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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok se s  rokem sešel, a máme tu opět 

období adventu a  Vánoc. Nastává reka-
pitulace, co se v uplynulém roce podařilo 
či nepodařilo, mnoho z  nás si dává na 
Silvestra novoroční předsevzetí…

I  my bilancujeme, je toho mnoho, co 
se v  letech 2014/2015 povedlo. Jsme 
úspěšnými žadateli v  rámci dotačních 
titulů. Naskýtá se otázka, jak moc jsme 
úspěšní vyjádřeno čísly. :-) Tedy v letech 
2014 a 2015 jsme získali z dotačních titulů 
významnou finanční částku 29  368  427 
Kč. Jednalo se o  dotace na kropicí vůz, 
štěpkovač, kompostéry, Bonetti – auto na 
bioodpad s  hnědými kontejnery, protipo-
vodňová opatření vč. bezdrátového roz-
hlasu, rozšíření základní školy do budovy 
obecního úřadu s rekonstrukcí tělocvičny, 
přestupní terminál IDS u nádraží a příspě-
vek z JMK na hasičské auto. Povedlo se 
toho opravdu hodně.

Tento rok započala výstavba revitalizace 
středu obce, která se zdárně blíží k dokon-
čení první etapy, což je objekt České pošty, 
obecního úřadu, sociální zázemí Obecní 
hospody, dále dochází k rekonstrukci kul-
turního sálu. V případě, že vše půjde podle 
harmonogramu, bude úřad a pošta přestě-

hovány začátkem ledna 2015, informace 
o stěhování budou v předstihu zveřejněny 
prostřednictvím plakátů a médií obce.

V  letošním roce jsme úspěšní žadatelé 
o dotaci z programu MŠMT. Jedná se o roz-
šíření a opravu naší mateřské školy. V rámci 
projektu je plánováno zateplení celé stáva-
jící budovy mateřské školy, výměna oken, 
výměna tepelného zdroje a půdní vestavba 
jedné třídy pro 25 dětí. Vážení rodiče 
dětí  mateřské školy, z  důvodů realizace 
dotačního projektu bude v některých ter-
mínech školka zcela uzavřena… Informace 
budou v  časovém předstihu zveřejněny 
na informačních letácích v MŠ. Věřím, že 
chápete vzniklou situaci a potřebu realizace 
projektu. Děkuji Vám předem za pochopení 
a  slibuji, že budeme dělat vše, abychom 
novou třídu otevřeli začátkem září 2015.

Rád bych Vás všechny pozval na již náš 
tradiční Vánoční jarmark, který se koná ve 
dnech 11. – 12. prosince. V pátek 11. prosin-
ce společně v 18:00 hod. rozsvítíme „NÁŠ“ 
bílovický vánoční strom. Jako každoročně 
budou pro Vás připraveny stánky s různými 
zajímavostmi, pracovní dílničky pro děti 
a nebude chybět zajímavý doprovodný 
program. Věřím, že zde společně strávíme 
příjemné chvíle a trochu si odpočineme od 

Milí Bílovčáci, sousedé, rok se s rokem sešel 
a máme tu zase Vánoce. Svátky klidu a míru, neovliv-
něné předvánočním shonem, nezkalené prodejci, kteří 
se nám snad už od července (alespoň mně to tak při-
šlo) snažili naznačit, že bychom měli utrácet za dárky 
a zároveň nám neúnavně připomínali, že nejpozději na 
Štěpána ráno začínají ty nejúžasnější výprodeje, mno-
hem lepší, než ty loňské… Budou to zase Vánoce, kde 
z každé strany (dokonce i z Bílovického zpravodaje) 
uslyšíte, jak máte zvolnit a v klidu si je užít, ale nikdo 
vám už neřekne, jak to máte do prkýnka udělat, když 
mnohdy ti stejní lidé vás nutí do vyššího výkonu – vždyť 
v tomto roce se ještě musí dodělat spousta věcí… Taky 
máte ten dojem, že všichni mluví o klidu a pohodě, 
a souhlasně pokyvují hlavou, ve vlaku z práce v sedm 
večer, jak přece ano, klid a mír, to k Vánocům patří, 
ale jen málokdo to opravdu praktikuje? Tak ať nejsme 
zbytečně patetičtí, odbudeme si to už na začátku: 
„Zvolněme a užijme si Vánoce!“

A o čem že bude toto „vánoční“ číslo? Výběr tématu 
tentokrát nebyl jednoduchý (až se to zdálo jako pomsta 
za „osvoboditelské“ číslo, které se vybralo skoro samo). 
Poté, co jsme zavrhli témata týkající se stromu repub-
liky, pekárny… vše z toho důvodu, že už to tady bylo, 
vyšla nám nakonec jako alespoň trochu „vánoční“ lidová 
řemesla, která se v Bílovicích stále provozují. No a jako 
konkrétní řemeslo nás napadli kováři. Možná byste se 
divili, kolik jich v Bílovicích stále působí! Tipnete si 
předem? A co v dnešní době takový kovář vůbec dělá? 
Jak asi vypadá? Před psaním článku do tohoto čísla 
jsem měl jasno. Muž přibližně čtyřicet let, knír, ruky jak 
lopaty, slovník obsahující nemálo jadrných výrazů, při 
jejichž vyslovení se nejedna kolemjdoucí slušná žena 
minimálně začervená… No, realita je trochu někde jinde.

Za celou redakci vám přeji, aby vás toto číslo bavilo, 
možná vám přineslo i nějaké poučení, a přeci jenom si 
neodpustím ještě jeden poslední pokus: užijte si Váno-
ce, svátky klidu a míru, bez shonu a stresu.

Jan Horáček, šéfredaktor
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA

celoročního shonu. Opět bude pod vánoč-
ním stromem kasička ČČK, kam můžete 
dát svůj příspěvek, který bude určen cíleně 
pro děti z dětského domova Dagmar. Velice 
děkuji za každý Váš příspěvek dětem.

Je pro Vás opět přichystán novoroční 
ohňostroj, který se rozsvítí u  sokolovny 
dne 2. 1. 2015 v 18:00 hod. Tento rok bude 
zase nová show doprovázená hudbou pod 
taktovkou proškoleného odborníka na oh-
ňostroje Mirka Zímy. Vše se včas dozvíte 
z informačních plakátů, rozhlasu a dalších 
médií obce.

Rád bych poděkoval všem občanům Bílo-
vic nad Svitavou za trpělivost při možných 

JEDNÁNÍ | 26. 08. 2015
Rada obce schválila

• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné 
propagaci s Kometa Group a.s., kte-
rým se prodlužuje platnost smlouvy 
do 31. 8. 2016.

• Nového nájemce malometrážního 
bytu č. 113 o velikosti 1 + kk v DPS.

• Pronájem volného obecního bytu č. 
9 o velikosti 2 + 1 na adrese Komen-
ského 556 na dobu určitou od 1. 9. 
2015 do 30. 06. 2017 s možností 
dalšího prodloužení nájemní doby.

• Rozpočtové opatření č. 4.
• Nájemní smlouvu č. 6/2015 – NP 

o pronájmu části pozemku cca 57 m2 
z p.č. 281/18 za účelem pěstování 
zeleniny.

• Změnu užívání části prostor ne-
movitosti Pod Nádražím 392, p.č. 
425 pro výrobnu lahůdek a obědů.

• Zrušení věcného břemene na po-
zemku p.č. 417/7.

• Nařízení obce Bílovice nad Svitavou 
č. 2/2015, kterým se vydává tržní řád.

JEDNÁNÍ | 16. 09. 2015
Rada obce schválila

• Smlouvu č. 032845/15/OKH na příjem 
neinvestiční finanční podpory z rozpoč-
tu JmK ve výši 130 000 Kč na opravu 
ciferníků kostelních hodin.

• Darovací smlouvu č. 1/2015 na při-
jetí finančního daru ve výši 2 000 Kč 
na nákup nových knih pro bílovickou 
knihovnu.

• Nového nájemce malometrážního bytu 
č. 204 o velikosti 1 + kk v DPS.

• Darovací smlouvu č. 2/2015/DS ve výši 
47 000 Kč, příjemce dotace Rodinné 
centrum Žirafa, z.s., Žižkova 600, Bí-
lovice n.S.

Rada obce nesouhlasí
• s vyčleněním vyhrazených parkova-

cích stání na ul.Lesní dle žádosti čj: 
1241/2015/BNS. S ohledem na stále 
se zvyšující počet aut a požadavků na 
parkovací stání, je preferován zájem 
obce na jejich sdílení, nikoli vyčlenění 
pro konkrétní osoby.

JEDNÁNÍ | 30. 09. 2015
Rada obce schválila

• resp. vzala na vědomí informaci 
o ukončení provozu klubu důchod-
ců. Velmi děkuji všem správkyním 
Klubu důchodců od jejího založení.

• jmenování MUDr. Tomáše Gabriela 
a Ing. Jana Kováře za členy Školské 
rady ZŠ Bílovice n. S. jako zástupce 
zřizovatele.

• zveřejnění  záměru na prodej po-
zemku p.č. 300/13 o celkové vý-
měře 118 m2, na ulici Trávníky, k.ú. 
i obec Bílovice nad Svitavou, za 
cenu 500 Kč/m2.

• prodloužení stávající smlouvy se 
společností E.ON na dodávku ply-
nu a elektrické energie pro období 
01. 01. 2016 - 31. 12. 2017 za pod-
mínek: cena za skutečně odebraný 
plyn 625 Kč/MWh a elektrická 
energie 980 Kč/MWh.

• jako dodavatele mobilního volání 
pro potřeby úřadu společnost Vo-
dafone Czech Republic a.s. za pod-
mínek: volání a SMS do všech sítí 
za 0,70 Kč/min/ks, volání v rámci 
VPN 0 Kč/min, neomezený tarif – 
neomezené volání a SMS do všech 
sítí v ČR 289 Kč/SIM.

JEDNÁNÍ | 10. 10. 2015
Rada obce schválila

• cenovou nabídku na dotační man-
agement během doby udržitelnosti 
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kalamitních stavech v rámci změny klima-
tických podmínek, které mohou nastat. 
Vždy, když začne sněžit nebo nastane 
náledí, samozřejmě o  tom víme a  postu-
pujeme dle našeho schváleného plánu 
údržby cest. Pokud není očištěn chodník 
nebo cesta ihned právě u Vás, prosím 
o  pochopení situace a  shovívavost, naše 
údržba to zvládne a dovoluji si tvrdit, že 
s naší novou technikou v kratších limitech. 
V údržbě máme jen 3 stálé zaměstnance, 
kteří se v rámci kalamitního stavu musejí 
během 24 hodin střídat.

Na závěr bych rád poděkoval všem 
aktivním občanům za jejich připomínky, 

komisím a  výborům za jejich celoroční 
práci, zastupitelům za jejich činnost, 
zaměstnancům obce a  obecního úřadu, 
v  čele s  tajemnicí úřadu, za jejich práci. 
Zvláštní poděkování patří mému kolegovi, 
místostarostovi Mgr. Martinu Vozkovi, za 
obrovskou pomoc při řešení a  realizaci 
dotací, které obec získala, a za výbornou 
spolupráci během celého roku.

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně 
prožitý čas adventu, klidné a pohodové pro-
žití svátků vánočních, „bohatého Ježíška“, 
pevné zdraví a šťastný nový rok 2015.

Miroslav Boháček
starosta obce 



„Terminál IDS JMK“ v celkové výši 
37 500 Kč bez DPH tj. 7 500 Kč bez 
DPH ročně.

• zřízení věcného břemene vedení sítí 
na pozemku p.č. 1208/1 ve vlastnic-
tví obce pro oprávněného: E.ON Čes-
ká republika s.r.o., za jednorázovou 
úplatu 2 500 Kč bez DPH.

• na základě doporučení výběrové 
komise jako dodavatele na akci „In-
teriér obecního úřadu Bílovice nad 
Svitavou“ firmu ACER WOODWAY 
s.r.o. za cenu 1 011 985 Kč

• dodavatele na akci „Rekonstrukce 
ciferníků věžních hodin kostela 
sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích 
nad Svitavou“ firmu Machač Daniel 
za cenu 128 260 Kč.

JEDNÁNÍ | 04. 11. 2015
Rada obce schválila

• nového nájemce malometrážního 
bytu č. 308 o velikosti 1 + kk v DPS.

• schvaluje poskytnutí finančního 
daru společnosti BabyBox ve výši 
5 000 Kč.

• změnu platu statutárnímu zástupci 
Základní škola a Mateřská škola Bí-
lovice nad Svitavou, ke které dochází 
v souvislosti s NV 279/2015.

• přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu 
JmK ve výši 5 219 Kč na „Výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti JSDH 
obce na rok 2015“.

• předložený návrh pro rok 2016, spo-
lečnosti KORDIS JMK, na financování 
nadstandardu noční linky č. 94 ve 
výši 76 287 Kč /rok.
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• přijetí účelově určeného finančního daru 
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci 
projektu obědy pro děti, pro úhradu 
měsíčních záloh za obědové služby pro 
období od 11. 11. 2015 do 30. 6. 2016 ve 
výši 7 038 Kč.

Rada obce projednala
• žádost o poskytnutí daru ve výši 650 Kč, 

z důvodu třídění odpadu. Rada obce 
rozhodla, že nevyhoví žádosti a dar 
neposkytne.

• 
Rada obce nesouhlasí

• s prodejem části pozemku z p.č. 
286/13, dle žádosti č.j. 1401/2015/NS. 
V pozemku vede páteřní vodovod, RO 
nesouhlasí, aby byl pozemek v sou-
kromém vlastnictví z důvodu jakékoli 
budoucí údržby vodovodu.

• s prodejem pozemku p.č. 1181/16, 
816/1 vše k.ú. Bílovice. RO trvá na 
usnesení č. 23 Rady obce Bílovice nad 
Svitavou ze dne 5. 9. 2012 pozemek 
neprodávat.

JEDNÁNÍ | 18. 11. 2015
Rada obce schválila

• kupní smlouvu č. 14/2015 – KS o prodeji 
pozemku p.č. 1197/9 o výměře 84 m2 na 
ulici Macharova, kupní cena pozemku 
500 Kč/m2.

• kupní smlouvu č. 15/2015 – KS o koupi 
pozemku p.č. 239/13 o výměře 62 m2, 
na ulici Jiráskova, kupní cena pozemku 
350 Kč/m2.

• přijetí daru účelově určeného na zvele-
bení středu obce, výše daru: 10 000 Kč.

• přijetí dotace z rozpočtu JmK ve 
výši 20 000 Kč na realizace projektu 
„26. Silvestrovský běh do schodů“.

• jako dodavatele na akci „V 00120 – 
dodávka IT“ firmu exTerra Service 
s.r.o. IČ 2466566 s nejnižší nabíd-
kovou cenou 548 568 Kč.

• zrušení účtu č.ú. 5127641/0100. ve-
deného u Komerční banky a.s. Rada 
obce rozhodla od 1. 1. 2016 zřídit 
nový účet obce u Fio Banky.

• zastřešení venkovního ochozu od or-
dinací k toaletám a opravu v budově 
Komenského č.p. 139.

• zveřejnění záměru na budoucí pro-
nájem části prostor v rozestavěné 
budově občanské vybavenosti na ul. 
Žižkova, p.č. st. 62/1 - pošta.

Rada obce projednala
• předložený návrh dokumentace pro 

stavební povolení „Rodinné domy Mezi 
Cestami II“ a požaduje: Vyřešit průchod 
v protihlukové stěně na autobusovou 
zastávku, vlastníci i správci protihluko-
vé stěny budou majitelé pozemků, na 
kterých protihluková stěna stojí, opravu 
názvu Bytové domy Mezi Cestami II na 
Rodinné domy Mezi cestami II.

• a doporučuje zastupitelstvu obce 
uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku 
„V 00083 – vestavba a přístavba MŠ 
v Bílovicích nad Svitavou“ s uchaze-
čem SKYSCAPER spol s.r.o., Brno, 
IČ 2634953, který podal nejnižší 
nabídkovou cenu, t.j 13 133 631,20 Kč 
bez DPH.

Martin Vozka 

Vážení spoluobčané,
uplynulo nám bez požáru suché 

a horké léto a příjemný podzim. Nachá-
zíme se v období svátečních adventních 
dní a v řadě rodin na stolech září svíce 
adventních věnců.

S ochlazením počasí, při procház-
ce našimi Bílovicemi, lze rozpoznat, 
že v mnoha domácnostech, tak jako 

v minulých časech, se topí uhlím a opět 
jsou v provozu kamna na dřevo. S tope-
ním přichází také starost a povinnost si 
nechat provést požární bezpečnostní 
kontrolu provozu komínů a  kouřovodů 
spotřebičů plynových, kapalných a  na 
pevná paliva. (Vládní nařízení ze dne 
1. 3. 2012 č. 91/2010Sb.) V případě za-
nedbání a vzniku požáru se vystavujete 

sankcím od kontrolních úřadů. V případě 
pojistné události, nevyplacení pojistného 
plnění z  důvodu porušení pojistných 
podmínek.

Již řadu let existuje Společnost kominí-
ků ČR – členů Hospodářské komory ČR. 
Společenstvo kominíků ČR najdete na 
internetových stránkách. Také v Bílovicích 
jsou jeho členové. Věříme, že máte vše 
s předstihem v pořádku a nebude potřeba 
našeho zásahu.

Je nám také milou povinností vám po-
děkovat za spolupráci při velkém sběru 
železného šrotu, který provádíme dvakrát 

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
a upozornění od našich hasičů



jednání Zastupitelstva 
obce Bílovice nad Svitavou 

VÝPISY Z USNESENÍ

ZÁPIS Č. 6/2014-2018  
ZE DNE 10. 9. 2015

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

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

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o úvěru č. 10589/14/LCD ze dne 23. 6. 
2014, ke Smlouvě uzavřené s Českou spo-
řitelnou a.s., IČ: 4524782. Dodatkem č. 1 
se mění čl. II a čl. VII smlouvy o úvěru. ZO 
pověřuje starostu obce podpisem dodat-
ku. Smlouva je přílohou zápisu č. 2. Dále 
schválilo Smlouvu o zastavení pohledávek 
z pojistných smluv č. ZPP/10589/14/LCD 
mezi bankou Česká spořitelna a.s. a Obcí 
Bílovice nad Svitavou. ZO pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou 
zápisu č. 3.

ZO schválilo realizaci investiční akce 
pod názvem „Vestavba a přístavba MŠ 
v Bílovicích nad Svitavou“, k jehož fi-
nancování podá Obec Bílovice nad Svi-
tavou žádost o dotaci v rámci programu 

Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky. Celkové nákla-
dy projektu „Vestavba a přístavba MŠ 
v Bílovicích nad Svitavou“ budou ve výši 
19 924 608,84 Kč vč. DPH. Schválilo také 
zajištění finančních prostředků na spo-
lufinancování projektu „Vestavba a pří-
stavba MŠ v Bílovicích nad Svitavou“ dle 
podmínek dotačního programu, které činí 
min. 15 % celkových způsobilých výdajů 
a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu 
z rozpočtu obce. Schvaluje financování 
realizace projektu „Vestavba a přístavba 
MŠ v Bílovicích nad Svitavou“ před čer-
páním dotačních prostředků z rozpočtu 
obce a schvaluje zajištění financování 
provozu projektu. Obec má pro tyto účely 
vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní 
finanční zdroje v dostatečné výši.

ZO schválilo na základě čl. III odstavec 1 
Stanov Svazku obcí „Vodovody a kanali-
zace Bílovicko“, schválených 4. 5. 2000 
a Dodatku č. 1 ze dne 9. 9. 2010, bezúplat-
ný převod Splaškové kanalizace „Stoka S1“ 
a Vodovod „řad V1“ v účetní hodnotě 
666 Kč do vlastnictví Dobrovolného svazku 
obcí „Vodovody a kanalizace Bílovicko“. 
Soupis převáděného nemovitého majetku 
je přílohou zápisu č. 4.

ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 5/2015 dle přílohy č. 5.

ZO schválilo koupi pozemku p.č. 239/13 
o celkové výměře 62 m2, k.ú. Bílovice nad 
Svitavou za cenu 350 Kč/m2, celková kupní 
cena činí 21 700 Kč.

ZO schválilo prodej části pozemku 
o výměře 17m2 oddělených z pozemku p.č. 
356/1 o celkové výměře 409 m2, nově při-
děleno ke stávajícímu pozemku p.č. 356/8 
o nové celkové výměře 601 m2 k.ú. obec 
Bílovice nad Svitavou, na ulici Kozlíkova za 
cenu 350 Kč/m2. Záměr prodeje byl vyvě-
šen na úřední desce 29. 6. 2015 a sejmut 
z úřední desky 21. 7. 2015. Geometrický 
plán je přílohou zápisu č. 6.

ZO schválilo prodej pozemku p.č. 1197/9 
o celkové výměře 84 m2, k.ú. Bílovice nad 
Svitavou, na ulici Macharova za cenu 500 
Kč/m2, celková kupní cena činí 42 000 Kč. 
Záměr byl vyvěšen na úřední desce 25. 8. 
2015 a sejmut z úřední desky 9. 9. 2015. 
Geometrický plán je přílohou zápisu č. 7.

ZO vydalo na základě ustanovení § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, 
kterou se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 1/2015 k regulaci pohybu koní 
na území obce Bílovice nad Svitavou ze 
dne 11. 6. 2015.

ZO revokuje usnesení č. 12.2 ze dne 
11. 6. 2015 schválené na svém zasedání 
č. 5/2014-2018 a schvaluje na základě § 84 
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, Stanovy Dobrovol-
ného svazku obcí Šlapanicko, dle přílohy č. 8.

Zapsala Ida Kárná 

ročně, ale také kdykoli se můžete na nás 
obrátit s žádostí o likvidaci navíc. I na další 
různé akce, kde vám může aktivita členů 
Sboru ochotně pomoci.

Vážení spoluobčané, i dnes v době roz-
bouření velké části světa a krutých událostí 
v Evropě, které se také dotýkají naší vlasti, 
chci vám i  nám za Sbor dobrovolných 
hasičů obce Bílovice nad Svitavou popřát 
spokojené prožití svátků vánočních a hlav-
ně hodně zdraví do nového roku 2016.

Vladislav Kala
kronikář SDH 
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Kalendář 
akcí
11. 12. v 17 hod. slavnostní za-

hájení Bílovického vánočního 
jarmarku

11. 12. v 18 hod. SLAVNOST-
NÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

12. 12. od 9 do 17 hod. Bílovický 
vánoční jarmark (prodejní stánky,  
hudební a divadelní vystoupení)

21. 12. křest nové desky skupiny 
Čankišou v Brně na Flédě

24. 12. v 15 hod.  Štědrovečerní 
mše pro děti

24. 12. ve 22 hod. Půlnoční mše 
se zpěvy BACHs

25. 12 v 9 hod. Vánoční mše se 
zpěvy koled

25. 12. v 17 hod. Živý betlém 
v podání souboru BOTA - u kostela

26. 12. v 9 hod. Svatoštěpánská 
mše se zpěvy koled

27. 12. v 9 hod. Mše ke cti Svaté 
Rodiny

1. 1. v 9 hod. Novoroční mše se 
zpěvy koled

1. 1. v 10 hod. Novoroční výstup 
na Gerhátky, sraz u Sokolovny

1. 1. v 18 hod. Koncert smíšeného 
sboru Kantiléna (vánoční koledy 
podle Petra Janovského a Dagmar 
Klementové), kostel sv. Cyrila 
a Metoděje

2. 1. v  19 hod. Vánoční koncert 
souboru BACHS a dětí, kostel sv. 
Cyrila a Metoděje

2. 1.  v 18 hod. Novoroční ohňo-
stroj v Bílovicích nad Svitavou

6. 1. v 17.30 hod. Tříkrálová mše 
se svěcením vody, křídy a kadidla

Akce bílovické farnosti naleznete na 
www.krestanskevanoce.cz nebo přímo 
na stránkách farnosti www.farnost-
-bilovice.cz

Hledám vhodný dům ke koupi. Opravy 
nevadí. Max 40 km od Brna. Děkuji.  
T: 606 158 288

Koupím udržovaný byt do 3,5 mil.Kč. 
Příroda a klid výhodou, ne podmínkou. 
T: 737 309 875

řádková inzerce
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Zasedání 10. 9. 2015 se opět konalo 
v sále Restaurace u Ševčíků.

Z finančních záležitostí obce byla na 
zasedání projednána například změna 
smlouvy o úvěru, ze kterého se hradí střed 
obce, hasičské auto apod. Zastupitelstvo 
také odsouhlasilo přijetí dotace MŠMT na 
vestavbu a přístavbu mateřské školy.

Projednávané majetkové převody po-
zemků tentokrát nebyly doprovázené 
promítáním mapek.

Neobvyklým bodem bylo zrušení nedáv-
no přijaté obecní vyhlášky č. 1/2015. Ke 
zrušení obec přistoupila proto, že podle 
rozboru odboru veřejné správy, dozoru 
a kontroly není účel vyhlášky v souladu 
se zákonem, protože v ní jsou jen vybrané 
části zákonů a nic dalšího vlastně neupra-
vuje. Nemá proto ve skutečnosti povahu 
obecně závazné vyhlášky, a odbor dopo-
ručil ji zrušit. Pokud by tak obec neučinila, 
byla by vyhláška zrušena nadřízeným 
orgánem. Obec se tedy místo tlaku na 
dodržování vyhlášky bude snažit o cílenou 
osvětu o příslušných zákonech a dohled 
nad tím, jak se majitelé a uživatelé koní 
při pobytu se zvířaty v obci chovají, a tím 
dosáhnout obdobného účinku, který byl 
očekáván od vyhlášky.

Protože Stanovy svazku Šlapanicko 
byly částečně upřesněny, muselo toto 
nové znění být formálně zastupitelstvem 
schváleno, aby nahradilo znění předchozí.

V bodu Různé starosta pozval občany 
na oslavu sta let pomníku první světové 
války na ostrůvku (na opravu přispělo 
ministerstvo kultury). Oslava se konala 
10. 10. 2015.

Dále starosta pozval občany na Pohád-
kový les (proběhl 3. 10.), na předávání 
vánočního stromu městu Brnu (proběhlo 
19. 11.) a předběžně informoval, že se opět 
chystají bílovické vánoční trhy na obvyklém 
místě, s datem 11. a 12. 12.

Jako čerstvou aktualitu zařadil mís-
tostarosta informaci, že obci právě přišla 
smlouva na dotaci 130 tisíc z rozpočtu Ji-
homoravského kraje na opravu hodinových 
ručiček na našem kostele.

Bod Diskuse zahájil dotaz občana, jestli 
obec uvažovala o kyvadlové dopravě na 
Polanku (staří lidé, maminky s kočárky 
a jiní potřební).

Odpověděl starosta, že na obci jsou při-
pravení podpořit někoho, kdo by měl licenci 
a dopravní prostředek za tímto účelem, ale 
obec sama se provozování osobní dopravy 
ujímat nehodlá. Komplikací jsou technické 
problémy s úzkou průjezdností ulic na 
Polance, taky může občas být problém se 
sjízdností kopce, ale nejvíce chybí někdo, 
kdo by se ujal provozování a organizace.

Dotazující se občan uvedl, že pracoval 
v dopravě, takže ví ještě o dalších admi-
nistrativních a organizačních problémech, 
které by podle jeho názoru musely být 
vyřešeny (například pojištění zastávek na 
vystupování lidí, a podle jeho názoru by 
musely být k dispozici nejméně dvě vozidla, 
nejméně 3 řidiči).

Starosta znova zopakoval, že pokud se 
najde někdo, kdo by to chtěl provozovat, 
přijde s nějakou konkrétní představou 
a rozpočtem výnosů a nákladů, je obec při-
pravená jednat s ním o finanční podpoře.

Další občan, zřejmě také z Polanky, po-
měrně obsáhle rekapituloval své již dříve 
obci písemně podané návrhy na opatření 
k Polance. Týkaly se parkování, doprav-
ního značení a některých dalších otázek 
veřejného soužití. Zastupitelé některé 
jeho připomínky a vyjádření komentovali, 
diskutovali s ním.

Na závěr starosta poděkoval všem za 
účast a zasedání ukončil.

 Podle TV záznamu zveřejněného 
na webu zapsala Jana Skládanková 

STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ ZO,
aneb Co v zápise nebylo
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Přemýšleli jsme o  tom, jak vytvořit 
záhony, na kterých děti budou provádět 
praktické činnosti spojené se sázením 
bylin, vytrháváním plevele, okopáváním, 
kde by se mohly učit manipulovat s drob-
ným zahradnickým nářadím a  vytvářet 
dobré podmínky pro růst rostlin.

Nejjednodušší možností bylo vybu-
dování paletových záhonů. Na to bylo 
potřeba získání nepotřebných dřevěných 
palet ze stavebnictví, které jsme obalili 
s dětmi netkanou textilií, čímž nám vznik-
ly dva mobilní záhony.

V jarním období děti ze třídy Medvídků 
a Zajíčků pomáhaly s přesypáváním hlíny 
do záhonů. Potom následovalo společné 
sázení rostlinek – některé si přinesly 
z domova a některé si vypěstovaly ze se-
mínek za okny školky. Zalévaly a kypřily 
bazalku, mátu, meduňku, tymián, šalvěj, 
mateřídoušku…

I v letošním školním roce 2015 – 2016 
máme kapacitu míst plně obsazenou. 
Z celkového počtu 137 přijatých dětí je 
60 předškoláků a dále 11 dětí má odklad 
školní docházky do základní školy.

Dlouhodobě již pracujeme podle mo-
delového programu KURIKULUM POD-
PORY ZDRAVÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. 
Řídí se dvěma integrujícími principy.

Prvním integrujícím principem je 
RESPEKT K  PŘIROZENÝM LIDSKÝM 
POTŘEBÁM JEDNOTLIVCE, to zname-
ná, že respektujeme individualitu dítěte 
– jeho právo na podmínky a pozornost. 
V našem programu pracujeme s mode-
lem A. Maslowa – na nejnižší úrovni se 
nacházejí fyziologické potřeby, dále pak 
potřeba bezpečí a sounáležitosti, uznání, 

PALETOVÉ ZÁHONY

Jak jsme si v mateřské škole 
vybudovali s dětmi

Naším úkolem bylo seznamovat děti 
s názvy rostlin, poznávat jejich vůni a vy-
světlovat jim, k  čemu slouží. Vyrostlou 
pažitku si děti nakrájely na ranní svačinky.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme 
společně s  chlapci a děvčaty zjistili, že 

v  naší bylinkové zahrádce se usadila 
rodinka ještěrek. Potichoučku jsme je 
chodili pozorovat.

Na podzim jsme všichni zasázeli ještě 
rostlinky jahodníků.

Ke společným činnostem na čerstvém 
vzduchu to chtělo trochu týmové spolu-
práce, trochu kreativního ducha a chuť 
něco nového vytvořit. Z  těchto aktivit 
jsme měly dobrý pocit my – paní učitelky 
i naši malí pomocníci.

Jiřina Šubrtová
ředitelka 

a na vrcholu pyramidy stojí potřeba sebe-
realizace.

Zejména na počátku školního roku, 
s příchodem nových dětí, je nejdůležitější 
navození pocitu bezpečí a důvěry. Děti si 
postupně zvykají, učí se soužití s ostatními 
kamarády i  zaměstnanci mateřské školy. 
Teprve potom nastupuje úloha vzdělávací.

Pozornost věnujeme vedení diagnostic-
kých listů u každého dítěte – zaměřujeme 
se na motoriku, sebeobsluhu, zrakové 
vnímání a  paměť, sluchové vnímání, vní-
mání prostoru, základní předmatematické 
představy, vnímání času a  řeči, dětskou 
hru a  sociální dovednosti. Dalším vel-
mi užitečným dokumentem je portfolio 
dítěte – jedná se o  uspořádaný soubor 
prací (například nakreslených obrázků 

lidské postavy, pracovních listů, apod.) 
shromážděných za určité období, který 
poskytuje informaci o  jeho výsledcích, 
průběhu učení a vývoji za účelem jeho 
dalšího rozvoje. V průběhu docházky dětí 
s těmito dokumenty seznamujeme i rodi-
če. Případně se domlouváme společně, 
jak jejich ratolesti pomoci.

Druhým integrujícím principem je 
ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A  SPO-
LUPRÁCE. Vytváříme možnosti pro 
prožívání sociální zkušenosti ve věkově 
širší, smíšené skupině dětí. Ve věkově 
smíšených třídách se kluci a  holčičky 
učí mezi sebou přirozeně komunikovat, 
vzájemně si pomáhat, respektovat se, 
být ohleduplný k  ostatním, učí se úctě 
k druhým. Smíšené, neboli heterogenní 
třídy umožňují dětem mimo jiné zůstat 
v jedné třídě po celou dobu docházky do 
školky nebo umístit sourozence spolu do 
jedné třídy a usnadnit jim adaptaci.

Základem pro soužití v kolektivu je vy-
tváření pravidel chování, na jejichž vzni-

V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jak pracujeme s dětmi

Paletové záhonky,  
foto archiv MŠ.
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ku se z velké části podílí děti. Pozornost 
věnujeme i ponechání většího prostoru 
klukům i  holčičkám, jak k  samotnému 
spontánnímu vyjádření, tak i pro samo-
statné řešení problémů.

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY 
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
1. KROUŽEK LOGOPEDICKÉ PREVEN-

CE – probíhá od září jedenkrát týdně, 
vždy odpoledne. Je to kroužek indi-
viduální logopedie, který navštěvují 
děti vždy v doprovodu svého rodiče. 
Přijímání do této aktivity podléhalo 
výsledkům depistáže, to znamená 
zjišťování úrovně narušených ko-
munikačních dovedností u dětí, které 

dochází do naší mateřské školy. Před-
nostně byly přijaty děti, které dochází 
poslední rok před přijetím do základní 
školy a které do té doby byly bez logo-
pedické péče. S  dětmi i  rodiči spolu-
pracuje paní učitelka – logopedka Mgr. 
Radka Retková. Aby i  ostatní rodiče 
mohli provádět logopedickou prevenci 
se svým dítětem i doma, svolala paní 
učitelka na 14. 10. 2015 schůzku, kde 
je seznámila se základními informace-
mi o vývoji řeči a prevenci v domácím 
prostředí, s materiálem k procvičování 
a praktickou ukázkou. Máme radost, že 
se úroveň narušených komunikačních 
dovedností u dětí za poslední rok vý-
razně zlepšila.

2. KROUŽEK EDUKATIVNĚ STIMULAČ-
NÍCH SKUPIN – probíhá vždy odpole-
dne v měsících říjnu a listopadu, dále 
lednu a únoru. Jedná se o cyklus osmi 
hodinových lekcí, kam přichází dítě 
spolu s  rodičem a  v malém  kolektivu 
dětí se zapojují do činností organizo-
vaných učitelkou, pod vedením proško-
lených paní učitelek Lucie Jaruškové 
a Romany Sedlákové. Jsou to skupinky 
pro předškolní děti, ve kterých je velmi 
důležitá přítomnost rodiče. Obsah 
hodin je pestrý a  je zaměřen přede-
vším na rozvoj smyslového vnímání, 
orientaci v prostoru, jemnou motoriku, 
řeč, myšlení, paměť… Rodiče získávají 
náměty pro práci s  dítětem, ukázky 
toho, co a jak s ním dělat, jak rozvíjet 
potřebné schopnosti.

3. KROUŽEK BRITSKÉ ANGLIČTINY 
PRO DĚTI – probíhá od září dvakrát 
týdně, vždy odpoledne. Děti vede 
zkušená lektorka paní Joruna Hraba-
lová, která vyrůstala v Anglii. Pracuje 
s malou skupinou (maximálně deset 
dětí) s individuálním přístupem. Pouze 
tento kroužek je za finanční úhradu 
rodičů.

Závěrem bych chtěla popřát všem 
příjemné Vánoce a do roku 2016 dobré 
zdraví.

Jiřina Šubrtová
ředitelka 

PODZIMNÍ SLAVNOST
Slavností u Lesních skřítků se děti ne-

mohou dočkat. Každá je krásná právě díky 
proměnám přírody v daném ročním období. 
Letošní Podzimní slavnost nebyla výjimkou, 
a tak byl pro děti s rodiči připraven pravý 
podzimní program: výtvarné a  řemeslné 
dílničky. Děti si spolu s tatínky vlastnoručně 
stloukly z prken ptačí budku nebo krmítko 
(práce s  opravdivým kladivem, hřebíky, 

ruční vrtačkou, pilkou a rašplí je u našich 
dětí jednou z  nejvyhledávanějších), ti 
nejmenší si vyrobili krmítko z papírové ru-
ličky a ptačího zobu. K tomu všemu si děti 
malovaly a vystřihovaly dekorativní ptáčky 
na špejli a  ozdobily podzimními motivy 
látkové tašky.

Rušnou, činorodou náladu dobře doplňo-
val stolek s občerstvením, které na slavnos-
ti nesmí chybět a které pro nás připravily 

Lesní mateřská škola LESNÍ SKŘÍTCI

CO JSME DĚLALI 
NA PODZIM

Lampionový průvod



maminky školkáčků. Návštěvníci k  němu 
popíjeli studený i  teplý mošt, vylisovaný 
z jablek z naší zahrady. Velikou atrakcí pro 
děti i dospělé bylo samotné moštování. Děti 
si mohly samy jablíčka opláchnout, nasypat 
do ručního „šroťáku“, tam je klikou namlít 
a  hned vedle utahovat páku ručního lisu 
a čekat, až jim lahodný mošt nateče přímo 
do hrníčku. Takto „zasloužený“ mošt přece 
chutná nejlépe!

Na slavnosti nechyběl ani pan mís-
tostarosta Mgr. Martin Vozka, který přišel 
slavnostně otevřít naši novou přístupovou 
lávku do školky. Díky dotaci z obce Bílovice 
jsme mohli nechat vybudovat tolik potřeb-
ný bezbariérový přístup pro rodiče a děti 
s kočárky, odrážedly a koly.

Slavnost jsme uzavřeli popíjením moštu 
a zpěvem s akordeonem u ohýnku, na kte-
rém jsme si opékali poslední jablíčka z naší 
zahrady. Bylo to krásné společné setkání 
rodin bývalých a současných skřítků a bylo 
milé poznat i  další rodiče s  dětmi, které 
oslovuje program lesní školky.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Přímo na svatého Martina se u Lesních 

skřítků konal lampionový průvod pro děti 
od 2 do 7 let. Začal ještě za světla výro-
bou lampionů ze sklenic a  vylisovaných 
listů. Jakmile se zešeřilo, vydaly se děti 
s rodiči na procházku směrem k lesu, podél 
lucerniček. U každé ležel jeden obrázek 

z legendy o svatém Martinovi, takže po ces-
tě si děti sestavily malou knížečku s tímto 
příběhem na pozdější vymalování. Ohněm 
z poslední lucerničky jsme si zapálili naše 
lampionky a  vraceli jsme se směrem ke 
školce každý se svým světýlkem. Tma 
v  neosvětlené zahradě spolu s  desítkami 
malých lucerniček opět dokázala vykouz-
lit nevšední, slavnostní náladu. U  ohně 
jsme si opekli buřty a zazpívali s kytarou 
pár lidových písní. Kouzelné bylo, jak děti 
samy doprovázely zpěv a kytaru na Orfovy 
nástroje.

LESNÍ KLUBÍK
„Klubík“ je název pravidelného kroužku 

pro děti od 2 do 3,5 let, který se koná 
každé úterý od 9:30 do 11:00 v zahradě 
naší školky. Lektorkou Klubíku je zkušená 
a laskavá průvodkyně a zároveň koordi-
nátorka Lesních skřítků Broňa Veselá, 
která si pro děti připravuje program 
s  lesní a  environmentální tématikou. 
Právě dětem a rodičům z Klubíku se u nás 
často natolik zalíbí, že jakmile z programu 
vyrostou, nastoupí do naší lesní školky. 
Pokud vás tato možnost zaujala, určitě se 
přijďte na vlastní oči s dětmi do Klubíku 
přesvědčit, jak kouzelné dětství může 
dětem připravit lesní školka se zahradou 
u lesa a s teplým zázemím.

Helena Matoušková
foto Barbora Trnková 

Děti si spolu s tatínky 
vlastnoručně stloukli z prken 
ptačí budku nebo krmítko.
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V novém 
roce 
NA LIŠCE
Liška nepropadne povánoční únavě! Na 
podzim se nebála jít do nových dobro-
družství a vyzkoušet nové akce a koníčky, 
a už teď se těší do kroužků i na tábory. 
Přečtěte si, jaké to bylo.

KROUŽKY
Už pár měsíců děti navštěvují svo-

je oblíbené kroužky. Máme radost 
z  toho, že mnoho nových kroužků 
hledá způsoby, jak v Bílovicích fungo-
vat, a čím dál tím víc se z nich stávají 
doslova zájmové kluby. Třeba kroužek 
rybářů Petrův zdar vyráží na výjezdy 
k soukromému rybníku na Vysočinu, 
a děti si tak mohou zkusit vylovit ryby, 
které jen tak znovu neuvidí. Mladí jes-
kyňáři v kroužku Skalní duchové za 
sebou mají také první dva víkendové 
výjezdy, kde si vyzkoušeli, jaké to je 
být na čelbě chodby při cestě k obje-
vům. A do Řícmanic na koňskou farmu 
pravidelně vyráží kroužek Kamarád 
kůň. Dvě mladé animátorky z  klubu 
Ateliér animace zatím v Liščí klu-
bovně natočily už několik filmů, které 
úspěšně sbírají „lajky“ na facebooku 
i  pochvaly rodičů. Hlavní ale je, aby 
byly se svým dílem spokojené mladé 
režisérky. Stejně jako můžou být 
určitě spokojeni ti, kdo se rozhodli 
začít se sebou něco dělat a chodí do 
některého sportovního klubu. Třeba 
do TRX pro náctileté.

Jiní se pak rozhodli vydat cestou 
fantazie. Na hranici našeho a  světa 
fantazie se setkávají děti v  kroužku 
Divocí a  vydávají se hledat poklady 
a luštit zprávy do přírody. Svou cestu 
si vytváří tím, jak se společně domluví, 
a tím, co jim hra nabízí. Zato v druhém 
kroužku si mladí Dobrodruzi vytváří 
celý příběh sami. Někdy jim plány 
zkříží nešťastný hod kostkou, jindy 
fantazie jejich vedoucí. Pokaždé je to 
ale pořádné dobrodružství.



10

NEPRAVIDELNÉ AKCE
Liška bude i  v novém roce nabízet 

akce plné zážitků a  zábavy. Jaké byly 
ty na podzim? Kromě celodenních akcí 
jsme uspořádali i několik ochutnávek ve 
škole k jednotlivým kroužkům a úspěšný 
turnaj v deskových hrách, který určitě 
ještě zopakujeme. Na noc se k  nám 
vydali jak milovníci filmů na Filmovou 
noc, tak i spousta dětí na oblíbené Noci 
příběhů a strašidel. Jednou hledali 
ztracené plány Michaela Thoneta, jindy 
chytili vlkodlaka a zbavili ho jeho kletby 
anebo provázeli studenta středověké 
Sorbonny při hledání jeho osudu. Zku-
sili zapátrat v  tajích okultismu, magie, 
alchymie i  tarotu, aby nakonec zjistili 
to, na co Bertrand Toussaint přišel už 
ve 14.  století: každý je strůjcem svého 
osudu. Podzim na koňské farmě si zase 

Co se bude dít v zimě na LIŠCE

Pololetní prázdniny s vědou 29. 1. 2016 7 – 15 let

Turnaj Deskových her leden 7 – 15 let

Noc příběhů a strašidel leden i únor 6 – 12 let

Výroba deskové hry leden / únor 6 – 15 let

Filmová noc únor 9 – 14 let

Turnaj Netradičních sportů únor 7 – 15 let

Příměstský tábor „Bratři Lví srdce“ 29. 2. – 4. 3. 2016 7 – 15 let

Velikonoce na Lišce 24. 3. – 25. 3. 2016 7 – 15 let

užily děti na příměstském táboře Podzim 
s koňmi. Kromě spousty her si zažili 
i  práci „koňáka“. Vedle samotné jízdy 
si také vyzkoušeli, jaké to je koně vodit, 
starat se o něj a získat jeho důvěru.

Spolu s RC Žirafa jsme se podíleli na 
lampionovém průvodu na Sv.  Martina 
a  mikulášské nadílce, akcích, na které 
si v  Bílovicích už mnozí zvykli. Velkou 
oporou nám byla i podpora Obce Bílovice 
nad Svitavou, která nám vychází vstříc 
a pomáhá nám realizovat naše akce.

Pro ty, kteří chtějí něco podobného 
také zažít, je pořád možnost přihlásit 
se do kroužků od nového pololetí nebo 
s  námi strávit čas na spoustě dalších 
akcí a táborů, které připravujeme. Brzy 
vám už také nabídneme termíny a témata 
letních táborů.

Barbora Appelová 

Kroužek Skalních duchů,  
foto Barbora Appelová

RC ŽIRAFA 
rok se střídá  
s rokem

Vánoční čas a blížící se konec roku 
každoročně většinu z nás přivádí ke zhod-
nocení proběhlého období i k vyhlídkám, co 
přinese rok příští. Nejinak je tomu i v Žirafě.

Když se ohlédnu za rokem 2015, okamži-
tě mi vytanou na mysl dvě zásadní změny, 
které se udály. První z nich bylo přestě-
hování do nových prostor, které si děti 
i  dospělí návštěvníci Žirafy užívají již od 
února. Tato změna je uživateli hodnocena 
velmi pozitivně. Druhou zásadní změnou, 
která je podstatná spíše z administrativní-
ho hlediska, byla úprava názvu rodinného 
centra na Žirafa Bílovice, z. s.

Poodhalím-li roušku toho, co nás čeká 
v  roce 2016, ráda bych nabídla alespoň 
malou ochutnávku akcí, které plánujeme. 
Hned začátkem roku se můžete těšit na 
oblíbený Dětský karneval, který se usku-
teční v  sobotu 9.  ledna v  sále sokolovny 
(vstupenky bude stejně jako loni možné 
zakoupit nejen na místě, ale i v předprodeji 
– o termínech prodeje budete informováni 
na plakátech). O víkendu 9. –  10.  1. 2016 
proběhne také dvoudenní předporodní kurz 
určený nastávajícím rodičům. Z  dalších 
připravovaných projektů stojí rozhodně za 
zmínku semináře připravované ve spolu-
práci se společností SCIO, na kterých se 



dotkneme mimo jiné důležitých témat jako 
„Digitální technologie a jejich vliv na děti“, 
„Jak se efektivně učit s dětmi“ nebo „Jak 
rozvíjet silné stránky dětí“. Věříme, že za-
řazení těchto seminářů do programu Žirafy 
ocení i rodiče starších dětí. Od ledna chce-
me návštěvníkům Žirafy nabídnout také 
možnost pravidelných setkání s  dětskou 
lékařkou MUDr. Kristinou Otevřelovou, kte-
rá se budou konat přibližně 1x měsíčně. Na 
setkáních budou mít rodiče prostor klást 
paní doktorce dotazy, na které v ordinaci 
nezbývá prostor.

Než se rozloučím, ráda bych ještě podě-
kovala za veškerou podporu všem skvělým 
lidem, bez kterých by Žirafa nemohla 
fungovat a  nikdy by nebyla taková, jaká 
je. Poděkování patří rovněž vedení Obce 
Bílovice nad Svitavou, jehož podpory si 
nesmírně vážíme. Opomenout nesmím ani 
organizace a spolky (zejména SVČ Liška, 
Sokol Bílovice nad Svitavou, OS Na Nivách, 
Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných 
hasičů, SK Radiosport atd.), se kterými se 
nám výborně spolupracuje při pořádání 
společných akcí. Díky patří také lektorům, 
kteří v  Žirafě mnohdy vypomáhají nad 
rámec svých povinností. Poděkovat bych 
chtěla také za sponzorské dary, a to zejmé-
na benzinové stanici FORS, samoobsluze 
LEFNER a společnosti Rossmann. Nakonec 
přidávám díky také našim rodinám za veš-
keré pochopení a podporu.

Přeji vám krásné Vánoce a do nového 
roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, 
splněných přání i snů!

Šárka Kučerová 

První říjnová sobota je v  Bílovicích 
nad Svitavou tradičně spojena s velikou 
slavností lesa. Žáci základní školy spolu 
se svými učiteli uchystají pro malé, ale 
i velké návštěvníky, a samozřejmě i pro 
sebe, v  různých částech nádherného 
bílovického lesa celou řadu pohádkových 
zastavení. Vedle soutěží a kvízů jsou to 
také zkoušky dovedností a  šikovnosti 
pro všechny, kteří si chtějí zkusit, co 
dokážou. A les je v říjnu, zkraje podzimu 
nejkrásnější, hraje všemi barvami, jako 
by chtěl dohonit všechnu tu krásu, kterou 
nestačil ukázat a rozdat v průběhu roku.

V Bílovicích nad Svitavou začala ne-
přetržitá řada Pohádkových lesů v roce 
1984, a  tak určitě patříme v  okolí, ale 
i  za hranicemi našeho okresu, mezi ty 
letité a také vytrvalé. Nejsem kdovíjakým 
pamětníkem, mám za sebou jen asi 
polovinu celé jednatřicetileté historie, 
a přesto si troufám tvrdit, že pohádkové 
lesy se trvale zapsaly do paměti školy 

i obce. S radostí přijímáme také fakt, že 
se bývalí žáci, ano už se svými dětmi, 
do Pohádkového lesa rádi a pravidelně 
vracejí. Těch živých pohádkových obrazů 
a tajuplných, někdy až trochu bláznivých 
atrakcí už bylo ke zhlédnutí nepočítaně.

Každoroční příprava Pohádkového lesa 
začíná už v posledním srpnovém týdnu. 
Není jednoduché skloubit přípravu školy 
po prázdninách a myslet na to, co nového 
vymyslet a připravit pro první říjnovou 
sobotu. Samozřejmě že učitelé i  žáci 
věnují této akci spoustu volného času, 
a tak je potěší každá pochvala, když se 
dílo podaří. Jsme však vždy připraveni 
naslouchat i radám a připomínkám, které 
by naše úsilí umocnily v co možná nej-
lepší výsledek. Nedá mi však nezmínit 
se i  o  poznámkách, ba přímo slovních 
přestřelkách několika škarohlídů na 
sociálních sítích, kteří naprosto přesně 
vědí, že to, co chystáme, bude průšvih, 
vědí dopředu, co děláme špatně, kteří 

POHÁDKOVÝM  
LESEM 2015

Ohlédnutí za
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si stěžují na fronty u atrakcí, kterým 
se zdá, že něco nejde tak rychle, jak 
by chtěli a  kdyby nakonec všechno 
klaplo a nebylo co kritizovat, tak bude 
něčeho málo, anebo naopak moc. 
Čeho? Čehokoliv. Nikdy mě nenapadly 
příkré odsudky pro tyto lidi. Jen jsem 
přemýšlel, mají-li vůbec z něčeho ně-
kdy alespoň malou obyčejnou radost. 
A tak mi zbývá jen trochu smutku za ně 
a možná rada, přijďte mezi nás a ukažte 
nám, jak to máme dělat.

Letošní ročník byl v mnohém přelo-
mový. Chtěli jsme dětem pohádkovou 
formou přiblížit životy stromů. Příběhy 
stromů jim vyprávěli stromoví skřítci. 
Chtěli jsme a  chceme ukázat dětem, 
kolik je nádherných věcí života kolem, 
v  naší nádherné bílovické přírodě 
a v lese obzvlášť. V podobném duchu 
zkusíme pokračovat i  v  letech násle-
dujících. Jsou tu květiny, zvěř a ptáci, 
studánky, lesní Slavín. Snad to nebude 
příliš nadnesené: chceme přírodu 
vrátit zpátky k  lidem. Copak je něco 
úžasnějšího než procházka v  krásné 
a neponičené přírodě?

Veliké poděkování patří našim les-
níkům ze ŠLP Masarykův les Křtiny, 
kteří naše úsilí podporují a pomáhají 
nám. Poděkování také učitelům, za-
městnancům školy a  žákům, kteří 
každoročně věnují množství svého 
volného času pro přípravu této akce. 
V  tomto roce nám také významně 
pomohli lidé z Grifartu Brno a jmeno-
vitě paní Dana Münsterová, autorka 
knihy Pohádky nejen mezi stromy. 
Poděkování patří i vám všem, věrným 
návštěvníkům, vždyť jen letos se vás 
za námi přišlo podívat na dva tisíce, 
a to už je opravdu Něco.

Vždycky si s  novým Pohádkovým 
lesem vzpomenu také na slova pana 
Arnošta Huňaře, to když jsme se ho 
ptali, kdy si myslí, že je počasí nej-
stabilnější a nejpřívětivější. Podíval se 
nahoru, usmál se a řekl: „Pamatujte si, 
první sobota v říjnu a máte vystaráno.“ 
A měl zatím vždy pravdu.

Přeji nám všem další nezapomenu-
telné setkání na dvaatřicátém Pohád-
kovém lese, jak jinak než první sobotu 
v říjnu roku 2016.

Pavel Kováč 
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Dvanáctiletá Barbora Lošťáková ze 6.B 
si letos vyzpívala účast mezi 10 nejlepšími 
zpěváčky z České republiky.

Již v  5 letech se poprvé zúčastnila 
pěvecké soutěže, a hned ji v nejmladší ka-
tegorii vyhrála. Během předchozích let se 
několikrát umístila na 1. místě v oblastním 
kole soutěže v  sólovém zpěvu lidových 
písní „Černovický zpěváček“ v Brně a také 
několikrát vyhrála ve školním kole Bílovic-
kého zpěváčka.

Letos její umění ve zpěvu ocenila ně-
kolikrát odborná porota jak v  Uherském 
Hradišti, tak i ve Žďáru nad Sázavou.

V  přehledu výsledků letošních soutěží 
je patrný její umělecký růst. Zvláště živé 
natáčení nejlepších 10 zpěváčků v Českém 

rozhlase v Praze i v Ostravě bylo pro všech-
ny děti náročné. Během živých přenosů 
obou koncertů si děti zazpívaly v doprovo-
du profesionálních muzikantů Brněnského 
rozhlasového orchestru lidových nástrojů 
a jejich sólistů.

Věřím, že se bude Barča pěvecky nadále 
rozvíjet a letošní velký úspěch jí dodá opti-
mismu i do dalších let.

22. 3. 2015 Oblastní kolo Černovický 
zpěváček, Brno, 1. místo

7. 5. 2015 Bílovický zpěváček, Bílovi-
ce nad Svitavou, 1. místo

7. 6. 2015 Zpěváček Moravy a Slez-
ska, Uherské Hradiště, postup s 10 nejlep-
šími do celostátního finále

3. a 4. 10. 2015 Zpěváček 2015 Děti 
a píseň, Žďár nad Sázavou, celostátní kolo, 
11. místo z 20 účinkujících

18. 10. 2015 Veřejná rozhlasová 
nahrávka koncertu dospělých i  dětských 
zpěváků s  Brněnským rozhlasovým or-
chestrem lidových nástrojů, Praha, Český 
rozhlas

28. 10. 2015 Přímý přenos koncertu 
Nejlepší zpěváčci a BROLN z  Českého 
rozhlasu Ostrava. Přenos tohoto koncertu 
můžete shlédnout na www.youtube.com

Bohuslava Hamáková 

Letošní dobývání 
pěveckých vrcholů
BARČI LOŠŤÁKOVÉ

Jak jste jistě všichni zaznamenali, 
v současné době probíhá výstavba nové 
multifunkční budovy na ulici Žižkova. V bu-
dově se bude nacházet pošta, obecní úřad, 
obecní policie, knihovna a  nová obřadní 
síň. Ta by měla být dokončena v  letních 
měsících roku 2016. První vítání občánků 
plánujeme v měsících září – říjen 2016.

Vzhledem k tomu, že současná legisla-
tiva nám neumožňuje zasílat Vám pozvání 

bez Vašeho svolení, žádáme Vás touto 
cestou: Pokud máte zájem se slavnosti 
zúčastnit, sdělte tuto informaci na matriku 
mailem nebo osobně. Termíny konání této 
malé slavnosti zveřejníme na webu obce, 
veřejných vývěskách a budou vyhlášeny 
i místním rozhlasem. Vítat budeme děti 
narozené v letech 2015 a 2016.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Daniela Binarová, matrikářka 

Informace z matriky
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ



stále živé řemeslo
Bílovičtí kováři

JAK TO  
BYLO KDYSI

Patrně žádné jiné řemeslo nebylo 
v minulosti na vesnici tak důležité, jako 
kovařina. Před vznikem průmyslové vý-
roby kovář zabezpečoval prakticky celý 
sortiment železných výrobků od hřebíků 
a rozličných kování přes výrobu a opravy 
zemědělského nářadí až po předměty 
ozdobné. Jako podkovář byl vyhledáva-
ným rádcem při kupování koní a při jejich 
léčení a se svými kleštěmi byl často také 
poslední instancí při léčení bolavých zubů 
sousedů. Rovněž manželky kovářů se 
často věnovaly léčitelství prostřednictvím 
bylin. Nepochybně i v Bílovicích byl kovář 
již od nepaměti. První známá kovárna 
je zde však doložena až v 17. století 
na domě č. 62 (vedle prodejny zeleniny). 
Byl to půllán Tomáše Krále, který v roce 
1655 zemřel a od jeho vdovy Evy jej za 
110 zlatých koupil v roce 1658 kovář 
Šimek Svoboda s manželkou Marinou. 
Kovařinu však provozoval patrně pouze 
jako vedlejší činnost při sedlačení a jeho 
potomci, kteří na domě žili ještě další 
dvě století, se již kovařině nevěnovali. 
Kovářská dílna pak byla na domě č. 31 
(budova cukrárny naproti lávce přes os-
trůvek), kde kovářské řemeslo vykonával 
čtvrtláník Jiří Blažík, uváděný zde v roce 
1734. Po něm provozoval kovářství jeho 
syn Josef Blažík (1694-1748). Další 
generace Blažíků již v řemesle nepokra-
čovala, ale nastoupila kovářská rodina 

Olejníčků. Toto příjmení bylo již tehdy dost 
rozšířeno v Bílovicích i v okolních osadách 
a mnozí z jeho nositelů byli vyučení kováři. 
V Obřanech to byl kovář Matěj Olejníček, 
v Bílovicích kovář František Olejníček 
(1706-1793) s manželkou Marinou. Jeho 
kovárna byla na dnešní Poděbradově ulici 
č. p. 41 – k domu patřila rovněž plocha 
nynějšího domu č. p. 329 (tedy dva domy 
vedle pneuservisu). Kovářská dílna je zde 
uváděna poprvé k roku 1749.

Nevíme, v jakém vztahu k Františku Olej-
níčkovi byli Jan Olejniček na čísle 48 (dnes 
proluka vedle cukrárny) uváděný v roce 
1784 jako kovář a sedlák, a Šimon Olej-
níček z domu č. p. 38 (v místě železniční 
tratě, dnes zbořený), o kterém je zmínka 

jako o kováři v roce 1789. V žádném 
případě však v jejich domech kovářské 
dílny uváděny nejsou. Ale přesto byla 
v té době v Bílovicích ještě jedna kovár-
na. Byla na domě č. p. 3 v Husově ulici 
a patřila Jakubu Giegerichovi. Zprávu 
o něm máme až v roce 1773, kdy zemřel 
a vdovu Kateřinu si vzal za manželku 
jeho tovaryš Václav Těšík, původem 
z Pardubic. Ten zemřel v roce 1797 
a kovárna zde zanikla.

Pokračovala však dále kovárna v Po-
děbradově ulici č. p. 41, kde ji po Fran-
tišku Olejníčkovi převzal jeho syn, rovněž 
František (1748-1816). V roce 1781 se 
oženil s Barborou, dcerou čtvrtláníka 
Matěje Svobody z č. p. 21. Měli spolu 
jedenáct dětí a všem byl za kmotra bílo-
vický mlynář Václav Kunst s manželkou 
Klárou. Františku Olejníčkovi však stará 
kovárna na č. p. 41 již nevyhovovala 
a postavil si na nedalekém volném pro-
stranství, kde doposud stála jen stará 
stodola, nový dům i s kovárnou. Bylo to 
v roce 1791 a dům obdržel č. p. 69, které 
má doposud. Tehdy stál tento dům upro-
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Kovárna K. Ondrůje u železničního 
podjezdu. Foto archiv Z. Mrkose.

Karel Ondrůj s manželkou 
Františkou. Foto archiv 
Z. Mrkose.



střed malé návsi, teprve stavbou trati 
byla jeho východní část přitisknuta k že-
lezničnímu náspu. Z Františkových dětí 
se dožila dospělosti pouze dcera Mag-
dalena, která se v roce 1807 provdala za 
kováře Matouše Klodnara (1781-1826) 
z Hartmanic na Chrudimsku. Manželství 
však netrvalo dlouho - Magdalena ze-
mřela již v r. 1810 na tuberkulózu a ještě 
v dětském věku zemřely i obě děti, které 
měla s Matoušem Klodnarem. 

Matouš Klodnar na kovárně zůstal 
a oženil se podruhé, s Barborou Havlás-
kovou z Řícmanic - měli spolu šest dětí. 
Když   roce 1826 zemřel, bylo Barboře 
42 let a s pěti dosud žijícími dětmi se 
provdala za kováře Jakuba Svobodu 
z Koválovic, který se ujal řemesla v bí-
lovické kovárně. Je až neuvěřitelné, jak 
během poměrně krátké doby bílovická 
kovárna přecházela z ruky do ruky. 
Navíc již v roce 1830 Barbora rovněž 
zemřela, a její děti, z nichž nejstaršímu 
Františku Klodnarovi bylo 17 let, zůstaly 
úplnými sirotky. Nepodařilo se mi zjistit, 
kdo se stal jejich poručníkem, než dosáhli 
dospělosti. Jejich vlastnická práva na 
kovárnu však zůstala zachována. Kovárnu 
si pronajal kovář Krištof Olbrich a bydlel 
v ní až do roku 1836. V následujícím roce 
se František Klodnar oženil s Anežkou 
Kartousovou z č. p. 61 (dnes prodejna 
zeleniny) a převzal vedení kovárny i sta-
rost o mladší sourozence (žili ještě Kate-
řina, Mariana a nejmladší Josef). O dva 
roky později při velkém požáru kovárna 
vyhořela a František Klodnar ji postavil 
znovu, když od pozořického panství získal 
na stavbu půjčku 40 zlatých.

František Klodnar a Anežka měli 
deset dětí, ale jenom polovina z nich se 
dožila dospělosti. Kovárna však zřejmě 

prosperovala dobře, v roce 1834 je zde 
uváděn tovaryš Karel Blažík a dokonce 
služka Vincencie Jahodová. Ale bílovickým 
kovářům zřejmě nebylo souzeno dlouhé 
žití. František Klodnar zemřel v roce 1856 
(bylo mu 44 let) a Anežka zůstala s pěti 
nedospělými dětmi na kovárně sama. Dílnu 
opět pronajímala – 1857 je na ní uváděn 
kovář František Dřevo, v roce 1859 Ber-
nard Zimmerman ze Soběšic.

Ale již koncem roku 1859 se Anežčina 
nejstarší dcera Mariana (1837–1899) 
provdala za kováře Jana Ondru z Blišic 
u Kyjova a Anežka Klodnarová mladým 
manželům písemnou smlouvou postoupila 
vlastnické právo na dům i kovárnu. V nej-
starších dokumentech je všude používáno 
příjmení Ondra, teprve později se vžilo 
pojmenování Ondrůj. Také Jan Ondrůj 
(1837-1874) zemřel již ve svých 37 letech 
a zanechal po sobě dva syny - jedenác-
tiletého Františka a devítiletého Karla. 
Matka Anežka se znovu provdala za kováře 
Mikuláše Sýkoru z Podolí. Manželství se 
však nevyvedlo – Mikuláš až příliš holdoval 
alkoholu a v roce 1886 se upil k smrti (bylo 
mu 35 let). Práci v kovárně převzal mladší 
Anežčin syn Karel Ondrůj (1865-1939), 
který se v r. 1889 oženil s Františkou 
Žďárovou z Malhostovic. Měli spolu osm 
dětí, z nichž byl však pouze jeden chlapec 
- Karel. Nejstarší dcera Aloisie se provdala 
v roce 1922 za Františka Kocmana, z dvoj-
čat Josefy a Marie přežila Marie, která se 
provdala za Richarda Menšíka v roce 1911. 
Jenovéfa si vzala v roce 1918 Vavřince 
Křípače. Apolonie v r. 1919 Viléma Mikulu 
a Františka v r. 1922 Františka Olejníčka. 
Nejmladší Antonie zůstala neprovdána.

I když byla Ondrůjova rodina početná, 
našlo se ještě místo i pro nájemníky. Na 
přelomu století bydlel v kovárně v ná-
jmu slevač František Koudelka, který se 
do Bílovic přiženil z Kotvrdovic (vzal si 
Antonii Kartousovou). V roce 1896 se 
jim zde narodil syn František, pozdější 
významný akademický malíř a sochař. Po 
Karlu Ondrůjovi převzal kovárnu jeho syn, 
rovněž Karel (1896-1963). Oženil se v roce 
1927 se Štěpánkou Šanderovou z Lipůvky 
a kovářské řemeslo vykonával až do své 
smrti. Byl posledním činným bílovickým 
kovářem. I když se z jeho dvou synů mladší 
Karel rovněž vyučil kovářem, dílna v domě 
č. p. 69 byla zrušena.

Z archivních materiálů je známo ještě 
několik kovářů, kteří se v Bílovicích kon-
cem minulého století vyskytovali, ale byli 
vesměs zaměstnáni v brněnských továr-
nách. Tak např. kolem r. 1868 je uváděn 
kovář Jan Moser, syn kováře Josefa 
Mosera ze Křtin. Jan Moser se do Bílovic 
přiženil do rodiny Antonína Kocmana 
z č. 53 (dům byl později zbořen), když 
si vzal jeho dceru Františku. V 80. letech 
jsou jako kováři uváděni rovněž Tomáš 
Zavadil na č. p. 60 a Bernard Kalod. 
Do Bílovic se také někdy před rokem 
1879 přiženil z Prštného kovář Josef 
Kozel - vzal si dceru Františka Svobody, 
Marii, a bydleli na domě č. 80. Alois Kala 
ve své publikaci o Bílovicích uvádí na 
bílovické kovárně v letech 1830 a 1836 
kováře Josefa Grimma. Josef Grimmn 
byl sice kovářem, ale na bílovické ko-
várně nepracoval. Přiženil se do Bílovic 
v roce 1806 na čtvrtlán Jakuba Dohnala 
č. p. 68, na kterém sedlačil. S manžel-
kou Terezií měli jedinou dceru Františku, 
která se v r. 1831 provdala za pozdějšího 
bílovického starostu Vavřince Taranzu. 
Po odchodu na výměnek si Josef Grimm 
zakoupil chalupu v Husově ulici č. p. 13, 
kde v roce 1866 zemřel při epidemii 
cholery - bylo mu tehdy 84 let.

Vladimír Ondruš 
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Přispejte 
k dalšímu 

Tématu
Další číslo Bílovického zpravodaje 

bude mít hlavní téma ŽIJEME KUL-
TUROU. Konkrétně se budeme věno-
vat umělcům, kteří v  současné době 
žijí a případně i  tvoří v Bílovicích nad 
Svitavou. Ano, můžeme se pochlubit 
Těsnohlídkem, Neumannem… ale i dnes 
žijí mezi námi lidé, kterými bychom 
se mohli pochlubit! Prosíme všechny 
čtenáře, kteří by měli nějaký příspěvek 
nebo návrh na rozhovor, medailonek 
apod., aby se ozvali redakční radě 
na e-mailovou adresu zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo osobně 
někomu z redakční rady. redakce 

Karel Ondrůj při práci před svoji 
kovárnou. Foto archiv Z. Mrkose.
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Kovář, to 
nejsou jen 
podkovy.  
Se železem 
musí umět 
úplně všechno!
Rozhovor s Janem Šerákem

Jan Šerák, člen velké rodiny Šeráků, 
žijících v Bílovicích nad Svitavou, má svou 
kovárnu na ulici Komenského, hned naproti 
základní škole. Řemeslem se začal zabývat 
na střední škole strojnické a  slévárenské 
v Brně a  svoji kvalifikaci dál rozvinul ná-
stavbovým studiem restaurátorství kovů na 
Vyšší odborné škole (SUPŠ a VOŠ) v Tur-
nově. Mezi oblíbené práce patří například 
prstýnky, umělecky zpracované nože, skulp-
tury, ale jak vyplynulo z rozhovoru, ze železa 
dělá i čistě funkční věci, jako třeba schodištní 
konstrukce, brány nebo ploty. Za svoji práci 
získává pravidelně různá ocenění, ať už na 
kovářské soutěži Hefaiston, či jinde.

Jak jste se ke kovařině dostal?
Bylo to úplně spontánní. Vyšlo to 

z dětského snu, asi když jsem viděl kováře 
ve filmu Piráti z Karibiku. No a já se držel 
toho snu v podstatě až doteďka. 

Jak se tedy z  člověka v  dnešní 
době stane kovář?

No buď je na to učiliště, nebo čtyřletá 
střední škola s maturitou. Bohužel to jde 
trochu do zániku. Nikdo o  to moc nemá 
zájem. To vím jak ze střední školy tady 
v Brně, kterou jsem dělal, tak z vyšší odbor-
né v Turnově, kde jsem byl. Nemají žáky…

Tak to zase ale může být pro ko-
váře, jako jste Vy výhoda, ne? 

Menší konkurence…
No to sice ano, ale zase to řemeslo není 

komu předávat a hlavně není s kým spolu-
pracovat. My kováři i  s  jinými řemeslníky 

A JAK JE TO TEĎ?
i se sebou navzájem hodně spolupracuje-
me. Například když je nějaký větší projekt 
a podobně.

Mluvil jste o vyšší odborné 
škole, takže jste diplomovaný 

specialista – kovář?
Ano. Ne tedy kovář, ale restaurátor kovů. 

Ale není to jen tak úzký obor. V rámci oboru 
jsem toho studoval víc, než jenom jak opra-
vovat staré meče na hradech a zámcích.

zavírací nože, ale i plastiky (sochy) – to je 
zrovna práce, která mě hrozně baví. Škoda, 
že je tak málo lidí, kteří by to i zaplatili. Tady 
mám zrovna ale i snubní prstýnky. Nebo třeba 
lžičky. Pro jednoho zákazníka jsem dělal na 
zakázku přesný tvar lžiček na čaj… Krásná 
práce! Opravdu se železem úplně všechno…

Máte hrozně hezkou dílnu, jste 
sám sobě pánem… Jak to ve 

Vašem oboru vůbec chodí? Co dělá 
většina Vašich spolužáků? To má 
každý mladý kovář takovou dílnu?

No, vlastně když se nad tím tak zamy-
slím, tak ze třídy to děláme snad jenom 
dva, z toho ten druhý dělá někde ve fir-
mě. Ostatní… No, jeden jezdí pro poštu, 
další dělá pomocníka kastelána… prostě 
mimo obor.

Čím to je? Jde o peníze?
No, myslím, že spíš jde o to, že ti 

kluci jdou do toho učení bez nějaké vize, 
co by chtěli dál dělat. No a pak třeba zjistí, 
že je to nebaví, že je to dřina, že peníze 
se dají vydělat i jednodušeji… No a to vyba-
vení taky není nejlevnější… Já jsem začal 
postupně už na studiích. První bruskou, 
výhní, kovadlinou… Ale vybavení jde sehnat 
i  jinak, třeba tady to nářadí (ukazuje mi 
poličku se spoustou kladívek, kleští a jiných 
kovářských nástrojů) mám z technického 
muzea ve Vídni. Chtěli to vyhodit, tak jsem 
tam přijel s vozíkem a odvezl si to.

Jak se k Vašim produktům člo-
věk dostává? Jezdíte na nějaké 

výstavy, slavnosti atp.?
S výhní jezdím také, ale to spíš do za-

hraničí, a i to docela málo. Z akcí tady u nás 
jsem měl dojem, že na nich pořadatelé 
chtějí hrozně „rýžovat“, takže to je půl dne 
skládání tady toho všeho (mávne rukou po 

Takže kdybyste se měl nějak po-
jmenovat… už jsem pochopil, 

že to nebude jenom kovář, podko-
vář, asi taky ne svařeč nebo brusič, 
i když i to je vaší prací… takže jak 
byste se nazval?

V  podstatě dělám zámečníka, kováře, 
nožíře, restaurátora. Podkovář ne, to je 
specializovaný obor, spíš trochu spojený 
s  veterinou…  Aby se člověk uživil, musí 
dělat všechno.

No tím mě krásně přivádíte na 
moji další otázku. Takže jed-

noho koně za druhým nepodbíjíte, 
to už jste říkal, co Vás tedy jako 
kováře konkrétně živí?

No až na ty koně všechno. Když třeba 
někdo chce ozdobnou mříž, zábradlí, ale 
i  třeba schodišťové svařované konstrukce, 
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celé dílně) do vozíku, pak to někde musíte 
vyskládat, zaplatit někomu, že tam můžete 
pracovat, no a po akci to celé zopakujete 
nazpátek. A máte dva dny práce, z čehož 
držíte kladivo v ruce jeden půlden… Takže 
u nás jezdím snad na jednu akci ročně. Ale 
třeba Vánoční trhy v Rakousku, tam jezdím. 
Tam je úplně jiná atmosféra… K mé práci 
se lidé dostávají hodně po internetu. Nože 
prodávám třeba do Ameriky přes jedno 
fórum. Tady prodávám spíš přes známé 
a na doporučení.

Udělal jste něco, na co jste 
pyšný?

No, tak toho zatím moc nebylo.

Až po dalších deseti minutách rozhovoru 
o něčem jiném se dozvídám třeba o gepardovi 
v  životní velikosti do soutěže KovoZoo, za 
kterého získal první místo z několika desítek 
účastníků, o  nožích, za které získal první 
dvě místa na kovářské soutěži na Helfštýně, 
nebo o  kované pouliční lampě před operou 
v Gratzu, do které nacouval kamion a místní 
kováři neměli odvahu pustit se do opravy 
tak masivní kované věci… I když je relativně 
mladý, je toho opravdu hodně!

A v rodině jste říkal, že tedy ko-
vařinu nemáte…

Ne ne, vůbec.

Předával byste to dál?
No tak samozřejmě, že by mě to 

potěšilo, kdyby to syna bavilo, ale určitě mu 
nebudu bránit v žádné jiné práci. Je to dřina!

Kdybyste měl volnou ruku co-
koli stvořit na novém náměstí, 

na ploše, co vznikne před obecním 
úřadem, co by to bylo?

Určitě by to byla plastika lišky Bys-
troušky, myslím, že neodmyslitelně patří 
k Bílovicím.

Ptal se Jan Horáček 

umělecký kovář a restaurátor kovů 
Jan Šerák
Komenského 158
664 01 Bílovice nad Svitavou 
Tel.: 607 772 412
www.kovar-serak.cz
www.facebook.com/kovarserak

Někteří lidé 
věří, že kováři 
jsou už jen 
v pohádkách
Rozhovor s bratry Bednaříkovými

Michal a Marek Bednaříkovi mají svou 
kovárnu na Husově ulici, firmu založili 
v roce 2003, řemeslem se začali zabývat 
na střední škole, se zaměřením umělecký 
kovář a zámečník, pokračovali na SOU 
tradičních řemesel. Zaměřují se na ruční 
zpracování kovu v odvětvích umělecké 
kovářství a zámečnictví. Výrobky dělají 
převážně na zakázku. Za dobu svého pů-
sobení získali spoustu ocenění na různých 
kovářských soutěžích a srazech. Letos 
budou už potřetí ukazovat své řemeslo na 
vánočních trzích v Bílovicích – vyrábějí 
s dětmi třeba podkovičky a hřebíky.

Jak jste se dostali ke kovařině?
Kovařina byla jasná volba. Poprvé 

jsme se setkali s kovářským uměním na 
hradě Helfštýn v roce 1994, kam nás vzali 
naši rodiče. Tady jsme se seznámili s velmi 
uctívaným uměleckým kovářem, profeso-
rem Alfredem Habrmannem. Velmi se nám 

jeho práce zalíbily a celkově celé řemeslo 
je ohromně zajímavé a baví nás dodnes.

Kdysi byl kovář vážená osobnost 
obce – myslíte, že je tomu tak 

pořád?
Myslíme si, že v dnešní době už tomu 

tak není, i když každý, kdo umí dobře své 
řemeslo, je svým způsobem vážená osob-
nost. Setkali jsme se i s lidmi, kteří věřili, 
že jsou kováři už jen v pohádkách. A byli 
velice překvapeni, že tomu tak není.

Dá se kovařinou vydělat, nebo 
musí mít dnes kovář třeba po 

večerech ještě přivýdělek?
Zabýváme se kovářskou a zámečnickou 

prací, a jelikož spolu tyto dva obory souvisí, 
tak se uživíme.
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Čím se vůbec dnes kováři živí? 
Podkovy to asi nejsou. 

Živíme se zakázkovou výrobou. Zpra-
cováváme železo, nerez či jiné kovy. Vy-
rábíme brány, branky, ploty, okenní mříže, 
balkony, terasy, schody, krby, grily, krbové 
nářadí, svícny, svítidla, bytové doplňky, 
kliky, panty, zahradní nábytek, lavice, židle, 
stoly, misky a spoustu dalších doplňků 
z kovu.

Pravé podkovy, co se používají na koňské 
kopyto, vyrábí dnes už jen podkovář, který 
se specializuje na okování koní.

Jste hrdí na nějaké své konkrétní 
dílo? Pracujete jen spolu, nebo 

i zvlášť? Máte nějakou „speciali-
zaci“?

Každý výrobek co vyrábíme, je zvláštní 
svou jedinečností. Pracujeme vždy společ-
ně na každé zakázce. Naše specializace? 
Tak určitě to jsou kované nerezové šperky, 
které vyrábíme opravdu rádi a pro oprav-
dové fandy tohoto řemesla.

Na čem zajímavém děláte teď?
Nyní máme rozpracovanou ko-

vářskou práci na téma sluneční hodiny. 
Zákazník nechal celou realizaci čistě na 
nás, a to nás velice baví.

Kdybyste měli volnou ruku co-
koli stvořit na novém náměstí, 

na ploše, co vznikne před obecním 
úřadem, co by to bylo? 

Kdybychom měli volnou ruku, tak by-
chom vyrobili plastiku lišky Bystroušky, 
která je symbolem Bílovic. Plastika lišky 
Bystroušky by byla pojatá v mechanickém 
provedení, aby zaujala nejen svým vzhle-
dem, ale i pohyblivostí a funkčností. Díky 
tomu byla atraktivní a pro spoustu dětí 
i dospělých by se stala turistickou atrakcí.

Ptala se Vendula Bartáková 

Umělecké kovářství a zámečnictví 
Michal a Marek Bednaříkovi 
Husova 226 
664 01 Bílovice nad Svitavou 
Tel.: 737 450 006; 776 352 823 
www.kovarstvi-bednarikovi.cz 
www.zamecnictvi-bednarikovi.cz

Povoláním 
záchranář, 
srdcem 
cyklista, duší 
kovář

Rozhovor s Václavem Vacíkem

Václav Vacík se narodil v Brně a do roku 
2000 bydlel na Lesné, kam chodil i na 
základní školu. Dlouho „lavíroval“ mezi 
uměním a sportem – věnoval se dráhové 
cyklistice a horskému kolu. Nakonec se vše 
vyřešilo přestěhováním do Bílovic, kde na-
šel dostatek prostoru a příležitostí pomalu 
přejít od závodního sportu ke kovařině. Na-

zdatnosti. To všechno způsobilo, že při vý-
běru střední školy jsem měl jasno. Kovařině 
se věnuji od roku 2004, v roce 2005 jsem 
nastoupil na SPŠS Brno, obor umělecký 
kovář - zámečník s maturitou. Pořád vzpo-
mínám na praxi v roce 2009 v Rakousku, 
městě Ybbsitz, která nám všem dala po-
cítit, o čem kovářské řemeslo opravdu je. 

konec, kovařina vyžaduje sílu a vytrvalost, 
a sportovní dětství se mu tedy dost hodilo… 
Na horské kolo však nezanevřel a kdykoli 
to jde, ujíždí do bílovických lesů a strání.

Jak jste se dostal ke kovařině?
Ke kovářskému řemeslu jsem přiči-

chl přes vzdáleného bratrance naší rodiny, 
Františka Syku z Němčic. Nastoupil jsem 
k němu na brigádu, kde jsem vykonával 
pomocné práce, ale i tak mne toto „čer-
né“ řemeslo okouzlilo. Hlavně kombinace 
technických znalostí a uměleckých prvků 
a potřeba zručnosti, včetně určité tělesné 

Rok po škole jsem dělal kovařinu sám na 
sebe, poté jsem z osobních a zdravotních 
důvodů začal studovat zcela jiný obor, 
a to Záchranáře, a od roku 2013 pracuji 
u záchranky tady v Brně - avšak kovářské 
práci se věnuji pořád. Během studia i po 
něm jsem se účastnil výstav na Hefaistonu 
a Brtnických kovadlinách.

Kdysi byl kovář vážená osobnost 
obce, myslíte, že je tomu tak 

pořád?
Myslím, že je. Já nevím, čím to je, 

protože tohle řemeslo tak úplně nepatří 
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mezi vyhledávané pozice této doby. Na 
kovářské řemeslo se pořád spousta lidí 
kouká s určitou ctí, možná proto, že děláme 
s ohněm a šikovný kovář umí obyčejnému 
kusu železa vdechnout život...

Dá se kovařinou vydělat, nebo 
je to spíš koníček?

Podle mne se kovařinou dá uživit, ale je 
to těžké, obzvlášť pokud začínáte úplně od 
nuly. Hlavně a především udělat si jméno 
a získat stálou klientelu - to nějaký rok trvá. 
V této době je paradoxem rychlost a jedno-
duchost, kdy opravdové kováře válcuje stro-
jová výroba. Klient, který kupuje výrobky od 
uměleckého kováře, je většinou fajnšmekr, 
ochotný vydat více peněz za ruční práci.

Jako hlavní zdroj obživy mám práci 
záchranáře, ale pracuji na směny, a to mi 
dovoluje trávit v dílně takřka všechen svůj 
volný čas. Tedy kovařina je pro mě druhá 
práce.

Čím se vůbec dnes kováři živí? 
Podkovy to asi nejsou...

V dnešní době se většina kovářů živí 
nejvíce stavebním kováním (mříže, ploty, 
zábradlí, kování, kliky apod.). Jsou i kováři, 
co se specializují na nožířství, restaurátor-
ství, chladné zbraně a v neposlední řadě 
i podkováři.

Jste hrdý na nějaké své kon-
krétní dílo? Specializujete se 

na něco?
Hrdý jsem na každou věc, co udělám. 

Jsem naučený, že nedám z ruky věc, pod 
kterou bych se „nepodepsal“. Nicméně 
nejvíc si vážím svého celokovaného bicyklu 

- je to kolo ve stylu cruiser, váží 65 kg a je 
plně funkční a pojízdné. Jednou ročně se 
na něm vydám z Bílovic do Adamova. Je 
to sice dřina, ale zábavná.

Vyloženě specializaci žádnou nemám, 
ale rád kombinuji ve své práci věci ze 
všedního života – čočky z promítaček jako 
oči šneka, nádrž z motorky jako tělo vážky, 
ozubená kola z převodů jako držáky polic 
a podobně.

Na čem zajímavém děláte teď?
Momentálně dělám jedno ozdobné 

zábradlí na balkón a současně se snažím 
pracovat na stole a židli ze starých bicyklů 
a motorek.

Kdybyste měl volnou ruku co-
koliv stvořit na novém středu 

obce, na ploše, která vznikne před 
obecním úřadem, co by to bylo?

Mám rád přírodu okolo Bílovic a na-
víc jsme branou do Moravského krasu. 
A myslím, že se do Bílovic vrací řemesla 
a lidský um. Zvážil bych skulpturu, která 
by se pokusila sladit přírodu, lidi a to, co 
dělají. Chtěl bych, aby vedle uměleckého 
dojmu přinesla i užitek – ať už ve formě 
fontány, posezení nebo možnosti se opřít. 
Naše obec je také taková “víceužitková” 
– na rozhraní mezi městem a přírodou, 
podnikáním a rekreací, starým a novým….

Ptala se Jana Skládanková 

umělecký kovář
Václav Vacík
vasekvacik@gmail.com

Kovárna, 
pilníkárna, 
koželužna 
a nyní opět 
kovárna?

Rozhovor s Danielem Hlobilem

Daniel Hlobil má sice zatím dílnu v Ža-
bovřeskách, ale většinu času tráví rekon-

strukcí a budováním nejen kovářské dílny 
u řeky Svitavy nedaleko od obřanského 
lomu. Kovářství ho začalo lákat už od konce 
základní školy, ale uměleckoprůmyslovou 
školu tehdy rodičům rozmlouvali, že by pak 
těžko sháněl uplatnění. Vybral si tedy obor 
„zámečník a umělecký kovář“ na sléváren-
ské průmyslovce. Za svůj profesní život už 
vyrobil mnoho mříží, kování, vrat či dveří 
i na známé a významné budovy v Brně. 
Rád se zabývá uměleckými předměty, 
nejen kovanými.

Jak jste se ke kovářství dostal?
Již jako náctiletý kluk jsem si chtěl 

vykovat vlastní meč, i když je pravda, že 
ho dodnes nemám hotový. Nějaké meče 
už jsem vyrobil, ale ten svůj jsem ještě 
nedokončil. Chybí mu ještě záštita a ručka 
s vyvážením.
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A máte či měl jste kovářství v ro-
dině mezi předky?

Můj praděda Antonín Skočovský byl ko-
vář. Z jeho rukou vzešlo například kování 
na paláci Tivoli na Konečného náměstí 
v Brně. Po něm už řemeslo nikdo nepře-
vzal, částečně kvůli tomu, že měl tři dcery. 
Je také pravda, že po první světové válce 
začal vyrábět výtahy a zvedací systémy 
místo kovářské výroby. Po druhé světové 
válce bohužel došlo ke znárodnění jeho 
podniku.

Co Vás přivedlo ke koupi tohoto 
„mlýna“?

Již od svých sedmnácti let jsem chtěl 
mít vlastní dílnu – kovárnu na vodní pohon. 
Cestou z Obřan do Bílovic jsem často jez-
díval na cyklistické výlety, a díky tomu jsem 
zjistil, že je tato stavba na prodej. Mimo jiné 
jsem také viděl, že při velkém stavu vody 
je tu stále sucho.

Co víte o historii tohoto mlýna, 
jak je obvykle označován?

Z historických pramenů jsem zjistil, že tu 
byla kovárna, což mě samozřejmě potěšilo. 
Vím určitě, že tu fungovala výroba pilníků 
a ozubených kol za dob Julia Koláře, což 
s kovárnou úzce souvisí, protože dříve se 
pilníky kovaly ručně a až poté se nasekaly 
na potřebné délky.

V řemeslu pokračoval Václav Kovář a od 
něj koupil kovárnu koželuh pan Pohl, který 
původní kovárnu rozšířil zhruba na dvoj-
násobek. Koželuh Pohl měl dceru, a ta se 
vdala za pana Hlobila, což je ovšem pouze 
shoda příjmení, nikoliv příbuzenská. Jim 

byl provoz znárodněn a stroje dány do 
sběru či rozebrány lidmi.

A z čeho vzniklo pojmenování 
Hamerský mlýn, které máte 

napsané na štítu kovárny?
Většina lidí to tu označuje mlýnem (ně-

kdy Obřanským mlýnem), takže jsme se 
tím inspirovali. Hamr (z německého Ha-
mmer kladivo) je metalurgická a kovářská 
dílna, která je vybavena kovacím strojem 
poháněným vodním kolem. Síla vody tu 
bývala přenášena pomocí speciálního typu 
článkového řetězu (označován někdy jako 
Ewartův řetěz) a využívala se kromě poho-
nu kladiva také k výrobě elektrické energie. 
Pro budoucí dílnu, nejen kovářskou, jsme 
tedy slova spojili v název Hamerský mlýn.

Když mluvíte v množném čísle, 
myslíte obecně prospěšnou 

společnost Kovářovo údolí? Kdo ji 
tvoří a z čeho vychází název?

Ano, mluvím o společnosti Kovářovo 
údolí, kterou jsme založili já Dan Hlobil 
a spolužák ze střední školy Tomáš Měsťan, 
který má na starosti hlavně PR (Public 
Relation neboli vztahy s veřejností), za 
účelem rekonstrukce a vybudování místa 
pro klasickou kovářskou práci a také pro 
další umělecky kreativní akce, jako jsou 
např. workshopy (tvořivé dílny) nebo 
sympozia. Název vychází z označování 
této části údolí kolem Svitavy.

Kam vlastně vaše kovárna – 
mlýn územně patří? – Bílovi-

ce, Obřany?

Ani tam, ani tam, ale do Kanic. Do těchto 
míst sahá výběžek katastrálního území 
obce Kanice mezi katastry Bílovic nad 
Svitavou a Brna-Obřan. Tím pádem spadá 
kovárna pod bílovický stavební úřad a další 
související úřady.

Jak jsou vaše nejbližší plány?
Chci udělat věnec na prostřední 

části kovárny, se kterým mi pomáhá 
brigádník, abych mohl před zimou po-
stavit nový krov místo náhradního krovu, 
který slouží hlavně jako držák plachty 
proti dešti a sněhu. Díky tomu budu 
moci dodělat místnost pro přespávání 
a dlouhodobější pobyt.

Také pracuji na úpravě projektu pro zpro-
voznění původního vodního kola s dolním 
typem náhonu za účelem výroby elektřiny 
a později také k pohonu mechanického 
kladiva v kovárně.

A vzdálenější plány?
Počítám s tím, že Hamerský mlýn 

bude moje či naše celoživotní dílo, kde 
bude stále co dělat, ať už půjde o jeho 
úpravy/opravy nebo výrobu předmětů pro 
zákazníky či v rámci tvořivých dílen. Chci 
sebe sám i tyto prostory více umělecky 
směrovat, a to nejen kolem zpracování 
kovu, ale zajímá mne a baví také práce 
s kamenem, dřevem či tvorba soch.

Mohou Vás lidé navštívit, ať už 
se zájmem o kovářství nebo 

o objekt kovárny?
Ano, mohou. Návštěvám se nebráním 

a jedenkrát ročně tu pořádáme malý fes-
tival Obřanský obr, který se koná obvykle 
celý víkend na konci července. Během něj 
tu máme otevřené dveře, dílny pro kováře, 
při kterých vyrábí vybavení či výzdobu ko-
várny, ale také předměty pro návštěvníky 
akce. V rámci Obřanského obra bývají také 
malá divadelní vystoupení pro děti.

Ptal se Martin Šerák 

nejen umělecký kovář 
Daniel Hlobil
Kovářovo údolí, o. p. s.
664 01 Kanice 135 
Mobil: 603 468 905 
www.hammerdesign.cz
www.kovarovoudoli.cz
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Každý správný 
muž má mít 
vlastní nůž

Rozhovor s Romanem Stoklasou

neboli, jak říká pan Roman Stoklasa – 
světoznámý a především bílovický výrobce 
nožů:

“Nůž je symbolem muže“.
Měla jsem možnost se sejít s panem 

Stoklasou a v rámci tématu zpravodaje 
„O kovářích“ si s ním popovídat. Zjistila 
jsem spoustu věcí o ruční výrobě nožů, 
a nyní se s Vámi o tyto zajímavosti ráda 
podělím.

Pan Stoklasa je velmi příjemný mladý 
člověk, plný energie, který vyrábí nože od 
roku 2006 ve své domácí dílně. Je sice 
vyučen stolařem, ale protože jej od dětství 
lákala myšlenka na výrobu nožů, odskočil 
si od jednoho řemesla k druhému a dělá 
vlastně, co ho baví a o čem už jako kluk 
snil. Abych byla přesná, nemohu říci, že 
dělá jen jedno řemeslo. To mi došlo hned, 
jak jsem vstoupila do jeho dílny, kde kromě 
různých brusek, (vrtáků/vrtaček)a jiných 
obráběcích strojů nebylo snad žádné volné 
místečko. Dovídám se, jak se různé stroje 
jmenují a že na výrobu nožů například 
nejde použít klasická zámečnická pásová 
bruska, ale musí být speciální nožířská, 
a že kromě strojů pracuje také s různými 
materiály a chemikáliemi. Prostě výroba 
nožů je alchymie, uznejte sami.

Zasedla jsem za jeho pracovní stůl mezi 
svěrák a různé brousící násady a vyzpo-
vídala jej.

Pane Stoklaso, jak jste se naučil 
dělat nože? A kde jste sehnal 

všechny tyto stroje?
Jsem samouk, hodně informací jsem 

zpočátku sbíral na internetu v různých dis-
kusních fórech apod. Teď už vím co a jak. 
Stroje a zařízení jsem sháněl postupně 
i z druhé ruky. Teď se dá říci, že už mám 
dílnu vybavenou dobře.

Jaké děláte nože? Kolik jich třeba 
dokážete vyrobit za měsíc?

Vyrábím jak pevné, tak i zavírací, ale 
třeba i kuchyňské nože. Většinou vyrobím 
kolem 10 nožů měsíčně, podle náročnosti 
a požadavků klienta.

Kolik takový nůž měří, váží, 
kolik stojí apod.?

Tak moje nože jsou specifické a každý 
nůž je trochu jiný, ale váha se pohybuje 
zhruba od 200 gramů do půl kila. Délka je 
maximálně do 50 cm. Meče nedělám. Mé 
nože se cenově pohybují od 9 tisíc výše.

Zakládáte si hodně na kvalitě?
Hlavně na kvalitě. Udržuji si svůj 

design a kvalitu. Vyplácí se mi to.

Máte hlavně naši nebo zahra-
niční klientelu?

Mohu říci, že mám hodně zahraničních 
klientů.

Jak se domlouváte?
Po internetu nebo na výstavách. 

Anglicky.

Pro jaké účely si Vaši klienti Vaše 
nože pořizují?

Těch důvodů může být několik. Někdo 
je má vyloženě na denní potřebu a nosí 
je u pasu všude s sebou. Někdo je chce 
vlastnit, protože nůž je vlastně symbol, 
archetyp muže/lovce. Někdo nože prostě 
sbírá a vystavuje si je doma ve vitríně. 
Nebo je to všechno dohromady. Často se 
moje nože používají například při kempo-
vání, lovu zvěře, apod.

Nevadí Vám, že vyrábíte vlastně 
zbraň, kterou může někdo 

i někomu ublížit?
Moje nože si kupují převážně klienti, kteří 

to mají v hlavě srovnané a vědí, že nůž je 
především nástroj. Většina napadení člo-
věka nožem se stane stejně v kuchyni, a to 
těmi velmi levnými kuchyňskými noži. Ne 
těmi drahými. Nicméně co s nožem klient 
dělá, je jeho věc a za to já odpovědnost 
nemám.

Děláte nože i pro ženy? Pro le-
váky apod.?

Ano, už jsem měl několik zakázek i pro 
ženy. Výroba nože pro leváka nebo praváka 
se nijak výrazně neliší. V podstatě jde o to, 
ušít pouzdro na tu správnou stranu.

Z čeho se kapesní nůž skládá?
Tak základem je čepel a rukojeť, tu 

doplňuje záštita a patka.

Mohl byste mi říci, jaká řemesla 
pro výrobu nože potřebujete 

ovládat?
Řemesel je hned několik. Dejme tomu, že 

Vám stručně popíšu výrobu pevného nože, 
třeba pro lovce nebo trempy. Začneme 
u té kovařiny.

Čepel se kove ze slitinové oceli při 800 
až 1100 °C. Ocelová tyč se rozkuje na plac-
ku. Vykove se špička a vytvoří se osazení 
na trn (zúžení do rukojeti). Na brusce se 
potom tvar čepele doladí a nahrubuje se 
samotný výbrus. Po broušení se čepel 
kalí. Ohřívá se v elektrické peci na 820°C. 
Čepel se pak na vteřinu ponoří do horké 
vody a vzápětí do horkého kalícího oleje. 
Tomuto způsobu se říká lomené kalení. 
Ocel, kterou používám, tímto způsobem 
vytváří kalící linii (Japonci jí říkají hamon), 



kdy hřbet čepele je měkčí a houževnatější 
a samotné ostří je velmi tvrdé. Protože je 
po kalení ocel křehká, musí se takzvaně 
popustit, aby se zvýšila houževnatost oceli. 
A to se děje při 200°C. Pak se brousí če-
pel na pásové brusce jemným brusivem, 
finální jemné broušení se provádí ručně. 
Následně se zvýrazní kalící linie pomocí 
kyseliny dusičné.

Záštita se frézuje z bloku bronzu, pří-
padně titanu nebo kusu damaškové oceli. 
Vyfrézuje se tvar a pilníčkem se doladí na 
čepel, aby to takzvaně lícovalo.

patinování se rukojeť opět smontuje a slepí 
napevno epoxidem.

A je to hotovo. Pak se už jen nůž předá 
zákazníkovi.

Mají Vaše nože nějakou Vaši 
značku?

Ano, jsou to moje iniciály stylizované do 
jakési runy a umisťuju ji na malém nerezo-
vém kolečku do rukojeti.

Můžete nám prozradit Vaše 
největší úspěchy?

Velký úspěch bylo ocenění za nejlepší 
pevný nůž výstavy letos v belgickém Gem-
bloux. Ani jsem netušil, že se té soutěže 
účastním. :-) Největší spokojenost mi ale 
přináší spousta spokojených zákazníků 
po celém světě. S řadou z nich udržuje-
me přátelské vztahy, a když je to možné, 
navštěvujeme se.

Kde všude jste vystavoval?
Poslední dobou jsem účast na tu-

zemských výstavách musel zredukovat. Už 
jsem to časově nezvládal. V zahraničí v už 
zmíněném Gembloux, v Paříži na výstavě 
FICX, v italském Livornu (dobrý přítel De-
nis Mura tam pořádá malou a příjemnou 
výstavu v historické přístavní pevnosti), 
v rakouském Ybbsitzu, ve švédském 
Sävsjö. V příštím roce bych k tomu všemu 
rád přidal výstavu v Solingenu a Atlantě.

S přáteli pořádáme vždy v první půlce 
června výstavu v Brně. Čeká nás již pátý 
ročník. Rád bych tímto čtenáře pozval 
k návštěvě. Termín konání a ostatní detaily 
budeme řešit v průběhu ledna, vše bude 
zveřejněno na www.knifeshowbrno.com

Ptala se Karla Hrabalová 

Roman Stoklasa
www.stoklasaknives.com

Rukojeť na rukojeť používám naše 
i cizokrajná dřeva (například Arizonské 
pouštní dřevo), někdy paroží (nejraději 
sobí), mamutovinu, kost. Dřeva jsou velmi 
drahá a sháním je různě přes internet 
nebo na výstavách. Na dřevu pro rukojeť 
je zapotřebí, aby mělo nějakou výraznou 
kresbu. Aby zaujalo. Takový blok dřeva se 
na pásové pile zařízne, aby lícovala záštita 
s rukojetí, a odvrtá se otvor na trn. Rukojeť 
se pak stáhne závitem dohromady. Na pá-
sové brusce se vytvaruje tvar jen nahrubo, 
až na pracovním stole se bowdenovými 
bruskami ladí tvar linií a vzorů najemno. 
Může se použít i jemných řezbářských 
nástrojů… finalizuje se pak ručně brusnými 
papíry do vysokého lesku.

Zhruba v této fázi se vyrábí pro nůž 
pouzdro, které se dělá převážně z hovězí 
kůže. Nejdřív musím pro konkrétní nůž 
vytvořit střih pouzdra, podle něj pak z kůže 
vyříznu tvar. Za mokra do něj vyrážím vzor 
a šiji pouzdro pevnou obuvnickou nití. Do 
pouzdra dávám dřevěnou vložku na ochra-
nu ostří nože. Rukojeť se pak rozmontuje 
a jde se jednu z posledních úprav - na 
patinování. Patinují se kovové části. Záštita 
a patka. Patinuje se v roztoku polysulfidu 
sodného, takzvaných sirných jater. Po 

OTAZNÍKY 
nad 
Gerhátkami

Nad Bílovicemi nad Svitavou se na 
východě tyčí vysoký kopec, vystupující 
při pohledu z obce z okolních vrchů, 
který nese název Gerhátky (Gerhádky, 
Gerhardky), na mapách však většinou 
Kanický kopec – je totiž na katastru 
této obce. Vlastivědní autoři začátku 
20. století (učitelé Kozlík a Pokora, 
Alois Kala) sem umisťovali hrad le-
gendárního Gerharda z Obřan. Tento 
hrad byl však později znovuobjeven 
a určen jinde, odtud vzdušnou čarou 
2 km blíž k Obřanům. Tento rozpor 
Zdeňka Mrkose (dále jen ZM) zaujal, 
místo několikrát navštívil, shledal 
zajímavé detaily a přizval druhého 
z autorů (Jindřicha Rácka – dále jen 
JR) k další prohlídce. Už při té první 
nalezl ZM na jižní hraně temene son-
du, která odkryla řadu kamenů, místy 
v několika vrstvách na sobě, budících 
zdání zdiva nad základy, o kterém jsme 
se později dočetli, že ji vykopal badatel 
Antonín Kříž již v roce 1973. Nic jiného 
zde však nenašel, proto ve výzkumu už 
nepokračoval.

Naší prohlídkou vrcholu Gerhátek 
(r. 2004) bylo kromě ověření situace 
v sondě zjištěno: Jedná se vlastně 
o rozlehlý opyš, to jest o kopec vy-
bíhající z vyššího hřebene, který se 
zvedá od Hád k Ochozu. Tento kopec 
je spojen úzkou zahnutou šíjí v sedle, 
které jej od tohoto hřebene odděluje - 
první předpoklad pro silné opevnění.

Po vstupu na východní okraj Gerhá-
tek se temeno kopce krátce rozšiřuje, 
následně zužuje a po mírném zahnutí 
k jihu se zvedá vrcholová partie - za-
oblená, podlouhlá (směrem na Bílovi-
ce), skoro plochá a zpočátku pozvolna 
se sklánějící k prudkým svahům, 
které ji, kromě přístupu od východního 
sedla, obklopují. Kromě zmíněného 
kamenného zdiva (s velkou pravdě-
podobností se nejednalo o pravidelné 
zvětrávání) nebyly zjištěny známky 
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opevnění vrcholu (posléze ani u nižších 
partií), vrchol je však silně chráněn velmi 
prudkým svahem na severní straně nad 
úžlabinou Ušákov, která jej obklopuje 
nad Valchovem. Prudký, jenom kratší 
svah je též na jižní straně, kde končí 
na úzké cestě tvořící uzoučkou terásku, 
pod kterou svah dále prudce pokračuje 
k jihu. Vede po ní žlutá značka do Bílovic. 

Prudký, byť rovněž nedlouhý svah je též na 
západní užší straně, rovné podle přímky 
a končící pravidelnou širší terasou, rovno-
běžnou s horní hranou. Pod ní, ve svahu 
spadajícím k Bílovicím se zdály být rovněž 
stopy pravidelného rovnoběžného členění 
terénu. Horní terasa se svou pravidelností 
jeví jako přinejmenším upravená lidským 
zásahem, i když jejím základem může být 

nejstarší říční terasa. U nižších méně 
zřetelných poloh již i v případě, že by 
se jednalo o zbytky terasovitého uspo-
řádání, nelze rozhodnout, nakolik by se 
na nich mohla podílet příroda a nakolik 
člověk.

První naše společná obhlídka proběhla 
v době poté, co (celkem nepochopitelně) 
byla vrcholová mýtina rozrušena les-
nickým řádkovačem a zčásti osazena 
semenáčky. Tato činnost v místech, kde 
vrstva humusu na kamenitém podloží 
bývá nejtenčí, rozrušila kromě rostlé 
skály na vrcholu i nějaké řady drob-
nějšího kamení, což v druhém z autorů 
vyvolalo dojem rozrušeného základo-
vého zdiva z lomového kamene, i když 
nedávaly obraz kompletní budovy. ZM 
alespoň vyhověl jeho přání, vylezl na 
vachrlatý posed a vyfotografoval situaci 
z výšky. Na temeni Gerhátek se kromě 
toho nalézalo něco depresí (tj. jam), 
které nemusely být po vyklučených 
pařezech.

(Dnes je ze semenáčků hustý, ne-
prostupný porost a sonda je v něm 
ztracená.)
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Skupinová fotografie z Novoročního výstupu 
na Gerhátky v roce 2015. Foto Z. Mrkos
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Výsledkem našich i následných návštěv 
Gerhátek zůstávají stále otazníky:

Každého zaujme již název, který připomí-
ná známého rytíře Gerharda z Obřan. Hrad 
svého času loupeživých rytířů z Obřan je 
od archeologických vykopávek od šedesá-
tých let 20. století kladen na tzv. Obřanský 
hrádek nad Těsnohlídkovým údolím naproti 
druhému tunel u od Brna (mezi chataři 
v době archeologických vykopávek zvaným 
Kozí hrádek). Jedná se o drobný hrádek 
v mnohem slabší poloze. Archeologické 
nálezy odpovídají dosti přesně historic-
kým záznamům, takže na tento hrádek 
je kladeno sídlo tohoto rodu, i přes dosti 
velkou vzdálenost od Obřan, i když kromě 
toho, že nálezy datují trvání i zánik hradu, 
stejně s historickými prameny není pro 
toto ztotožnění nevyvratitelného důkazu.

Naproti tomu název kopce Gerhátky jej 
spojuje s rodem z Obřan, který byl kolem 
r. 1278 zakladatelem hradu Obřany (dle 
názoru JR nejméně druhého, nejstarší sídlo 
by hledal u obřanského kostela), a to natolik 
výrazně, že se udržel přes staletí. Nedá se 
nyní a snad i nikdy nebude možno prokázat, 
že na Gerhátkách stálo pevné sídlo. Ale ani 
zcela vyloučit. Poloha je to ideální na mohut-
ný vrcholový hrad. Jako prokázané lze míti 

za to, že přinejmenším došlo k pokusu tuto 
polohu využít. Další úvahy mohou být pouze 
spekulacemi: Hrad zde mohl být postaven 
a později rozebrán (je však dosti daleko od 
okolních obcí, kolem kterých je dostupného 
kamení dost a dost, ale i z hradů, které byly 
tak mohutné, jako hrad který mohl být po-
staven na vrcholu Gerhátek, zbývá leckdy 
pouze trocha kamení, někdy ani to ne), mohl 
být ohrazen palisádou či plotem. (Většina 
stojících hradů i zřícenin byla opevňována 
postupně. Neustále, hlavně v dobách ohro-
žení, bylo opevnění zesilováno, opevněný 
areál byl dále rozšiřován.) Mohlo též dojít 
k pokusu o založení, který byl z různých 
důvodů zastaven – ostatně rok 1278 je 
rokem bitvy na Moravském poli. I kdyby byl 
hrad v té době rozestavěn, lze očekávat, že 
v divokých dobách rakouské správy Moravy 
jeho stavba příliš nepokročila. Možná byl 
hrad alespoň zčásti stavěn anachronicky 
jako dřevěný. To vše jsou prozatím pouhé 
dohady.

Rozhodně, a to i přesto, že bílovické okolí 
oplývá vícerými prokázanými lokalitami 
(Hradisko, slovanské hroby v prostoru by-
tovek u hřbitova, i obřanská Hradiska jsou 
v nejbližším okolí) a taky dalšími místy vzbu-
zujícími pozornost nebo i nesoucími v sobě 

či svém názvu další nejasnosti až záhady 
(ostroh Nivky je rovněž typická hradištní 
poloha, příchod na ni od severovýchodu 
úzkou šíjí přes oboustranné žleby je navíc 
upraven odkopáním obou boků na úzkou, 
snadno hájitelnou cestu; lesní trať U svaté 
lípy na staré mapě, názvy potoka Časnýř 
s protichůdnými zprávami o průchodnosti 
jeho údolím ke Svitavě, Čertovka na svahu 
Polanky nad Melatínem, názvy údolí Mela-
tín a Malužín nebo Kněžnice, naznačující 
zaniklé středověké osídlení kromě plejády 
dalších zajímavých míst bez bližšího vo-
dítka či náznaku jejich možného zapome-
nutého využití lidmi), stojí za to věnovat 
této lokalitě pozornost, uchovávat ji ve 
stavu nedotčeném jak lesní správou, tak 
novodobými zlatokopy (kteří, jak se zdá, 
zde nic cenného nenaleznou, nanejvýše 
zničí jediné skrovné stopy po jeho dávné 
minulosti).

Nejsme sami, koho Gerhádky zaujaly. 
Ve veřejném prostoru se objevují zprá-
vy o návštěvách různých amatérských 
badatelů, kteří čas od času tuto lokalitu 
prochází, jako například viz: http://www.
hrady.cz/index.php?OID=665&PA-
RAM=5
Zdeněk Mrkos, Jindřich Rácek 

A zase je tu pátek odpoledne, čas pálení 
zahradního odpadu. Jdu venčit psy a ne-
vidím na pár metrů. Se sousedy hořce 
vtipkujeme, že by bylo potřeba čelovku. 
Ale ani ta nejsilnější baterka by nepomohla, 
dusíme se kouřem z mokrého listí, které 
spalují naši spoluobčané.

Na Komenského ulici u plotu, odkud se 
line hustý šedý dým, pátrám po jeho příči-
ně. Po chvíli se rozkoukám a vidím pilnou 
seniorku (zatím nebudu jmenovat), která 
usilovně hrabe a hned vše pálí. Na moji 
prosbu, jestli by odpad nemohla spálit, až 
listí uschne, opáčí, že přece nepršelo, takže 
to mokré není. O jiném druhu srážek asi 
nic netuší… A že uklidit se to přece musí. 
Navrhuji využít bezplatný kontejner na 
zahradní odpad, který má hned přes ulici 
ve dvoře školy. Nemá prý, v čem by listí 
nosila. Navrhuji zapůjčení pytlů. Na to se 

mi dostává odpovědi, ať jí to tedy uklidím 
já. Prostě, když se nechce, je to horší, než 
když se nemůže…

Když se opět vzmohu na slovo, jestli jí 
kouř a zápach, který produkuje, nevadí, 
prohlásí alibisticky, že ostatní pálí také. 
A když odcházím, ještě na mne pokřikuje, 
že pejskaři si po psech neuklízejí. Ano, 
má pravdu, někteří ne (i když nechápu 
proč), ale to přece neznamená, že to budu 
dělat i já!

Lidi, prosím Vás, zamyslete se občas nad 
tím, jak se nám v Bílovicích žije, že čistý 
vzduch a voda nejsou samozřejmostí, že 
se nedají jen tak koupit. A že když smog, 
špína a nepořádek nevadí Vám, tak určitě 
škodí Vašim dětem, vnoučatům a souse-
dům. Nevysílejte kouřové signály o své 
bezohlednosti a neochotě změnit zažité 
stereotypy. Vaše děti a vnoučata se ve 

škole učí, jak se k přírodě chovat, tak ať se 
za Vás nemusejí stydět.

Martina Krupárová 

Redakce doplňuje: Pálení listí a jiného 
zahradního odpadu usměrňuje mimo jiné 
Obecně závazná vyhláška obce Bílovice nad 
Svitavou č. 1/2008, o veřejném pořádku, 
čl. 8, Opatření k ochraně ovzduší v obci 
odst. 1 a odst. 2, které jasně stanovují, 
že „za účelem ochrany ovzduší v obci je 
dovoleno spalovat suchý rostlinný materiál 
v otevřených ohništích, pouze v pátek od 
12:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 8:00 
do 13:00 hodin. Ukončením spalování se 
rozumí uhašení ohně tak, aby nedýmil. 
Místem určeným k odkládání rostlinného 
odpadu (tráva, drobné větve, listí), je sběrný 
kontejner umístěný v ekodvoře.“ V případě 
nerespektování této vyhlášky se občané 
mohou obrátit na obecního strážníka Mi-
roslava Hlouška na tel. čísle 545 227 851 
nebo na mobilní telefon 606 738 379.

KOUŘOVÉ SIGNÁLY
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Existuje Bůh? A pokud ano, jaký je? Proč 
je na světě tolik různých náboženství? Proč 
je na světě tolik zla? Proč trpí nevinní? 
Jaký má vlastně život smysl? Končí smr-
tí? Anebo je ještě něco po ní? Jak rozlišit 
dobro a zlo? A jak odolat zlému?

Po roční přestávce se opět na bílovických 
vývěskách objevily plakátky, které zvou na 
kurzy Alfa. Nabízí k zamyšlení právě tyto 
otázky. A ještě mnoho dalších, na které si 
každý člověk ve svém životě, dříve nebo 
později, potřebuje odpovědět. Někdo už 
si odpověděl jednou provždy. Věříme, že 
jsme celý život na cestě a správné odpo-

vědi hledáme stále. Alfa, alespoň v tomto 
případě, znamená právě začátek této cesty. 
Více než šedesát hostů minulých kurzů si 
vyzkoušelo, jak dobrodružná a zábavná 
tato cesta může být. Nikdy není pozdě. 
Může se zdát zvláštní, že v minulých třech 
kurzech, které v Bílovicích proběhly, nebyli 
výjimkou ani ti, kdo už svým věkem pře-
kročili sedmdesátku. Někdo přináší životní 
zkušenosti, jiný zase nadšení svého mládí.

Nedáváme odpovědi. Nenabízíme hotová 
řešení. Nepřesvědčujeme. I křesťané jsou 
lidé hledající. To důležité na celém kurzu 
je, že neexistuje žádná špatná otázka, 

nic není tabu. Je nesmírně důležité, co 
si každý z přítomných myslí. A zde to 
můžete skutečně říct. Zajímá vás, co si 
myslí ostatní? Můžete být překvapeni tím, 
čemu křesťané věří. Je to skutečně to, co 
si myslíte teď?

Snažíme se každý večer připravit tak, 
abychom se tam všichni cítili dobře. Každý 
z jedenácti večerů má tři části. Začíná se 
v 19 hodin večeří z populární Lakšmanny, 
pokračuje se přednáškou na dané téma 
a po kávě a zákusku se končí diskuzí ve 
skupinkách, kde je možné téma večera 
rozvinout, klást otázky, vyjádřit vlastní 
názor nebo se podělit o své zkušenosti. 
Účast je bezplatná a nezávazná. Pokud 
se vám večer líbí, přijdete příště zas. Přes 
18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří 
kurzy Alfa absolvovali v restauracích, círk-
vích, obývacích pokojích nebo vězeních, se 
shodují v tom, že jde o zkušenost, která 
stojí za to. Alfa v Bílovicích začíná v dru-
hém lednovém týdnu. Zveme vás na večeři.

M. Tomášek 

Zveme vás na večeři

KURZY ALFA
PRO VŠECHNY



Příjemnou tečkou za další úspěšnou se-
zónou bylo, stejně jako každý rok, podzimní 
oddílové soustředění. V areálu kynologic-
kého klubu ve Zbraslavi u Brna se na konci 
října sešlo asi 50 našich členů a příznivců 
ve věku od půl do 65 let.

V sobotu dopoledne nás čekal lehce 
netradiční závod na oblíbeném dvoumetru, 

Vážení čtenáři a přátelé knih,
Vánoce jsou nejen za dveřmi, ale už 

i v kuchyni a obývacím pokoji a Nový rok 
už se chvatně zouvá v předsíni.

Ráda bych vám tedy připomněla, že 
poslední výpůjční den před svátky je 
úterý 22. prosince a v roce 2016 oteví-
ráme dveře knihovny v úterý 5. ledna.

Na prosinec jsem pro vás připravila 
mnoho nových knih, za zmínku stojí např. 
„Dívka v pavoučí síti“ švédského spiso-
vatele Davida Lagercrantze, která nava-

zuje na proslulou trilogii Stiega Larssona 
„Milénium“. Opět nás do děje vtáhnou 
postavy Michael Blomkvist a Lisbeth Sa-
landerová. Ve Skandinávii ještě zůstaneme, 
neboť právě vyšla v české edici nová kniha 
Jo Nesbø, „Syn“.

Z jiného soudku je pak „Hvězdy nám 
nepřály“ od Johna Greena. Působivé 
vyprávění o boji šestnáctileté Hazel 
s rakovinou, které Green odlehčuje svým 
osobitým humorem a působivým vypra-
věčským stylem.

pro ty zkušenější doplněný o orienťácké 
kontroly. Aby toho nebylo málo, odpoledne 
byla připravena kombinace dvoumetru, 
osmdesátky i orienťáku, při které si všichni 
mnohokrát proběhli příjezdovou cestu 
i okolní hustníky. Dá se říct, že z lesa nás 
vyhnala až tma. Po večeři přišel konečně 
čas na oslavu. Obrovský a vynikající dort 
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A na co se můžete těšit v lednu? Třeba 
vás zaujme „Zázračný úklid“ od Marie 
Kondo. Světový bestseller, který vám 
ukáže, jak zatočit s nepořádkem jednou 
a provždy. Nebo také „Jsou světla, kte-
rá nevidíme“, kdy nás světově uznávaný 
spisovatel Anthony Doerr zavede do 
Francie za druhé světové války, kde osud 
svede dohromady slepou francouzskou 
dívku a německého chlapce.

Pohodové Vánoce a mnoho úspěchů 
v novém roce vám přeje

Marie Nedopilová
knihovnice 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

SK Radiosport

SEZÓNA SE 
NÁM POVEDLA

byl tou nejdokonalejší odměnou, jaká nás 
za naše celoroční úspěchy mohla čekat. 
Však se jí mnozí ani nemohli dočkat.

Nedělní dopoledne patřilo závodu smí-
šených dvojic, kdy v jednotlivých týmech 
společně bojovali zkušení závodníci 
i začátečníci. Málokdo se nedal strhnout 
nadšením a mnohé výkony byly opravdu 
nečekané.

Slunečné počasí, které nás celým víken-
dem doprovázelo, přispělo k dobré náladě 
a všichni si nabitý program opravdu užili.

Sezóna skončila, a teď už nám nezbývá, 
než se těšit na příští rok. Ještě bychom 
chtěli poděkovat panu starostovi a zastu-
pitelstvu obce, dále všem sponzorům, kteří 
podporují naši činnost, kamarádům, kteří 
nám pomáhají s organizací akcí a vedením 
tréninků, rodičům sportovců, bez jejichž 
podpory by nebylo možno dosáhnout tak 
vynikajících výsledků a všem vám, kteří 
nám fandíte.

Pavla Hažmuková 

Sobotní oslava ce-
loročních úspěchů.





Zkuste to s námi!
kompletní reklamní servis

vizitky

velkoplošný tisk

polepy vozidel

reklamní cedule

plakáty

letáky

venkovní reklama

polepy výloh

samolepky

reklamní plachty

tiskoviny

řezaná grafika

Tiskneme na velkoformátové tiskárně MUTOH
o šířce tisku až 160 cm, tisky laminujeme

a v kombinaci s řezacím plotrem jsme
schopni pro vás zhotovit vše od polepu

jednoho osobního auta po instalaci
velké reklamní plachty nebo polep
velké výlohy. Naše práce nás baví!

LepenáGrafika.cz 
Petr Beran

Provozovna: Fügnerovo nábř. 27
(areál Bílovický mlýn)

664 01 Bílovice nad Svitavou
tel.: +420 737 805 640

e-mail: info@lepenagrafika.cz

Navštivte také náš e-shop

www.NEJsamolepky.cz
a vyberte si z nabídky

stovek hotových samolepek!


