, že vybudování 
současného středu obce je nemalou 
měrou výsledkem práce nejenom té sou-
časné, ale i předcházejících generací.

Josef Skalník/Jan Horáček 

POČÁTKY VZNIKU 
středu naší obce 
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U příležitosti otevření nového středu obce 
jsme pro Vás, naše čtenáře, udělali rozhovor 
s panem starostou Miroslavem Boháčkem 
a dali mu pár otázek, které mu ještě v této 
souvislosti nikdo nepoložil. A že to nebylo 
jednoduché! Konec konců o rekonstrukci 
středu obce se nejenom v obecním zpravodaji 
píše už nejméně dva roky…

Jak se Vám líbí na Vašem novém 
pracovišti?

Tak určitě se mi líbí, protože jsme si 
ho sami projektovali, takže jsme si to při-
způsobili obrazu svému a jsme rádi, že to 
dobře dopadlo.

To mě rovnou přivádí k otázce, 
kterou jsem si schovával pů-

vodně až na konec. Je zde něco 
osobního, jako třeba skříň na pruty 
na ryby, speciální dveře otevírané 
na opačnou stranu, než je běžné, 
zvýšené zárubně… co starostové 
třeba za padesát let budou moci 
říkat „to je Boháčkovo, to bylo pří-
mo pro něj“, nebo je to pracoviště 
úplně pro kohokoli?

No, jediné, co bylo navrženo tak nějak 
osobně, tak je snad můj stůl, který jsme 
navrhli ve spolupráci s projektantem, aby 
byl odlišný. Je to tedy úplně jiný stůl, než 
jsou ve všech ostatních kancelářích. Jinak 
jsem sem samozřejmě nevnášel žádné 
speciality, aby starostové, co přijdou po 
mně, nemuseli tu kancelář nějak moc měnit 
a byli také spokojeni.

V čem spatřujete výhody a ne-
výhody oproti starému Obec-

nímu úřadu?
Tak třeba starý úřad byl v patrové budo-

vě, což vyžadovalo od pracovníků úřadu, 
ale i od občanů, aby chodili z patra do 
patra, když potřebovali něco vyřídit. Tento 
nový úřad je jednopatrový, bezbariérový, 
vhodně uspořádán a je zde i klimatizace. 
I dostupnost a dopravní obslužnost je 
zde díky parkovišti o mnoho lepší, než ve 
staré budově.

Jak probíhal přesun? Šlo vše po-
dle plánu, nebo jste se potýkali 

s nějakými komplikacemi?
No nějaké drobné chybičky určitě v ce-

lém tom obrovském procesu nastaly, ale 
díky SDH Bílovice nad Svitavou a díky 
našim údržbářům vše probíhalo celkem 
bez komplikací. Určité drobné problémy 
nastaly například s telefony, ale i to se 
podařilo během pár dnů vyřešit. Za zmínku 

prvního patra by se přesunuly kanceláře 
například účetní, které nejsou v přímém 
styku s občany.

Vidíte, to je zajímavá otázka! 
V tom podkroví teď něco je? 

Nebo jsou tam jenom trámy a za-
prášené skladiště?

Tam jsou dva sklady. Technický archiv a ar-
chiv OÚ, plus jsou tam dvě místnosti. Jedna 
jako denní místnost a jedna jako rezervní 
místnost se starším nábytkem. Vše ale plně 
funkční, schválené hasiči a řádně zkolaudova-
né, takže žádné „zaprášené skladiště“.

STAROSTŮV STŮL

stojí to, že jsme úřad vlastně nestěhovali 
jednou, ale rovnou dvakrát! Nejdříve ze 
stávajícího obecního úřadu do dočasných 
prostor a následně z dočasných prostor 
do nového úřadu, a to vše během jednoho 
roku. I přesto se nic neztratilo a vše pro-
běhlo vesměs bez problémů.

K tomu mě napadá otázka. Je ta 
nová budova nějak naddimen-

zována, aby se dala využívat třeba 
i za padesát, sto let?

No samozřejmě! Protože veřejná sprá-
va a samospráva je dost nevyzpytatelná 
a jsou na ni kladeny čím dál větší poža-
davky, tak tady v přízemí jsou standardní 
kanceláře, které byly i ve staré budově, 
a k tomu máme ještě dvě, eventuálně tři 
volné kanceláře v prvním patře, kdyby 
bylo potřeba rozšířit. V tom případě do 

Jaké jsou první reakce občanů 
s novým umístěním? Jsou 

spokojení, nebo už byly i nějaké 
kritiky?

Já mám ohlasy vesměs kladné. Lidem se 
líbí se náměstí i úřad. Přesto, že zatím tedy 
neměli možnost podívat se do knihovny, do 
obřadní místnosti nebo do Těsnohlídkovy 
místnosti. Ty chystáme teprve kolaudovat. 
Občas jsou nějaké připomínky ohledně 
parčíku naproti Obecní hospodě, ohledně 
kapacity parkoviště. Teď se vznesla také 
nějaká negativní vlna proti parkovacímu 
automatu, ale myslím si, že to je jen otáz-
kou času, než každý v provozu pozná, že 
je to pro dobro všech.

Když bych se tedy zeptal na 
nějaké nové služby, které OÚ 

nově nabízí?



Tak určitě je zde to parkoviště, které jsme 
navrhli v tom smyslu, aby zde neparkovali 
lidé 24 hodin denně, ale aby ho využívali 
lidé, kteří jedou na poštu, na úřad, do 
Obecní hospody, do pekárny, do cukrárny, 
k lékaři… Proto také první hodina parko-
vání bude zdarma. Každá další potom za 
dvacet korun, což si ale myslíme, že není 
nijak závratná suma. Samozřejmě celý 
ten prostor je monitorován, a to nejenom 
z důvodů třeba krádeže nebo poničení 
auta, ale i z důvodu, kdyby třeba někoho 
napadlo, že před uplynutím té první hodiny 
si znovu vyjede parkovací lístek, aby měl 
zdarma delší parkování.  Co tady dále je, 
tak od prvního července bude zprovozněn 
bankomat Fio banky, takže občané budou 
mít možnost vybírat 24 hodin denně peníze 
přímo v obci. Už to samo o sobě byl velký 
úspěch, protože většina bank se s obcemi 
pod pět tisíc obyvatel vůbec nebaví z dů-
vodu neefektivnosti. Proto taky ten limit 
na minimální počet výběrů, který když 
se nedosáhne, tak ho obec bude muset 
doplácet. Věřím ale, že se to ujme a bude 
to fungovat ke všeobecné spokojenosti.

Jak byste hodnotil Vaše půso-
bení ve staré budově? Cítíte 

nějakou nostalgii?

Já jsem tu starou budovu zažil od roku 
2010 do jara 2015. Samozřejmě taky mně 
přirostla trochu k srdci, ale díky tomu, že 
ta budova dlouho nebyla nějak komplexně 
rekonstruovaná, tak v ní byla spousta ne-
dostatků a oprav… Jsem spíše rád, že už 
jsme tady… :D 

Zároveň jsem hrozně rád, že se sou-
časně vydařilo zrealizovat i projekt, kde se  
díky propojení staré budovy úřadu rozšířila 
základní škola, takže se zabily dvě mouchy 
jednou ranou. Zároveň se tím snížil provoz 
na ulici Komenského, kam už lidé nemusí 
jezdit na úřad ani na poštu.

Kdyby obecní úřad měl neome-
zené finance, byly nebo jsou 

nějaké nápady, co šlo udělat jinak, 
lépe...?

No, samozřejmě lépe jde udělat vše. :D 
Vnitřní vybavení, spousta věcí… Zřejmě by 
se vykoupily zbylé domy kolem železniční 
tratě k vytvoření nějaké další infrastruktury, 
obchodů, nějaké zeleně, větší parkoviště… 
Typ budovy by ale asi zůstal stejný. Jsme 
ale rádi za to, co se nám v rámci nějaké 
ekonomiky povedlo na maximum. Je to 
ekonomické řešení. Myslím si, že občanům 
se to bude líbit a budova by mohla vydržet 
třeba dalších sto let. Možná se tady občas 

něco přistaví, změní, ale že to bude stát 
dlouhou dobu. Dneska jsme se zrovna tady 
bavili o tom, že lípa, která je zasazena před 
budovou jako národní symbol, tak poroste 
ke kráse a že se těšíme, až nám bude třeba 
sedmdesát, jak si pod ni sedneme a zavzpo-
mínáme, co se zde kdysi budovalo. Tak snad 
se toho dožiju! :D

Jste na toto dílo patřičně hrdí?
No určitě! Jsme hrozně rádi nejenom 

s panem místostarostou Martinem Vozkou, 
ale i se všemi, kdo se na tom podíleli, že 
se to nakonec povedlo. Vždyť už snad od 
osmdesátých nebo sedmdesátých let se 
pořád řešilo, že Bílovice nemají střed. Prý 
o tom vznikly i nějaké studie. Nevím, my 
jsme viděli jednu takovou malou, další se asi 
nedochovaly, takže jsme velmi hrdí, že se to 
povedlo i ve spolupráci se zastupiteli. Dvoj-
násob jsem rád za sebe, že se mi to povedlo, 
i když nejsem tak říkajíc rodilý Bílovčák, ale 
někdo, kdo sem přišel v roce 2007, a že se 
povedlo vytvořit takové „srdce Bílovic“, kde 
by se mohla odehrávat spousta věcí…

Přejeme Vám, aby se Vám na novém 
místě líbilo a dařilo.

Jan Horáček  
a Karla Hrabalová 

Jak se Vám líbí na novém pra-
covišti?

Velmi! Všichni jsme tady společně na 
jednom prostoru, což je příjemné, komu-
nikativní…

To už jsme spolu jednou řešili, 
když jsem se Vás ptal, jestli se 

Vám líbí v „akváriu“ (prosklené 
kanceláři).

Jo, jo. V akváriu se mi opravdu líbí. 
Mám přehled, kde je pan starosta a mís-
tostarosta, při průchodu okolo na mě stačí 
mávnout, a já hned vím, že něco potřebují…

Takže kdybych se Vás zeptal 
na výhody a nevýhody oproti 

starému pracovišti?
Výhody jsou obrovské! Jsme blíž obča-

nům, je tu bezbariérový přístup a máme 
zcela nové vybavení. 

Jak z Vašeho pohledu probíhalo 
stěhování? Proběhlo všechno 

hladce, nebo byly nějaké komplikace?
Úplně hladce. 

Rozšířila se na Vašem novém 
pracovišti nabídka služeb?

Já osobně o ničem nevím… Mimo 
tedy toho, že spousta občanů cho-
dívávala pravidelně platit odpady do 
druhého patra, než zjistili, že se platí 
v prvním, a něco se naběhali, než našli 
správnou kancelář, ale tady je to vše 
při jednom…

Jak byste hodnotila svoje pů-
sobení na staré budově? Jak 

dlouho jste tam pracovala? Cítíte 
nějakou nostalgii?

No nostalgii samozřejmě cítím, protože 
jsem tam pracovala dvacet čtyři let, takže 
kolikrát ráno cestou do práce zabočím 
špatným směrem. Co se ale týká kom-
fortu práce a služeb pro občany, tak je 
to nesrovnatelné, takže jsem nanejvýš 
spokojená.

Jan Horáček 
 a Karla Hrabalová 

JAK SE V NOVÉM LÍBÍ 
sekretářce starosty?
ROZHOVOR S PANÍ IVANOU LOCKEROVOU, SEKRETÁŘKOU STAROSTY
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Jak se Vám líbí na novém pra-
covišti?

JS: No je to tady všechno nové, pěkné. 
Jsme tady zatím jen tři měsíce, takže 
uvidíme, jak to bude vypadat, až budou 
venku čtyřicítky teploty, ale je tady kli-
matizace, tak to snad bude lepší, než ve 
staré budově.

V čem spatřujete výhody 
oproti starému pracovišti?

DN: No v hospodě to bylo úplně deho-
nestující. (Stavební úřad působil provi-
zorně v hospodě – pozn. redaktora.) A 
oproti staré budově? Určitě bezbarié- 
rovost! Když přijdete sem a zjistíte, že 
vám chybí kolek nebo nějaké razítko, tak 
správné dveře máte pár metrů od sebe, 
a ne dvě patra… 

JS: Pro občany je to určitě příjemnější. 
A my máme dost prostoru pro skladová-
ní spisů, velké stoly na rozkládání plánů 
a map. Pro nás ohromné výhody oproti 
staré budově.

Takže když se dělal návrh této 
nové budovy, ptal se Vás ně-

kdo na Vaše potřeby?
JS: Ano, nábytek jsme si prohlédli 

a vybrali, co bychom potřebovali.
DN: Právě ten jednací stůl jsme si 

vybrali, že bychom potřebovali, abychom 
mohli rozložit plány a nemuseli je různě 
skládat na malém stolku.

Máte, jak se moderně říká 
„open-space“. Jste tady 

dva. Byli jste i předtím, nebo jak 
to zvládáte?

JS: My jsme byli vždycky dva. V tom 
problém není. Jestli se ptáte, jestli nemáme 
„ponorkovou nemoc“, tak určitě ne.

DN: Má to svoje výhody i nevýhody. 
Když člověk sedí sám, tak se sice neruší 
při jednáních, telefonátech… ale zase se 
nemá koho zeptat, když potřebuje s něčím 
poradit a tak…

Jak stavební úřad zvládnul stě-
hování?

DN: My jsme se stěhovali předtím vlastně 
ze staré budovy do provizorních prostor 
do hospody. A potom až sem, do nového. 
Tak jsme byli tak jako „cestovně“ sbalení 
a neměli jsme s tím vůbec problém.

JS: Přesně tak. Zvládli jsme to úplně 
bez problémů. Spisy máme sbalené tak, že 
je v nich pořádek. Bez toho to nejde. No, 
a když to tak máte, tak ten přesun je pak 
jednoduchý. 

Jak byste hodnotili svoje pů-
sobení na staré budově? Jak 

dlouho jste tam působili? Cítíte 
nějakou nostalgii?

JS: Já jsem tam byl tři roky. Jsem rád, 
že jsme tady. Máme tady víc prostoru pro 
skladování dokumentů.

DN: Já jsem tady dva roky. Nastoupit 
jsem měla skoro rovnou do nového, takže 
žádná nostalgie cítit ani nejde.

Jak vnímáte ten úspěch, že se 
vedení obce podařil tak velký 

projekt jako je vybudování nové-
ho obecního úřadu?

JS: No určitě kladně! Když se něco tak 
velkého podaří, získat dotace, dotáhnout 
to do konce, za tím je hrozná spousta 
práce. Netrvá to týden. Známe ty odů-
vodňovací zprávy, vysvětlování, … to je 
přímo heroický čin. Teď už je to jenom 
na obyvatelích, aby si na to zvykli a aby 
se jim to líbilo…

DN: Určitě každý, kdo znal Bílovice 
před těmi řekněme třemi lety, musí 
uznat, že jim náměstí pomohlo. Ten 
pohled je nesrovnatelný.

Jan Horáček  
a Karla Hrabalová 

STAVEBNÍ ÚŘAD V NOVÉM
ROZHOVOR S DAGMAR NĚMEČKOVOU A JOSEFEM SEMRÁDEM

Můžete nám říct něco o sobě 
a o své odborné kariéře?

Jsem absolventem Fakulty architektury 
VUT v Brně, kde jsem promoval v lednu 

1994. Odborné zkušenosti tudíž sbírám již 
více než dvaadvacet let. Přiznávám, že se 
skrz rozličné zakázky učím neustále, a to 
mě na mé profesi baví nejvíce.

Navrhuje Vaše kancelář bu-
dovy obecních úřadů často, 

nebo to byla spíš výjimka? Speci-
alizujete se na nějaké typy staveb?

Moje kancelář se nespecializuje na žád-
ný typ staveb, to bývá doménou komerčně 
zaměřených subjektů. My se snažíme tvo-
řit vše zajímavé, od jednoduchých staveb 
pro bydlení po složité technologické celky, 
od detailu po veřejná prostranství, občas 

JAK SE NAVRHUJE 
obecní úřad ROZHOVOR S ING. ARCH. 

PAVLEM PEKÁREM
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i drobný urbanismus. Dle mého názoru 
není malých rolí. Co se budov úřadů 
týče, Bílovice nad Svitavou jsou třetím 
veřejným zadavatelem, pro kterého takové 
zadání řešíme.

Bylo na rozpracování studie na-
šeho nového středu obce do 

projektové dokumentace něco, 
s čím jste se museli takzvaně po-
prat? Nějaký speciální prvek nebo 
konkrétní problém?

Složité bylo napasování návrhu na 
rostlou strukturu zástavby při zachování 
všech plošných a provozních požadavků 
obce.

Je nějaký architektonický de-
tail budov nebo celého řešení 

nového středu naší obce, na který 
byste chtěl upozornit laického 
kolemjdoucího?

Mému srdci je nejbližší knihovna, která 
bývá historicky vždy centrem vědění 
obce společně s farou a školou. A pře-
žije i dnešní dobu plnou tabletů. Tato 
část s atypickou konstrukcí i fasádou na 
průchodu novým špalíčkem je úmyslně 
architektonicky zviditelněna, proto bych 
rád každého občana pozval na procházku 
skrz novou zástavbu s nahlédnutím do, 
či přímo s návštěvou obecní knihovny. 
Půjčenou knihu si pak může přečíst na 
nádvoří s občerstvením nebo na návsi pod 
stromy, anebo na náměstí pod symbolic-
kým českým stromem – lípou. No a při 
vrácení podobně.

Máte Vy/Váš ateliér nějaký 
svůj architektonický „ru-

kopis“, něco podle čeho kolegové 
z Vašeho oboru poznají, že projekt 
je od Vás?

Nezlobte se, toto by měl posoudit někdo 
jiný.

Řada občanů současně s po-
chvalou toho, co ve středu 

obce vzniklo, vyslovuje lítost až 
rozhořčení nad tím, že byla zce-
la odstraněna dosavadní zeleň 
v upravovaném prostoru. Zejména 
je mrzí vzrostlý „vánoční“ smrk, ale 
i zelené keře před Obecní hospo-
dou. Můžete k tomu něco říct? Bylo 

pokácení smrku nutné, nemohl se 
zakomponovat do úprav náměstí?

Jedná se bohužel o pravidelné bolavé 
místo všech novodobých renovací ve-
řejných prostorů v naší zemi. Řada lidí 
nevidí pro detail celek. Kolega zahradní 
architekt dle mého názoru přistoupil k té-
matu zodpovědně a navržená stromořadí 
časem krásně dotvoří všechny tři nové N 
– náves, nádvoří, náměstí. Původní smrk 
stál přímo v místě nového parkoviště, 
nové situování vánočního stromu či májky 
v odlehlé poloze od silnice s rozlehlou 
plochou okolo bude zajisté vhodnější 
a hlavně bezpečnější během konání obec-
ných společenských akcí.

Prováděl/i jste/provádíte au-
torský dozor stavby středu 

naší obce? Událo se při něm něco 
zajímavého nebo kuriózního?

Ano, jednalo se o standardní výkon 
profese s množstvím zajímavých chvil. 
Za kuriózní považuji podpis uklízečky na 
nové podlaze v chodbě obecního úřadu, 
kde bohužel navěky zůstanou její stopy 
na námi vymodleném leštěném betonu.

Jaký máte názor na práci sta-
vební firmy, která projekt 

realizuje?
Je to moje první zkušenost s danou 

firmou a nyní na konci celé realizace 
mohu sdělit, že se jedná o opravdové pro-
fesionály s patřičným odborným zázemím 
i zkušenostmi. Byť na každé stavbě se 
vždy něco najde, zde mohu potvrdit mou 
velkou spokojenost s jejich přístupem 
k realizaci celé zakázky.

Jak se Vám spolupracovalo s ve-
dením naší obce?

Řekl bych, že přímo vzorově. Jejich 
zapálení pro věc a snaha hledat to nejlepší 
řešení pro obec při respektování autor-
ského konceptu nás pravidelně těšila. 
Kéž by takových představitelů obcí v naší 
republice bylo mnohem více.

Kdybyste měl volnou ruku z fi-
nančního i architektonického 

hlediska, co by na středu obce 
vzniklo? Jak moc by se to lišilo 
od tohoto současného návrhu 
a realizace?

Prakticky nijak, moje tvorba se celou 
dobu vyznačuje reálnou přiměřeností 
aktuálním možnostem investora, my 
nestavíme vzdušné zámky. Přestavbu 
centra obce pouze doporučuji zakončit 
doplněním nově upravené návsi před 
Obecní hospodou objektem služeb, který 
by nahradil chátrající budovu staré hasič-
ky. Námi ve studii navrhovaný objekt mini- 
tržnice poblíž totiž nemohl být realizován 
pro množství inženýrských sítí v podzemí.

Oslavujete v kanceláři nějak 
dokončení svých projektů, 

nebo je ve chvíli realizace už pro 
Vás projekt hlubokou historií, pro-
tože „žijete“ tím, co právě přelévá-
te ze svých hlav do studií a rodící 
se projektové dokumentace?

Platí spíše to druhé, nicméně občas se 
podaří i ta oslava, naposledy v srpnu loň-
ského roku při slavnostním otevření Domu 
přírody Moravského krasu na Skalním 
mlýně, který jsme projektovali dlouhá léta 
a kam každého zvu na návštěvu. Expozice 
uvnitř návštěvnického střediska zaujme 
všechny generace. Zde se snad podaří 
oslava taktéž, o tom však ať promluví 
pan starosta.

Je ještě něco, o čem jsme se tady 
nezmínili a co byste k tématu 

středu naší obce chtěl sdělit nebo 
doplnit?

Určitě by nové náměstí mělo být oboha-
ceno sochou Rudolfa Těsnohlídka, nejlépe 
tradiční bronzovou v nadživotní velikosti 
na žulovém podstavci – viz naše studie. 
Tato socha by navíc zdálky lákala do expo-
zice uvnitř knihovny, věnované slavnému 
spisovateli. I tradice vánočního stromu jím 
zahájená by signifikantně žila dále právě 
v těchto místech. Zde přeji vedení obce 
nalézt dostatečnou odvahu obdobnou té, 
kdy se vedení Nového Jičína rozhodlo při 
rekonstrukci centrálního náměstí k obnově 
kašny Sv. Mikuláše včetně jeho sochy, 
a to bez dotace.

Děkujeme za odpovědi a přejeme Vám 
pevné zdraví a radost z Vaší práce.

Jan Horáček  
a Jana Skládanková 
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V místech dnešního obecního úřadu 
stával dům č. p. 68, v němž pobýval 
v letech 1914 – 1922 Rudolf Těsnohlídek 
a kde mimo jiné vzniklo půvabné literární 
dílo a libreto světoznámé opery Liška 
Bystrouška. Dům byl již předlistopadovým 
režimem určen k demolici, proto dlouho-
době zanedbáván.

Jeho stav byl špatný, ne však nenapravi-
telně. Několika lidem nebyl osud domu lho-
stejný a začali jeho zboření bránit. V září 
roku 2000 vzniklo Sdružení Těsnohlídek 
a jeho petice k přehodnocení plánu úpravy 
středu obce, kde by se s tímto domem po-

Od 1. 7. 2016 bude v obci konečně 
dostupný občany dlouho žádaný banko-
mat. Bude umístěn na novém náměstí 
ve středu obce u boční zdi knihovny 
a bude fungovat 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Obec se dohodla s Fio Bankou, 
instalaci bankomatu platí obec a služba 

OSUD DOMU 68
čítalo. Podepsalo ji přes 150 lidí. Vzedmula 
se vlna nevole v kulturních kruzích, začala 
se zajímat regionální i celostátní média. 
V opraveném objektu se mohlo zřídit malé 
muzeum osobnostem kulturních tradic 
Bílovic, literární kavárna nebo galerie.

Tehdejší vedení obce na oko ustoupilo od 
demolice, nenápadně však nechalo zdevasto-
vat vnitřek budovy tak, že záchrana již nebyla 
možná. Dům byl srovnán se zemí a na jeho 
místě bylo dlouhá léta štěrkové parkoviště. 
Obec nepřistoupila ani na kompromisní 
návrh, aby se v tomtéž místě vybudovala 
alespoň částečná replika, která bude sloužit 

kulturním účelům, pouze na průčelí vedlej-
šího domu byla umístěna pamětní deska.

Přesto, že se dům nepodařilo zachrá-
nit, ukázalo se, že se dá pohnout starým 
myšlením, do místní politiky se vlila nová 
krev a postupně se začaly dělat věci v obci 
jinak. Jak, to můžete posoudit každý sám, 
projdete-li se Bílovicemi a rozhlédnete se 
kolem sebe…

Jiří Hladký 

Přátelé z dětství František Pochop a MUDr. Milan 
Navrátil, syn R. Těsnohlídka, kteří spolu s Františ-
kem Kartousem, třetím z kamarádů, byli inspirací 
pro knihu Čimčirýnek a chlapci. Foto Lidmila 
Vozková

Pohled zezadu na Taranzův dům, ve kterém R. Těsnohlídek žil a tvořil. Foto archiv obce.

BANKOMAT 
bude od července!

bude obci poskytována zdarma v případě, 
že za měsíc bude uskutečněno nejméně 
800 výběrů. Za chybějící výběry bude 
obec doplácet 30 Kč za každý – proto 
tuto informaci zveřejňujeme s prosbou – 
VYBÍREJTE!

vedení obce 
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Na aktuálně vznikajícím novém středu obce 
stálo v minulosti několik domů, které byly 
postupem času zbourány. Jeden z posled-
ních, stojících až do začátku bourání v rámci 
nové výstavby, byl i dům s č.p. 50, který 
v minulosti patřil rodině pana Vladislava Kaly. 
Ano, je to opět ten pan Kala, kterého jsme 
oslovili, aby zavzpomínal na svoji maminku, 
olympioničku Boženu Kalovou, nyní měl tedy 
vzpomínat na svoje bydlení.

V tom domě jsem se sice nenarodil, ale 
žil jsem tam 58 let. Byla to hospodářská 
usedlost od jejího vzniku.

Jak se dostala hospodářská 
usedlost do rodiny?

Byla v majetku od r. 1672. Otcova matka, 
Františka Kalová, rozená Svobodová, měla 
v obci předky jak po mužské tak po ženské 
linii od r. 1659. Číslování domů je až od 
roku 1771. Šimek Svoboda – kovář, koupil 
r. 1659 usedlost od vdovy Tomáše Krále 
č.p. 62 za 110 zlatých. Rodina Svobodova 
vlastnila tuto usedlost cca 200 let. Dnes 
majitelé Jiří a Eva Jakešovi.

Jakub Kapusta a manželka Markéta také 
žili v obci od r. 1659 – byl obecní pastýř. 
Kde přesně bydlel, to se nepodařilo dr. Vla-
dimíru Ondrušovi zjistit. Ale v r. 1672 zís-
kal zahradnickou usedlost č. 50 po Janu 
Senohrabském, který utekl z obce před 
Prušáky (pruská válka). Během poměrně 
krátké doby Jan Kapusta z č. 50 vlastní 
i pololán č. 65. Dnes je tam obchodní dům, 
dříve drogerie pana Andrdly. Jan Kapusta 
se stává od r. 1786 – 1797, tj. 11 let pud-
mistrem a od r. 1797- 1803 je rychtářem. 

Jeho syn Antonín Kapusta je rychtářem 
od r. 1819 – 1826. Dcera Františka vlastní 
dům č. 49. Druhá dcera Mariana uzavírá 
sňatek s Františkem Svobodou (z č. 62) 
a zůstává bydlet na č. 50. Měli tři děti - 
Antonína, Františka a dceru Františku. 
Františka Svobodová se v r. 1894 provdává 
za rolníka Josefa Kalu, majitele čtvrtlánu 
z Doubravice n. Svit. Mladší bratr Josefa 
Vilém už byl v obci 10 let ženatý s Marií 
Vackovou a bydlel v Husově ulici. Vnučka, 
paní Eva Odvářková, se svojí rodinou v tom 
domě bydlí stále.

Manželé Josef a Františka Kalovi měli 
sedm dětí. Můj otec Slávek byl nejmladší 
(nar. 1910). Další zbouraný dům č. 49 
(majitelky otcovy sestry: Anna Stloukalová 
a Ludmila Daňková) a rovněž z Podě-
bradovy ulice dům č. 387 (sestry Marie, 
provdané Brázdové) se zahradami jsou 
také základem vznikajícího nového ná-
městí. V č. 50 po dlouhá léta hospodařil 
otcův bratr František. Z této zemědělské 
usedlosti pochází i prababička současného 
šéfredaktora Bílovického zpravodaje - 
Františka, provdaná Mračková do Kojetína.

Zemědělskou usedlost č. 50 získal můj 
otec Slávek dědictvím r. 1948 od své matky.

Jak ten dům zevnitř vypadal?
Obytné stavení bylo celé z nepá-

lených cihel. Cihlové byly hospodářské 
budovy budované v r. 1903 a 1906. Záslu-
hou rodinného zedníka p. Karla Havláska 
dům nebyl mokrý. Síla venkovní zdi 75 cm 
a vnitřní 35 cm. Stavení mělo větrání do 
dvora na podobný způsob, jak když si dnes 
občané zateplují domy – pokud si udělají 
větrání správně.

Když jste tam bydlel, opravoval 
se dům nějak razantněji?

Mým nástupem do OKR v r. 1961 na 
šachtu Dukla začalo se s likvidací havarij-
ních hospodářských objektů a budováním 
atriového prostředí. Zlikvidovala se i vrata 
do hlavní ulice, strýc František Kala se 
odstěhoval do vlastního domu. Zůstalo jen 
moje minihospodářství a otcův pes. S vý-
sadbou stromů a keřů se začalo v r. 1965. 
Skácený smrk měl 50 let. Účel ponechané 
hospodářské budovy se měnil. Řadu let jej 
také používala Myslivecká společnost. Na 
větší úklid obytných prostor, hlavně na 95 
okenních tabulí různé velikosti, jsem obsta-
ral dvě uklízečky, když matka onemocněla 
na rakovinu. Zahradník jsem byl já.

Mělo bydlení v domě z vepřo-
vic nějaké nevýhody?

Na nevýhody bydlení v tom starém domě 
si nemohu stěžovat.

A bydlení na hlavní ulici? Vždyť mimo 
pošty, nádraží a lékaře tam bylo VŠE. 
A cesta na vlak pět minut. Není nač si 
stěžovat. Se všemi sousedy na celé ulici 
jsme si rozuměli a nebylo to jen populari-
tou mých rodičů (ta někdy i vadila).

Jak přešel dům do majetku obce?
Obec získala dům odkoupením v roce 

1998. Žádnými milionáři jsme se s bratrem 
Daliborem nestali. Tak pro zajímavost – hod-
nota atriového vybavení byla 100 000 Kč.

Co říkáte na současný nový 
střed obce?

Více bych okrasnými keři postupně za-
zelenal a rozkvetl prostor i mezi lavičkami. 
Zeleň bych také uvítal okolo vodotrysku. 
Zatím mi to prostředí připomíná křižo-
vatku Česká – Joštova v Brně. Škoda, že 
prosklená budova knihovny není alespoň 
trochu asymetrická. Působí mezi tou 
spoustou šikmých nových a starých střech 
trochu nepřirozeně. Nejsem architekt, 
ale… to „Něco“ tomu schází. Jsem také 
zvědav a doufám, že se toho dožiji, jak 
dopadne začlenění budované plochy za 
novou budovou Obecního úřadu již osá-
zené vysokokmeny, do stavební koncepce 
po zbourání domu po paní Marii Trnkové.

Na otázky Venduly Bartákové  
odpovídal Vladislav Kala 

BÝVALÝ STŘED OBCE
ve vzpomínkách



Mgr. Hana Kraflová je kurátorkou Oddělení 
dějin literatury Moravského zemského muzea. 
Zabývá se především historií žurnalistiky. Au-
torovi věnovala výstavu Já rostl pro bolest… 
Mnoho tváří Rudolfa Těsnohlídka (2008) 
a knihu Rudolf Těsnohlídek a Vánoční strom 
republiky: k počátkům československé tradice 
(1919-1929) (2008 česky, 2013 anglicky). 
Podílí se na přípravě vzpomínkové místnosti 
v nové knihovně Bílovic nad Svitavou.

Pan Těsnohlídek se do oblasti 
Bílovic zapsal hlavně díky 

umístění děje knihy Liška Bys-
trouška. Myslíte si, že je to jeho 
nejslavnější dílo?

Nesporně. Od počátku byl Těsnohlídek 
překvapen jeho ohlasem. Sám posléze 
vzpomínal: „Když vycházela v novinách, byl 
jsem jako u vidění. Lidé bláznili, dostával 
jsem hysterické dopisy a sprosté pohled-
nice, chvalozpěvy atd. Když mi vyřizoval 
Veselý první vzkaz Janáčkův, že to bude 
opera, domníval jsem se, že si ze mne 
dělá šoufky.“ Jde tedy jistě o neznámější 
Těsnohlídkovo dílo, byť operní posluchači 
celého světa patrně nevědí, že předlohou 
bylo vyprávění Rudolfa Těsnohlídka, přes-
něji řečeno s ničím jiným si toto jméno, 
které čtou v programu, nespojí, a Liška 
Bystrouška je pro ně prostě Janáčkova.

Jaký byl pan Těsnohlídek člo-
věk? Táta, osobnost? Myslíte si, 

že byl silnou osobností? Jaké měl 
silné a slabé stránky?

Silnou osobností nesporně byl, jeho 
přátelé a kolegové vzpomínají na něj 
jako na výrazného člověka, byť to byl 
povahou introvert, který ve společnosti 
neměl hlavní slovo. Ale pokud jeho slovo 
zaznělo, mělo váhu, protože byl člověkem 
nepovrchním, přemýšlivým. Jeho síla byla 
právě v této hloubce, mnohovrstevnatosti. 
V tom, jak dokázal nahlédnout do lidí, 
v tom, nakolik poctivý byl ve své tvorbě. 
Zrazovala ho druhá strana téže mince, 
odvrácená strana zmíněné vnímavosti: 
jeho zranitelnost.

Jsou jeho díla v něčem nadča-
sová?

Jistě jsou, jako každé dobré umělecké 
dílo. Toho, kdo se dovede nechat oslovit, 
silně zasáhne opravdovost jeho citů, tužeb, 
bolestí – o některých pracích lze bez nad-
sázky říci, že jsou „probolené“, například 
básně sbírky Den nebo posmrtně vydané 
sbírky Rozbitý stůl. To jsou nervy obnažené 
na dřeň, přesvědčivá výpověď člověka, kte-
rý ztratil blízkou bytost, zpověď toho, kdo 
celoživotně hledá vnitřní mír, spřízněnou 
duši… A svou intenzitu neztrácejí ani po 
mnoha desítkách let.

Starší čeština – rozumíme jí 
i dnes? Nebo je to pro současné 

čtenáře problém?
Číst poezii i prózu, natožpak publicistiku 

Rudolfa Těsnohlídka by dnes neměl být 
problém. Samozřejmě pro toho, kdo není 
povrchní a není zvyklý číst jen obrázkové 
magazíny. Patřil mezi mistry českého 
jazyka a byl takto uznáván již za svého 
života – například jistý jazykovědec mu 
složil poklonu, že v jeho soudničkách již 
podle několika slov, která postavy prone-
sou, dokáže určit, odkud pocházejí. Jeho 
žurnalistický styl je navíc pro dnešního 
čtenáře zajímavý svým bohatstvím, Těs-
nohlídek i zde používal literární prostřed-
ky. Lze obecně říci, že dobová žurnalistika 
užívala košatějšího jazyka než ta dnešní 
(některé vyjádření by se nám zdálo až 
patetické), a u Těsnohlídka k tomu navíc 
přistupoval umělecký talent. Samozřejmě 
jeho próza, zejména raná próza, a poezie 
si žádají více trpělivosti, ale odmění se 
nám intenzivním zážitkem: silou obrazů, 
užívajících secesní symboliky, originalitou 
metafor, a opět, jak už zmíněno, vníma-
vou niterností. Jeho dikce je naléhavá. 
Necháme-li se vést, autorův svět, jeho 
vidění, nás zcela pohltí.

Má Těsnohlídek nějaké své 
charakteristické dílo, které 

by vystihovalo jeho povahu?
Myslím, že nejvíce je svůj (a současně 

my jsme mu nejblíže) v raných dílech: 
v souborech Nénie, Dva mezi ostatními 
a Květy v jíní, a pak v pozdních již zmíně-
ných básnických sbírkách. Jsou to křehká 
svědectví hledání, klestění si cesty k vyjá-
dření komplikovaného prožitku, nesnadno 
prožívaných vztahů.

Proč jsou jeho díla převážně 
pesimistická?

Možná bych neřekla přímo „pesimistic-
ká“, spíše jako by jeho vidění stále pře-
krýval jemný opar melancholie. I tam, kde 
píše humorné scény. V každém okamžiku 
vnímá život komplexně, ví a cítí, že každá 
situace má v sobě oba póly. Nedokáže, ne-
chce tedy být bujně, nebo dokonce povrch-
ně veselý. Takže například půvabné scény 
dialogů Bystroušky a Zlatohřbítka jsou mile 
dojemné (i když jimi prý parodoval dobové 
ženské čtivo). Navíc: vyrůstal a literárně 

AUTOR KŘEHKÉ SÍLY
ROZHOVOR S HANOU KRAFLOVOU
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Hláska vzpomínaná i RNDr. Skalníkem. V neděli 7. 12. 1924 se 
právě z jejího balkonu R. Těsnohlídek čteným proslovem loučil 
s prvním Vánočním stromem republiky. Foto archiv obce.



se formoval v období fin de siècle, tedy 
pod vlivem stylů dekadence a symbolismu, 
které pro něj nebyly jen etapou v tvůrčím 
zrání, ale - troufám si říci - souzněly s jeho 
podstatou, je jimi ovlivněn do konce své 
tvorby. Ovšem máme svědectví už z mlá-
dí a pak od kolegů z Lidových novin, že 
byl velmi pohotovým glosátorem, dovedl 
– s viržinkem v koutku úst - vtipně a sar-
kasticky komentovat situaci.

V roce 1919 našli Lidušku – 
vznikla tradice Vánočního 

stromu republiky, která přetrvává 
dodnes…

Právě prostřednictvím Těsnohlídkovy 
práce pro tuto akci poznáváme jeho další 
tvář: tam kde jiní osvědčili prostý soucit 
a podarovali almužnou, on dal podnět 
k zorganizování velké, posléze celorepub-
likové akce. Věděl, koho oslovit, s kým se 
spojit, aby věc získala váhu, byl prý nejagil-
nějším členem organizačního výboru, jeho 
kreativita a pilnost inspirovaly (vymyslel 
název akce, vybral symbolické místo pro 
strom, pojmenoval souvislost s lidumil-
nou dánskou královnou atd.), jezdil vybírat 
strom, účastnil se rozloučení v jednotlivých 
obcích a posléze úvodní slavnosti v Brně, 
každý rok vytvořil novou báseň – a přitom 
stále a neúnavně po několik týdnů působil 
především jako novinář, referoval, apelo-
val, hodnotil, chválil… Projevil se tím jako 
oddaný republikán: tato jeho stránka a také 
nadšení pro sokolství (což souvisí, Sokol 
považoval za vzor uspořádání občanské 
společnosti) byly dlouhá léta pochopitelně 
ve stínu zájmu historiků. Ale bez toho není 
jeho obraz celistvý.

Jak ovlivnila jeho život žurnali-
stická činnost?

Tato práce ho ovlivnila zásadně. Dokon-
ce až tak, že ve svém životopise z roku 
1926 píše: „… odmítám, kde mohu, titul 
spisovatele, považuji se za spisovatele 
titulárního; poznal jsem mnoho trpkosti 
v literární tvorbě…“ Ovšem i on svou 
profesi ovlivnil: jeho neoddiskutovatelným 
přínosem je formování žánru soudničky. 
Budoucí šéfredaktor Lidových novin 
Arnošt Heinrich prokázal velkou znalost 
lidí a odhad pro konkrétní, specifický 
talent svých redaktorů, když mu rubriku 
ze soudní síně svěřil: pochopil, že tento 
citlivý, empatický literát vytvoří texty 
osobité a kvalitní, že toto drsné prostředí 
nezobrazí povrchně, se snahou o senzaci. 
Těsnohlídkovy soudničky nebyly suchými 
referáty, ale malými psychologickými 
studiemi, a tento žánr obohatily a doslova 
povýšily. Autor představuje pachatele 
i oběť, nesoudí, pozoruje, snaží se cha-
rakterizovat všechny aktéry, domýšlí 
jejich pohnutky, je nesmírně všímavý, ať 
už se to týká mluvy, oděvu, gest, mimiky, 
postižení situace, atmosféry okamžiku… 
Mimochodem, na svazích Špilberku prý 
jeho pohřebnímu průvodu přihlíželi, spo-
lu s ostatními Brňany, i hrdinové jeho 
soudniček. Je skvělým reportérem: jeho 
poetická svědectví o objevování jeskyní 
v Demänové jsou originální a vynalézavá 
po stránce lexikální a mají v sobě velkou 
sugestivitu. A texty psané k Vánočnímu 
stromu republiky, ať už jde o komentáře, 
fejetony nebo reportáže, jsou organickou 
součástí jeho tvorby. Nepochybně by 
i dnes patřil k novinářské špičce.

Proč si myslíte, že se cítil celý 
život nepatřičně? Myslím tím 

jeho pocit vyhrocenosti, vydědě-
nosti...? Jaký byl vlastně jeho osud?

Základem je nepochybně psychická dis-
pozice, každý přicházíme na svět s jistými 
předpoklady: někdo robustní a odolný, jiný 
méně. A u něj se vrozená křehkost snou-
bila s rodinnou historií: pocházel z rodu 
pohodných, a to byla činnost ne zrovna 
respektovaná: dědila se z otce na syna, 
dokonce dívky z těchto rodin si braly muže 
stejné profese. Koncem 19. století, kdy se 
Těsnohlídek narodil, to jistě nebylo už kruté 
vyřazení ze společnosti, navíc rodina byla 
zemědělská a otec si pohodnictvím pouze 
přivydělával, ale lidské předsudky, zvláště 
na malém městě, dokáží vnímavou duši 
poznamenat – tak jako v Těsnohlídkově 
případě – na celý život. 

Máte na p. Těsnohlídka nějaký 
osobní názor?

Mám ho ráda. Snad to nezní příliš ne-
skromně… Právě proto se jím zabývám, že 
mi byla od prvního přečtení blízká jeho vý-
pověď o sobě samém, jeho pochyby, a také 
zneklidněné – a čtenáře zneklidňující, při-
tom nesmírně přitažlivé - minuciózní vidění 
okolního světa, osob, dějů... Jeho složitá 
osobnost - která ovšem, a to zdůrazňuji, 
nebyla bolestínská. Byl mužný (toto slovo 
se v jeho době velmi používalo) v tom, jak 
otevřeně a konkrétně pojmenovával, s jakou 
důsledností podával svědectví o hrdinech 
svých děl i o vlastním nitru; téměř – a  jsme 
opět u novin – jako věcný reportér. Jeho 
hlas je jemný, ale má velkou sílu.

Karla Hrabalová 

Úkol pro toto číslo zpravodaje zněl 
jasně: napsat „něco zajímavého“ o životě 
pana Těsnohlídka, nejlépe pohledem jeho 
rodiny. Hodně toho už bylo řečeno, takže 
docela těžký úkol… přesto…

Kontakt na vnuky pana Těsnohlídka jsem 
vypátrala jen adresně, stále mi chyběl 
telefonní kontakt. Nakonec díky náhodě 
a hlavně díky paní Kraflové z Moravské-
ho zemského muzea se mi podařilo se 

s panem Navrátilem telefonicky spojit, 
domluvit si schůzku a položit mu několik 
otázek.

Dědečka znáte z vyprávění 
Vašeho tatínka, protože v ži-

votě jste se už nesetkali. Jaký byl 
Váš dědeček člověk?

Musel být velmi pracovitý, protože psa-
ní knih se věnoval až po práci v redakci. 
Hodně se angažoval ve veřejném životě, 
zejména v Sokole. O tom se v Bílovicích 
ví více, než já mohu říci. Byl znám svou 
láskou k přírodě a dětem.

RUDOLF 
TĚSNOHLÍDEK 
očima vnuka, Františka Navrátila
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Vyprávěl Vám o něm Váš tatí-
nek často? V jakých souvis-

lostech?
Vzpomínal na svého otce velmi často. 

Brával mě a mé sourozence často na 
místa, která dědeček ve svých knihách 
popisoval, a tím nám ho přibližoval. 
Tak jsme například věděli, kde je tůň 
„Šumišumy“ (víla z knihy Čimčirýnek 
a chlapci). Často jsme navštěvovali 
tatínkovu tetu a její rodinu v Bílovicích. 
Okolí Bílovic jsme důvěrně znali a já se 
tam stále rád vracím. Knihu Čimčirýnek 
a chlapci jsme si rodinně předčítali.

(Pan Navrátil mi uvedenou knihu uka-
zuje a půjčuje mi ji se slovy: „přečtěte 
si to“ – pozn. redakce.)

Jak třeba dědeček vychová-
val Vašeho tatínka, jakým 

mu byl otcem? Jaký měli spolu 
vztah?

Tatínek vzpomínal na svého otce 
v dobrém. Zakusil i pořádných pár na 
zadek, ale to tehdy nebylo nic zvláštní-
ho. Po rozvodu s mojí babičkou Annou 
Těsnohlídkovou, později Navrátilovou, 
vychovával dědeček mého otce sám. 
Až po nástupu na gymnasium, které 
studoval v Brně, se přestěhoval ke své 
matce – mojí babičce do Králova Pole.

Ze vzpomínek tatínkových přátel 
(např. Slávek Kala, v Čimčirýnkovi Stru-
kavinka, kterého jsem osobně poznal) 
a z tvorby pro děti, je zřejmá jeho láska 
k dětem.

Mohl byste zmínit nějakou 
veselou historku z dědeč-

kova života?
Uvedl bych tu o hře mého tatínka 

(Milana) na housle, jeho posluchači byli 
otcův bratranec Rudek a již zmíněný 
Strukavinka. Příhoda je popsána v Čim-
čirýnkovi a vyvolala vytí psů - cituji:

Rudek hrál se Strukavinkou dámu 
a Milan hrál na housle. Ale neptejte se, 
jak hrál. Když se mu něco líbilo, uměl 
všecko, jestliže se mu však něco nelí-
bilo, bylo s ním peklo…

...“Ach, ten tak smutně hraje, jako by 
chtěl umřít.“ Brok chvilinku poslouchal, 
pak přikývl hlavou a přisvědčil: „Ba, já 
budu taky plakat.“ A tak plakali oba psi 
spolu a plakali moc a moc…

Měl Váš dědeček rád pobyt 
v Bílovicích?

Myslím, že jeho veřejná činnost, o které 
jsem se již zmínil, o tom svědčí. Rovněž 
podle mého soudu nejkrásnější část jeho 
tvorby je umístěna do Bílovic.

Mohl byste třeba popsat, jak 
měl zařízený dům? Měl tam 

svoji pracovnu?
Především musím říci, že dědeček žádný 

dům nikdy neměl. Dům, ve kterém bydlel 
v Bílovicích, patřil jeho švagrovi Taranzovi. 
Pracovnu však musel mít, pravděpodobně 
v pozdější době v brněnském bytě. Svědčil 
o tom strohý černý nábytek, který zdědil 
můj otec a na který si se sourozenci pa-
matujeme. Zachoval se z něho psací stůl, 
který doposud používám.

Cítil jste nějakou ztrátu, když 
došlo ke stržení tohoto domu 

v Bílovicích? Teď je na tom místě 
nové náměstí a obecní úřad.

Uvažoval jsem pragmaticky, asi stejně 
jako představitelé obce, kteří o zbourání 
zmiňovaného domu rozhodli. Dům byl 
z kotovic a nevzhledný. Ozdobou krásného 
náměstí, které se nyní buduje, by nebyl.

Váš tatínek ani vy jste se neda-
li po dědečkových stopách, 

proč?
Svého času jsem vypracoval celou řadu 

odborných posudků, ale žádná krásná 
literatura to nebyla. Tatínek asi žádnou 
potřebu tvořit nepociťoval.

Trávil Váš dědeček hodně času 
se svými sousedy, anebo měl 

raději klid a procházky po lese, 
v přírodě? Přilnul ke kraji Lišky 
Bystroušky?

Rudolf Těsnohlídek měl v Bílovicích 
celou řadu přátel, namátkou mohu zmínit 
bratry Koudelkovy. Ke kraji jistě přilnul, 
vždyť třeba Myší díra nebo Kozí žleb se 
v knihách vyskytují.

Měla nějaký vliv sláva Vašeho 
dědečka na Váš život nebo 

život Vašeho otce?
Tatínek byl do znárodnění spolumajite-

lem sanatoria. V padesátých letech jsme 
byli označeni za „kapitalistickou rodinu se 

záporným postojem k lidově demokra-
tickému zřízení“. Tatínek byl z vedoucího 
lékaře ambulantním lékařem a teprve 
po letech sekundářem. Děti nemohly 
studovat. V mém případě si Raymund 
Chatrný (básnický pseudonym Habřina), 
ředitel gymnázia na Křenové, pamatoval 
na mého dědečka, se kterým se osobně 
znal. Mé přijetí na školu zdůvodňoval 
tím, že Rudolf Těsnohlídek nebyl přece 
žádný kapitalista.

Po znárodnění se naší rodině žilo dost 
těžce a zachraňovaly nás honoráře za 
vydávání dědečkových knih (tatínek byl 
dědicem autorských práv).

Byla kniha Lišky Bystroušky 
dědečkovou srdcovou zále-

žitostí?
Jsou úvahy o tom, že tomu tak bylo 

doslova.

Jak tomu mám rozumět?
Jindřich Uher ve své knize „Ar-

gonauti z Moravy“ vyslovuje domněnku 
(podloženou svědectvím Viléma Koudel-
ky), že Bystrouška měla svoji „lidskou 
podobu“. Měla jí být dívka žijící se svým 
otcem v Bílovické myslivně. Otec s dív-
kou se přestěhovali z Jezerské myslivny 
u Pozořic. To by také vysvětlovalo, proč 
se Bystrouška představuje jako „scho-
vanka z Jezerské myslivny“.

Myslíte si, že pobyt v Bílo-
vicích nějak ovlivnil jeho 

tvorbu? V čem?
Myslím, že hodně. On měl svá období 

smutku a také období šťastná. V Bílovi-
cích zažil jedno z mála šťastných období 
svého života, a to se, podle mého soudu, 
v jeho tvorbě projevilo.

Napadá Vás něco, co byste 
rád čtenářům bílovického 

zpravodaje v souvislosti s Vaším 
dědečkem zmínil?

Rád bych poděkoval jménem mým 
i jménem celé rodiny jak prostým bílovic-
kým občanům, tak i představitelům obce, 
kteří nedávají zapomenout na jméno 
a dílo jejich někdejšího spoluobčana, 
Rudolfa Těsnohlídka.

Děkuji Vám za rozhovor.
Karla Hrabalová 
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Vážení čtenáři, oslovuji Vás jménem bí-
lovického spolku Žirafa, který je již celých 
deset let součástí naší obce. Spolek nabízí 
paletu volnočasových aktivit zejména pro 
zdejší rodiny a děti.

Člověk by předpokládal, že za deset 
let fungování už musíme být v Bílovicích 
pořádně zakořenění. A přeci. Čas od 
času se ke mně donese, že někteří lidé 
nejen že v Žirafě nespatřují zrovna to, co 
představuje, ale naopak jí nemohou přijít 
takzvaně na jméno. Najdou se tací, kteří 
v ní údajně vidí zejména zátěž pro obecní 
rozpočet a pár „náplav“, které si na cho-
du rodinného centra vytvořily příležitost 
k vlastnímu obohacování. Jakožto nově 
zvolená předsedkyně spolku musím za nás 
všechny na tuto situaci reagovat, protože 
v dobrém jménu našeho centra spatřuji 
alfu a omegu jeho fungování.

Možná je problém v tom, že o našem 
spolku, tedy o tom, jak vlastně fungujeme 
a kdo jsme, dáváme málo vědět. Hlavní 
koordinátorku našeho centra, Šárku Ku-
čerovou, zná nejspíš téměř každý, ale kdo 
další za Žirafou stojí? Co Žirafa vlastně 
představuje, o co jí jde a jak a kým je 
financována?

PROČ ANEB ŽIRAFA  
= ŽIVOT, RADOST, FANTAZIE

Hlavním posláním našeho rodinného 
centra je přinášet do ŽIvota RAdost 
a FAntazii. Vytvořit místo, které se stane 
součástí našich životů a obohatí je o radost 
ze setkávání, tvoření a pohybu, o radost ze 

vzájemného sdílení, z vlastního rozvoje, 
z bytí nejen pro sebe. A také o fantazii pro 
život, jaký chceme mít, o fantazii dětí, kte-
rou se snad také ještě dokážeme nakazit.

KDO
Naplnit tento cíl je hlavním důvodem, 

proč Žirafa existuje a proč tuto práci 
dobrovolně děláme. Dobrovolně je v tom-
to kontextu slovo zcela klíčové. Rodinné 
centrum je totiž neziskovou organizací 
a jeho fungování stojí na lidech, kteří to 
dělají pro radost a bez nároku na odměnu. 
Hlavou Žirafy je tříčlenná rada, která se 
za léta fungování průběžně mění v zá-
vislosti na tom, jak maminky na mateřské 
přicházejí a odcházejí. Hlava by ovšem 
nebyla schopna pohybu bez dlouhého 
krku, kterým je organizační tým dalších 
nadšenkyň. A pak samozřejmě už zmíněná 
koordinátorka, coby výkonné žirafí nožky, 
které hbitě a čiperně kmitají, aby všechny 
aktivity šlapaly jako po másle. Zní to, jako 
by nás bylo mnoho, ale ve skutečnosti stojí 
za existencí Žirafy jen hrstka lidí, donedáv-
na sedm, aktuálně deset, protože se nám 
podařilo „získat“ další tři aktivní maminky. 
K tomuto organizačnímu jádru je potřeba 
zmínit ještě řadu více či méně stabilních 
dobrovolníků, kteří podporují Žirafu svou 
aktivní pomocí při pořádání dílčích, zejmé-
na jednorázových aktivit. Jejich pomoci si 
ohromně vážíme, bez ní by koneckonců 
Žirafa vůbec fungovat nemohla.

ZA KOLIK
Nejvíce skloňovanou a kritizovanou „ne-

známou“ je financování rodinného centra 
a údajné obohacování jeho organizátorek. 
Jak už bylo zmíněno, všichni členové orga-
nizačního týmu pracují bezplatně, jedinou 
odměnou je jim radost ze smysluplné 
a prospěšné činnosti a pocit zadostiučinění 
z toho, když se nějaká akce či přednáška 
podaří a lidé odcházejí spokojení a s dob-
rým pocitem.

Rodinné centrum Žirafa má v současné 
době pouze dva placené zaměstnance. 
Jednou z pozic je koordinátorka centra na 
0,6 úvazku a druhou administrativní pra-
covnice pro projekt dotovaný z Minister-
stva práce a sociálních věcí na 0,3 úvazku. 
Nutno podotknout, že objem práce koordi-
nátorky vysoce převyšuje zmíněný úvazek 
a tyto hodiny navíc věnuje Žirafě stejně 
jako ostatní organizátorky dobrovolně, bez 
nároku na mzdu a ve svém volném čase.

Jako u většiny neziskových organi-
zací i existence a provozování našeho 
centra je z velké části závislé na externí 
finanční podpoře. V roce 2015, stejně 
jako v uplynulých několika letech, získalo 
rodinné centrum prostředky z několika 
významných a pro chod centra naprosto 
zásadních zdrojů.

Největším podporovatelem z hlediska 
objemu poskytnuté finanční dotace je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ro-
dinnému centru se již šest let úspěšně daří 
získávat finanční prostředky z dotačního 
titulu MPSV, což nám umožňuje pokrýt 
část nákladů na zrealizované aktivity.

Dalším významným zdrojem financo-
vání jsou prostředky od obce Bílovice 
nad Svitavou, jejíž každoroční podpora je 
využívána na úhradu nájemného a energií 
v prostorách rodinného centra.

Posledních několik let získává rodinné 
centrum pro své aktivity také dotaci Rady 
Jihomoravského kraje, který usiluje o za-
chování činnosti rodinných center, v jejichž 
fungování spatřuje přínos pro obce JmK 
a jejich obyvatele.

Z hlediska objemu finančních prostředků 
jsou pro fungování rodinného centra zcela 
zásadní také prostředky získávané vlastní 
činností, tedy tržby a nájemné za zreali-
zované aktivity.

Posledními drobnějšími zdroji příjmů 
jsou členské příspěvky a drobné dary 

CO NÁS STOJÍ

Současná Rada Žirafy – zprava Petra Kuhejdová 
Halířová, Soňa Konečná, Ivana Novotná

ŽIvot RAdost a FAntazie
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Na konci května proběhl v Bílovicích 
Den dětí, na jehož organizaci jsme se 
podíleli s RC Žirafa. Den dětí už je v Bí-
lovicích tradicí a letošní ročník se určitě 
k těm předchozím dobře zapsal. Děku-
jeme obci Bílovice nad Svitavou, že nám 
umožnila akci pořádat a podpořila nás.

Liška se rozšířila do nových pro-
stor, kde bychom chtěli mít výtvarnou 
místnost a kuchyňku pro naše kroužky. 
Pokud máte doma kuchyňské vybavení, 
spotřebiče nebo nábytek, jež by si za-
sloužily dostat ještě další příležitost být 
užitečnými a zároveň je sami nechcete 
využívat, budeme rádi, když nám je 
nabídnete. Ozvat se můžete na tel. 
725 808 221 nebo na e-mail rihova@
luzanky.cz.

Stejnou příležitost si zaslouží i liché 
ponožky, kterým se ztratil pár ve změti 
trubek a bubnů praček. Pokud máte 
takových opuštěných ponožek víc, 
můžete nám je přinést do naší Licho-
žroutí sbírky. Ponožky můžete dávat 
do krabice u vchodu do Lišky. Ponožky 
prosím noste do 22. srpna, pak budou 
výtvarně zpracovány na přívesnickém 
táboře Lichožrouti.

Během léta nás čeká více jak deset tá-
borů s Liškou. Přímo pod hlavičkou Lišky 
pak devět příměstských a jeden pobyto-
vý. Na začátku léta jsou dva kratší tábory, 
které se jmenují Animánie 1. – 4. 7. 

a Animánie 2. – 8. 7., kde si děti budou 
moci vyzkoušet techniky animace a natočit 
si vlastní film. Vše budou vést zkušené 
lektorky z našeho kroužku animace Eva 
Dvořáková a Petra Sedlářová. Další týden 
si děti zkusí být V kůži Sherlocka Hol-
mese 11. – 15. 7. společně s Lenkou Ne-
hybovou vyřešit nejeden případ s lehkostí 
i humorem anglického gentlemana. Potom 
se přes rozpálené bílovické chodníky pře-
valí Tučňáčí komando 18. – 22. 7., které 
povede Bára Appelová a zkusí zchladit 
hlavu každému padouchovi. Zumbový tá-
bor Vzhůru do Transylvánie 25. – 29. 7. 
povede Eva Kotasová spolu s Markétou 
Šenkovou. Spolupráci si naše lektorky 
vyzkouší i na následujícím táboře Ferda 
mravenec v Macešce 1. – 5. 8. Když si 
už v půlce prázdnin nebudete vědět rady 
co s neduhy svých dětí - paní Láryfáry 
ráda poradí. Umí vyléčit všechny nemoci 
od Žalobajdy až po Nimravku. Ordinovat 
bude v Urgentní ošetřovně paní Láryfáry 
8. – 12. 8. a asistovat jí bude Lenka Ne-
hybová. Komu bude ještě nějaký problém 
ležet V hlavě 15. – 19. 8., může si přijít 
vyčistit hlavu na tábor Kláry Říhové. Na 
konci prázdnin nás čekají Lichožrouti 
22. – 26. 8., pro které sbíráme potřeb-
né ponožky. Jejich světem vás provede 
Markéta Liška Šafaříková a můžete se na 
ni těšit i na dalším táboře Hry bez hranic 
29. – 31. 8., na kterém můžete prožít po-

LIŠKA V LÉTĚ
a o prázdninách

od místních podporovatelů centra. Pro 
přehlednost uvádíme stručný přehled 
nákladů a zdrojů finančních příjmů 
v roce 2015.

Náklady na provoz RC Žirafa v r. 2015: 
678 497 Kč / Příjmy RC Žirafa v r. 2015: 
699 097 Kč. Rozdíl mezi náklady a příjmy 
ve výši 20 600 Kč byl zčásti využit na 
nákup nových herních prvků a vybavení 
v rodinném centru a zčásti převeden do 
fondu rezerv, který se snažíme postupně 
vytvářet pro případ krizového scénáře, 
kdy by rodinné centrum přišlo o jeden ze 
zdrojů financování, abychom alespoň po 
krátkou dobu byli schopni udržet centrum 
v provozu.

ZÁVĚREM…
Sepsáním tohoto článku jsem Vám 

čtenářům chtěla poskytnout pravdivé in-
formace o tom, jak funguje naše rodinné 
centrum. Osobně se domnívám, že naše 
práce a každoroční počty spokojených 
návštěvníků centra mluví samy za sebe, 
ale odpověď na otázku položenou v úvodu 
článku už nechám na Vás.

Ivana Novotná,  
předsedkyně Žirafy 

Mzdové 
náklady

Náklady 
na lektory

Nájemné 
a energie

Sociální 
pojištění

Služby

Materiál 
a vybavení

Dotace MPSV

Tržby

Dotace obce

Dotace JmK

Členské 
příspěvky

Dary

PŘÍJMY

NÁKLADY
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slední dny prázdnin společně i s Bárou 
Appelovou. Kromě dobrodružství v Bí-
lovicích se náš klub mladých jeskyňářů 
vydá na tábor do Slovinska, do kolébky 
speleologie, přímo do oblasti, kde se před 
více jak 100 lety popisovaly první krasové 
jevy. Naši vedoucí také nelení a kromě 
Liškových táborů se chystají na tábory 
spřátelených organizací např. Svratouch, 
tábor v Meziboří a další.

Přihlášky a informace najdete na 
http://liska.luzanky.cz/prazdniny/

Pokud se chcete i během prázdnin 
udržet fit, tak nezapomeňte, že cvičení 
Evy a Dana Kotasových běží i přes 
prázdniny.

Po návratu z prázdnin se můžete 
těšit na oblíbenou Zumbu, na výtvarné 
a rukodělné kroužky, kroužky vaření, 
rybaření, jógy a i na kroužky plné pří-
běhů a vyprávění. Novinkou na školní 
rok 2016/17 je například Longboarding, 
bubnování nebo více jednorázových 
tvůrčích a výtvarných aktivit od lektorů, 
kteří se věnují zajímavé tvorbě z netra-
dičních materiálů. Určitě se můžete těšit 
na vánoční dílny, kde si budete moci 
připravit překvapení pro vaše blízké nebo 
na dílničky pro děti během slavnostního 
otevření obecního úřadu.

Během roku budou také probíhat 
dva lužánecké projekty, kterých jsme 
součástí. Je to projekt pro nadané žáky, 
v rámci kterého budou děti spolupraco-
vat na zajímavých projektech s odborní-
ky z VUT, a projekt Evropské dobrovolné 
služby, který nám zajistí zahraničního 
dobrovolníka, kterého budete na našem 
pracovišti potkávat.

Příjemné letní odpočinutí  
přeje za Lišku Bára Appelová 

Děti z folklorního souboru Bystrouška se 
zúčastnily ve dnech 13. – 15. 4. 2016 Dnů 
Jihomoravského kraje v hlavním městě 
Chorvatska Zagrebu.

Společně s cimbálovou muzikou Strážni-
čan ze Strážnice a členy vědeckého centra 
VIDA z Brna zpestřily galavečer pro VIP 
hosty z Jihomoravského kraje.

Na terase hotelu Esplanade probíhalo 
představení VIDA centra a ve slavnostním 
sále hotelu při rautu pro 200 lidí, který při-
pravovali žáci z hotelové školy ze Bzence, 
měly vystoupení naše děti. Ve dvou blocích 
po 20 minutách předvedly taneční pásma 

V sobotu 2. 4. 2016 se děti z folklorního 
souboru Bystrouška zúčastnily Vítání jara.

Během této tradiční akce na palouku 
U Luže, 2 km směrem na Útěchov, se 
představili zpěváci ze sboru Sokola Žide-
nice, trubači ŠLP Křtiny a naše děti z Bys-
troušky. Zatancovaly taneční číslo „Ševci“ 
a pásmo „Upalování Moreny“.

BYSTROUŠKA 
V ZAGREBU

„O kytičkách“ a „Ševci“ a písně z Bílovické 
křižovatky.

Hodnocení našeho tanečního souboru 
bylo jen v superlativech, pan hejtman 
Michal Hašek a pan velvyslanec Martin 
Košatka měli pro naše děti jen slova chvály.

Zájezdu do Chorvatska se zúčastnily: 
B. Lošťáková, P. Ráčková, D. a L. Hanušo-
vy, K. Horáková, N. Valentová, A. Staňková, 
A. Čejková, V. Halířová, A. Dostalíková. 
M. Trnka a V. Hrubý. Doprovod: B. Hamá-
ková, O. Loštáková, M. Valentová a kame-
raman a fotograf A. Kanta.

Bohuslava Hamáková 

VÍTÁNÍ JARA 
s Bystrouškou

Letos bylo při Vítání jara opravdu jarní 
počasí, a tak jsme strávili společně s rodiči 
pěkné slunečné dopoledne.

Diváků bylo opravdu hodně. Přibližně 
300 turistů, kteří vyšli ráno z Útěchova, se 
při cestě lesem do Bílovic na vlak zúčast-
nilo této pěkné jarní slavnosti.

Bohuslava Hamáková 
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STŘEDU OBCE
Vážení spoluobčané Obec Bílovice nad Svitavou Vás srdečně zve 
na slavnostní otevření revitalizovaného středu obce, které se bude  
konat dne 3. září v 15.00 hodin na Těsnohlídkově náměstí.

Těšíme se na setkání s Vámi.3. 9. 2016

v 15.00 hodin

Znají to asi všichni současní rodiče, 
tedy hlavně mámy… Musíte, nebo chcete 
se vrátit po mateřské nebo při mateřské 
do práce, ale nemáte komu svěřit Vašeho 
milovaného drobečka? Anebo si chcete 
aspoň na chvilku odpočinout, ale není 
nablízku žádná babička na hlídání?

Státní školka funguje většinou až od tří let, 
v Bílovicích (i při současné dostavbě jedné 
nové třídy) je zatím stále nedostatek míst 
a tříleté děti se do školky dostanou jen stěží.

Máte několik možností – zůstat doma, 
zaplatit někoho na hlídání, nebo zkusit 
některou z alternativních školek.

Jednou z nich je dětský klub, neboli 
„miniškolka“ Šikulkové, kterou vede paní 
Monika Polášková. Na základě dobrých 
referencí jsme ji vyzkoušeli i my.

Prvotní obavy, jestli to náš čerstvě 
dvouletý synek zvládne, se rozplynuly po 
pár týdnech. A i když chodí na celý týden 
a celodenně, líbí se mu tam tak, že někdy 
ani nespěchá domů a hlásí: „Mámo, ještě 
dohrát“.  I na ostatních dětech je vidět, 
že do Šikulků chodí rády, dokonce i těm, 
co na začátku poplakávaly, se občas, jako 
našemu, nechce domů.

Toník se v kolektivu „otrkal“, roz-
mluvil, ve školce dokonce papá jídlo, 
které bychom do něho doma nedostali, 
maluje, vyrábí, cvičí… Všechny tety jsou 
moc milé a vstřícné, největší autorita je 
školková babička, její slovo na našeho 
malého platí.

Ve školce podnikají různé výlety, hrají 
hry, navštěvuje se divadlo, nebo spíš 
divadlo navštíví školku, děti mají možnost 
chodit do logopedie, angličtiny, dramatic-
kého kroužku.

Spokojené dítě = spokojení rodiče, takže 
chci poděkovat tetě Monice a  jejímu kolek-
tivu, že miniškolku založili a vedou.

Vendula Bartáková 

ŠIKULKA ZE ŠIKULKŮ Poslední 
pozdrav 
ZE STARÉ 
KNIHOVNY

Milí přátelé, se starou knihovnou se 
brzy rozloučíme. Knihovna se uzavře 
1.  července 2016. Nejen tento den 
(pátek), ale v celém červnu si mohou 
čtenáři vypůjčit knihy na prázdniny. 
Stěhování proběhne v druhém červen-
covém týdnu. Provoz v nové knihovně 
na náměstí bude zahájen, jakmile to 
bude možné.

O velikonocích přišly děti ze základní 
školy. Četli jsme si, tančili, ale hlavně 
jsme se naučili plést pomlázku.

V  květnu proběhlo pasování dětí 
z prvních tříd na „Rytíře knih“. Každý 
dostal svůj klíč k otvírání všeho pěk-
ného, co nám knihy nabízejí. Prvňáčci 
si odnesli nejen klíč, ale i malý dárek, 
a slíbili, že se brzy vrátí.

Přeji vám příjemnou dovolenou.

Marie Nedopilová,  
knihovnice 
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Máme tu jarní počasí a i u nás ve sboru 
se vrhneme na nové výzvy, které nás čekají 
a které nás nasměrují správným směrem do 
dalších let. Dovolte mi, abych Vás informoval 
o novinkách, které se již staly, a které se 
budeme snažit realizovat do budoucna.

Prvním, a dosti zásadním, milníkem v le-
tošním roce je odstoupení stávajícího veli-
tele zásahové jednotky SDH Bílovice nad 
Svitavou bratra Otakara Bednaříka, který 
tuto funkci vykonával pečlivě a svědomitě 
dlouhých 15 let a obětoval jí veškerý svůj 
volný čas i na úkor zdravotních a osobních 
problémů, za což mu patří obrovské podě-
kování nejen ze strany SDH.

V měsíci dubnu proběhla členská schůze 
SDH Bílovice nad Svitavou za přítomnosti 
vedení obce v čele se starostou p. Boháč-
kem, na které byl hlavním bodem návrh 
a posléze volba nového velitele, kterým byl 
jednohlasně zvolen bratr Jan Kala.

Na základě absolvování odborných kurzů 
a po kladném vyjádření vedení HZS JMK 
k výkonu velitele jednotky, byl dne 23. 4. 
2016 bratr Jan Kala starostou obce panem 
Boháčkem jmenován do funkce velitele 
jednotky SDH Bílovice nad Svitavou.

Druhým viditelným počinem, který nyní 
realizujeme, je přestavba vrat na hasič-
ské zbrojnici spojená s opravou podlahy 
a elektroinstalace. Sto let stará budova 
nynější hasičské zbrojnice, která již nevy-
hovuje dnešním potřebám hasičů, dostane 
tak alespoň dostačující výjezdová vrata 

a podlahu na moderní těžkou techniku, 
kterou obec disponuje. Finanční dotací od 
Jihomoravského kraje a podporou obce 
Bílovice nad Svitavou se i náš sbor podílí 
na opravách tím, že vybouráme stávající 
podlahu. Děkujeme vedení obce, že nám 
poskytla dočasný azyl v bývalém klubu 
důchodců na Husově ulici, kde můžeme 
dál vést naši sborovou činnost.

Další akce pro občany proběhly v měsíci 
dubnu, a to již tradiční sběr železného šro-
tu a nově sběr vysloužilého elektrozařízení, 
za který samozřejmě děkujeme občanům 
a budeme se snažit tuto „želenou sobotu“ 
zopakovat i na podzim.

Bohužel, letos se nám nepodaří uspo-
řádat klasický Den dětí pro místní školky, 
z důvodů přestavby hasičské zbrojnice. 
Máme ale v plánu udělat v průběhu prázd-
nin „Den s hasiči a ostatními složkami 
IZS“. Tato akce je ve fázi počátečních 
příprav a včas budeme spoluobčany in-
formovat o podrobnostech.

Novinku v podobě kroužku mladých ha-
sičů se budeme snažit realizovat nejspíš od 
nového roku 2017, protože se naši členové 
a členky musí zúčastnit odborných školení, 
která jsou nyní v jednání a jsou potřebná 
pro vedoucí mládeže.

Závěrem bych chtěl podotknout, že se 
nám podařilo stihnout termín pro podání 
žádosti a vytvoření studie na novou hasič-
skou zbrojnici, která musela být podána na 
HZS JMK do konce dubna. Jelikož v le-
tošním roce jsou nově vypsané dotace od 
MV GŘ HZS až do výše 4,5 milionu korun 
a nově přispívá i Jihomoravský kraj na 
stavby nových hasičských zbrojnic, pokusili 
jsme se dát veškeré potřebné dokumenty 
s vedením obce dohromady a o poskytnutí 
dotace zažádat. Rozrůstající se obec Bílo-
vice nad Svitavou by si jistě novou zbrojnici 
zasloužila, jelikož ve stávajících prostorách 
jsou podmínky již nevyhovující a spousta 
techniky se musí ukládat v jiných obecních 
budovách.

Závěrem bych chtěl poděkovat vede-
ní obce, kolegům hasičům, sponzorům 
a v neposlední řadě všem, co nás jakýmkoli 
způsobem podporují, za vstřícné kroky, 
díky kterým se snažíme a budeme nadále 
snažit oživovat kulturní a společenský 
chod v obci.

V případě, že na nás budete mít jakýkoliv 
dotaz nebo žádost o pomoc, neváhejte 
se na nás obrátit, vždy zajisté najdeme 
vhodné řešení. Kontakt na velitele jednot-
ky SDH: 736 235 149. Při mimořádných 
událostech se na nás samozřejmě můžete 
spolehnout, dle našeho hesla: „Bližnímu 
k ochraně, vlasti k obraně.“

Děkuji za JSDH Bílovice nad Svitavou
Jan Kala, velitel 

NOVINKY 
u bílovických hasičů
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Ve středu 4. května navštívil ZŠ v Bílo-
vicích nad Svitavou brigádní generál Emil 
Boček, jeden z našich posledních žijících 
letců slavné a legendární Royal Air Force 
(RAF). Královské vzdušné síly Velké Brita-
nie sehrály nejdůležitější úlohu ve vítězné 
bitvě o Anglii (červenec až říjen 1940), 
současně však také přispěly rozhodujícím 
způsobem k obratu II. světové války. Hitle-
rovské Německo poprvé okusilo porážku ve 
své dobyvačné válce - invaze do Británie 
ztroskotala. V RAF byly za druhé světo-
vé války i československé perutě - 310. 
stíhací, 312. stíhací, 313. stíhací a 311. 
bombardovací. V britském královském 
letectvu sloužilo 2402 Čechů a Slováků. 
Nebyli to ovšem jen piloti, ale také pozemní 
personál, administrativní pracovníci, dále 
styční důstojníci, ale také instruktoři ve 
výcvikových jednotkách. Celá pětina z nich 
se konce války nedočkala. Čechoslováci 
měli u britského letectva vynikající pověst 
a patřili k oporám vzdušných sil Velké Bri-
tánie. Smutným paradoxem dějin se stalo, 
že se tito váleční hrdinové ve své vlasti 
po únoru 1948 stali oběťmi perzekucí ze 
strany komunistického režimu.

MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ  
S PANEM GENERÁLEM

Někdy na začátku dubna mě potkal pan 
Josef Skalník a oslovil mě s nabídkou: 
„Poslechněte, pane učiteli, co byste řekl 
na to, kdybychom na naší škole uskutečnili 
besedu s generálem Emilem Bočkem? Já 
vám dám na něj kontakt a zkuste ho oslo-
vit.“ Neznám lepší způsoby jak přiblížit 
historii žákům, než právě prostřednictvím 
žijícího účastníka dějinných událostí. 
Souhlasil jsem. Generál Boček nabídku 
pro naše první setkání přijal, mělo se 
uskutečnit 19. dubna o půl sedmé večer. 
Ten den jsem učil šest hodin, pak násle-
dovala pedagogická rada a po ní schůzky 
s rodiči. Do Bystrce, kde pan generál bydlí, 
jsem dorazil včas, ale nebudu zastírat, 
docela unavený. Zvonil jsem u dveří bytu, 
prozváněl mobilem, a nic. Čas ubíhal a já 
se začal smiřovat s tím, že se naše první 
setkání asi neuskuteční. Po půl hodině 

jsem odcházel k autu a napadlo mě, že 
alespoň plakát, který jsem panu generálovi 
dovezl, dám do jeho schránky. Zazvonil 
jsem naposled a dveře se otevřely. V nich 
stál rozesmátý pan generál a zval mě dál. 
„Odpoledne jsem se vrátil z Olomouce, 
no a tak jsem si natáhl budík, abych vás 
nepropásl... a zaspal jsem. Pojďte dál, snad 

pro slovní zkratku a nakonec i báječný 
suchý, vpravdě „anglický humor“. Taková 
obrovská vitalita a kondice v jeho věku 
bývají věcí nevídanou.

NÁVŠTĚVA PANA GENERÁLA 
EMILA BOČKA V BÍLOVICÍCH

S panem starostou Miroslavem Bo-
háčkem a místostarostou Mgr. Martinem 
Vozkou jsme se dohodli na celodenním 
programu návštěvy generála Bočka v Bílo-
vicích nad Svitavou. Pánové Zdeněk Mrkos 
a Ladislav Kala připravili ve škole skvostné 

BYL U NÁS GENERÁL...
Setkání s brig. gen. Emilem Bočkem

všechno stihneme dohodnout.“ Najednou 
jsem seděl v útulném bytě naproti (už 
na první pohled) mimořádnému člověku 
a byl bych ochoten připustit cokoliv, jen 
ne skutečnost, že je mu devadesát tři let. 
U něho doma jsem si poprvé vyslechl jeho 
životní příběh, musím říci, že se zataje-
ným dechem. Za pár minut před koncem 
našeho prvního setkání jsme se dohodli 
v několika větách na společné představě, 
jak by probíhala jeho návštěva v Bílovicích. 
Odjížděl jsem doslova nabit energií, kterou 
mi pan generál předal, obtížnost i únava 
dne, který jsem měl za sebou, byla tatam. 
Následovala ještě dvě setkání a všechna 
se nesla v podobném duchu. Střídmost, 
moudrost a zkušenost, obrovský smysl 

nástěnky, které připomínaly osudy generála 
Emila Bočka a také bílovického rodáka 
letce plukovníka Metoděje Šebely za druhé 
světové války. Dohodli jsme se s vedením 
školy, že obě akce, besedu s žáky i besedu 
s občany, uspořádáme v naší škole. Vý-
znamně nám ve všech přípravách pomáhal 
také bratranec válečného letce Metoděje 
Šebely, Ing. Arnošt Šebela, takto předseda 
Klubu RAF aeroklubu Brna - Slatina. Ce-
lodenní pobyt pana generála Emila Bočka 
v Bílovicích nad Svitavou byl náročný. Pan 
generál od devíti hodin ráno do půl sedmé 
večer stihl dvě besedy, návštěvu obecního 
úřadu a položení kytic u památníku na 
Ostrůvku i u pamětní desky plukovníka 
Metoděje Šebely.

Brigádní generál Emil Boček s žáky základní školy v Bílovicích
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Obě besedy, jak s žáky, tak také s obča-
ny Bílovic, patřily k těm nejvydařenějším, 
které jsem kdy absolvoval. Samozřejmě 
na tom měl největší zásluhu charizmatický 
projev pana generála, ale také pozornost 
a zájem posluchačů uložit si jedinečnost 
tohoto setkání a prožitých chvil do své 
paměti. Nemohu nezmínit fakt, který mě, 
přiznávám, poněkud rozladil. Redaktorka 
a kameraman České televize, kteří byli 
po celou dobu přítomni setkání žáků 
s generálem, nemohli přehlédnout zaujetí 
a pozornost žáků i množství velmi zají-
mavých dotazů, pro mě naprosto fundo-
vaných a překvapujících, a přesto sestřih 
v televizi... jak to napsat? Zkusím trochu 
diplomacie - neprofesionální a vzdálený 
realitě. Jsem na naše žáky naopak vel-
mi pyšný a musím potvrdit, že setkáním 
s panem generálem Bočkem žila napříč 
všemi ročníky celá škola. Ano, zdá se mi, že 
tento způsob seznamování žáků s historii 
našeho národa je dobrou cestou, po které 
se vyplatí kráčet.

Co napsat závěrem? Fakta o tom, že 
je pan generál Emil Boček významnou 
osobou našeho národního odboje, že je 
nositelem nejvyšších vyznamenání České 
republiky i Velké Británie? To si lze o něm 
vyhledat ve Wikipedii a dalších interneto-
vých odkazech. Tak alespoň dvě historky, 
které o něm vypovídají za vše ostatní.

Když si ve svých téměř devadesáti letech 
šel na dopravní inspektorát prodloužit 
platnost řidičského průkazu na motocykl 
(motocykly jsou mimochodem jeho celo-
životní vášní), příslušná úřednice zvedla 
obočí a zeptala se ho, jestli to ve svém 
věku myslí vážně. Když odvětil, že to myslí 
smrtelně vážně, poslala ho za lékařem. 
Zdvižené obočí se opakovalo i u lékaře, 
nicméně vše bylo v pořádku a potvrzení 
pan generál získal. Úřednice na inspekto-
rátu už nedělala žádné problémy. Nyní však 
zvedl pobaveně obočí pan generál, to když 
se dočetl, že je mu řidičský průkaz, v jeho 
věku, vydán na deset let.

A ta druhá? Pana generála jsem se ptal, 
na co se nejvíc v nejbližší době těší. Dlouho 
nepřemýšlel. „V červenci si zalétám v An-
glii na „svém Spitfiru“.

A komu myslíte, že po celodenní ná-
vštěvě v Bílovicích nad Svitavou zůstalo 
nejvíce sil?

Pavel Kováč 

Kulturní komise ve spolupráci s Obecním 
úřadem Bílovice nad Svitavou se tento rok 
připojí k sousedským slavnostem Zažít 
město jinak, které pořádá iniciativa Au-
to*Mat. Jedná se o akci, která je prvotně 
určena pro města, kde je určitě mnohem 
větší problém seznámit se se sousedy, 
překonat jistou bariéru odcizení, kde je 
mnohem větší problém prosadit jakoukoli 
změnu týkající se vzhledu ulice či čtvrti. Bí-
lovice nad Svitavou sice nejsou ani městys, 
ale rozrůstají se velkou rychlostí, přibývají 
stále noví obyvatelé a už zdaleka nejsou 
vesnicí, kde každý zná každého. A to je 
přece škoda. Možná zrovna váš soused je 
slavný muzikant či malíř a támhleta paní 
asi hrála ve filmu a tenhle nenápadný 
tichý člověk odvedle dělá nemocničního 
klauna… Proč se o sobě nedozvědět víc? 
Proč neukázat, co všechno umíme? Proč 
se nesblížit? Proč neulehčit nově přícho-
zím vstup do sousedské komunity? Proč 
sousedsky neposedět a nepopovídat si?

Vše je ve fázi zrodu, vše se bude 
proměňovat a vyvíjet, ale už teď mů-
žeme uvést pár základních informací 
týkajících se akce „Zažít Bílovice nad 
Svitavou jinak“:

KDY?: V sobotu 17. září 2016 (prav-
děpodobně) od 14 hodin.

KDE?: Určitě na novém Těsnohlídko-
vě náměstí, na nábřeží zvaném „Husi-
nec“, možná i na ostrůvku u pomníčku, 
na ulici Komenského, v parčíku u nádraží 
a na nádraží.

KDO?: Sousedi, tj. kdokoli z vás, kdo 
se nebojí aktivně se zapojit, kdo má chuť 
předvést ostatním sousedům, co umí, 
co dokáže. Hrajete na nějaký nástroj? 
Nebo zpíváte? Nebo zpívá celá vaše ro-
dina? Hrajete divadlo? Rádi předčítáte? 
Žonglujete? Vyrábíte origami a chcete 
to naučit i ostatní? Pečete skvělé buch-
ty, koláče či bábovky a potěšilo by vás, 
kdyby vaši sousedé ochutnali a třeba pro 
vás v tajném losování hlasovali?

PROČ?: Protože je důležité, abychom 
„zažili Bílovice nad Svitavou jinak“! 
Abychom vdechli život nábřeží řeky 
a uvědomili si, jak pěkné by mohlo být. 
Abychom si zahráli v parčíku u nádraží 
pétanque, protože prostor k tomu byl od 
prvopočátku určen, jen se na to zapo-
mnělo. Abychom zažili ulici Komenského 
bez bláznivého provozu všedních dnů. 
Abychom se poznali a zažili krásné 
sousedské odpoledne.

Ale k tomu všemu potřebujeme vás, 
sousedy. Pokud máte chuť se jakkoli 
zapojit, tzn. pomoci s organizací, zahrát, 
zatančit, něco upéct, darovat sponzor-
ské dary, prodávat své doma vyrobené 
výrobky, cokoli, co vás napadne a nás 
nenapadlo, kontaktujte nás: zbnsj@
seznam.cz

Celý program totiž bude vznikat v zá-
vislosti na vás! Protože vy jste aktéři 
i návštěvníci současně!

Renata Munteanu 

ZAŽÍT BÍLOVICE JINAK
aneb SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI

provozuje zejména prostřednictvím po-
boček, kterých je na Moravě a ve Slezsku 
kolem dvaceti. Úzce spolupracuje se ses-
terskou organizací – Českou křesťanskou 
akademií, v jejímž čele stojí Tomáš Halík.

V „akademickém“ roce 2015/16 uspo-
řádala bílovická pobočka MSKA čtyři 
přednášky. Kněz, biolog a vysokoškolský 

V loňském roce byla v Bílovicích založe-
na regionální pobočka Moravsko-slezské 
křesťanské akademie. MSKA je fórem pro 
aktivní a kritické lidi, kteří se nespokojí 
s  pasivním přijímáním věcí, fórem pro 
duchovní výměnu názorů, kde se otevírají 
a diskutují aktuální otázky vědecké, nábo-
ženské, kulturní a politické. Svoji činnost 

Moravsko-slezská 
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
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učitel etiky Marek Orko Vácha hovořil dne 
2. října o  vztahu Křesťanství a  ochrany 
přírody s důrazem na encykliku papeže 
Františka Laudato si. Onkolog a  palia-
tivní lékař Ondřej Sláma promluvil dne 
27. listopadu o nelehkém, avšak „životně“ 
závažném tématu: o  umírání. Snažil se 
přítomným dát možnost nahlédnout do 
typických lidských osudů umírajících lidí 
v dnešní době v naší zemi. Upozorňoval 
na nedostatečnou komunikaci ze strany 
lékařů a velmi srozumitelně mluvil o péči 
o  umírající v  hospicích, nemocnicích 
i v domácím prostředí. Dne 5. února nás 
navštívil letohradský farář Václav Vacek 
a promluvil na téma Eucharistie – Večeře 
Páně. S velkým zaujetím všechny přítom-

né vtáhl do slavení mše svaté a v následující 
přednášce jen rozvíjel a dotvářel celý obraz 
slavení eucharistie jako svatební hostiny. 
Poslední hostem byla paní Věra Sosnarová, 
která byla v  roce 1945 ve svých čtrnácti 
letech, spolu se svojí matkou ruskou emi-
grantkou, odvlečena do sovětského gulagu, 
odkud se mohla vrátit do Československa 
až po devatenácti letech.

Třebaže jsme původně plánovali konání 
přednášek ve farním sálu, museli jsme 
většinu z nich pro velký zájem veřejnosti 
přesunout do kostela, který díky vytápění 
a zázemí umožňuje bezproblémové konání 
i takovýchto akcí.

V  roce 2016/17 chceme rovněž uspo-
řádat čtyři až pět přednášek, v  jednání 

je diskuse o  vztahu víry a  vědy, večer 
o čihošťském mučedníkovi P. Josefu Tou-
farovi či návštěva přední české biblistky 
Mirei Ryškové. Konkrétní témata a termí-
ny budou včas vyvěšeny na plakátcích 
a na farním webu (www.farnost-bilovice.
cz), vstupné je dobrovolné. Nejbližší akcí 
bude přednáška biskupa Václava Malého 
o  uprchlické krizi a  vztahu křesťanství 
a islámu, která se bude konat dne 19. října 
v kostele. Před přednáškou bude biskup 
Malý sloužit a kázat při mši sv. Těšíme 
se na setkání s Vámi.

Jan Lata, předseda  
regionální pobočky MSKA  

v Bílovicích nad Svitavou 

Do sezony 2016 vstupuje tenisový oddíl 
s celkem 20 členy, z čehož je 17 mužů a 3 
ženy. Věkový průměr oddílu se zvyšuje, 
neboť naše členská základna postrádá 
mládež, což je náš momentálně největší 
problém. S otevřením tenisové školy počí-
táme až v roce 2017 z důvodu nedostatku 
kvalifikovaných trenérů.

ZE SPORTOVNÍ  
ČINNOSTI ZA ROK 2015

Podruhé v dlouhé historii tenisového 
oddílu hrálo družstvo dospělých krajskou 
soutěž II. třídy, kterou jsme si vybojovali 
výbornými výkony v předchozí sezoně. 
Těšili jsme se, jak si zahrajeme s teniso-
vými kluby ČLTK Jihlava, Nové Město na 
Moravě, Tišnov, ESOX, Mosilana Brno, 
Slatina a Kometa Brno, ale už před začát-
kem se k nám obrátil zády Jihomoravský 
tenisový svaz, protože nám nepovolil vý-
jimku – hrát domácí zápasy v Bílovicích. 
Důvodem je, že minimální počet dvorců 
pro KP II jsou 3, a my máme, jak sami víte, 
dvorce 2. Proto nám bylo nařízeno ode-
hrát vše na dvorcích soupeřů a dokonce 
s vlastními míči. Paradox. Tento fakt do 
družstva vnesl negativní emoce a poraže-
neckou náladu, a proto logicky následova-
ly špatné výsledky. Prohráli jsme všechny 
zápasy a sestoupili do KP III.

Proto vrcholem závodního tenisu byl 
až srpnový turnaj jednotlivců ve dvouhře 
a čtyřhře – BINAS CUP, kterého se zúčast-
nilo 30 hráčů především z Jihomoravského 
kraje. Vítězství v jednotlivcích obhájil David 
Bolek s ŽLTC a tentýž hráč spolu s Markem 
Šromem vyhráli soutěž ve čtyřhře.

Na naše kurty si chodí zahrát především 
rekreační hráči, a právě pro ty se uspořádal 
v září turnaj ve čtyřhře. Účast byla vysoká, 
dokonce jsme museli i některé páry z ka-
pacitních důvodů odmítnout. Slibujeme 
však změnu hracího systému, ať si zahraje 
skutečně každý.

PLÁN NA ROK 2016
Tenisové družstvo prochází obměnou. 

Z hostování se vrací Lukáš Eberhard, do 
Komety přestoupil Luboš Taranza a z klu-
bu Moravské Budějovice přišel nový hráč 
David Štastný. Tito doplní sestavu Volejník, 
Štěrbáček, Balcárek, Marvan, Bubeníčková 
a Dostálková.

V domácích mistrovských utkáních přiví-
táme (vždy v sobotu) 7. 5. Brno Žabovře-
sky B, 28. 5. Tatran Kohoutovice, 11. 6. TK 
Komín B a zakončíme 25. 6. s klubem Če-
chie Zastávka. V kalendáři sportovních akcí 
určitě najdete BINAS CUP, který se bude 
konat o víkendu od 20. srpna, na začátku 
září proběhne tradiční turnaj rekreantů.

VÝSLEDKY
Soutěž smíšených družstev 2016 na-

leznete zde na tomto odkazu http://www.
cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2016/
soutez/5187

Jménem tenisového oddílu,  
Petr Marvan 

TENIS V BÍLOVICÍCH

Dvě žačky bílovické základní školy, 
Barbora Lošťáková ze 6. B, o které jste 
se mohli dočíst v prosincovém čísle 
minulého roku a Eva Fruhwirtová, se  
ve dnech 21. 3. – 23. 3. zúčastnily tra-
diční pěvecké soutěže dětí a mládeže 
„Karlovarský skřivánek“. Dívky se sice 
neumístily na bodovaných místech, 
ale již samotná účast na této soutěži 
je velkým úspěchem, ke kterému jim 
blahopřejeme. Dívky si z této soutěže 
jistě odnesly nejenom skvělý zážitek, 
ale i cenné zkušenosti, které zúročí 
v příštím, 22. ročníku.

Jan Horáček 

Bílovice  
měly své  
zastoupení 
v karlovarském 
skřivánku 2016
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placená inzerce

Kateřina Vacíková *1983 se narodila v Brně a do Bílovic 
nad Svitavou se přistěhovala s rodiči v roce 2000. Vystu-
dovala gymnázium Terezy Novákové a Palackého universitu 
v Olomouci. Od 12 let se věnuje kanoistice na divoké vodě 
a je vítězkou Světového poháru 2006 ve sjezdu na kajaku. 
Posledních sedm let závodí na raftu a společně s týmem TR 
Teva je vicemistryně světa 2013 Nový Zéland, 2014 Brazílie, 
celková mistryně světa 2011 Kostarika a 2015 Indonesie.

Jak se dostane vodák/čka ze Svitavy na MS raftingu 
v Indonesii?

Letadlem . Já vlastně nevím, jestli ze Svitavy nebo Svratky. 
Rodiče jsou kajakáři z Jihlavky a dovedli mě k vodě a na loděnici 
Spojů na Svratce. A když jsme se přestěhovali do Bílovic, tréno-
vala jsem ve všední dny na Svitavě. Kajak jsem měla schovaný 
v domečku Menšíkových kousek od splavu a najížděla kilometry 
na rovince nad splavem, nebo mě táta vyvezl do Adamova a já jela 
dolů. Svitava je nádherná řeka – rychlý proud, zatáčky, vracáky, 
skály... Naše sousedka Gita nám vyprávěla o slavné vodácké mi-
nulosti Bílovic a můj táta tu jel závod ve slalomu na divoké vodě 
v roce 1975. Nevím, jestli to bílovičáci vědí, ale posledních 6 let se 
tu zase jezdí jarní přebor ve sjezdu na divoké vodě z Adamova do 

Bílovic, určený hlavně žáčkům a juniorům. Letos byl 28. března 
a pořádala ho KK Brno. Ostatně i na raftu tady někdy pádlujeme 
kilometry a vloni jsme tu na jaře trénovaly na mistrovství světa 
na Jávě.

No a pak jste odjely na MS v Indonesii, a vyhrály, že?
Jasně, sbalily jsme pádla a odletěly. Indonesie je nádher-

ná divoká země, jen řeka Citarik nás překvapila svou špinavou 
vodou. Divoká voda nám nedělá problém, Česko je opravdovou 
velmocí raftingu a jsme zvyklé na mnohem divočejší peřeje. 
Jenže infikovaná voda, 35 stupňů tepla a 100% vlhkost udělaly ze 
závodů pro všechny účastníky survival (závod o přežití). Všech 
21 ženských posádek zemí celého světa se více než s fyzičkou 
potýkalo se zažívacími problémy, o chlapech nemluvě. To jsme 
opravdu nečekaly a první závod byl těžký. Mistrovství se skládá 
ze čtyř disciplin – sprint, vyřazovací závod head to head, slalom, 
a nejnáročnější je téměř hodinový sjezd rozdělený do celého týdne. 
Je zajímavé, že v určité chvíli více než fyzička a zdraví rozhoduje 
vůle. A my jsme porazily nemoci, horko, vlhko, peřeje i soupeřky. 
Při posledním závodu – sjezdu na divoké vodě – jsme dojely do 
cíle o celých 50 vteřin před našimi soupeřkami. A slavily jsme 
první místo nejen ve sjezdu, ale i celkové první místo na světe 
v raftingu. Teď trénujeme na souši a čeká nás MS světa v Abu 
Dabi, ME Slovinsko a vyjíždíme si nominaci na MS Japonsko 2017. 
A tak se těším na trénink na čisté studené Svitavě...

Za poskytnutý rozhovor srdečně děkuje a spoustu dalších ra-
dostí ze sportovních výsledků přeje 

Jana Skládanková 

BÍLOVČAČKA 
MISTRYNÍ SVĚTA 
na divoké vodě
ROZHOVOR S KATEŘINOU VACÍKOVOU




