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SLOVO STAROSTY

Milí Bílovčáci, sousedé, konečná forma tohoto 
čísla se rodila dlouho. A kolikrát se jenom změni-
la… Jasno jsem měl jen v tom, že bych tentokrát 
chtěl psát o takzvané „náplavě“. Možná by se 
tedy hned na začátek hodilo malé přiznání. Jsem 
náplava! Nenarodil jsem se v Bílovicích (to ale 
málokdo, většina z vás se narodila tam, kde já. 
Na Obilním trhu… 😉) Ani jsem nevychodil místní 
základní školu (což je možná škoda, protože má 
výbornou pověst). A přece byl můj pradědeček 
bílovickým starostou a polovině Bílovic říkám 
„strejdo“. Taktéž si troufnu tvrdit, že toho o Bí-
lovicích a jejich historii vím víc než polovina 
hlasitých starousedlíků. A možná právě proto, 
že nejsem sám schopný určit, jestli jsem staro-
usedlík, nebo náplava, tak tento fenomén z duše 
nesnáším. Vždyť dobrý soused se nepozná podle 
toho, kdy se k nám přistěhoval (ani odkud).

Potom jsem si ale říkal: „No jo, ale když vě-
nujeme číslo „náplavě“, tak tím vlastně uznáme, 
že i my sami si tento fenomén minimálně uvě-
domujeme, i když s ním nesouhlasíme“…S touto 
myšlenkou jsem se pral dobrý půlrok.

Posledním impulzem, že tento zpravodaj 
opravdu chci, byla kniha otce Jana Rybáře (ke 
stáhnutí na stránkách naší farnosti). V ní s lás-
kou vzpomíná na dětství v Bílovicích a přibližně 
půlstranu věnuje právě „náplavě“ pravoslavných, 
žijících zde před druhou světovou válkou. Rusům 
a Ukrajincům. A tehdy jsem si uvědomil, že to 
chci taky. Chci, aby si zvídaví přátelé historie, 
jako jsem já, mohli za sto let přečíst, že na 
prahu jedenadvacátého století bylo normální, že 
v Bílovicích žili vedle přespolních i přesmořští 
a přesoceánoví a že se nám tu všem žilo docela 
dobře… Že je sice normální vědět, že sousedka 
není rodilá, protože se sem přivdala z Řícmanic 
(nebo z Ameriky), nebo že soused, se kterým 
pravidelně hraju volejbal, je dokonce z Vysočiny 
(nebo z Maroka), ale že je to vlastně úplně jedno…

A v příštím čísle se podíváme na zoubek 
blížícím se volbám.😊

Jan Horáček, šéfredaktor
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Vážení spoluobčané,
Příroda nezahálí a jaro přešlo v léto. 

Ani my nezahálíme a snažíme se co 
nejrychleji dokončit projekty s podporou 
Evropské unie. Čekáme na schválení pro-
jektu Bezpečnostní opatření pro chodce 
z národního programu SFDI. Probíhá také 
výběrové řízení na základě výzvy IROP 28, 
jedná se o projekt elektronizace veřejné 
správy, kde očekáváme zlepšení komu-
nikace mezi obecním úřadem a občany 
v podobě elektronických formulářů, mo-
bilní aplikace a webových stránek obce.

V létě také začne výstavba dvou nových 
odborných učeben informatiky a fyziky-
-chemie v základní škole. Bývalé odborné 
učebny s narůstajícím počtem dětí vzaly 
za své a dnes zoufale chybí. 

Koncem června budeme také podávat 
projekt na výstavbu komunitního centra 
v budově bývalé knihovny na Fügnerově 
nábřeží. Na realizaci, je naší snahou získat 
dotaci od MAS Moravský kras z.s. Vznik-
nout by zde mělo nové zázemí, pro spolky 
a jejich činnost. Naší snahou je zachovat 
stávající zahradu. 

Snažíme se nalézt dotační program pro 
zajištění financování projektu „Lávka přes 
řeku Svitavu“. Bohužel byl bez náhrady 
zrušen námi zamýšlený dotační titul. 
Územní a stavební povolení máme.

Podařila se nám také rekonstrukce pře-
chodu pro chodce pod kostelem, kde byly 
provedeny úpravy vodorovné dopravní 
značení, optická psychologická brzda V18 
a nasvětlení přechodu.

Na ulici Soběšická se nám v rámci 
rekonstrukce trafostanice povedlo vybu-
dovat nové sběrné hnízdo, kam jsme pře-
sunuly kontejnery z chodníku u křižovatky 
Soběšická/Ke Třešním.

Nezapomeňte – 9. 6. 2018 od 13:00 
připravujeme, letos již šestý ročník 
multižánrového open festivalu „Bílovická 
křižovatka“, tradičně na hřišti za Sokolov-
nou. Tento rok se můžete těšit, mimo jiné 
na kapelu Hradišťan a zpěvačku Anetu 
Langerovou. 

Jsem rád, že jste si zvykli na farmářské 
trhy a bílovické kino Cinema nad Svitavou, 
obě akce jsou hodně navštěvované, a to 

mě velmi těší, protože je vidět, že jdeme 
správným směrem.

Dále pokračují jednání ohledně vybudo-
vání cyklostezky, podél vlakové tratě od 
lávky do Anenského údolí. Nyní zjišťujeme, 
jaké jsou možnosti a za jakých podmínek 
by SŽDC a Povodí Moravy souhlasilo se 
stavbou.

Naší trvalou snahou je podporovat 
různé aktivity v obci. Chystáme mnoho 
zajímavých kulturních a sportovních akcí. 
Díky za pomoc při jejich organizaci patří 
všem aktivním občanům, členům komisí 
a spolků. Bez vás bychom to rozhodně 
nezvládli. Vše můžete sledovat na našem 
obecním facebooku a webových strán-
kách obce. 

Závěrem přeji všem krásné a pohodové 
léto plné odpočinku a pohody.

Miroslav Boháček, starosta 



Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 07. 03. 2018

Rada obce schválila
• vyhlášení konkurzu na základě 

usnesení č. 8 rady obce č. 3/2018 ze 
dne 14.02.2018. Rada obce schva-
luje termín pro doručení přihlášek 
do konkurzu na pracovní místo 
ředitele/ředitelky mateřské školy, 
20.04.2018.

• Veřejnoprávní smlouvu o výkonu 
přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků s městem 
Šlapanice.

• poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
sdružení MANERE z.s. Bílovice 
nad Svitavou, na revitalizace areálu 
klubovny chata č.ev. 134, Bílovice 
nad Svitavou, a to v části 2 a 3 dle 
přílohy k žádosti.

• stavební úpravy rodinného domu 
č.p. 242,na ulici Husova v Bílovi-
cích nad Svitavou“ na pozemku 
p.č. st.213.

• stavební úpravy RD Bílovice, Havlíč-
kova č.p. 345 Bílovice nad Svitavou 
dle předložené dokumentace.

• záměr stavby Rodinný dům Bílovice 
n.Svit.na pozemku p.č. 682/3.

• stavbu pro rodinnou rekreaci na 
pozemku p.č. 680/2.

JEDNÁNÍ | 21. 03. 2018
Rada obce schválila

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

• změnu čísla bankovního účtu zá-
kladní školy.

• v souladu s ustanovením 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích a v souladu s ustanovením 
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb.a v souladu 
s usnesením Rady obce č. 3/2018, 
usnesení k bodu 8 ze dne 14.2.2018 
jmenuje konkurzní komisi pro výběr 
ředitele/ředitelky MŠ.

• kupní smlouvu č. 4/2018 KS o prodeji 
části pozemku, který vznikne oddělením 
z pozemku p.č. 143/1 – zahrada, o cel-
kové výměře 1162 m2.

JEDNÁNÍ | 04. 04. 2018
Rada obce schválila

• na základě doplněné žádosti a s před-
loženým upraveným výkresem celkové 
situace, stavby RD na pozemku p.č. 
438/31, 438/26, 438/10.

• že nemá zájem o nabízený podíl o veli-
kosti ¼ k nemovitosti p.č. 1047, zapsaný 
na LV č. 1320.

• uzavření Smlouvy o spolupořadatelství 
16. ročníku mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů 2018.

JEDNÁNÍ | 18. 04. 2018
Rada obce schválila

• nové nájemce malometrážního bytu 
č. 314 o velikosti 2 + kk v DPS jako 
náhradu za vyhořelou nemovitost 
v Dolicích.

• umístění stavby „Novostavba RD na 
pozemku p.č. 1368/909/16 a 909/2.

• záměr stavby: „Přípojky inž. sítí a pří-
jezdové komunikace pro RD na pozem-
cích p.č. 460/69, 405, 406 a 409.

• zveřejnění záměru na prodej části 
pozemku, který vznikne oddělením 
z pozemku p.č. 460/64 – orná půda 
o celkové výměře 105 m2 nově nazva-
ný jako p.č. 460/79 o výměře 44 m2, 
na ulici Vodárenská, za cenu obvyklou 
pozemku ve výši 3.500 Kč/m2, dle zna-
leckého posudku.
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JEDNÁNÍ | 02. 05. 2018
Rada obce schválila

• záměr stavby „Novostavba RD – Bí-
lovice nad Svitavou, p.č. 480/67“.

• záměr stavby „Novostavba rodinné-
ho domu, Bílovice nad Svitavou – 
Borešová“ na pozemcích p.č. 414/1, 
415, a st.1279.

• nesouhlas s pronájmem parkovacích 
míst před RD na ulice Lesní č. 693. 
Rada obce konstatuje, že v této lo-
kalitě nebude pronajímat vyhrazená 
parkovací místa vlastníkům RD, 
kteří můžou parkovat na vlastním 
pozemku.

• dle žádosti 577/2018/BNS o vyřeše-
ní užívání veřejného prostranství na 
Polance, ul. Nad Tratí konstatuje, že 
vlastníci RD mají parkování vyřešeno 
na vlastním pozemku – garáž plus 
další parkovací stání před garáží 
event. další před vstupem do domu. 
Obec v této lokalitě nebude zřizovat 
další parkovací místa, neboť není kde.

VÝPIS USNESENÍ

• výměnu 12 ks střešních výklopných 
oken v bytovém domě č.p. 556 na ulici 
Komenského, za nový typ plastových 
střešních oken.

• že bere na vědomí informaci o provozu 
v mateřské škole v době prázdnin od 
2.7.2018 do 31.8.2018 a o uzavření MŠ 
od 16.7. do 17.8.2018.

JEDNÁNÍ | 16. 05. 2018
Rada obce schválila

• záměr stavby „Nástavba/přístavba RD“, 
na pozemku p.č. 15/1, 719/7.

• záměr stavby „Novostavba RD Bílovice 
nad Svitavou, par.č. 414/2.

• uzavření Smlouvy o zřízení pověřence 
pro ochranu osobních údajů dle Naří-
zení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 o ochraně fyzických osobo 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(„Nařízení GDPR“).

• uzavření Dodatku č. 1 k servisní smlouvě 
o správě výpočetní techniky SHW-1/206 

o zajištění souladu při zpracování 
osobních údajů ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 mezi Obcí Bílovice nad 
Svitavou jako Správce osobních údajů 
a Společností SODAT s r.o jako zpra-
covatelem osobních údajů.

• jmenuje s účinností od 1.8.2018 Ji-
řinu Šubrtovou ředitelkou Mateřské 
školy Bílovice nad Svitavou.

• v souladu s § 102, odst. 2 písm. 
j) zákona č. 128/2002 Sb. zákon 
o obcích, stanovuje celkový počet 
zaměstnanců obce zařazených do 
obecního úřadu na 16.

• souhlas se zřízením přípravné třídy, 
tzv. nultého ročníku v Základní škole.

• text zadání Výzvy včetně zadáva-
cích podmínek k podání nabídky na 
zakázku malého rozsahu „Vytápění 
sálu kulturního domu Bílovice nad 
Svitavou, Tyršova 46“.

Zpracoval 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 ná-
vrhové komise, ověřovatele a určilo zapiso-
vatelku, vzalo na vědomí zprávu finančního 
a kontrolního výboru, místostarosta přečetl 
zprávu o činnosti rady obce.

ZO schválilo prodej oddělené části 
z pozemku p. č. 143/1 o celkové výměře 
1162 m², nově nazvané jako p. č. 143/3 
o výměře 62 m². Kupní cena je 500 Kč/m², 
celková kupní cena činí 31.000 Kč.

Dále schválilo koupi pozemku p.č. 
239/20 o celkové výměře 182 m², ostatní 
plocha, pod ulicí Jiráskovou, za cenu 350 
Kč/m², tj. celkem za cenu 63.700 Kč, 
a k tomu vázanou kupní smlouvu.

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
pro rok 2018: Veřejnoprávní smlouva 
č. 17/2018 /VP – Tělocvičná jednota 
Sokol Bílovice nad Svitavou 190.000 
Kč: na rekonstrukci vjezdové brány na 
hřiště 50.000 Kč, na podporu sportovní-
ho a společenského vyžití dětí a občanů 
obce: atletika 10.000 Kč, tenis 10.000 Kč, 
kopaná 50.000 Kč + 15.000 Kč, všestran-
nost (hody) 20.000 Kč, provozní náklady 
35.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva 
č. 18/2018/VP – Římskokatolická far-
nost Bílovice nad Svitavou 90.000 Kč: 
na koncert harfenistky Jany Bouškové 
20.000 Kč, na zhotovení hlavních vstup-
ních dveří do kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v Bílovicích nad Svitavou 70.000 Kč. 
Veřejnoprávní smlouva č. 19/2018/
VP – Žirafa Bílovice z.s. 123.000 Kč: na 

nájemné a služby 90.000 Kč, na divadla 
pro děti, Den dětí, Kejklířské odpoledne 
33.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva 
č. 20/2018/VP – Lužánky – středisko 
volného času Brno, příspěvková or-
ganizace 97.000 Kč: úprava prostředí 
venkovní terasy 10.000 Kč, pomůcky 
a materiál, kroužky, tábory 46.000 Kč, 
vybavení pro rukodělné a polytechnické 
pomůcky 25.000 Kč, realizace akce „Bí-
lovický hovnivál“ 8.000 Kč, realizace akce 
„Den netradičních sportů a her“ 8.000 
Kč. Veřejnoprávní smlouva č. 21/2018/
VP – SanusBrno z.s. 101.660 Kč na 
zajištění sociálních služeb pro občany 
obce Bílovice nad Svitavou, na mzdové 
a provozní náklady.

ZO schválilo investiční záměr Prodlou-
žení splaškové kanalizace ul. Havlíčkova do 
výše 3 mil bez DPH. Realizace investice 
proběhne prostřednictvím Dobrovolného 
svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovic-
ko. Zabezpečení projektové dokumentace, 
realizace splaškové kanalizace a opravy 
komunikace do roku 2020.

Do Různého ani Diskuse se nikdo nepři-
hlásil. Příští zasedání zastupitelstva obce 
se bude konat 17. 6. 2018

zpracovala Vendula Bartáková 

z jednání Zastupitelstva Obce 
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 23. 3. 2018 | ZÁPIS Č. 16/2014-2018



Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí

Od června 2017 je v ulici Pod Nádražím 
otevřen nový sběrný dvůr odpadů, jehož 
vybudování bylo spolufinancováno Evrop-
skou unií v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Provozovatelem je spo-
lečnost KTS Ekologie s.r.o., která z obce 
také sváží směsný komunální odpad. Po 
pravé straně za vjezdem do sběrného 
dvora se nachází modulární stavba, která 
slouží jako zázemí pro obsluhu a sklad 
nebezpečných odpadů. Dále navazuje 
manipulační plocha, která je částečně 
zastřešena a slouží k umístění přemísti-
telných kontejnerů.

Do sběrného dvora je možné ukládat 
jakékoliv odpady, včetně nebezpečných 
(rozpouštědla, pesticidy, barvy, vyřazená 
léčiva, olejové filtry, baterie, akumulátory, 
zářivky a rovněž obaly od těchto nebez-
pečných látek) v přiměřeném množství, za 
což se považuje přívěsný vozík za osobní 
automobil.

Ve sběrném dvoře je rovněž zajištěn 
zpětný odběr elektrozařízení (televize, 
rádia, monitory, počítače, PC tiskárny, 
lednice, pračky, sporáky, zářivky, tele-
fony, drobné elektrozařízení, aj.), a to 

bezúplatně. Tyto vyřazené spotřebiče je 
nutno dodávat v kompletním stavu (např. 
lednice s kompresorem, pračku s moto-
rem apod.).

Občané obce Bílovice nad Svitavou 
mohou odpady ve sběrném dvoře pře-
dávat zdarma (mimo stavebních, ne-
bezpečných a pneumatik, jejichž odběr 
je zpoplatněn), podnikatelské subjekty 
a občané okolních obcí mohou ve sběr-
ném dvoře odkládat odpad na základě 
platby dle ceníku odsouhlaseného Obcí 
Bílovice nad Svitavou. Ceníky, seznam 
vybíraných odpadů a podrobné údaje 
o provozovateli a otevírací době jsou 
umístěny na vjezdové bráně do sběrného 
dvora a na webových stránkách obce.

SBĚRNÝ DVŮR NENÍ URČEN 
K UKLÁDÁNÍ:
• stavebních materiálů, např. sutě ve 

velkém množství (z kapacitních důvodů)
• k ukládání komunálního odpadu (k to-

muto slouží popelnice a jejich pravi-
delný odvoz)

• k ukládání nebezpečné složky staveb-
ního odpadu (např. asfaltovou lepen-
ku obsahující dehet) – k sezonnímu 
ukládání biologicky rozložitelných 
odpadů ze zahrad, tj. trávy, větví, ple-
vele, zbytků rostlin a ovoce (k tomuto 

PROJEKT EKODVŮR
Bílovice nad Svitavou 218/5
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CO SE BUDE DÍT?
 Úterý 12. 6. Bezkontaktní vy-
šetření zraku u dětí – od 15:00 
v RC Žirafa

 Čtvrtek 14. 6. Farmářské trhy – 
od 14:00 do 18:00 na Těsnohlídkově 
náměstí

 Čtvrtek 14. 6. Kulinářská soutěž 
a Zumba vystoupení – od 16:00 
v Obecním sále

 Pátek 15. 6. Beatles – Sgt. 
Pepper – od 18.00 v Obřadní síni

 Neděle 17. 6 Jazzový koncert – Skip 
Wilkins (USA) – od 18:00 Obecní sál

 Pondělí 18. 6. Maceška na Zkoušku 
– od 9:30 do 11:00 v sále SVČ Liška

 Pondělí 18. 6. Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce

 Pátek 27. 7. Letní kino – Prezident 
Blaník – náměstí

 Neděle 2. 9. Kejklířské odpoledne 
aneb rozloučení s prázdninami (di-

vadelní představení, kejklíři a další 
překvapení) – od 16:00 na venkov-
ních prostorech u Myslivny Lišky 
Bystroušky

 Čtvrtek 6. 9. Promítej i ty – od 
18:00 v Obřadní síni

 Sobota 8. 9. Bílovický blešák – na 
Těsnohlídkově náměstí

 Sobota 15. 9. Zažít Bílovice jinak 
aneb Sousedské slavnosti

 Pondělí 17. 9. Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce

slouží pravidelný kontejnerový svoz ze 
stanovišť v obci).

PODMÍNKY PŘÍJMU ODPADU:
• V areálu sběrného dvora se řiďte poky-

ny pracovníka obsluhy sběrného dvora.
• Odpady ukládejte do určených kontejne-

rů výhradně dle pokynů obsluhy.
• Objemný odpad předem upravte, aby se 

vešel do kontejneru (nábytek rozložený 
na jednotlivé díly, objemné izolace na-
pěchované do pytlů, srolované koberce 
apod.).

• Při předávání odpadu, který je zpoplat-
něn, je možné odpad uložit do kontejne-
ru až po dohodě s obsluhou sběrného 
dvora na ceně za odběr odpadu.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí zavřeno

Úterý 14:00 - 18:00

Středa zavřeno

Čtvrtek zavřeno

Pátek 14:00 - 18:00

Sobota 09:00 - 13:00

Neděle, svátky zavřeno

Jaroslava Podešvová 
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Obce mají od roku 2016 povinnost zajistit 
místa pro oddělené soustřeďování biolo-
gicky rozložitelných komunálních odpadů 
(BRKO) rostlinného původu ze zahrad 
a z údržby obecní zeleně, a to pro období 
od dubna do října. Cílem tohoto opatření 
je, kromě snížení množství směsného 
komunálního odpadu, zejména dodání 
organických materiálů do půdy a s tím 
spojené snížení míry erozního ohrožení 
půd v České republice.

Obec Bílovice nad Svitavou zvolila tzv. 
donáškový systém sběru bioodpadu na 
stálá sběrná místa do volně přístupných 
nádob. V roce 2014 bylo pořízeno z do-
tačního titulu vyhlášeného v Operačním 
programu Životní prostředí svozové vozidlo 

s nosičem kontejnerů zn. Bonettia a 7 kusů 
kovových kontejnerů o objemu 2,5 m3. 
Stálá stanoviště těchto kontejnerů jsou 

poblíž sběrných hnízd v obci na ulicích: 
Soběšická, Trávníky, Lesní, Nad Tratí, 
Havlíčkova, chatová oblast Mladova, 
sběrný dvůr odpadů.

Sebrané bioodpady jsou vyváženy na 
skládku centrální kompostárny v Brně-
-Černovicích, kde jsou dále zpracovávány.

DO KONTEJNERŮ 
PATŘÍ 
tráva, plevel | zbytky pečiva a obilovin 
| košťály a celé rostliny | seno a sláma 
| zemina z květin | hnůj, slepičí trus | 
hobliny a piliny | padané ovoce | slup-
ky, pecky, semena z ovoce a zeleniny | 
zbytky ovoce a zeleniny | listí a drcené 
větve | kávový a čajový odpad včetně 
filtrů | peří, vlasy, papírové ubrousky, 
kapesníky | skořápky ořechů a vajec

DO KONTEJNERŮ  
NEPATŘÍ
pleny a obvazy | maso a kosti | oleje 
a tuky | tekuté a silně mastné potraviny 
| obaly od potravin | uhynulá zvířata 
| kočkolit | biologicky nerozložitelné 
odpady | uhelný popel a smetky z ulice 
| sáčky z vysavače | cigaretové oharky 
| podestýlka z chovu drobných zvířat | 
plastové kelímky, sáčky, obaly | pytlíky 
z vysavače, odpad z popelníků

biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu
CZ.1.02/4.1.00/12.16540,115D242001368

SVOZOVÝ SYSTÉM 

Asi si říkáte, co je to za zvláštní název. 
Vidíte, a právě k Bílovicím tento název 
patří. Kraj lišky Bystroušky, tady přece 
nemůže chybět Lišárna!

Když jsem se zhruba před půl rokem 
zcela dobrovolně a s radostí přihlásila 
k zařízení a vzniku školní knihovny 
v naší bílovické základní škole, hned 
jsem věděla, že to bude prostě a jed-
noduše Lišárna. Podkrovní místnosti 
bývalého obecního úřadu naprosto per-
fektně splňovaly moji představu o školní 
knihovně, a tak to všechno začalo. Udělat 
elektřinu, obložit sádrokartony, vymalo-
vat, nainstalovat klimatizaci, vybudovat 
požadované světlovody… (tyto práce 
jsem samozřejmě nedělala já 😊, ale 
odborné firmy a pan školník). To jsme 
ale ještě netušili, že největší „legrace“ 
bude dopravit do podkroví objednaný 

koberec! Ještěže máme v řadách rodičů 
ochotného majitele jeřábu, který neváhal 
ani minutu a koberec nám do podkroví 
pomocí jeřábu dopravil – velké díky! No 
a když už jsem u toho děkování, tak děkuji 
vedení školy za absolutní důvěru a volnost 
v zařízení podkroví, panu školníkovi Zimovi 
za montážní práce a mému manželovi za 
obrovskou pomoc při sestavování nábytku 
a toleranci mého vysokého pracovního 
nasazení při zařizování Lišárny😊.

Lišárna se hned od prvního okamžiku 
stala místem, kam se všichni rádi vracejí, 
místem, kde je ticho, ani školní zvonek zde 
není slyšet, ani ten obrovský ruch života 
školy, prostě je to takové „pohlazení po 
duši“. Je zajímavé, že když zvládnete vyjít 
těch 86 schodů, které do Lišárny vedou, tak 
jakmile za sebou zavřete dveře, najednou 
jako by se zastavil čas. Nikam nespěcháte, 

LIŠÁRNA
zklidníte se… Z Lišárny se opravdu stala 
oáza. A to nejen pro žáky naší školy, ale 
také pro pedagogy. Pravidelně se zde se-
tkává naše školní poradenské pracoviště, 
schází se tu pedagogové s vedením školy 

V Lišárně je klid na četbu i na studium.  
Foto Kateřina Kočvárková



a plánujeme zde školní akce, řešíme pro-
blémy, radujeme se z úspěchů, vyměňuje-
me si zkušenosti… prostě řešíme všechno, 
na co není při hektickém školním životě 
čas – přestávky jsou příliš krátké 😊. Také 

tu zkouší naše školní divadelní spolky 
Botka a Botička, ale prioritou Lišárny 
jsou samozřejmě návštěvy žáků a jejich 
vyučujících v rámci výuky. Hlavním 
cílem je ukázat, že četba knih může být 
velké dobrodružství pro všechny děti, 
bez ohledu na školní úspěšnost. Lišárna 
obsahuje zhruba 2.000 knih různých 
žánrů, kromě toho tu máme bohatou 
nabídku společenských her, a také se 
Lišárna využívá jako hudebna, protože 
v několika policích jsou zde uloženy 
sady hudebních nástrojů. Pro zpříjem-
nění čtení, hraní či jakékoli jiné činnosti, 
která se dá v těchto útulných prostorách 
provozovat, je možné uvařit v přilehlé 
kuchyňce čaj nebo kávu.

Důležité je, že se Lišárna hojně vyu-
žívá, že se líbí, že všechno to úsilí stálo 
za to… prostě, že JE!

Takže, až zase naše škola bude 
pořádat Den otevřených dveří, přijďte 
nakouknout – Lišárna Vás ráda uvítá!

Kateřina Kočvárková 

Základní škola Bílovice nad Svitavou 
má dlouhodobě výborné výsledky ve vý-
tvarných soutěžích. Opakovaně obsazuje 
prestižní stupně vítězů například v soutěži 
vyhlášené Povodím Moravy nazvané „Voda 
štětcem a básní“. Každý rok má tato sou-
těž jiné téma. V roce 2016, kdy tématem 
byla „Voda v historii“, získala naše škola 
1. místo v prostorové tvorbě starších žáků 
a 3. místo v prostorové tvorbě mladších 
žáků. Tématem XII. ročníku byla v roce 
2017 “Voda a životní prostředí”. Tehdy 
porotu oslovily tyto prostorové práce: 
„Víkend u jezera“ žákyně třídy 6.C Valerie 
Šenkové získal Cenu generálního ředitele 
ve 4. kategorii, práce Anety Smejkalové ze 
třídy 6.B „Vyber si svoji planetu„ získala 
Cenu GŘ ve 3. kategorii, „Podmořský život“ 
Anny Darmovzalové ze třídy 5.B získal 
3. místo v prostorové tvorbě ve 3. kategorii 
a práce žáků 1.B „Tučnáci na prázdninách“ 

získala Cenu GŘ v 1. a ve 2. kategorii. 
I v letošním XIII. ročníku s tématem „Voda 
a plavba“ žáci paní učitelky Lacové vytvořili 
originální díla, která v silné konkurenci 94 
škol dosáhla následujících ocenění: První 
místo ve 4. kategorii v prostorové tvorbě 

VODA ŠTETCEM A BÁSNÍ

DLOUHOLETÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ BÍLOVICE  
NAD SVITAVOU VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

VÝZVA
Komunální volby se pomalu blíží, 

a tak nemusíme nad dalším číslem 
nijak moc hloubat...

Tuším, že v historickém okénku 
bychom vám mohli nabídnout, jak by 
také mohl vypadat bílovický starosta 
(příběhy o neohroženém starostovi, 
kterak sám vzdoroval ohni, je jedna 
z možností). V oficiální části se buď 
zeptáme „dosluhujících“ zastupitelů, 
co se jim povedlo uskutečnit a proč 
bychom je měli volit znovu, nebo se 
zeptáme kandidujících stran, proč jsou 
lepší, než ty ostatní… Určitě neopo-
meneme již tradiční rozbor docházky 
jednotlivých zastupitelů na zastupi-
telstva. Napadá vás, o čem byste si 
rádi přečetli? Nebojte se obrátit na 
kohokoli z redakční rady nebo přímo 
na redakční mail zpravodaj@bilovice-
-nad-svitavou.cz.

šéfredaktor 
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získala s prací „Pod hladinou“ žákyně 
třídy 7.B Aneta Smejkalová. Druhé místo 
ve 4. kategorii získala žákyně 8. třídy 
Bára Vagnerová s prací „Lodička“. Cenu 
generálního ředitele ve 4. kategorii získal 
s pohyblivým elektronickým modelem lodě 
nazvaným „Plavba na vlnách“ žák třídy 9.B 
Matouš Jan Novotný. Více o všech roční-
cích soutěže na www.pmo.cz.

Mnoho dalších úspěchů přeje vyučující 
výtvarné výchovy

Monika Lacová 

Letošní výherci. Foto Monika Lacová
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Kroužek „Točení na hrnčířskem kruhu“ 
funguje na základní škole v Bílovicích 
nad Svitavou od února roku 2016. Nový 
hrnčířský kruh byl pořízen společně 
s druhou keramickou pecí, jedna pec by 
již kapacitně nestačila. Kroužek probíhá 
v nové keramické dílně v budově bývalého 
obecního úřadu. Žáci třetích až devátých 
tříd si v kroužku mohou vytvořit například 
hrníček, misku, aromalampu, svícen či 
květináč. K dispozici je několik druhů hlín, 
ke zdobení nepřeberné množství glazur, 
engoby i sklíčka.

KROUŽEK TOČENÍ NA 
HRNČÍŘSKÉM KRUHU
na naší základní škole

Kroužek vede paní učitelka Mgr. Monika 
Lacová, která na druhém stupni vyučuje 
výtvarnou výchovu. O kroužek je každo-
ročně veliký zájem, a proto je realizován 
i třikrát týdně. I tak však poptávka vždy 
převyšuje možné kapacity. V kroužku 
je kladen důraz na individuální přístup. 
V průběhu jedné lekce je ve skupině maxi-
málně pět žáků, na každého se s točením 
dostane. Žáci si točení mohou vyzkoušet 
i během Lišácké noci.

Monika Lacová 

Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se v Brně, přesně 

v polovině minulého století, v únoru. 
Dětství jsem ale prožil na vesnici, v Med-
lově, dvacet kilometrů jižně od Brna.

Kde žijete v současné době?
Jsem už mnoho let Brňák a mám 

tohle město moc město rád. Jsem zkrát-
ka brněnský patriot každým coulem.

Co jste vystudoval?
Jsem absolventem Pedagogické 

fakulty v Brně, kde jsem studoval těles-
nou výchovu a teorii výchovy.

Jak dlouho už učíte?
Učím už více než čtyřicet let. Pů-

sobil jsem na učilišti, živnostenské škole 
a gymnáziu, externě na Pedagogické 
fakultě a poslední roky na Základní škole 
v Bílovicích nad Svitavou.

Co máte na bílovické škole nej-
raději?

Bílovice jsem znal od sedmdesátých 
let, kdy jsem s rodinou bydlel v Obřanech, 
tedy přes kopec. Bílovice nad Svitavou 
jsou jedním z nejkrásnějších koutů naší 
země. Nádherná příroda a neuvěřitelně 
bohatá historie. Mé rozhodování nebylo 
příliš těžké a dodnes toho nelituji. Myslím 
si, že pedagogický sbor je tu na velmi dobré 
úrovni a že se na bílovické škole pro žáky 
toho vedle vzdělávání dělá opravdu mnoho. 
Ostatní školy by nám mohly závidět. Po-
tvrzují to i žáci a rodiče, kteří se do Bílovic 
přistěhovali.

Co učíte, nebo jste učil? A co Vás 
z toho bavilo nejvíce?

Byl to především tělocvik a předměty 
s ním související, výchova ke zdraví a zdra-
ví a bezpečí. Byly to však i jiné předměty, 
v posledních letech je to také hudební vý-

chova. Nemám oblíbené předměty, každý 
je trochu jiný. Baví mě historie a všechny 
novinky, ať jsou odkudkoliv.

Jak jste se k pedagogice dostal?
Na základní škole jsem měl vynikající 

učitele, a tak moje volba nebyla překvapivá.

Co Vás na učení baví nejvíce 
a co naopak nejméně?

Každý den ve škole přinese něco nového. 
Stále se něčemu novému učím, a to i od 
svých žáků, a tak můj mozek nemá mož-
nost zlenivět. To mě baví a uspokojuje asi 
nejvíc. A co je naopak ve škole protivné 
a nekonečné, to je neskutečná byrokracie 
a papírování, které, zdá se, nemá konce.

Máte kantorství v rodině?
V mé rodině, tedy i té širší, pokud 

je mi známo, nikdo učitelem nebyl. Rodiče 
byli zemědělci, kteří se do Československa 
dostali po válce jako reemigranti. Doma se 
zpočátku mluvilo jen slovensky a maďar-
sky. Já se česky učil ve škole ze slabikáře 
a později z knih.

Čemu se věnujete v současnosti 
kromě učení?

Těch věci je velmi mnoho a bylo by to 
dlouhé povídání. Zmíním tedy jen hudbu. 

Muzikant,  
historik a zahrádkář

PAVEL KOVÁČ

Hrnčířský kruh je mezi žáky velmi 
oblíbený. Foto Monika Lacová
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Skládám písničky pro sebe i pro druhé. 
Aktivně ještě stále muzicíruji. Snažím se 
také připomínat historii Bílovic, naposledy 
společně s panem Zdeňkem Mrkosem. Jsou 
to informační panely, které zachycují historii 
Bílovic nad Svitavou pro jejich návštěvníky. 
Poslední tři roky mě znovu chytla zahrada. 
Jako kluk z vesnice jsem musel docela dost 
pomáhat v hospodářství, na poli a na zahra-

dě, ale i při obstarávání krmení pro domácí 
zvířectvo. Vzpomínám si, jak jsem se zařekl, 
že tohle už ve svém životě nechci zažít. 
A najednou se všechno vrátilo. Odříkaného 
chleba největší krajíc. Jsem teď na zahradě 
každou volnou chvíli a moc mě to baví.

Na co jste ohledně učení hrdý? 
(osobní úspěchy nebo i úspě-

chy školy)
Nejvíc jsem hrdý na to, když se našim 

žákům po absolvování základní školy daří. 
To je pro učitele to pravé zadostiučinění. 
Jinak jsem se osobními úspěchy nikdy 
moc nezabýval. Nedá se z toho žít. Každý 
úspěch je vlastně už v momentě, kdy se 
dostaví, úspěchem minulým.

Měl jste někdy chvíli, kdy jste 
litoval toho, že učíte?

Myslím, že jsem svého rozhodnutí být 
učitelem nikdy nelitoval. Samozřejmě že 
jako v každém zaměstnání jsou chvíle, 
které nejsou úplně ideální. Takový je ale 
celý náš život.

Kdybyste nebyl pedagog, co 
byste si vybral za povolání?

Těžká otázka. Každé povolání je jiné. Bylo 
by to něco, kde bych mohl pracovat pro lidi 
a být užitečný.

Čím byste nalákal mladou 
generaci ke studiu pedago-

giky?
Ke studiu učitelství se dá lákat dost 

těžko. Je to velmi těžké povolání a je 
to celoživotní řehole, pokud to chceme 
dělat dobře. Kantořina v sobě skrývá 
celoživotní práci na sobě samém, a ten, 
kdo ji chce vykonávat, musí mít pro ni 
určité předpoklady. Vedle schopnosti 
uplatňovat některé výrazové prostřed-
ky uměleckého prostředí je to kreati-
vita, empatie, vyrovnanost a odolnost. 
Je to také schopnost přijímat nové 
věci a stále se učit. Samozřejmostí 
jsou znalosti z pedagogiky a didaktiky. 
Proto si myslím, že rozhodnutí stát 
se učitelem nechejme na uchazečích 
samotných.

Ještě něco, co byste chtěl do-
dat?

Snad jednu moudrost Jana Ámose 
Komenského:

„Naši učitelé nesmějí být podobni 
sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam 
jít, ale samy nejdou.“

Otázky kladla Ester Tomanová, 
foto z archivu Pavla Kováče 

Nejspíš si říkáte, že prázdniny ještě 
ani nezačaly a my už zmiňujeme jejich 
konec. Jenže víme všichni jak to je, čas 
letí jako voda (ten prázdninový spíš jako 
horská bystřina), a proto bychom Vás už 
teď v červnu rádi pozvali na Kejklířské 
odpoledne, které bude pro děti i dospělé 
příjemnou tečkou za letním volnem.

Slyšte, slyšte! Těsně před začátkem školy 
v neděli 2. 9. se od 16 hodin můžete těšit 
na skvělá divadelně-kejklířská představení 
DIVADLA KUFR a KEJKLÍŘE VOJTY VRTKA. 
Ohromí Vás tradiční i méně známé žong-

lérské kousky v podání věhlasných umělců 
i pravá jarmareční nálada. Vše se odehraje 
pod širým nebem v příjemném venkovním 
prostředí vedle bílovické Myslivny Lišky 
Bystroušky (směrem na Řícmanice). Pokud 
by náhodou pršelo, nezoufejte, budeme Vás 
čekat v kulturním sále Obecní hospody. Určitě 
za námi přijďte, nebudete litovat! Aneb slovy 
jarmarečními: „Ten kdo vstoupí, neprohloupí!“

Podrobnosti najdete před konáním akce 
na stránkách RC Žirafa www.zirafa-bilo-
vice.cz.

Šárka Kučerová 

STAVEBNÍK 
PRODÁ 
2 BYTY 3+KK 
o velikostech 91 m2 (přízemní vč. 
terasy 8,47 m2, 1. patro vč. balkonu 
8,15 m2) a mezonetový byt 4+kk o ve-
likosti 151 m2 (vč. balkonu 8,15 m2) 
v novostavbě rodinného domu ve 
starší uliční zástavbě na ul. Teperova 
v Bílovicích nad Svitavou. K bytům 
3+kk je možné přikoupit 1 parkova-
cí stání a sklep nebo zahradu (cca 
140 m2), k bytu 4+kk 2 parkovací stání 
a sklep. Ceny bytů: od 44.000 Kč/m2.

K nastěhování 7–8 / 2018 
Více informací:
725 443 040 Ing. Miroslav Pakosta, 
abtprizrenice@seznam.cz.

KEJKLÍŘSKÉ 
ODPOLEDNE
aneb rozloučení s prázdninami
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V letošním roce uplyne třicet let od úmrtí 
významného malíře Bohumíra Matala, který 
žil v Bílovicích nad Svitavou od roku 1941 
do roku 1970.

Narodil se v roce 1922 v Brně-Žide-
nicích a pocházel z pěti sourozenců. 
Když mu bylo deset let, onemocněl jeho 
otec na TBC. Po jeho smrti se výchovy 
třináctiletého Bohumíra ujala rodina dě-
dečka a strýce. Strýc byl ředitelem školy, 
dědeček milovníkem umění a zpěvákem 
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie na 
Starém Brně. Ve čtrnácti letech se tím 
talentovanému Bohumírovi otevřel svět 
umění, pomáhal malovat kulisy v jednom 
z brněnských ateliérů.

V šestnácti letech začal po vykonání 
talentových zkoušek studovat na Vyšší 
škole umělecko-průmyslové v Brně. Mezi 
jeho učitele patřili významní výtvarníci: 
Emanuel Hrbek a František Süsser. Ve tře-
tím ročníku se oženil se svou spolužačkou, 
která studovala keramiku, bílovickou ob-
čankou Boženou Pokornou. Odstěhoval se 
do Bílovic a ocitl se v podobném prostředí, 
ze kterého vyšel, v rodině uměnímilovného 
řídícího učitele Alberta Pokorného, hrají-
cího na harmonium při bílovických boho-
službách Církve československé husitské, 

do které Bohumír přestoupil. Narodil se 
mu syn Petr.

V roce 1942 by totálně nasazen na 
nucené práce do nacistického Německa. 
Manželce i strýci posílal stovky dopisů se 
surrealistickými kresbami, odrážejícími 
hrůzy války. V únoru 1945 utekl domů. Stá-
le tvořil. Vstoupil do Umělecké besedy a do 
Skupiny 42. Maloval obrazy s náměty „člo-
věk ve městě a město v člověku“. Účastnil 
se výstavy v Paříži a v roce 1946 se stal 
členem SVU Aleš. V roce 1947 vystavoval 
se Skupinou 42 jako její nejmladší člen 
v Paříži, Lucernu, Bruselu či Antverpách. 
Jeho tvorba byla inspirována kubismem. 
Byl na studijním pobytu v Itálii a měl první 
samostatnou výstavu v Brně.

Po únoru 1948 bylo moderní umění 
v jiném než socialistickém duchu považo-
váno za zvrhlé a buržoazní. Skupina 42 
se rozpadla a Matal byl oficiálně zavržen. 
Šest let samostatně nevystavoval. Pronajal 
si ateliér na České ulici v Brně, kde kolem 
sebe soustředil okruh přátel a tvůrčích 
umělců i z řad spisovatelů a básníků. 
K jeho osobním přátelům patřil také ka-
tolický básník Klement Bochořák. Vytvořil 

šestnáct scénických návrhů pro brněnská 
divadla. Mnoho jeho děl bylo realizováno 
v architektuře, některé vytvořil se svou že-
nou v keramické mozaice. Také navrhl pro 
kostel v Bílovicích nad Svitavou vitráže do 
kostelních oken a věnoval je bílovické far-
nosti. V roce 1955 měl výstavu v Kabinetu 
umění na České ulici, byla však předčasně 
uzavřena. Tisk reagoval negativně. V še-
desátých letech mu povolili samostatné 
výstavy. Stal se členem Sdružení Q.

V roce 1970 opustil Bílovice i Brno a od-
stěhoval se do mlýna v Prudké u Doubrav-
níku. Vrátil se ke konstruktivně pojaté 
výstavbě obrazů. Navštěvovali ho přátelé 
z celé republiky. Samostatně vystavoval 
v Opavě, Olomouci, Gottwaldově, Brně 
a Tišnově. V roce 1988 ve věku šedesáti 
šesti let zemřel. Zanechal nám své nadča-
sové dílo, kterým se zařadil k významným 
představitelům moderního umění. Jeho 
obrazy vlastní četné galerie v naší re-
publice i zahraničí. Před dvěma lety vyšla 
poštovní známka v hodnotě 30 Kč s jeho 
obrazem „Sedící 1957“.

Měla jsem to štěstí ho více osobně 
poznat, když jsem chodila v doprovodu 
tatínka kreslit do jeho ateliéru. Byl vý-
jimečný nejen svým talentem, odvahou 
a upřímností, ale byl také vlídný a laskavý. 
Zůstane navždy v našich vzpomínkách.

Jana Ondrušová-Wünschová 

ŽILI MEZI NÁMI
Život a dílo malíře 
Bohumíra Matala

B. Matal s první ženou Boženou Pokornou. 
Foto z archivu T. Ondrušové

B. Matal při práci. Foto 
z archivu T. Ondrušové



Společně se SVČ Lužánky Linka, DDM 
Prachatice, pracoviště Volary, DDM Mi-
kádo ve Vysokém Mýtě, DDM Litomyšl 
a SVČ Letokruh v Letovicích se SVČ 
Lužánky Liška stala prvním, kdo odhalil 
Rainworks v České republice, prvním 
dokonce ve střední Evropě! Rainwork 
je street art, nastříkaný „kouzelným“ 
neviditelným sprejem, díky kterému je 
obrazec viditelný pouze v dešti. Jedná 
se vlastně o impregnaci na chodníky, 
která je šetrná k přírodě. Výrobci tohoto 
spreje, šikovní kluci ze Seattlu, si udržují 
přehled o tom, kde ve světě se díky jejich 
vynálezu mohou lidé těšit na déšť. Sami 
se podívejte, jakou vzácností zatím tyto 
úžasné streetarty v Evropě jsou: rain.
works/where/.

V pátek 20. 4. děti z výtvarných kroužků 
Barvínek a Ateliér pod vedením Romany 

Vaďůrové nastříkaly na Bílovickém náměstí 
street art, který pojmenovaly Lišky v dešti. 
V neděli dopoledne ho společně s odstarto-
váním šifrovací hry Bílovický Hovnivál slav-
nostně odhalily. Obrazec se skládá z hlavní 
části – několika lišek pod deštníkem, které 
jsou obklopeny dalšími vzory. Jsou mezi 
fontánou a zadní lavičkou. Dalších několik 
lišek můžete odhalit na náměstí nebo na 
blízkých chodnících. Až půjdete příště v dešti 
přes náměstí, nespěchejte a schválně se 
rozhlédněte. Kolik lišek napočítáte?

Rainwork vydrží podle povrchu a zátěže 
několik měsíců. Uvidíme, jak dlouho vydrží 
ten náš bílovický. Jedno je ale jisté, jed-
nou bude pryč a my máme ještě v zásobě 
sprej a chuť tvořit. Proto se vás ptám, jaký 
Rainwork chceme v Bílovicích příště? Opět 
bude na náměstí nebo třeba před autobu-
sovými zastávkami, aby bylo čekání na spoj 

veselejší? Svoje návrhy mi posílejte do 
konce letních prázdnin na email marketa.
safarikova@luzanky.cz, do předmětu uveď-
teRainwork. Nejlepší návrh nejen zrealizu-
jeme, ale přizveme k tvorbě i odhalení jeho 
autora. Už se těšíme na další sprejování. 
I v dešti se najde důvod k radosti ;).

Za SVČ Lužánky Liška
Markéta Liška Šafaříková 
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RAINWORK
usměj se, i když prší

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

a léto na Lišce
Jaro bylo krásné snad všude a na 

Lišce určitě. Tanečnice Zumby z krouž-
ků Evy Kotasové se v sobotu 7. dubna 
poprvé zúčastnily taneční soutěže s ná-
zvem ORION DANCING STARS 2018. 
Reprezentantky ji absolvovaly v kategorii 
Disco junioři – hobby a získaly 5. místo. 
Gratulujeme!

22. dubna jsme odstartovali outdooro-
vou šifrovací hru Bílovický Hovnivál. Až 
do konce května trval lítý boj více než 
třiceti statečných týmů v mrňousčím 
i obřím odboji proti Plýtvačům a Kazi-
vodům. V bojových liniích i jednotlivých 
bitkách do toho hráči šli naplno, a nám 
nezbývá než doufat, že se Plýtvači díky 
jejich nasazení do Bílovic už nikdy nevrá-
tí. Děkujeme nejen všem týmům, ale také 
obci za podporu, díky které jsme mohli 
uskutečnit již třetí ročník Bílovického 
Hovnivála.

naši lektoři studují nebo vyučují na uni-
verzitách a ještě neznají své rozvrhy. 
Zůstávají staré známé kroužky a přiby-
dou nové, například Elektrokroužek pod 
vedením Jana Mikulky, na který máme 
vybavení díky projektu MŠMT Nadaní.

Kromě kroužků a známých akcí chystá-
me pro vás další překvapení, a to otevření 
posezení na terase nad Jednotou, abyste 
si tam mohli v klidu posedět, třeba při 
čekání na kroužek, nebo na vaši ratolest 
až z kroužku přijde. Výhled je tam úžasný.

V novém školním roce opět nastartuje-
me miniškolku Maceška. Už v červnu si 
můžete přijít s dětmi od 2 let vyzkoušet, 
jaký bude program. Tety Macešky pro vás 
připravily v pátek 8. 6. a v pondělí 18. 6. 
v čase 9:30 – 11:00 Macešku na zkoušku.

Samozřejmě jsme tu pro vás i celé 
léto, každý všední den letních prázdnin 
probíhá přívesnický tábor. Volná místa už 
jsou jen na těchto dvou: Kocour Modro-
očko 9. 7. – 13. 7. a Výlety za poznáním 
6. 8. – 10. 8.

Přejeme krásné léto plné pohody, 
zážitků i smíchu. Za Liščí Tým 

Markéta Liška Šafaříková. 

V dubnu jsme také odhalili na náměstí 
Rainworks Lišky v dešti, je to street art 
viditelný pouze v dešti. Vytvořily ho děti 
z kroužku Barvínek a Ateliér. I v ostatních 
kroužcích bylo veselo, nikdo nezahálel a za 
společně prožitý školní rok jsme toho stihli 
spoustu. Však si to určitě doma necháte 
vyprávět ;). Děkujeme všem rodičům 
za důvěru a dětem za zážitky. S dětmi 
z kroužků jsme se rozloučili různě, třeba 
výletem, přespávačkou, nebo pěknou zá-
věrečnou hodinou. Poslední taková akce 
nás čeká 14. 6., kdy se opět spojí děti 
z Kroužků Zumba a Kulináři a v obecním 
sále zakončí školní rok kulinářskou soutěží 
a vystoupením.

Přihlašování do kroužků na školní rok 
2018/2019 je spuštěno již od 1. 6. na 
našich webových stránkách liska.luzanky.
cz. Seznam i s časovým rozvrhem bude-
me doplňovat až do poloviny září, někteří 



PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST  
NA SBÍRCE OBLEČENÍ PRO 
MIMINKA DO PORODNICE

Chceme touto cestou poděkovat všem, 
kteří opět podpořili naše úsilí hezky ob-

léct miminka v porodnicích a aktivně se do 
celé sbírky zapojili. Všechny shromážděné 
věci byly roztříděny a rozděleny na dvě 
části. Nejvíce oblečení bylo odevzdáno 
v porodnici v Brně-Bohunicích. Věci, kte-
ré nebyly vhodné do porodnice nebo se 
jednalo o oblečení větších velikostí, byly 
odvezeny na charitu. Srdečný dík patří také 
bílovické lékárně, spolku RC Žirafa a paní 
knihovnici Marii Nedopilové za ochotu 
starat se o sběrná místa.

CELODENNÍ VÝLET  
DO OBCE MODRÁ

Na sobotu 22. 9. 2018 plánujeme celo-
denní rodinný výlet do Archeoskanzenu 
a expozice Živá voda, kde navštívíme 

OKÉNKO KOMISE 
PRO DĚTI A RODINU

ojedinělý experiment podvodního tunelu 
v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou. 
Po prohlídce těchto míst se vydáme 
procházkou na poutní místo Velehrad.

Díky podpoře obce máte možnost 
jet zdarma autobusem - odjezd bude 
v 9 hodin od Obecního úřadu, návrat je 
plánovaný kolem 18. hodiny. Vstupné 
a další informace o obou zajímavých 
místech naleznete na www.archeoskan-
zen.cz a www.zivavodamodra.cz. Počet 
míst je omezený. Přihlášky jsou závazné 
a zasílejte je na e-mail: komiseprorodi-
nu@gmail.com.

Více informací o našich plánovaných 
akcích naleznete včas na plakátcích na 
bílovických nástěnkách nebo na Face-
booku na stránce Komise pro děti a ro-
dinu - přidejte se k nám a pomozte, byť 
jen nápadem jak zkvalitnit život v našich 
Bílovicích.

Klára Mrkosová  
a Petra Kuhejdová-Halířová 

22. března jsme měli v Bílovicích vzác-
nou návštěvu. Se svou show k nám do-
razila úspěšná posádka automobilového 
týmu SouthRacingCE – Tomáš Ouřední-
ček a David Křípal s celým týmem.

Celá akce začala nejprve na náměstí, kde 
jsme si mohli prohlédnout závodní speciál, 
který absolvoval letošní dakarský závod, 
a to i s odborným výkladem týmového 
mechanika. V rámci besedy, která proběhla 

NEJTĚŽŠÍ DAKAR

v obecním sále, jsme měli možnost projet 
celou trasu rallye Dakar, a to jak na plátně, 
díky krásným filmovým záběrům, tak i díky 
opravdu poutavému vyprávění obou aktérů. 
Po projekci následovala diskuse a nakonec 
fotografování s fanoušky.

Pokud vás zajímá víc, na facebookovém 
profilu kulturní komise si můžete poslech-
nout rozhovor s oběma aktéry.

Akci pořádala Kulturní komise Obce.
text a foto Milan Nevídal 

DALI JSME TEN 

Závodní speciál Ford  
Ranger a jeho sériová verze

Sbírku předala zastupitelka 
Lenka Prudíková (vlavo).

Plakát akce a medaile 
z nejtěžšího Dakaru



Taky jste náplava? A vůbec, všímáte si 
ještě tohoto fenoménu, nebo jenom mě se 
pořád lidé ptají, jestli „jsem místní“? A když 
jim odpovím, že tady bydlím, někteří ještě 
dodají „no jo..., ale rozenej“? Když mám 
hravou náladu, odpovídám, že ne, že jsem 
se narodil na Obilním trhu, „a kde vy“? 
Odpovědí mi potom většinou je, že vlastně 
oni taky. A následně se bavím pohledem do 
zamyšlených očí, které se zuby nehty snaží 
vymyslet, jak vyjádřit lépe svou otázku… 
Dlouho už nad tím přemýšlím. Co je na 
tom tak důležitého? A jak dlouho to trvá, 
než se z člověka stane „starousedlík“? Zlí 
jazykové tvrdí, že dvě generace nestačí… 
😉 A je se vůbec čím chlubit? Rád vždy 
ke svému přiznání připojuji, že ač „nero-

dák“, jsem spřízněný s polovinou Bílovic. 
Vzhledem k tomu, že rodokmenu se věnuji 
už více než deset let, to ale není nic moc 
překvapivého… A proč na tom zrovna tady 
v Bílovicích tak lpět, když ti nejproslulejší 
„Bílovčáci“ vůbec nejsou z Bílovic? S. K. 
Neumann (to byl dokonce Pražák! 😉), 
Liška Bystrouška (z Pavlova na Šumper-
sku), Rudolf Těsnohlídek (z Čáslavi), Josef 
Tepera (z Kroměříže) nebo třeba František 
Kratina (z Řícmanic)…

Možná je v tom trocha xenofobie? Při 
této myšlence si vždycky vzpomenu na 
příběh Američanky, přivdané na jižní Mora-
vu (bohužel už si nevzpomínám, na jakém 
blogu jsem ho četl). Jednou na Velikonoce 
prý popíjela s tchánem, který v podroušení 

začal vykřikovat, že všichni přistěhovalci 
mají táhnout, odkud přišli… koukla prý na 
něj, jestli jako i ona má „táhnout zpátky“ 
a on prý zcela zaskočen odpověděl, že sa-
mozřejmě ne, že to je něco jiného, protože 
ona je „naše“! Vždycky mě to uklidní, že 
nejsme xenofobové, ale že jenom dokáže-
me silně odlišit, co je „naše“ a co je „cizí“ 
a samozřejmě se staráme přednostně 
o to „naše“. Možná tedy i ta otázka, jestli 
jsem „místní“, je vždycky jenom takovou 
„zkouškou“, která má za cíl zjistit, jestli já 
sám se cítím být „náš“ nebo „cizí“. A tak 
i následující rozhovory jsme udělali s „na-
šimi“ sousedy. A dost možná víc „našimi“ 
než těmi, kteří se zde sice narodili, ale 
stejně jsou tak nějak „cizí“. red. 
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TÉMA:

SVĚTOVÉ
BÍLOVICE

Rocelyn Bednarikova je rozená Filipínka 
a pochází z ostrova Cebu, ze střední části 
Filipín. Přestěhovala se do Bílovic v roce 
2014 po svatbě a rozhodla se budovat 
rodinu tady. Manžel z Bílovic pochází.

Její rodnou řečí je filipínština, ale školní 
výuka probíhala v angličtině.

Pochází z 9 dětí. Rodiče děti vedly ke 
vzdělání. Vzájemnou spoluprací, velkým 
společným úsilím a odhodláním se podařilo 

většině z nich dosáhnout vysokoškolského 
titulu. Starší sourozenci podporovali rodiče 
i vzdělávání mladších sourozenců.

Na Filipínách pracovala jako manažerka 
importu/exportu ve výrobním závodu, 
v Brně je zaměstnaná jako IT specialistka. 
Právě teď je na mateřské dovolené.

Bílovice považuje za svůj druhý do-
mov a líbí se jí tady z mnoha důvodů. 
Především tu našla milujícího manžela 

FILIPÍNSKÉ TRADICE
v Bílovicích nad Svitavou

a s láskou ji přijala i jeho rodina (Šerákovi 
a Bednaříkovi). Má velmi ráda přírodu, 
která je v Bílovicích na dosah. Přináší jí 
klid a mír do duše. Fascinuje ji střídání 
ročních období, které na Filipínách nezna-
la, stejně jako sníh, který poprvé uviděla 
až před čtyřmi lety právě tady, v Bílovi-
cích. Barevné podzimní a „exotické“ zimní 
obrázky přírody nadšeně posílá svým 
blízkým na Filipíny, protože se vždycky 
znova touží podělit o přírodní krásu, která 
u nich není.

Líbí se jí u nás i proto, že se zatím setka-
la většinou jen s příjemnými lidmi, mnozí 
se na ni usmějí, když je pozdraví, nebo 

ANEB NAŠI CIZINCI A NAŠI V CIZINĚ
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i když se jen potkají. V neposlední řadě 
ji v Bílovicích těší dostupnost katolického 
kostela a možnost účasti na bohoslužbách.

Má-li srovnat lidi na Filipínách a v Čes-
ku, zaujalo ji například, jak často tady lidé 
chovají psy, že velmi rádi jezdí na kole a že 
rádi chodí do hospod či restaurací, a to 
muži i ženy. A že i ženy mají u nás rády 
pivo. Na Filipínách je obvyklé setkávat se ve 
vlastních domech, psa chová jen málokdo 
a ženy tam pivo prakticky nepijí, protože 
jim vadí jeho hořká chuť.

Chybí jí možnost oslavovat Vánoce, 
Halloween či Velikonoce způsobem, ja-
kým je slaví Filipínci. Přesto se nesnaží 
ve své rodině zavést filipínské způsoby 
oslav, respektuje místní tradici a chce se 
jí přizpůsobit.

O Halloweenu je u nich zvykem přinést 
si ke hrobům svých blízkých jídlo, zapálit 
svíčky a pobýt tam. Někdy se na hřbitovech 
pořádají noční diskotéky a některé rodiny 
na hrobech i přespí.

Velikonoce slaví nejvíc v sobotu a je 
u nich zvykem připravit hru, při které 
se hledají schovaná velikonoční vajíčka 
(egghunting).

Cení si u nás zdravotního pojištění, které 
pokrývá téměř vše, co od lékařů potřebuje, 
a matkám na Filipínách by přála možnost 
mateřské dovolené, jaká je v Čechách. 
Obdivuje také naši veřejnou dopravu, sys-
tematickou a organizovanou.

Své dvě děti, jakmile dorostou tak, aby 
to pochopily, se bude snažit seznámit 
s filipínskou kulturou. Bere je do kostela 
a vychovává v úctě k Bohu. Trošku je učí 
i svůj mateřský jazyk, přestože to nejstarší 
už mluví anglicky i česky, chce, aby děti 
mohly aspoň trochu komunikovat i ve fili-
pínštině, až se tam pojedou podívat.

Ráda poslouchá hudbu, především po-
malé zamilované písničky, miluje cestování, 
při kterém pozná život lidí, procházky 
a turistiku.

Z odpovědí paní Rocelyn 
Bednarikove na zaslané otázky 

zpracovala Jana Skládanková. 

Mnozí z vás již někdy v okolí Bílovic po-
tkali běžícího muže se světlými na krátko 
střiženými vlasy, který mluví anglicky. Tím 
běžcem je Stephen Peter Chalk (Steve) 
pocházející z Anglie.

Narodil se roku 1965 rodičům se skot-
skými kořeny a vyrostl vedle města Exeter 
v jihozápadní Anglii. Do Bílovic ho zavedla 
souhra mnoha často úsměvných událostí.

Na vysoké škole studoval francouzštinu 
a ruštinu, ke kterým si měl vybrat další 
jazyk. Vybral si češtinu a v rámci studia 

vyrazil v roce 1986 na Školu slovanských 
studií do ČSSR. Tomu vděčí za nalezení 
budoucí manželky Moniky. Cestoval auto-
stopem beze spánku až k hranicím ČSSR. 
Z Břeclavi pokračoval vlakem až do cíle. 
Ubytoval se na koleji Družba (koleje na 
Kounicově ulici) na pokoji s dalším Angli-
čanem. Tehdy poprvé potkal svou budoucí 
manželku, která studovala angličtinu na 
Universitě Jana Evangelisty Purkyně (nyní 
MU) a dělala zahraničním studentům prů-
vodce. Zaklepala na dveře, a protože druhý 

ANGLIČAN STEVE
miluje naše lesy

Místní doprava může především  
na evropana působit naprosto šíleně.

Rocelyn Bednarikova

Steve Chalk při závodu ROB
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Mladý lékař Adedokun Babajide, urolog 
Fakultní nemocnice Brno, pochází z Nigé-
rie. Jeho rodiče jsou nigerijští zdravotníci 
(otec lékař a maminka zdravotní sestra). 
Ade, jak mu říkají známí, přijel studovat 
medicínu do Brna.

Zakotvit zde neplánoval, ale seznámil se 
s budoucí manželkou Češkou a život roz-
hodl jinak. Po svatbě bydlel s manželkou 
v podnájmu v Brně, ale rodiče jeho ženy 
byli štědří a koupili mladému páru byt 
v Bílovicích. Se svou ženou má dvě dcery, 

i když jsou malé, tak si všímají, že mají 
opálenější pleť, ale nijak je to neomezuje, 
jsou Češky jak poleno.

Čechy má Ade rád, jsou otevření, Bí-
lovčáci jsou prý nejlepší. 😊 V Bílovicích 
se rodina nikdy nesetkala s nějakým ne-
příjemným člověkem, mají vždy otevřené 
dveře a každý, kdo potřebuje, může přijít. 
Bílovice má Ade rád, je to dobrá lokalita, 
kousek od Brna, má rád řeku a cyklostezku, 
dětská hřiště a hlavně Bílovickou pekárnu. 
Úžasné mu připadají třeba trhy.

Angličan již spal, tak jí Steve otevřel oděný 
jen v tzv. boxerkách. Prý to byla láska na 
první pohled…

Vzali se v březnu 1990 v Kyjově, rodišti 
Moniky. Společně odjeli do Anglie a žili tam 
až do roku 1997. Monika pracovala v BBC 
v ddělení zpráv z ČSFR. V té době se jim 
narodili synové Matěj (1993) a Filip (1995).

Do České republiky přijeli v roce 1997 
a pozemek v Bílovicích koupili prostě proto, 
že tu byly v té době pozemky na prodej.

Steve je učitel obchodní angličtiny doma 
i ve firmách. Angličtinu učí také na gymná-
ziu na Slovanském náměstí, kde navíc učí 
světové dějiny v angličtině. Dále je zkouše-
jícím při jazykových zkouškách Cambridge 
English. K tomu překládá do angličtiny 
a dělá anglický dabing.

V Bílovicích tráví rád čas hlavně spor-
tem. Běhá rádio-orientační běh v klubu 
SK Radiosport. Rád chodí nakupovat do 
Bílovické pekárny a „na benzínku“.

Jak Steve vnímá Angličany a „Bílovčá-
ky“? Lidé z vesnic jsou podle něj stejně 
přátelští, jako v rodné Anglii, protože mají 
víc času než lidé ve městě. V Bílovicích 
ale žije směs místních starousedlíků i nově 
nastěhovaných, což dodává naší obci 
s nádechem vesnice i dynamický impuls 
na vytváření nových věcí. Z Anglie mu 
určitě nechybí podnebí. V ČR má rád čtyři 
rozdílná roční období následující pěkně po 

sobě, na rozdíl od proměnlivého počasí, 
jaké bývá často v Anglii.

Z anglických zvyků má rád čaj o páté 
a udržuje tradici pozvat učitele angličtiny 
domů na čaj s anglickými buchtami, které 
sám peče. Z Česka by do Anglie kromě 
české kuchyně zavedl český smysl pro 
pořádek, např. užívání pantoflí doma 
a instinkt uklízet si po sobě.

Co se týká rodiny, tak jeho žena Moni-
ka zemřela před dvěma roky na následky 

rakoviny. Našel si přítelkyni Zuzanu, 
která s ním jezdí i na některé závody. 
Jeho dva synové jsou „bilinguální i bi-
kulturní“. „Doma“ je pro ně ale pořád 
v Bílovicích a jsou tu rádi, i když ani 
jeden tu už nebydlí (mladší syn studuje 
a pracuje jako projektant mostů blízko 
Londýna a starší dokončuje studium 
informatiky v Brně).

Martin Šerák 

Steve se syny Matějem a Filipem

Doktor Adedokun Babajide Ade chápe, že u nás existují obavy ze 
ztráty národní identity a ze záplavy mig-
rantů, ale myslí si, že v ČR a zvlášť v Bílo-
vicích to nehrozí. Zná i některé Čechy, co 
odjeli za prací na Západ a nyní se chtějí 
vracet domů do ČR. Jsou to také vlastně 
ekonomičtí migranti, kteří právě zjistili, že 
jsou některé věci důležitější než peníze…

V Česku je Ade spokojený, i když je tu 
všechno jiné, mentalita, kultura, jazyk, zvy-
ky, politický systém, líbí se mu náš systém 
vzdělávání i zdravotnictví, MHD. Nigérie se 
snaží reformovat své zdravotnictví a Ade si 
myslí, že by se mohla inspirovat systémem 
v ČR. Zvykl si i na českou gastronomii. 
V rodině dodržují i české zvyky a tradice. 
Jediné, co mu chybí, jsou rodiče. Má rád 
sport a turistiku.

Ze zaslaných odpovědí  
zpracovala Vendula Bartáková 

na Bílovickou pekárnu

NEDÁ DOPUSTIT
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S tričkem úspěšného národního maroc-
kého fotbalového týmu mě vítá usměvavý 
a charismatický cizinec, nebo už našinec? 
Kdo ví? Jeho čeština je výborná a posuďte 
sami, jak se mu mezi námi, nebo s námi žije.

Pan Kamal se narodil jako jedno z 8 dětí 
do marocké podnikatelské rodiny. Jeho ma-
minka byla ženou v domácnosti a jeho tatí-
nek je úspěšný továrník. Pan Kamal dodává, 
že jeho táta je továrníkem hned dvakrát. 

Poprvé proto, že dělá děti a podruhé proto, 
že vyrábí materiál na pletacích strojích pro 
výrobu galanterie. Smějeme se tomu.

Jistě jste zvědaví, jak se mu tady líbí 
a proč tady žije. Psal se rok 1984, bylo mu 
teprve 19 let, a on se rozhodl vymanit se 
z otcova vlivu a dokázat sám, že může být 
úspěšný i bez jeho pomoci. Po maturitě 
tedy odešel studovat do Čech VŠ VUT 
Brno. Vyměnil teplo za zimu. Úspěšně se 
začlenil do společnosti, ztotožnil se s naší 
kulturou a zvyky. Vzal si Češku a mají dvě 
děti. On dodržuje své zvyky jako Ramadán 
a další, ale klidně oslaví i naše křesťanské 
Vánoce. Přizpůsobil si život tady tak, aby 
to vyhovovalo jemu i jeho rodině. Rodina 
a rodinné vztahy jsou pro něj vším. Láska 
a přátelství. To je jeho životní moto. Lásky 
a přátelství je podle jeho slov na světe 
málo, a je to škoda. Krásná věta z jeho svě-
ta mi utkvěla v paměti… „když ty jdeš spát 
sytý, a tvůj sedmý soused je hladový, tak 
nejsi dobrý člověk". Zamýšlím se nad tím 

– asi se opravdu obecně málo zajímáme 
o štěstí druhých a jde nám především o to 
své vlastní. To je česká povaha. Bohužel 
i takto nás vidí někteří cizinci.

Do Bílovic se pan Kamal přistěhoval 
z Brna před 11 lety. Na otázku, co se 
mu nejvíce líbí v Čechách, odpovídá jed-
noznačně gramotnost, tedy vzdělanost 
zdejších lidí. 

Imponuje mu, že i starší generace umí 
číst a psát. Tvrdí, že máme propracovaný 
náš vzdělávací ale třeba i zdravotní systém, 
protože jinde ve světě to taková samo-
zřejmost není. Horší názor má na politiku. 
Sleduje politickou scénu a chodí i volit, 

RODINA JE 
PRO MNE VŠÍM
říká Jabeur Kamal z Maroka

Už několik let žije v Bílovicích Eli Chrom-
ková, která pochází z Rumunska. Eli 
studovala a dlouho pracovala v hlavním 
městě Rumunska v Bukurešti, ale pochází 
z krajského města na jihu Rumunska. 
Město je jen čtyřicet kilometrů od nejvyš-
ších rumunských hor a sto kilometrů od 
Bukurešti.

Do České republiky, respektive na Mora-
vu, se dostala díky studiím. Spolupracovala 
s jedním kolegou z Masarykovy univerzity 
na mezinárodním projektu, který jí nabídl 
v roce 1999 možnost dodělat postgraduální 
studia pro Ph.D. titul na MU. Předtím byla 
Eli na krátkém studijním pobytu na Karlově 

univerzitě. Učení češtiny jí šlo rychle díky 
talentu na jazyky. Díky shodě okolností se 
v Brně seznámila s Vítkem Chromkem, 
kterého můžete znát jako herce z před-
stavení bílovického amatérského divadla 
BOTA. Eli se za Vítka provdala a získala 
tak české příjmení Chromková.

Její práce nemá nic společného s Ru-
munskem, ze kterého přišla. Eli pracuje 
na Masarykové univerzitě ve výzkumu 
a také tam učí. 

Na dotaz srovnání Čechů a Rumunů 
mi Eli odpověděla „Asi se do mé odpo-
vědi promítá profese, ale… Rumuni jsou 
trochu jako Italové, Francouzi a Španělé 

dohromady – zkrátka horká jižanská krev. 
Češi takoví nejsou.“. Co se týká přístupu 
k práci, tak si myslí, že by musela přinést 
nějaké statistiky, které by ilustrovaly, jestli 
jsou nebo nejsou z tohoto hlediska rozdíly 
mezi Rumuny a Čechy (Moravany). Její 
názor patrně vyplývá z jejího profesního-
-výzkumného zaměření.

U nás jí chybí rodiče, příroda (hory) a ka-
marádi, ale není to tak tragické. Rodiče její 
rodinu navštěvují, za přírodou do Rumunska 
může jet kdykoliv a kamarádi žijí různě 
po světě. Ve výsledku jí toho moc u nás 
nechybí. :-) Přivezla si několik receptů, 
které ráda vaří a členové rodiny je mají rádi. 
Některá z rumunských jídel jsou specifická 
k velikonočním či k vánočním svátkům a Eli 
tyto pokrmy vaří a peče i u nás.

Do Rumunska by žádné české zvyky ne-
dovážela. Snaží se dodržovat české zvyky 
v Česku a rumunské zvyky v Rumunsku, 

ELI PŘIVEDLY DO 
ČESKA STUDIA

Kuskus se sedmi druhy zeleniny
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ale v jeho zemi, kde je stále království, 
je i úcta k panovníkovi, a to se o situaci 
u nás opravdu nedá říct. Zrovna tak tvrdí, 
že reportéři v českých televizích se dost 
často „domnívají“, a zprávy pak nejsou 
objektivní. Ať jde o počasí nebo cokoli jiné-
ho. Je to prostě z jeho pohledu zkreslené, 
tak sleduje zprávy raději na CNN a jiných 
zahraničních zpravodajských stanicích. 
Na Bílovicích se mu líbí hlavně příroda. Se 
sousedy udržuje krásné vztahy a rád chodí 
hrát každý pátek volejbal. Je manažerem 
v jedné z největších českých cestovek. Na-
víc je taky multilingvista. Umí francouzky, 
arabsky, česky a anglicky. Kdo z nás to 
o sobě může říct, že? Práci v cestovce si 
nevybral náhodou. Chtěl poznat jiné kultury 
a objevit i jiná místa. Jeho práce mu také 
umožňuje jezdit často domů do Maroka 
a udržet rodinné vztahy. Rád jezdí na 
dovolenou po České republice (líbí se mu 
např. Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary), 
ale i do zahraničí třeba do Turecka, kde se 
cítí dobře i proto, že turecká kuchyně i kul-
tura je podobná té jeho rodné. Jeho žena 
se naučila uvařit pár marockých specialit, 
ale on, když chce, umí si jídlo připravit 
i sám. Rád vaří oblíbený kuskus se sedmi 
druhy zeleniny i pro své přátele a sousedy. 
Vezmeme si něco z jeho kultury a budeme 
třeba zvát častěji své sousedy na piknik?

Karla Hrabalová 

když tam je. Má vlastní přístup ke všem 
zvykům – pokud neomezují její osobnost, 
tak je ochotna je přijmout, ale nerada dělá 
něco jen proto, že se „musí“. To platí jak 
v Česku, tak v Rumunsku, např. pořád 
nemá dobrý vztah k Velikonočnímu pondělí 
u nás. Nevadí jí, když je to od kluků z ro-
diny, ale jinak se jí velikonoční pomlázka 
nezamlouvá.

Občas Eli naráží na neznalost či neporo-
zumění lidí ohledně její národnosti, původu. 
Eli říká „Někteří lidé nevědí nebo špatně 
chápou, že Rumuni nemají nic společného 
s Romy. Romové žijí všude a jsou jak v Čes-
ku, tak v Rumunsku nebo v jiných zemích. 
To je taková má negativní zkušenost.“ 
Občas vznikají asi i jiná nedorozumění, ale 
není třeba je rozebírat. Jak říká Eli a já s ní 
souhlasím: „Každý jsme nějaký.“

Martin Šerák 

Charlie Cockey pochází z Baltimore, 
Maryland v Americe, odkud se jako malý 
přestěhoval se svou rodinou do vesnice 
do hor ve státě Idaho. V dospělém věku 
strávil nejvíce času v San Franciscu, které, 
jak říká, ale není Amerika, lidé tam jsou 
jiní… Charlie je umělec – nejdříve se živil 
hudbou, zpíval a hrál převážně na kytaru 
country, rhythm and blues, folkrock, měl 
i svou kapelu (sám to nepřiznal, ale podle 
jeho současné partnerky, výtvarnice He-
leny Řezníčkové, se zná se všemi Beatníky 
a byl i trochu slavný😊). Pak byl asi 25 let 
majitel knihkupectví v San Franciscu, jeho 
obchůdek měl v regálech sci-fi, horory, 

detektivky a dobrodružnou literaturu. 
Baví ho filmy, díky těm se dostal postupně 
k další práci – dramaturgii filmových fes-
tivalů (začínal jako dobrovolník festivalu 
v San Franciscu), navštěvoval i Karlovy 
Vary. V Evropě byl několikrát, ale vždycky 
jen na skok, zlomový pro něj byl rok 2000, 
kdy na Filmové škole v Uherském Hradi-
šti potkal svoji nynější partnerku Helenu. 
Zamiloval se (i když on neuměl česky 
a ona anglicky) a zůstal. Nejdřív bydleli 
v Brně, poslední roky však hledali místo, 
kam by se přestěhovali. Vše ale bylo buď 
„škaredé, nebo malé, nebo v satelitu, nebo 
strašně kýčovité“… až narazili na dům ve 

starých uličkách v Bílovicích. Místo jim 
učarovalo a i když se jim dům zdál „šílený 
až bláznivý“, koupili ho. Nejdřív mysleli, že 
budou jen rekonstruovat, ale i novější část 
budov se dle posudku statika ukázala být 
naprosto nevhodná k nějakým úpravám. 
Takže došlo na kompletní bourání a stav-
bu domu nového, i když s odkazem na 
původní. Stavba stála mnohem víc, než si 
původně představovali, ale současná po-
doba se jim velice líbí a cítí se tu opravdu 
doma (a musím říct, že je to velice zdařilá 
stavba, pan Charlie mi udělal komentova-
nou prohlídku s tím, že téměř na všem se 
s partnerkou shodli, měli stejné nápady, 
jak dům a vybavení interiéru pojmout… 
a když ne, poslední slovo měla prý žena, 
a bylo to dobře. 😊 Teď ještě paní Helena 
dodělává vlastními silami zahrádku, a ta 
je skutečně pastvou pro oko! V Bílovicích 
bydlí rok a půl a jsou zde šťastní, pan 
Charlie tvrdí, že si tu s lidmi má stále co 
říct, ani v Brně prý neměli tolik známých, 
na vesnici je to prostě jiné, kruh se jim 
tu uzavřel. Paní Helena Charlieho vzala 
shodou okolností na začátku vztahu do 
bílovického údolí s Janáčkovou studánkou. 
Charlieho už v 19 letech Janáčkova hudba 
uchvátila a byl za tento výlet velmi rád.

Charliemu v Bílovicích nic nechybí, Brno 
je blízko, ale (na americké vzdálenosti) 
i Berlín, Mnichov, Paříž… Po dlouhém pře-
mýšlení přiznává absenci velkých hor, ale 
ty jsou prý taky blízko 😊 a s internetem 
je blízko vše ostatní. Občas mu chybí klid 
a obrovská prázdná krajina pouště, u které 
chvíli v Americe také bydlel. Bílovice jsou 
pro něj domov (i když má stále také dům 
v San Franciscu) – to, co našel tady, tak 
do Ameriky převést nejde, kvůli tomu tady 
zůstal… a pod Trumpa by se nevracel. 
Jeho bývalé práce jsou nyní jeho koníčky, 
přidává dobré jídlo (má rád hlavně asij-
skou kuchyni) a miluje svou ženu. Prostě 
Americký sen. 😊

Vendula Bartáková 

ŽIVOTNÍ KRUH
UZAVŘEL

Pro Charlieho se v Bílovicích

Každý má svého kostlivce ve 
skříni, Charley má trpaslíka.
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Řeč je o doktorce Monice Laichmanové 
a magistře Michaele Marečkové, které na 
začátku letošního roku strávily dva a půl 
měsíce na polární stanici J. G. Mendela 
na ostrově Jamese Rosse. Česká repub-
lika se vlastnictvím této stanice řadí mezi 
nemnoho zemí (jen 29) s hlasovacím prá-

vem v Antarktickém smluvním systému. 
Ne zrovna dlouho (teprve od roku 2007) 
na ni každý rok jezdí do dvacítky vědců 
a techniků. Jaká je asi pravděpodobnost, 
že v jedné této „dvacítce“ budou dvě 
Bílovčačky? Jako správný lokální patriot 
musím odpovědět: „No samozřejmě veli-
ká!“ Tak úplně pravděpodobné to ale není. 
O to větší náhoda je, že se obě účastnice 
o sobě dozvěděly až nedlouho před odle-
tem. Vzhledem ke vzdálenosti Antarktidy 
od Bílovic nemohla reportáž o této výpravě 
v tomto konkrétním zpravodaji chybět.

Už od roku 2007 doktorka Laichmanová 
zkoumá mikroskopické houby z Antarktidy. 
Vzorky k mykologickému rozboru jí dopo-
sud vozili jiní vědci. Letos dostala možnost 
odjet na českou polární stanici odebrat 
vzorky sama. Za 70 dnů pobytu odebrala 
přibližně 150 vzorků fragmentů skal, ale 
mimo jiné i z tuleňů (pro ty z vás, kteří je 

od sebe rozeznáte, tak pozor! Ne od lach-
tanů. Ti nejsou takoví pohodáři a mohli by 
vám při odběru vzorku i ublížit..😉)

Magistra Marečková se expedice zú-
častnila jako doktorandka a úkolem jejím 
a jejích kolegů bylo stáhnout data z celo-
ročně měřících přístrojů, ty zkontrolovat, 
případně provést údržbu. Také se podílela 
na odběru vzorků mechů, lišejníků, řas 
a sinic pro následné experimenty v ČR. 
Sama potom měřila reakce převládají-
cích druhů mechů a sinic rodu Nostoc 
na vysychání během antarktického léta 
a připravovala na místě odebrané vzorky 
k transportu. I její zásluhou přežily cestu 
až do Brna všechny bez úhony!

Samotná expedice začala pravděpo-
dobně tím nejnáročnějším, a to cestou. 
Ta trvala deset dní!!! (Kupodivu nejde 
o úplně nejvzdálenější část planety Země, 
dosažitelnou z Bílovic. Až o druhou nej-
vzdálenější. Tou první je Nový Zéland, 
který je ještě o další 4 000 km dále – 
celkem 18 000. Tam se ale dostanete za 
necelé dva dny…!) Obě hrdinky začaly 
cestu letecky s několika přestupy až do 
chilského města Punta Arenas. Následo-
vala cesta ledoborcem Oscar Viel chilské 
armády, na kterém strávily sedm dní. 
Překonaly Drakeův průliv, obepluly jižní 
Shatlandy, kde si na ostrově krále Jiřího 
udělaly krátkou pauzu, a pokračovaly až 
k ostrovu Jamese Rosse, kde je základna 

BÍLOVICKÝ 
PANELÁK 
NA ANTARKTIDĚ
aneb naše holky u tučňáků

Polárnicím dělali společnost 
samozřejmě i tučňáci.

Tuleň, ten „hodný"

Na směrovce jsou sedmé 
shora i Bílovice n. S.



Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. 
se narodila v Brně a do Bílovic se 
přistěhovala v roce 2006 na Nivy. 
Pracuje na Ústavu experimentální 
biologie přírodovědecké fakulty MU, 
kde mimo výuky mykologie zastává 
funkci kurátorky mykologické sbírky 
České sbírky mikroorganismů (sbír-
ka mikroskopických hub). Věnuje se 
jejímu studiu, rozšiřování, udržování.

Mgr. Michaela Marečková je 
rodilá Bílovčačka, v současné době 
ale žije v Brně. Je doktorandskou 
studentkou na Přírodovědecké fakultě 
MU a jejím tématem je Anatomie a fy-
ziologie rostlin. Mimo to pracuje jako 
technička na Ústavu experimentální 
biologie Přírodovědecké fakulty MU.

Mendelova polární stanice je 
česká výzkumná stanice v Antarktidě. 
Je majetkem brněnské Masarykovy 
univerzity. Otevřena byla v roce 2007 
a Česko se tak stalo 26. zemí s vlastní 
vědeckou základnou na tomto konti-
nentu. Zároveň tím získalo hlasovací 
právo v Antarktickém smluvním sys-
tému. Fungování této vědecké stanice 
má sezónní charakter, kdy v letních 
měsících poskytuje zázemí přibližně 
dvaceti osobám. Vědecká činnost 
pobíhající v této lokalitě se věnuje 
křídovým sedimentům bohatým na 
zkameněliny, klimatickým výzkumům, 
výzkumu nižších rostlin aj.
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umístěna. Na ten se dostaly kombinovaně 
čluny a vrtulníkem.

Na základně obě cestovatelky sdílely je-
den pokoj vybavený dvoupatrovou postelí. 
Odtud pramení nadpis „bílovický panelák“ 
(na nápad přišla už v době expedice 
maminka magistry Marečkové, paní Iva 
Marečková).

Vzhledem k tomu, že expedice proběh-
la v období ledna až března (u nás sice 
zima, na jižním pólu ale období polárního 
léta), nepotýkali se její účastníci s nikterak 
extrémní zimou. V jednu dobu bylo u nás 
dokonce víc zima než na polární základně! 
Největší výzvou tak byly profesní požadav-
ky a cíle, kterých bylo potřeba dosáhnout. 
Odebírání vzorků a dat, což může být při 
polárním blizardu (silný vítr) značně slo-
žité. Zřejmě ale ten větší kus práce bude 
následovat v laboratořích ústavu po celý 
zbytek roku, kdy budou odebrané vzorky 
zkoumat a dále zpracovávat.

Celá expedice byla mimo dvou Bílovča-
ček (více než 10 % účastníků bylo od nás! 
😊) rekordní i v jiných aspektech. Šlo 
o zatím nejdéle trvající expedici na této 
základně (téměř tři měsíce) s největším 
zastoupením žen (9 z 19) a největším za-
stoupením doktorandů (7 z 19). I přes toto 
nezanedbatelné zapojení našich sousedek 
do této expedice však prý není běžné 
pojmenovávat po sobě (či jinak podobně) 
nově objevené druhy, takže například mech 
s druhovým jménem „Biloviciensis“, „Lai-
chmanové“ či „Marečkové“, jako to známe 
třeba od Zebry Grévyho, prý zatím v atla-

sech hledat nemáme. I když kdo ví, jak to 
bylo s vybíráním jména pro Lachmanův 
mys, severní výběžek Rossova ostrova…

Děkujeme oběma polárnicím za per-
fektní reprezentaci naší obce na jednom 
z nejvzdálenějších a nejvíce nehostinných 
míst, kam se kdy bílovický občan dostal, 
a přejeme hodně pracovních úspěchů 
a zajímavých expedic.

Text Jan Horáček, foto archiv  
Moniky Leichmanové 

Polárníci a polárnice v terénu

Armádní ledoborec 
Oscar Viel
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MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/
kus, radiátorů, oken, fasád, aj., TAPETO-
VÁNÍ, ZEDNICKÉ práce. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz,  
platba hotově= SLEVA 250 Kč ! BÍLO-
VICE a okolí.

řádková inzerce

V historickém okénku tohoto čísla se 
spolu podíváme na jednu fotku. Mnozí z nás 
ji doma máme – v knize o Bílovicích na stra-
ně 175. Pod sebou má popis „Vlastenecký 
učitel Josef Zapletal se svou třídou“. A co 
že je na ní tak zajímavého? Na pár věcí 
bychom mohli přijít při pečlivějším, druhém 
pohledu sami, některé ale potřebují výklad 
pamětníka. Tím pamětníkem je pan Bořivoj 
Nejezchleb, chlapec stojící hned vedle 
učitele. A Čeho si tedy můžeme všimnout 
sami? Proč jsou ve třídě pana Zapletala 
jen chlapci? Proč někteří, stojící v zadní 
řadě, jsou slavnostně oblečeni a kolem krku 
ozdobeni pentlemi, zatímco někteří chlapci 
sedící v přední řadě nemají ani boty?

Zde je tedy příběh této fotky:
Na fotce jsou chlapci třetí třídy a byla po-

řízena roku 1939. Chlapci dopředu věděli, že 
se druhý den ve škole bude fotit, ne všichni 
to však maminkám vyřídili. Proto někteří 
z nich byli doma na důkaz vlastenectví 
slavnostně oblečeni, zatímco jiní, kteří na 
focení zapomněli, jsou oblečeni i obuti/ne-
obuti běžně, jak chodili každý den do školy.

Je pořízena na školní zahradě, na místě, 
kde dnes stojí školní tělocvična. Na zahra-
dě, ač na venkově, měli chlapci vyšších tříd 
předměty spojené se zahrádkařením.

Třída je čistě chlapecká z toho důvodu, 
že počet žáků ve třetím ročníku ten rok pře-
kročil padesátku, tak z nich mohli vytvořit 
dvě třídy. A udělali to jednoduše, na chlap-
ce a dívky. Nárůst počtu žáků navíc přinesl 
i jiný problém. Kapacitní. Z šestidenního 
učebního týdne tak musel být každé ze 
zbývajících tříd jeden den „odpuštěn“. 
V tomto dni se jejich učebnu využívala tato 
třída. Proto se jí říkalo „stěhovavá“.

Pan učitel Josef Zapletal se narodil 
30. 10. 1899 v Kroužku, okres Vyškov. Do 
Bílovic byl přeložen po vzniku Protekto-
rátu Čechy Morava v dubnu 1939 z tzv. 
menšinové školy (pro menšinu Čechů) 
ve Dvorské. Tehdy se čeští obyvatelé 
ze zabraných území stahovali dále do 
vnitrozemí. Pan učitel tak přišel o práci. 
Novou dostal právě u nás, v Bílovicích. Že 
šlo o vlasteneckého a výjimečného učitele 
svědčí například jeho projev na slavnosti 
Rozsvícení Těsnohlídkova Vánočního stro-

PŘÍBĚH JEDNÉ 
FOTKY

Historické okénko mu republiky 13. 12. 1924 (kdyby tak tehdy 
tušil, že Bílovice budou za necelých deset 
let jeho posledním pracovištěm…).

Chlapce vedl velmi vlastenecky - mimo 
jiné je naučil, že Bílovicemi neprotéká 
„řeka“, ale „Svitava“. Možná právě proto 
jedna z prvních věcí, co jim při příchodu 
do Bílovic řekl, byla, že když uvidí auto 
s poznávací značkou „Pol“ (počáteční 
písmena SPZ policie a Gestapa z let 1938-
1945), hned mu to mají běžet říct. Ani toto 
však nestačilo. Prý na něj měli „spadeno“ 
němečtí občané z Dvorské. Auta tak při-
jížděla opakovaně. Poprvé už 22. listopadu 
1939. Z tohoto a několika dalších výslechů 
se ještě vrátil. Naposledy si pro něj přijeli 
2. listopadu 1942. Potom ho v Bílovicích už 
nikdy neviděli. Do ledna 1943 byl vězněn 
v Brně Pod Kaštany. Následně byl převe-
zen do koncentračního tábora Osvětim, 
kde byl zavražděn někdy počátkem břez-
na 1943. Vyprávělo se, že selekce vězňů 
k popravě byla v jeho konkrétním případě 
provedena otázkou, kdo má zkušenosti 
s krmením slepic. Mezi hlásícími se byl 
i pan učitel Zapletal (jestli je to pravda, 
nebo jenom příklad tehdejší představivosti, 
to se už asi nikdy nedovíme).

Jan Horáček 

Vlastenecký učitel Josef Zapletal se svou třídou

Třeba takto mohlo vypadat auto se zlověstnou 
značkou „Pol". Archiv: Dalibor Feuereisl, Fit. A.



ČTENÁŘSKÉ 
OKÉNKO

Čtenáři a čtenářky, pro velký zájem 
budou pokračovat zajímavé besedy 
o podzemí Brna s panem Svobodou. 
Setkáme se na podzim, zase tři úterky 
v prostorách základní školy. Termíny 
budou upřesněny.

NABÍDKA NĚKOLIKA 
ZAJÍMAVÝCH KNIH

L, R, Ř je brnkačka Logopedie jako 
malovaná (Klára Weishäupelová) – 
Vtipný logopedický pomocník pro děti.

Italské boty (HennigMankell) – 
Švédský psychologický román od 
známého autora (volně pokračuje 
v knize Švédské holínky).

Geniální přítelkyně (Elena Ferran-
te) – Román Geniální přítelkyně je 
prvním dílem stejnojmenné tetralogie, 
která už uchvátila čtenáře bezmála na 
celém světě a vzbudila zaslouženou 
pozornost literární kritiky.

Panský dům (Anne Jacobsová) 
– Německo, Augsburg 1913. Mladá 
Marie, děvče ze sirotčince, nastupuje 
jako kuchyňská pomocnice v sídle prů-
myslnické rodiny Melzerů. Ale začíná 
1. světová válka…

Marie Nedopilová, 
knihovnice 
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Na Těsnohlídkově náměstí ve 14 hodin 
10 minut byli vedle členů výboru a jednotky 
SDH Bílovice nad Svitavou nastoupeni 
členové jednotky SDH Brno-Obřany, čle-
nové SDH Řicmanice, v historických uni-
formách členové SDH Kanice a slavnostní 
nástup uzavírali mladí hasiči (17) se svými 
vedoucími – Lenkou Kala a Gábinou Kořín-

kovou. Celým programem provázel a akci 
moderoval pan Antonín Kala z brněnského 
rádia Krokodýl.

Po české státní hymně měl projev sta-
rosta obce Miroslav Boháček, který shrnul 
pochvalně veškerou činnost, kterou SDH 
provádí i mimo své povinnosti ve prospěch 
obce a občanů. Vyslovil poděkování a po-
přál další úspěchy v činnosti sboru. Za 
vedení HZS Jmk pronesl zdravici bratr 
Svoboda. Za SDH Bílovice nad Svitavou 
měl projev zástupce starosty SDH bratra 
Miroslava Götze bratr Petr Bednařík, mís-
tostarosta SDH. Za TJ Sokol starosta br. 
Petr Pošmůrný v historickém sokolském 
kroji. Svoji zdravici sboru také pronesl 
bratr Alexa za SDH Řicmanice. Následně 

proběhl ceremoniál předávání ocenění. 
Zástupce hejtmana Jmk Zdeněk Melkes 
předal vyznamenání Jihomoravského 
kraje bratru Miloši Strnádkovi – bronzová 
medaile za dlouholetou činnost, a bratru 
Stanislavu Kristovi – stříbrná medaile za 
obětavou činnost. Čestná uznání sboru, 
z rukou místostarosty sboru br. Bednaříka, 

obdrželi: br. Oldřich Kousal, br. František 
Vojáček, br. Jan Kala, sestra Dana Ond-
růjová a sestra Lenka Kala.

V 15:00 proběhla ukázka vyproštění 
zraněné osoby pomocí hydraulického vy-
prošťovacího zařízení. Tuto ukázku provedli 
členové a naši kolegové ze záchranného 
systému Autoklub Sport Rescue ve spo-
lupráci se ZZS, kterou zajistil br. Weber 
z SDH Obřany.

V 16:00 proběhlo žehnání hasičského 
praporu, který má sbor poprvé ve své 
historii. Ceremoniál provedl bílovický farář 
P. Pavel Lazárek. Zdůraznil, že vlastnit 
prapor připomíná pro organizaci mít jej 
v úctě, protože každý člen se stává sou-
částí jeho symbolu – „Bližnímu k ochraně 

OSLAVA 125. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SDH
v Bílovicích nad Svitavou 
sobota 21. 4. 2018

Žehnání praporu SDH Bílovice n. Svit. (zprava: 
Zdeněk Kala ml., pan farář Lazárek, Pavel Frkal)

Žehnání nového vozu VEA-L2 Dacia 
Duster 4x4 (pan farář Lazárek)
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– vlasti k obraně“. Potom posvětil nový 
vůz – VEA-L2 DACIA DUSTER 4x4.

Hosté na slavnosti: zástupci spřátele-
ných Sborů z Řícmanic, Kanic, Ochozu, 
Obřan, Brna a CHKO Moravský kras.

O občerstvení velkého počtu návštěvníků 
se starali tři členové rodiny Ondrůjovy 
a příznivkyně sboru paní Jarmila Ma-
lášková. Na náměstí byly různé stánky 
a atrakce pro děti – z nich nejoblíbenější 

byl nafukovací hrad. Prezentovaly se zde 
tyto organizace: BESIP, ADHR – Anketa 
dobrovolní hasiči roku, CHKO Moravský 
kras, GINA – záchranný software, Policie 
ČR.

Volné chvíle vyplňovala kapela STARá-
BANDa výborně ztvárněnými hity všech 
období.

Na 17:00 byl v restauraci pro zvané raut, 
který připravila paní Markéta Zemanová 
s kolektivem zaměstnanců restaurace 
U Ševčíků.

Pozvánky navrhl grafik p. Winter (www.
dwgd.cz), provedl Petr Beran (www.lepe-
nagrafika.cz).

Hlavní organizátoři celé akce byli bratři 
Petr Borůvka a Jan Kala, za což jim patří 
veliké poděkování.

Vlasta Brimová a Vladislav Kala 

Koňka SDH Kanice

Máme jako Kulturní komise velkou ra-
dost, že Vám můžeme oznámit skvělou 
zprávu: Bílovice nad Svitavou se staly 
součástí komunity promítačů a promí-
taček promítajících dokumentární filmy 
z festivalu Jeden svět!

Filmový festival Jeden svět se stal 
za 20 let své existence největším do-
kumentárním filmovým festivalem s te-
matikou lidských práv na světě. Pořádá 
jej společnost Člověk v tísni. V programu 
festivalu najdete nejen filmy o politických 
kauzách a rozvojových tématech, ale 
i o sociálních otázkách, životním pro-
středí a životním stylu.

Díky platformě Promítej i ty! lze 
zdarma a legálně promítat kvalitní do-
kumentární filmy. Vybírat se dá z více 
než 50 titulů. Jedinou podmínku je, že 
se na projekcích nesmí vybírat vstupné.

Dne 17. 5. 2018 v obřadní síni pro-
běhlo první promítání v rámci akce 
Promítej i ty!. Jednalo se o švédský film 
režiséra Fredrika Gerttena Kola versus 
auta. Dokumentární film odehrávající se 
v Sao Paulu, Los Angeles, Torontu, Am-
sterdamu, Kodani či Berlíně pojednává 
o různých aspektech boje cyklistů za 

bezpečný pohyb ve městech – to vše s vti-
pem, nadhledem a přitažlivým hudebním 
podkresem. Po projekci následovala debata 
s panem Markem Lahodou z organizace 
BrnoNaKole, a tak bylo možné nejen po-
rovnávat, ale i dozvědět se nové informace 

ohledně konkrétních projektů týkajících 
se Brna, o akci Do práce na kole apod.

Od září budeme zase promítat i my! 
Proto sledujte facebookové stránky 
Kulturní komise Bílovice nad Svitavou, 
plakáty na vývěskách, poslouchejte hlá-
šení místního rozhlasu a hlavně přijďte! 
Stojí to za to!

Na Vaši účast se těší Kulturní  
komise Bílovice nad Svitavou. 

PROMÍTEJ I TY!



Bohumír Matal, o jehož životě a díle 
se lze dočíst na straně 10 tohoto zpra-
vodaje, je patrně nejvýznamnějším vý-
tvarníkem, který dlouhodobě žil a tvořil 
v Bílovicích. Je proto politováníhodné, 
že v obci není žádné jeho výtvarné dílo, 
přičemž řada jeho prací realizovaných 
v Brně a okolí byla zničena. Existuje 
přitom Matalův nejméně 50 let starý 
projekt určený přímo pro Bílovice, který 
je možné i po takto dlouhé době usku-

tečnit. Jedná se o návrh vitráží v oknech 
kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Matal vytvořil návrhy vitráží zřejmě 
z podnětu faráře P. Vojtěch Hebelky. Na-
kreslil skici nejméně šesti okenních vitráží, 
přičemž dvě z nich podrobně rozpracoval 
a rukou u nich napsal: „Autorův návrh je 
uměleckým darem bílovickému kostelu 
na trvalou památku.“ Bohužel jej opomněl 
datovat, a není tedy zcela jisté, z jaké doby 
návrhy pochází. Ve sborníku o bílovickém 
kostele (2014), kde byly rovněž v černobílé 
verzi uveřejněny, byly datovány rokem 1946 
a vřazeny do plánů na celkovou poválečnou 
rekonstrukci kostela (s. 54 a 56). Podle 
znalkyň Matalova díla Jany Ondrušové-
-Wünschové a Kamily Dohnalové však ná-
vrh neodpovídá „ranému“, ale daleko více 
„vrcholnému“ Matalovi z 60. let. Tomu 
by též napovídalo svědectví Bořivoje Ne-
jezchleba, že P. Hebelka se přišel s návrhy 
vitráží „pochlubit“ do školy, a to někdy na 
přelomu 60. a 70. let. K realizaci Matalo-
vých návrhů nicméně nedošlo (byly snad 
po farníky příliš moderní a abstraktní, nebo 
tomu bránily tehdejší poměry?) a tyto ležely 
pozapomenuté ve farním archivu a někte-
rými byly považovány za ztracené. Tak je 
to aspoň uvedeno v knize o historii Bílovic 
z roku 2012 (s. 214) s údajem, že návrhy 
pocházejí z 60. let.

V souvislosti s nástupem současného 
faráře P. Pavla Lazárka ožila idea zhoto-
vit alespoň část navržených vitráží, a to 
i vzhledem ke špatnému stavu kostelních 
oken, které bude nutno v brzké době vymě-
nit. Za podklad k realizaci se nejvíce nabízejí 
dva nejrozpracovanější návrhy. Tyto dotvo-
řila výtvarnice a vitrážistka Kamila Dohnalo-
vá, která v Bílovicích provozuje Galerii Alfa. 
Paní Dohnalová jednak v intencích Matalovy 
studie navrhla spodní pole vitráží (neznámo 
proč, obsahují všechny návrhy jen tři okenní 
pole, a to dvě čtvercové a horní zakončené 
lomeným obloukem, třebaže kostelní okna 

obsahují čtyři pole) a rovněž zpracovala 
zrcadlově obrácenou kopii jednoho Mata-
lova návrhu tak, aby bylo možno zhotovit 
vitráže ve všech třech oknech presbytáře.

V současné době se zpracovává roz-
počet na vitráže i nová okna v presby-
táři, aby bylo možno rozhodnout, zda je 
farnost schopna tento projekt finančně 
realizovat. Nutno zdůraznit, že by se 
patrně jednalo (vedle památníku S. K. 
Neumana od Vincence Makovského) 
o nejcennější výtvarné dílo v obci, které 
by navíc bylo dobře viditelné i zvenčí 
kostela, a to zejména večer, kdy se počítá 
s osvětlením presbytáře. Farnost proto 
uvítá, pokud by někteří z bílovických 
občanů či firem byli ochotni se na rea-
lizaci tohoto jedinečného Matalova díla 
finančně podílet a např. si některé z oken 
či jeho polí „adoptovat“.

Jan Lata
člen farní rady 

MATALOVÝCH 
VITRÁŽÍ?

Dočkají se Bílovice
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Kulturní komise a Komise pro děti a ro- 
dinu ve spolupráci s Obecním úřadem 
Bílovice n. S. se i tento rok připojí k sou-
sedským slavnostem Zažít město jinak, 
které organizuje iniciativa Auto*Mat. 
Akce se bude konat v sobotu 15. 9. 2018 
v odpoledních hodinách do setmění 
a bude opět propojena se Sokolskými 
hody a Dnem netradičních her, které 
bude stejně jako loni organizovat SVČ 
Lužánky, pracoviště Liška.

Plánuje se i rozšíření akce na Mlýnský 
ostrov, kde jednáme o pořádání prohlí-
dek vodní turbíny a na dvoře bychom 
rádi uspořádali výtvarný workshop 
pro děti.

Tradičními místy konání zůstanou 
Těsnohlídkovo náměstí, knihovna, ulice 

Komenského, ZŠ Bílovice nad Svitavou, 
Husinec.

Letos plánujeme slavnosti zpestřit akcí 
„Zasaď si svou cibuli“ – jedná se o osázení 
břehu naproti Husinci jarními cibulovinami. 
A sázet budete samozřejmě Vy, sousedé!

Novinkou je také „Kytice pro Bílovice“ 
– soutěž o nejkrásnější kytici. Vámi vytvo-
řené kytice můžete v průběhu odpoledne 
donést na náměstí ve váze, květináči, 
v jakékoliv nádobě (fantazii se meze ne-
kladou) opatřené zespodu Vaším jménem. 
Zúčastnit se mohou malí, velcí, staří, mladí. 
Kytice budou použity k vyzdobení náměstí 
a na závěr dojde k vyhlášení tří nejlepších 
výtvorů, které budou i náležitě odměněny.

Mimo jiné se můžete těšit i na promítání 
fotek sousedů z archivu pana Mrkose, na 

sousedská hudební uskupení, na vokální 
kapelu Máta, na kapelu Dizzy a mnoho 
jiných.

Sousedské slavnosti jsou pro Vás, 
sousedé, ale jsou také o Vás. Jen na Vás 
záleží, jakou podobu budou sousedské 
slavnosti mít. Kolik buchet budete moci 
letos ochutnat, kdo z Vás uvaří dýňovou 
polévku, guláš či jinou pochutinu? Kdo 
z Vás přijde zahrát či zazpívat? Hledáme 
dobrovolníky, sousedy s nápady, nadše-
né sousedy, kterým není lhostejné, v ja-
kém místě žijí, mají chuť se seznamovat, 
propojovat, sdílet a aktivně proměňovat 
prostor svého života.

Své nápady, podněty, návrhy, nabídky 
zasílejte na e-mailovou adresu: zbnsj@
seznam.cz a veškeré informace o chys-
taném programu sledujte na: www.
facebook.com/ZazitBiloviceJinak/ a od 
září na plakátcích a letáčcích.

Zažijme Bílovice jinak!
Za všechny organizátory  

Renata Munteanu. 

ZAŽÍT BÍLOVICE JINAK
aneb SOUSEDSKÉ 
SLAVNOSTI POTŘETÍ

V sobotu 17. března 2018 se uskutečnilo 
v sále Obecní hospody promítání filmu 
režiséra Bohdana Slámy Bába z ledu. Film 
o týden dříve získal Českého lva za nejlepší 
film, režii, scénář (Bohdan Sláma), mužský 
herecký výkon v hlavní roli (Pavel Nový), 
ženský herecký výkon v hlavní (Zuzana 
Kronerová) a vedlejší roli (Petra Špalková) 
a „bohužel“ byl film i následně odvysílán 
v České televizi.

Promítání v Bílovicích se sice mělo 
uskutečnit i za účasti Bohdana Slámy, 
Zuzany Kronerové a Marie Ludvíkové, ale 
obavy, zda vůbec lidé přijdou, rostly. Navíc 
byl film uveden na podzim i v Cinema nad 
Svitavou. Ve středu nám zatelefonoval 
pan režisér, že onemocněl… O tom vědělo 
jen pár zasvěcených, ale i přesto obavy 
rostly o to více.

V sobotu 17. března začalo sněžit, a my 
jsme se začali strachovat, zda Zuzanu Kro-
nerovou přivezou včas z natáčení z Prahy 
a zda to stihne i její manžel vezoucí České-
ho lva z Bratislavy. Bohdan Sláma potvrdil, 
že nemoc neustoupila, tudíž nepřijede. 
Domlouváme se, že se s ním spojíme 
přes Skype. Technická zkouška proběhne 
dobře, a to především díky asistenci paní 
Mirky, manželky Bohdana Slámy, neboť pan 
režisér do té doby Skype nikdy nepoužil.

Obavy nás neopouštějí, ale naštěstí lidé 
přicházejí o hodně dříve, rezervují si místa 

a uchylují se do tepla Obecní hospody, a tak 
začínáme být klidnější. Nakonec se stává 
neočekávané: sál je naplněn k prasknutí 
a 99 % diváků je z Bílovic n. S.! Po projekci 
dorazí Zuzana Kronerová (i s Českým lvem) 
a Marie Ludvíková. Spojení s Bohdanem 
Slámou se také podaří. Vidíme z něho sice 
většinou jen půlku hlavy, ale vše vynahradí 
zběsilým tancem Českých lvů.

Po proběhlé debatě Zuzana Kronerová 
konstatuje, že bílovické publikum bylo 
jedno z nejlepších, které kdy zažila. Odmítá 
příspěvek na cestu a spolu s manželem ho 
věnují na další kulturní akce v Bílovicích. 
Pak jsem jí ještě znovu děkovala mailem 
a tady je kousek z její odpovědi: „…já zase 
děkuji Vám, protože to bylo skvěle zorga-
nizované, a to po všech stránkách! Diváci 
byli skvělí, atmosféra srdečná, cítila jsem 
se lépe jako doma, a to nepřeháním... I celý 
kulturní dům, kino, no a hospoda, všechno 
pod jednou střechou, výborné!“

A mně už nezbývá nic jiného, než po-
děkovat za celou Kulturní komisi, která 
tuto akci s pomocí obce uskutečnila, Vám, 
že jste přišli a podpořili naši snahu oživit 
kulturní dění v obci. 

Renata Munteanu 

BÁBA Z LEDU
aneb Tanec se lvy

Foto Ludvík Grym



PŘEDSTAVENÍ KLUBU
Činnost oddílu KODOKAI, který působí 

v Bílovicích n. Sv., je založena především 
na sportovní přípravě mládeže a účasti na 
regionálních, národních a mezinárodních 
soutěžích v karate.

Termín KODOKAI znamená v japonštině 
„oddíl staré cesty“ a vyjadřuje snahu klubu 
být věrný původnímu stylu (škole) Shoto-
kan zakladatele, jedné z největších legend 
karate, mistra Hirokazu Kanazawy, 10. dan. 
Oddíl získal svůj název díky spolupráci 
s partnerským klubem KODOKAI Watford 
ve Velké Británii, který byl pojmenován 
právě mistrem Hirokazu Kanazawou.

Místní oddíl karate mimo jiné odstartoval 
tradici soutěží pro začínající sportovce 
„Jihomoravský pohár talentů“. První sou-
těže, pořádané v roce 2015 v tělocvičně 
ZŠ Bílovice nad Svitavou, se účastnilo přes 
80 dětí ze všech klubů Jižní Moravy. Dnes 
se na této soutěži pravidelně představuje 
přes 200 závodníků s více než 450 starty 
v jednotlivých kategoriích a koná se třikrát 
ročně v různých městech na Jižní Moravě.

ÚSPĚCHY
I přes současný počet členů má klub velké 

množství sportovních úspěchů, což doka-

zuje počet 36 zlatých, 31 stříbrných a 40 
bronzových medailí získaných v roce 2017.

V loňském roce se tři závodníci (Adam 
Gregůrek, David Hrabal a Štěpán Nilaš) 
účastnili Mistrovství Evropy v karate SKIF. 
Mezi cca 800 závodníky z celé Evropy 
řádně reprezentovali Českou republiku, 
i když bohužel bez medailového umístění.

Dvě dívky byly na Letní olympiádě dětí 
a mládeže (LODM 2017). Natálie Štenclo-
vá a Kateřina Gregůrková, každá získala 
bronzovou medaili a přispěly k tomu, že 
výprava Jihomoravského kraje v karate 
byla nejúspěšnější.

Pět závodníků klubu se v systému nomi-
nací probojovalo na nejvyšší národní sou-
těž Mistrovství České republiky Českého 
Svazu Karate (Adam Gregůrek, Kateřina 
Gregůrková, David Hrabal, Matyáš Konop-
čík a Štěpán Nilaš).

V příštím roce se bude konat Mistrovství 
světa federace SKIF a z místního oddílu se 
již dnes na něj připravuje 7 dětí.

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA  
S.K.I.F. NOBUAKI KANAZAWY 
V BÍLOVICÍCH N. S.

V úterý dne 17. 4. 2018 se zde konala 
významná událost pro české karatisty. 
Místní oddíl karate pořádal trénink pod 
vedením prezidenta „Shotokan Karate-Do 
International Federation“ Kancha Nobuaki 
Kanazawy (8. dan) v tělocvičně ZŠ Bílovi-
ce nad Svitavou. Tento trénink navazoval 
na třídenní seminář v Hradci Králové.

V letošním roce pan Kanazawa nabídl 
uspořádání tréninku i mimo Hradec Králové 
v lokálním klubu. Vybrán byl bílovický oddíl. 
Pro místní oddíl byla účast pana Kanazawy 
velkou ctí.

Tréninku se zúčastnilo kolem 100 cvičí-
cích, ve dvou tréninkových jednotkách po 
1,5 h. Pan Kanazawa byl s úrovní tréninku 
i prostředí tak spokojen, že se jedná o opa-
kování i v roce 2019. Je pravděpodobné, 
že letos vznikla nová tradice a karatistům 
z Moravy bude japonské karate dostupné 
pravidelně, bez nutnosti cestovat daleko.

Poděkování patří pořadatelům za přípra-
vu akce, ale i cvičencům za jejich hojnou 
účast.

Přejeme hodně úspěchů na dalších 
soutěžích.

Vít Štencel, Aleš Gregůrek 

JEDEN ÚSPĚCH 
ZA DRUHÝM

Oddíl karate v Bílovicích sklízí

Společná účast karatistů z Bílovic n. Sv. a Londýna na semi-
náři s Kanchem Hirokazu Kanazawou v Hradci Králové

Úspěšní cvičenci z Bílovic n.Sv. po složení 
zkoušky technické vyspělosti z karate
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Běhala nebo povzbuzovala své kamarády 
z oddílu, ze stejné obce nebo své příbuz-
né. Atletický oddíl, TJ Sokol Bílovice nad 
Svitavou pořádal v sobotu 7. dubna 2018 
jeden ze svých dvou pravidelných běžec-
kých závodů, Jarní běh. Jarní běh byl již 
podruhé součástí Zajícovy ligy, které se 
náš oddíl atletiky již několik let účastní. 
Zajícova liga je soutěž oddílů a týmů, která 
volně navazuje na okresní (Brno-venkov) 
soutěž atletických oddílů.

Díky Zajícově lize přijelo mnoho účastní-
ků a většina z nich auty se svými trenéry či 
s rodiči. Jak se sjížděli z blízkého i daleké-
ho okolí, tak došlo k menšímu dopravnímu, 
respektive parkovacímu kolapsu, kdy po 
příjezdu jednoho týmového autobusu byla 
celá parkovací plocha bezezbytku využita 
a nebyl možný pohyb ani další parkování 
na prostranství před sokolovnou. Množství 
aut bylo podobné jako při pohádkovém lese 
nebo prodeji vánočních stromků. Doufám, 
že nám v příštím ročníku s organizací 
dopravy a parkování pomůže naše Obecní 
policie.

Jarní běh pořádáme na lesních cestách 
a cestičkách nad jezírkem skoro kilometr 
za sokolovnou. Zúčastnilo se 218 závodní-

ků, což je rekord v novodobé historii našich 
běhů po roce 1990. Nejmladší kategorií 
byly předškoláci mladší šesti let, kteří bě-
želi jen 150 m po cestě. Pak následovaly 
kategorie po dvou letech (mini-přípravka, 
mladší přípravka, starší přípravka, mladší 
žáci, …, ženy a muži od 18 let). Nejpo-
četnější byla kategorie mladší přípravka 
– chlapci, kterých běželo 32, z toho 9 
z našeho oddílu. Nejméně závodnic (dvě) 
bylo v kategorii dorostenek a dorostenců 
(žádný), což je bohužel častý jev, protože 
mladí lidé od cca 15 let potkávají spoustu 
nových aktivit.

Závod probíhal za hezkého slunečného 
počasí plynule, s vloženými třemi vyhláše-
ními vítězů. Pouze v jedné kategorii muselo 
dojít na diskvalifikaci, na základě podnětu 
od jednoho trenéra, že si jedna atletka 
zkrátila trať jinou lesní cestičkou. Zkrácení 
tratě jsme jí prokázali a sama atletka to 
připustila. Je škoda, že diskvalifikována 
byla zrovna bílovická atletka běžící na 
stupně vítězů.

V kategorii dospělých, kteří k nám jezdí 
až v posledních několika letech, startovalo 
jedenáct žen a třináct mužů. V ženách 
vyhrála Lada Nováková (AK Olymp Brno) 

SPOUSTA DĚTÍ
V DUBNU V LESE?

Co dělala před Alenou Matějákovou (AC Moravská 
Slavia) a Dagmar Koudelkovou (ASK 
Blansko).V mužích Tomáš Hrnčíř (Říc-
manice) před Martinem Šerákem (Sokol 
Bílovice nad Sv.) a Jiřím Potůčkem (Fit 
plus Blansko).

Pro stupně vítězů si z bílovických dětí 
doběhly Lucie Heřmanová (3. ve starší 
přípravce), Vojtěch Tomáš (1. ve starší 
přípravce) a Adam Kristek (2. v mladších 
žácích). Obrovskou pochvalu si ale zaslou-
ží všichni členové oddílu atletiky, kteří se 
Jarního běhu účastnili: Michal Kareš, Eliška 
Hladká, Amálie Křivská, Ondřej Muzikář, 
Jakub Heřman, Daniel Cornejo, Daniel 
Heger, Mikuláš Denk, David Okáč, Lucie 
Heřmanová, Anastázie Křivská, Jakub 
Kristek, Ondřej Zona, Jan Kareš, Tomáš 
Mezera, Vojtěch Sumec, Matěj Zvědělík, 
Tomáš Kislinger, František Denk, Vojtěch 
Hlaváček, Petra Kutějová, Lenka Dostálová, 
Tereza Seyčková, Vendula Sumcová, Adam 
Kristek, David Kučera, Jan Liška, Tobias 
Trenz, Karolína Hladká, Hana Kielarová, 
Josef Heršálek a Mikuláš Wilda.

Velké poděkování patří kvalifikovaným 
rozhodčím i dobrovolníkům z řad rodičů, 
jejichž děti jsou členy atletického oddílu. 
Těšíme se, že i příští ročník Jarního běhu 
bude také tak úspěšný a vydařený.

Kateřina Lišková, Martin Šerák 

Finišující muži

Start chlapců na Jarním běhu 2018
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Milé dámy, ráda bych Vás pozvala do nových prostor pobočky 
kosmetického salonu Klarisi přímo v Bílovicích. Najdete tu 
kompletní nabídku kosmetických služeb, svatebního líčení 
a nejenom to. Postarám se o Vaši pleť, ale také si odpočinete 
a odejdete krásnější. Podívejte se na www.klarisi.cz

 Těším se na Vás, Klára Trenzová

Kosmetický salon na Mlýnském ostrově v Bílovicích
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Dočkají se Bílovice
Návrh vitráží  

do oken presbytáře 
bílovického kostela 

zpracovaný B. Matalem 
a dotvořený K. Dohnalovou 

v roce 2018. Více na 
straně 23.

MATALOVÝCH 
VITRÁŽÍ?


