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ZPRÁVA

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...

Nám se tento rok podařilo hodně: dokon-
čili jsme kompletně stavbu knihovny, ob-
řadní síně, Těsnohlídkova náměstí a 3. září 
proběhlo slavnostní otevření středu obce. 
Myslím si, že akce se vydařila a doufám, 
že i Vám se líbila a jste celkově se středem 
obce spokojeni.

Tento rok jsme také rozšířili a zrekon-
struovali mateřskou školku o 27 dětí. Proto 
byly do školky přijaty všechny tříleté děti 
z Bílovic. Doufám, že tento stav vydrží delší 
dobu. V základní škole byla všechna okna 
vyměněna za nová a plánujeme i opravu 
fasády.

Připravujeme další projekty, a to: novou 
lávku přes řeku Svitavu, bezpečnostní 
opatření pro chodce, což zahrnuje vybudo-
vání zastávek Cihelna, chodníků u benzin-
ky, zálivu autobusové zastávky Obřanská 
směrem od Brna a prodloužení chodníku 
na ulici Havlíčkova k cestě na Betlém.

Dalším z plánů je rekonstrukce bývalé 
knihovny na komunitní centrum. Rádi 
bychom sem přesunuli rodinné centrum 
Žirafa, mladé hasiče, studio bílovické 
televize a třeba i klub důchodců, pokud 
se najdou aktivní senioři na jeho obnovu. 
Doufám, že budeme úspěšnými žadateli 
o dotaci a vše se podaří postavit nejpoz-
ději v roce 2018.

Od listopadu probíhá celková rekonstruk-
ce sběrného dvora, která bude ukončena 
na konci dubna 2017. Prosím tedy všechny 
občany o dočasnou shovívavost v rámci 
vyvážení kontejnerů na sběrných místech.

Děkuji také všem, kteří hlasovali během 
října v dotazníkovém šetření „Váš kraj - 
Váš rozpočet“, kde měla široká veřejnost 
možnost se vyjádřit k přípravě rozpočtu Ji-
homoravského kraje pro rok 2017. V tomto 
dotazníkovém šetření jsme se umístili na 
druhém místě a díky tomu se začne příští 
rok projektovat oprava průtahu obcí od Ob-
řan po Adamov. Ještě jednou děkuji všem 
za hlasování v tomto dotazníkovém šetření.

JEDNÁNÍ | 24. 08. 2016
Rada obce schválila

• poskytnutí finanční dotace z rozpoč-
tu obce ve výši 10 000 Kč pro Hnutí 
DUHA Brno na realizaci informační 
a komunikační kampaně „Refe-
rendum 2016 – ano PRO nádraží 
v centru!“ v městě Brně

• nedoporučit zastupitelstvu obce 
schválit prodej podkrovních bytů 
Komenského 556 a ponechat je 
i nadále v majetku obce jako „soci-
ální byty“ ve smyslu připravovaného 
zákona o sociálním bydlení a povin-
ností obce z něho vyplývajících

• převedení finančních prostředků ve 
výši 437 847 Kč z rezervního fondu 
ZŠ Bílovice nad Svitavou do fondu 
investic ZŠ na výstavbu gymnas-
tického sálu

JEDNÁNÍ | 29. 08. 2016
Rada obce schválila

• že jako zřizovatel MŠ Bílovice nad 
Svitavou, ve smyslu § 81 odst. 2 
zákona č. 500/2004, v platném 
znění (správní řád), se vzdává práva 
odvolání proti rozhodnutí č.j. JMK 
131423/2016 ze dne 29. 8. 2016, 
které vydal Krajský úřad Jihomorav-
ského kraje, odbor školství o zápisu 
změn do rejstříku škol a školských 
zařízení: u MŠ se s účinností od 
1. 9. 2016 do školského rejstříku 
zapisuje nejvyšší povolený počet 

dětí v mateřské škole 164, u školského 
zařízení – Školní jídelna se s účinností 
od 1. 9. 2016 do školského rejstříku 
zapisuje nejvyšší povolený počet stra-
vovaných ve školském zařízení: 147

JEDNÁNÍ | 07. 09. 2016
Rada obce schválila

• prodloužení nájmu bytu č. 308, v DPS 
na dobu neurčitou s počátkem od 
1. 12. 2016

• stavební záměr stavby „Stavební úpra-
vy – rodinný dům Poděbradova č.p. 39, 
Bílovice nad Svitavou“

• převod finančních prostředků MŠ Bílo-
vice ve výši 49.349 Kč z fondu investic 
do rozpočtu zřizovatele

• výjimku z počtu dětí v jednotlivých 
třídách MŠ Bílovice nad Svitavou pro 
školní rok 2016-2017 tak, že ve 3 třídách 
bude po 27 dětí, v jedné třídě 25 dětí, 
v další třídě 23 dětí, v nejmenší třídě 18 
dětí a ve třídě v budově ZŠ bude 17 dětí. 
Celková kapacita počtu míst 164 dětí 
nebude překročena

JEDNÁNÍ | 21. 09. 2016
Rada obce schválila

• nové nájemce bezbariérových bytů 
č. 301 a č. 304 o velikosti 2 + kk v DPS, 
Komenského 733, Bílovice nad Svitavou

• bere na vědomí výpověď z nájmu pro-
stor sloužících podnikání o výměře 
26,90 m2 na adrese Tyršova 24 v Bílo-
vicích nad Svitavou

• oslovení vlastníků pozemků pod 
místní komunikací Kozlíkova a pro-
jednání s nimi případného prodeje 
pozemků obci. Cena za m2 pro 
nabídku: stejná jako u pozemků, 
které obec vykupovala pod místní 
komunikací Jiráskova.

• nesouhlas s prodejem ani proná-
jmem části pozemku p.č. 1212/47, 
k.ú. Bílovice nad Svitavou
Rada obce bere na vědomí

• změnu platu statutárním zástup-
cům příspěvkových organizací ZŠ 
a MŠ Bílovice nad Svitavou, ke 
které dochází v souvislosti s NV 
č. 273/2016, kterým se mění NV 
č. 564/2006, o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě od 1. 11.

JEDNÁNÍ | 07. 10. 2016
Rada obce neschválila

• Dohodu o zajištění závazku zhoto-
vitele po dobu záruční lhůty u díla 
„MŠ – Bílovice nad Svitavou, ul. 
S. K. Neumanna 611, půdní vestav-
ba 1 třídy“ s ohledem na platnou 
smlouvu o dílo
Rada obce schválila

• realizaci projektu OPVVV č. CZ.
O2.3.68/0.0/0.0/16_022/0001279 
Dotace na školního psychologa 
a speciálního pedagoga pro ZŠ 
Bílovice

• Smlouvu o výkonu činnosti autor-
ského dozoru na stavbu „EKODVŮR 
– Bílovice nad Svitavou 218/5“, 
zhotovitel: ACCOMODEA, s.r.o.

• dodavatele TRUVIA s.r.o, na 
akci „Ekodvůr – BOZP a TDI“, 
IČ: 01505785

JEDNÁNÍ | 19. 10. 2016
Rada obce schválila

• Smlouva o provádění servisní čin-
nosti na vzduchotechnickém a kli-

Letos v neobvyklém termínu je pro 
Vás opět přichystán novoroční ohňostroj, 
který se rozsvítí ze střechy sokolovny dne 
7. 1. 2017 v 18:00 hod. Tento rok bude 
zase nová show doprovázená hudbou 
pod taktovkou proškoleného odborníka na 
ohňostroje Mirka Zímy. Vše se včas dozvíte 
z informačních plakátů, rozhlasu a dalších 
medií obce, ale již dnes předem děkuji 
všem organizátorům a sokolům.

S nastupující zimou bych rád požádal 
Vás občany o trpělivost při možných kala-
mitních stavech, které mohou nastat. Vždy, 
když začne sněžit nebo nastane náledí, 
samozřejmě o tom víme a snažíme se co 
nejdříve vše uklidit. Postupujeme dle plánu 
údržby cest. Pokud není ihned očištěn 
chodník nebo cesta 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 4 stálé zaměstnance, 
kteří se v případě nepříznivého počasí 
musejí během 24 hodin střídat. V záloze 

Milí sousedé, Bílovčáci.Taky máte pocit, jako by 
minulé Vánoce byly teprve včera? Ne že by ten 
rok nebyl dlouhý. A co se přes něj všechno událo! 
Stejně ale kdykoli usedáme s redakční radou 
ke stolu a přemýšlíme nad tématem vánočního 
čísla zpravodaje, mám dojem, jako bychom to 
loňské číslo rozhodli na minulé schůzi. A že to 
rozhodování letos rozhodně nebylo jednoduché… 
Naštěstí některé věci už byly dopředu dané. Tím 
myslím rozhovor s novým panem farářem. Taktéž 
všemožné články týkající se Vánoc určitě v tomto 
čísle nesmí chybět. Čím ho ale zaplnit, aby to 
bylo zajímavé čtení? Protože pracuji v Bílovicích 
na rehabilitaci a mezi mé pacienty tudíž patří 
spousta „Bílovčáků“, zkusil jsem se jich ze zvěda-
vosti zeptat, o čem bychom měli psát. Vždy jsem 
dostal stejnou odpověď: „No přece o Vánočním 
stromu republiky! – Aha, to už asi stokrát bylo, 
že?... Tak o Lidušce! – A jo, to asi taky…“ No 
nasmáli jsme se u toho pořádně…Tato sonda do 
myslí obyvatel Bílovic nám tedy moc nepomohla. 
Po dlouhé debatě se nakonec rada rozhodla 
věnovat toto číslo bílovické farnosti. Nebylo to 
jednoduché rozhodnutí. Vždyť podle některých 
statistik patří Češi k nejvíce ateistickým náro-
dům v Evropě! Bude to nevěřící čtenáře vůbec 
zajímat? Doufáme, že ano. Vánoční stromeček 
si přeci pořizuje snad většina z nás… Nedávno 
jsem navíc četl, že pro cizince jsme my Češi až 
nepochopitelně lpící na tradicích. Koukněme se 
tedy trochu zblízka na něco, co u nás tu tradici 
přeci jenom má.

A to Vánoce určitě mají. A ať se to ateistům 
líbí, nebo ne, Vánoce přeci nejsou o uřezaném 
stromečku a dárcích. Nebýt křesťanství, přišla 
by na jeho místo víra jiná. Nebojím se proto říci, 
že právě náš pan farář se všemi farníky mají 
nezanedbatelnou zásluhu na tom, že u nás stále 
ještě nezvítězil tlustý fousatý pán, říkající „hou, 
hou“, a že stále můžeme péct cukroví, věšet 
baňky a přát si klidné a radostné Vánoce, ať už 
v Boha věříme, nebo ne.

Přeji tedy vám všem nanejvýš klidné a veselé 
Vánoce za celou redakční radu!

Jan Horáček, šéfredaktor
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máme další nasmlouvané pracovníky, ale 
„na počkání“ vše uklidit i přes veškerou 
snahu nelze.

Na závěr bych rád poděkoval všem aktiv-
ním občanům, kteří se celý rok podíleli na 
přípravě již zaběhlých kulturních, sportov-

ních či společenských akcí, ale i na spoustě 
akcí nových, kterých se letos v Bílovicích 
vyrojilo jako hub po dešti. Děkujeme jim, 
ale i Vám občanům-návštěvníkům, kteří na 
akci přijdete. Jsme opravdu velmi rádi, že 
Bílovice „žijí“.

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně 
prožitý čas adventu, klidné a pohodové 
prožití svátků vánočních, „bohatého Je-
žíška“, pevné zdraví a šťastný nový rok 
2017.

Miroslav Boháček 
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matizačním zařízení v nové budově 
OÚ, knihovny a obřadní síně, Zhoto-
vitel: PROGRESKLIMA CZ s.r.o.

• servisní smlouvu č. 004/060/2016 
na servis a údržbu automatických 
dveří na budově OÚ, zhotovitel firma 
DORMA Czech Republic s.r.o.

• navýšení rozpočtu pro Základní školu 
Bílovice nad Svitavou, příspěvková 
organizace, na rok 2016 o částku 
210 000 Kč

• rozhodnutí, kde trvá na zkolaudování 
stavby umístěné na pozemku p.č. 
600/7, k.ú. Bílovice nad Svitavou dle 
původní žádosti ze dne 2. 10. 2012 tj. 
sklad zahradního nářadí o zastavěné 
ploše 25 m2 a půdorysné zastavěné 
ploše 5,00 × 5,00 m

• vypovězení smlouvy o zřízení a ve-
dení běžného účtu u Komerční 
banky a.s., č.ú. 5127641/0100 ke dni 
31. 12. 2016

• vzala na vědomí informaci statutár-
ního zástupce ředitele Mgr. L. Žandy 
o stanovení termínu zápisu k povinné 
školní docházce v Základní škole 
Bílovice nad Svitavou na 4. 4. 2017

JEDNÁNÍ | 02. 11. 2016
Rada obce schválila

• přenechání pronajatých nebytových 
prostor provozovny pedikúry na ad-
rese: Komenského 733 v Bílovicích, 
do podnájmu paní Lee Vašíčkové, 
IČ: 13378449, a to na dobu určitou

• stavební záměr „Technická infra-
struktura pro oblast BR12, Bílovice 
nad Svitavou“ umístění sítí – splaš-

VÝPISY USNESENÍ

ková kanalizace přeložka a přípojky 
vody, plynovod, sdělovací kabely a ve-
řejné osvětlení

• Servisní smlouvu č. 65-2-5380-16 na 
servis technologie zdrojů, servis kotlů 
a havarijní pohotovost na kotle v ob-
jektech knihovny a obřadní síně, obecní 
hospody, obecního úřadu, zhotovitel 
firma Synerga a.s.
Rada obce bere na vědomí

• informaci ředitelky o uzavření Mateř-
ské školy Bílovice nad Svitavou, pří-
spěvkové organizace od 23. 12. 2016 
do 30. 12. 2016

JEDNÁNÍ | 16. 11. 2016
Rada obce schválila

• že obec nemá v současné době zájem 
pozemek p.č. 460/64, k.ú. Bílovice nad 
Svitavou odprodávat

• s ohledem na stav nemovitosti Tyršova 
čp. 24 svůj nezájem o další pronájem. 
Prostory po bývalé nájemkyni byly 
zpět vráceny nájemci celé nemovitosti 
k neobchodnímu užívání.

• nesouhlas s umístěním ČOV na po-
zemku p.č. 952/2 k.ú. Bílovice nad 
Svitavou. V souladu s § 38 odst. 7 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění, lze povolit 
vypouštění odpadních vod pouze 
výjimečně. Kompetentním orgánem 
k rozhodnutí o povolení umístění ČOV 
na pozemku je MěÚ Šlapanice, odbor 
životního prostředí.

• doporučení zastupitelstvu obce prodat 
pozemek p.č. st. 348 o celkové výměře 

kační kroužek). Předškolákům každý rok 
nabízíme edukativně – stimulační krou-
žek. Nic z toho není pro učitele povinné, 
každá akce přináší mnoho práce navíc 
a také velkou zodpovědnost, kterou na 
sebe bereme.

Jako metodik prevence musím zmínit 
i nadstandardní složení našeho poraden-
ského pracoviště. Na naší škole aktivně 

172 m2 za cenu 2 200 Kč/m2 dle 
znaleckého posudku č. 990/162014 
zpracovaného Ing. arch. Evou Uh-
lovou a dle vyjádření k aktuálním 
cenám pozemků obci Bílovice nad 
Svitavou

• HCM Computers, s.r.o., Brno, Vra-
novská 104 jako poskytovatele pro 
Smlouvu o poskytování služeb na 
„zpracování studie proveditelnosti 
včetně souvisejících dokumentů dle 
pravidel výzvy IROP 28 a odborné 
poradenství pro zpracování žádosti 
o dotaci“

• Smlouvu o dodávce prací a výko-
nů, zhotovitel BONA DIES s.r.o., 
se sídlem U Hrušek 807, Bílovice 
nad Svitavou, na servisní úklidové 
práce v prostorách Obecního úřadu 
Bílovice nad Svitavou

JEDNÁNÍ | 30. 11. 2016
Rada obce schválila

• Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 22/13 
(svoz komunálního, velkoobjemo-
vého, tříděného a nebezpečného 
odpadu) – ceník pro rok 2017

• Přílohu č. 1 ke Smlouvě č. 22-1/13 
(provoz sběrného střediska odpadů 
a odvoz a likvidace vytříděných od-
padů z SSO) – ceník pro rok 2017

• Zadávací dokumentaci na dodání 
4 ks kontejnerů na zakázku malé-
ho rozsahu „Dodávka kontejnerů 
– Ekodvůr Bílovice nad Svitavou 
218/5“

Martin Vozka 

pracuje již pátým rokem díky projektům 
EU či MŠMT sociální pedagog, letos 
nově školní psycholožka, dvě metodičky 
prevence a výchovná poradkyně. Dobré 
známky našich žáků a co nejvíce pře-
daných vědomostí, dovedností a kom-
petencí jsou jen součástí našeho úsilí. 
Věříme, že právě nabídkou široké škály 
zážitků a možností poznat školu i jinak, 
než klasicky v lavicích, přispějeme efek-
tivněji k osobnostnímu růstu dětí, k po-
citu sounáležitosti se školou, k budování 
a upevňování dobrých vztahů v třídním 
kolektivu a také k radosti ze vzdělávání.

Petra Glosová 
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Zveřejněna je zkrácená a upravená 
verze dokumentu pro dodržení přimě-
řenosti rozsahu zveřejňovaných osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v plat-
ném znění.

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

ZO schválilo prodej pozemku/předza-
hrádky parc. č. 331/1 o celkové výměře 

80 m² na ulici S. K. Neumanna, kupní 
cena 400 Kč za 1 m², celková kupní 
cena 32 000 Kč. Dále schválilo smlouvu 
o zřízení věcného břemene na pozemku 
p.č. 307/3 o výměře 1 490 m², na ulici 
Taranzova. Toto právo se zřizuje za sjed-
nanou cenu ve výši 1 000 Kč splatnou do 
3 dnů od uzavření této smlouvy.

ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2016.

ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu 
č. 19/2016/VP na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro 
pobočný spolek Tělocvičné jednoty Sokol 

z jednání Zastupitelstva Obce  
Bílovice nad Svitavou 
KONANÉHO DNE 15. 9. 2016

NENÍ ŠKOLA 
JAKO ŠKOLA…

Ne každá škola se může pochlubit 
tak aktivním přístupem ke vzdělávání, 
jako ta naše. Veškeré akce, které na 
škole probíhají, berou naši žáci i ro-
diče jako samozřejmé, stejně jako my, 
učitelé. Překvapena jsem pokaždé, 
když slýchám: „Na bílovické škole 
musí být úžasné být žákem i učitelem, 
takovou školu vám může každý jen 
závidět!“

Proto jsem se rozhodla připome-
nout, čím je naše škola okolím tak 
ceněna. Především je to tým aktiv-
ních učitelů, kteří své profesi věnují 
podstatně víc, než je běžné. K tomu 
nechybí tolik potřebná podpora ve-
dení školy. Ve škole se celý školní 
rok něco děje: nespočet exkurzí, 
výletů, kulturních i sportovních akcí 
a soutěží. Pořádáme kurzy (lyžařské, 
sportovní, adaptační, plavecké), školy 
v přírodě, třídnické hodiny, projektové 
dny, akce rodičů s dětmi. Odpoledne 
nabízíme spoustu kroužků: Sportovní 
hry, Beeball, Florbal, Matematický 
kroužek, Dívčí klub, Folklorní krou-
žek, Keramiku, Točení na hrnčířském 
kruhu, Vyšší dívčí, Zpěv, Divadlo, 
Angličtinu. Pro děti se specifickými 
vzdělávacími potřebami poskytujeme 
nápravu v několika skupinách (reedu-

Bílovice nad Svitavou, ve výši 220 000 
Kč na opravu kabin u fotbalového hřiště 
a na nákup sportovního vybavení pro 
družstva juniorů. Projekt bude ukončen 
do 15. 12. 2016.

ZO schválilo, na základě čl. III odstavce 1 
Stanov Svazku obcí „Vodovody a kanaliza-
ce Bílovicko“, schválených 4. 5. 2000 
a Dodatku č. 1 ze dne 9. 9. 2010, bezúplat-
ný převod SO 01 Vodovod, vodovodní řad 
„V4-1“ o celkové délce 41,1 m; materiál PE 
90 × 5,4 mm DN 80 a SO 02 Splašková 
kanalizace, Stoka „S-EI“ o celkové délce 
33,6 m; materiál PP DN 250 do vlastnic-

tví dobrovolného svazku obcí „Vodovody 
a kanalizace Bílovicko“.

ZO schválilo KOMFORT, a. s. jako 
dodavatele zakázky s názvem „V 00157 
– EKODVŮR“, část 1 s nejvýhodnější na-
bídkovou cenou 5 618 507 Kč bez DPH. 
A tu stejnou firmu jako dodavatele za-
kázky s názvem „V 00157 – EKODVŮR“, 
část 2 s nejvýhodnější nabídkovou cenou 
1 210 497 Kč bez DPH, dále schválilo 
k tomu příslušné smlouvy o dílo.

ZO v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu rozhoduje 

v samostatné působnosti o pořízení ÚP 
(změny) a regulačního plánu. V souladu 
s § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), pořizovatel posoudil 
úplnost návrhu – dopis OV- ČJ/34833-
16/BAB ze dne 2. 9. 2016. ZO rozhodlo 
o nepořízení 2. změny územního plánu.

ZO neschválilo pokračování ve výstavbě 
workoutového hřiště v Trávníkách.

Vendula Bartáková 
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TABULKA 
VÝSLEDKŮ 
VOLEB 
do zastupitelstev 
krajů konané  
7.–8. 10. 2016
Obec: Bílovice nad Svitavou
Volební účast v naší obci dosáhla 51,31 %.
Výsledky v tabulce jsou seřazené podle 
počtu získaných hlasů.

Po úvodních formalitách vystoupil zastu-
pitel Ing. Klíma s návrhem vyřadit z pro-
gramu jednání hlasování o územním plánu 
a přesunout ho na příští jednání, protože 
vyjádření nadřízeného orgánu přišlo nece-
lé dva týdny před tímto zasedáním, takže 
obec dle názoru Ing. Klímy neměla dostatek 
času projednat toto vyjádření s jednotlivý-
mi občany, kteří měli k územnímu plánu 
připomínky. Tento bod navrhl přesunout 
na příští zasedání. Hlasováním přítomných 
zastupitelů tento návrh nebyl schválen.

Dále Ing. Klíma navrhl zařadit na pro-
gram jednání ZO bod týkající se hřiště 
v Trávníkách, aby byla i pro občany 
vytvořena možnost se k této záležitosti 
veřejně vyjádřit. Tento jeho návrh byl při 
hlasování schválen, s poznámkou starosty, 
že workoutové hřiště měl v plánu zmínit 
v bodu Různé.

Místostarosta promítl a okomentoval 
počítačovou vizualizaci budoucího vzhledu 
modernizovaného ekodvora. Jako realizátor 
stavby byla schválena firma KOMFORT, a. s. 
– podala nejnižší nabídku ve veřejné soutěži.

Při projednávání návrhu na změnu 
územního plánu vystoupili radní MUDr. 
Bartáková a Ing. Lázníček a shrnuli, proč 
je rozhodnutí nadřízeného orgánu (Šla-
panice) zamítavé. V současném územním 
plánu je dostatek zastavitelných ploch, 
a není proto třeba vymezovat nové, ani 
když se vyskytly žádosti občanů o změny 
ploch ze zemědělské půdy na rekreační. 
Obec navíc nemá dobré zkušenosti ve 
smyslu, že na plochách pro rekreaci 
vznikají velké chaty, v podstatě domy 
celoročně obývané.

S ohledem na infrastrukturu, zejména 
kapacitu čističky odpadních vod, ale i na 

kapacitu školy a školky není pro obec 
výhodné druhou změnu územního plánu 
přijmout.

Plocha, která už teď je vymezená na 
výstavbu, je zastavěná jen z necelého 
procenta.

Další stavba ve velké části vymezených 
stavebních pozemků je podmíněná tím, 
že se jejich vlastníci dohodnou a vybudují 
nový kanalizační svod pro dešťovou vodu, 
kterým se uvolní kapacita čističky na 
odpadní vodu z následně vybudovaných 
nových domů. Obec nebude tuto kanalizaci 
budovat na své náklady.

Při projednávání nově přidaného bodu 
„Workoutové hřiště“ informovala zastupitelka 
L. Prudíková přítomné o tom, jak vznikla my-
šlenka na vybudování workoutového hřiště 
v Trávníkách. Vyplynulo to z odborně řízené 
debaty s žáky druhého stupně základní školy 
o tom, jak by chtěli trávit volný čas.

Protože obecních pozemků, na kterých 
by bylo možné podobnou stavbu umístit 
a které by současně byly v rozumném do-
sahu od školy, je velmi málo, vyšla lokalita 
Trávníky jako téměř jediná možná. Pro její 
volbu mluví také to, že mladí lidé se tam 
už dnes ve volném čase scházejí.

Místostarosta na leteckém snímku s vy-
značenými sítěmi ukázal, kde bude hřiště 
umístěné a také, že není jednoduché se 
inženýrským sítím vyhnout, pokud je nutné 
najít pro hřiště plochu vodorovnou, nebo 
s jen minimálním sklonem.

Probíhala poměrně bohatá diskuse ob-
čanů, někteří diskutující vybudování hřiště 
velmi podporovali, protože je zaměřeno 
na věkovou kategorii, pro kterou Bílovice 
zatím neumějí nabídnout příliš možností 
smysluplného trávení volného času. Ně-
kteří naopak vyjadřovali velké obavy, že se 
umístěním tohoto hřiště do Trávníků pokazí 
klidová zóna, která v nich teď je, že tam 
mládež bude působit nepořádek, hluk apod.

Padlo i několik návrhů na jiná umístění 
hřiště, většinou na pozemcích, které ne-
jsou ve vlastnictví obce. Dalším faktorem, 
předloženým k úvaze starostou, byl fakt, 
že na výstavbu hřiště už obec vysoutěžila 
stavební firmu, takže pokud by se měnilo 
místo realizace, muselo by se všechno 
dělat znova. Díly na hřiště jsou v této 
chvíli již zaplaceny a jednalo by se tedy 
o zmařenou investici.

Po této diskusi proběhlo hlasování 
o návrhu usnesení formulovaném: „Za-

stupitelstvo obce souhlasí s pokračováním 
výstavby workoutového hřiště v lokalitě 
Trávníky.“ Pro byli 4, proti 1, zdrželo se 
5 zastupitelů. Práce na workoutovém 
hřišti budou tedy prozatím pozastaveny 
a zástupci obce budou hledat cestu, jak 
záležitost dořešit.

V bodu Různé starosta pozval občany na 
chystané akce, tj. Festival outdoorových 
filmů, předávání vánočního stromu městu 
Brnu, vánoční jarmark.

Upozornil také na uzavření ekodvora do 
dubna 2017 z důvodu jeho modernizace. 
Zmínil se o probíhajícím řešení dalších pro-
jektů, jako je lávka přes řeku, přechodový 
semafor pod kostelem, záliv autobusové 
zastávky u cihelny a na Obřanské, chod-
níky na Řicmanské apod.

Jeden z občanů se zeptal, jaký bude 
další postup zastupitelstva s workoutovým 
hřištěm, na což starosta odpověděl, že bu-
dou vyjednávat se zúčastněnými stranami, 
už vyrobená konstrukce hřiště se musí 
v každém případě zaplatit a odebrat.

Podle záznamu zasedání zveřejněného 
na webu obce sepsala 

Jana Skládanková 

CO V ZÁPISE NEBYLO
Střípky ze zasedání ZO 
dne 15. 9. 2016

název celkem v %
Starostové pro  
Jižní Moravu 354 26,39

Křesť. demokr. unie – 
Čs. str. lid. 218 16,25

ANO 2011 212 15,8
Koalice TOP 09  
a „Žít Brno“ 120 8,94

Občanská demokratická 
strana 109 8,12

Česká str. sociálně 
demokrat. 83 6,18

Komunistická str. Čech 
a Moravy 62 4,62

Koalice SPD a SPO 60 4,47
Zelení a Piráti 52 3,87
Svobodní a Soukromníci 37 2,75
Moravané 8 0,59
SPR-RSČ M. Sládka, 
Patrioti,HOZK 8 0,59

Volte Pr. Blok  
www.cibulka.net 6 0,44

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.
PRO LIDI 5 0,37

Úsvit s Blokem proti 
islamizaci 4 0,29

DSSS-Imigranty, islám 
nechceme! 2 0,14

Konzervativní strana 1 0,07
Svoboda a síla 0 0
Koruna Česká  
(monarch.strana) 0 0

Národní demokracie 0 0
SPR-REP. STR. ČECH, 
MORAVY, SLEZKA 0 0

1. STUPEŇ
Dětem jsme dali na výběr z 23 dílniček 

zaměřených na prevenci patologického 
chování. Záměrem bylo představit mož-
nosti užitečného trávení volného času. 
Každou dílničku provázelo nějaké alarmu-
jící téma - zdraví škodlivé návykové látky, 
množství času stráveného u počítače, ne-
dostatek pohybu, nadměrné používání mo-
bilů, špatné stravovací návyky atd. Každé 
dítě si vybralo čtyři z nabízených dílniček 
a těmi prošlo během čtyř vyučovacích ho-
din. Děti si mohly vybrat například z těchto 
dílen: relaxační cvičení, muzikoterapie, 
čítárna, čajovna, balanční cvičení, tanec, 
výtvarné a rukodělné činnosti, příprava 
zeleninového a ovocného salátu, pohy-
bové hry, deskové hry a mnoha dalších. 
Na přípravě dílniček se podíleli učitelé 1. 
i 2. stupně a žáci 9. ročníků. Po ukončení 

měla většina učitelů během 5. vyučovací 
hodiny příležitost k následné reflexi s žáky 
své třídy. Zpětná vazba od žáků i učitelů 
potvrdila význam a smysl akce tohoto typu. 
Žáci se pohybovali po škole každý sám za 
sebe, vystřídali čtyři různé pracovní sku-
piny, poznali další učitele, sami si zvolili, 
čím se budou během vyučování zábavnou 
formou zabývat.

Petra Glosová 

2. STUPEŇ
Učitelé 2. stupně si připravili program 

pro svou třídu tzv. na míru. Na začátku dne 
bylo zařazeno do každého ročníku moti-
vační video na danou problematiku a poté 
následoval další program se závěrečnou 
reflexí. Pro žáky šestých tříd byl připra-
ven dokumentární film „Mých posledních 
150 000 cigaret“, kde se vášnivý kuřák, 

dokumentarista Ivo Bystřičan, pokusí zba-
vit své závislosti přímo před kamerou. Při 
svém boji však odhalí leccos o politickém 
a tržním pozadí tabákového průmyslu.

Žáci sedmých tříd sledovali dokumen-
tární film „Katka“ režisérky Heleny Třeš-
tíkové. Film je unikátním časosběrným 
dokumentem mapujícím čtrnáct let života 
narkomanky a jejího zápasu se závislostí. 
Dokumentární film získal cenu Českého lva.

Žáci osmých tříd zhlédli dokumentární 
film Jana Papouška „Česká Granada“. Film 
je syrový dokument těžící ze čtyřměsíčního 
pobytu v prostředí české drogové komunity 
v Granadě. Je to autorské svědectví o ži-
votě na ulicích, ve squatech a granadských 
jeskyních provázené osobními výpověďmi 
jednotlivých aktérů. Po filmu následovala 
beseda s naším sociálním pedagogem 
Radimem. Žáci měli možnost položit mu 

jakoukoliv otázku týkající se filmu a drogo-
vé problematiky.

Žáci devátých tříd pomáhali v dílnič-
kách na prvním stupni. Po skončení se 
věnovali tématu alkoholu. Odpovídali 
formou diskuze na otázky, proč se drží 
Česká republika na předních místech 
v požívání alkoholu, pojmenovávali, kdo 
je to alkoholik, apod.

Na příjemné dopoledne navazovaly 
aktivity jednotlivých třídních kolektivů. 
Žáci využívali různé výtvarné techniky 
a vyráběli si mandaly. Vymýšleli básně, 
pracovali s emocemi po filmu či sehrávali 
scénky s různými tématy týkající se závis-
lostí kolem nás, scénkám sami dokončili 
scénář. Také diskutovali na téma závis-
losti, drogy a učili se základním pravidlům 
komunitního kruhu. Na závěr projektového 
dne žáci formou reflexe celé třídy vyráběli 
plakát, kterým sdělili to, co je ten den 
nejvíce oslovilo a co by chtěli sdělit své 
generaci. Celé dílo na pár dní vyzdobí 
třídy a připomíná tak celý projektový den.

Petra Sojáková 

ŘEKNI DROGÁM NE!
Projektový den celé školy 16. 11. 2016

Dílna žáků prvního stupně. Archiv ZŠ
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UDÁLOSTI 
v čase 
adventním 
a vánočním
Středa 14. 12. – v 18:00 hod. Česko 

zpívá koledy na náměstí u obecního 
úřadu

Neděle 18. 12. - roznášení betlém-
ského světla

Sobota 24. 12. (Štědrý den) – 
v 15 hod. mše svatá pro děti, 
s koledami a tradičním uložením 
Jezulátka do jesliček

Sobota 24. 12. (Štědrý den) - ve 
22:30 hod. tradiční štědrovečerní 
mše svatá s vánočními zpěvy sboru 
BACHs

Neděle 25. 12. – v 9 hod. slavná 
vánoční mše svatá se zpěvy koled

Neděle 25. 12. – v 17 hod. před 
kostelem Živý betlém v provedení 
bílovického ochotnického souboru 
BOTA

Pondělí 26. 12. – v 9 hod. sva-
toštěpánská mše svatá se zpěvy 
vánočních koled

Neděle 1. 1. – v 9 hod. mše svatá za 
ženy a dívky ve farnosti, abychom 
začali tím nejkrásnějším, co ve far-
nosti máme

Sobota 7. 1. 2017 – od 20:00 hod. 
Společenský ples v sále Obecní 
hospody (pořádá MO KDU-ČSL)

Možnost návštěvy betléma: 24. 12. 
(14 - 16 hod.), 25. 12. (8 - 10 hod.), 
1. 1. (8 - 10 hod.)

Naléhavě hledáme ke koupi byt 
3+kk nebo 3+1 v obci Bílovice nad 
Svitavou. Platba v hotovosti. Seri-
ózní, spolehlivé jednání, právně vše 
zajistíme. RK REALANDIA, Romana 
Šenková, tel.: 603 823 843

Prodáváme chaty v Bílovicích nad 
Svitavou k celoročnímu bydlení. 
Informace na www.realandia.cz, 
tel.: 603 823 843

řádková inzerce

8

Prvního listopadu se u břehů našeho 
Bílovického ostrova vylodila banda zlých 
odpadkopirátů s cílem zaneřádit a ovlád-
nout Bílovice. Ještě, že se objevil Bílovický 
Hovnivál, který společně se statečnými 
obyvateli vytáhl do boje proti Monsieuru 
Chardonnému, Odtaveňákovi, Tatrankáči 
obalovému, Cocacolňíkovi a dalším od-
padkolotrům.

Po jejich porážce se tajným agentům 
podařilo zaznamenat jejich rozhovor:

Cocacolňík: „Pane Chardonné, porazil 
nás nějakej Hovnivál s několika 2–5 člen-
nými jednotkami, které nás postupně 
rozdrtily.“

Monsieur Chardonné: „Hmm, to je 
ale zakorkovaná situace. A jak se tomu 
Hovniválovi podařilo své jednotky získat?“

Cocacolňík: „Pane, měli takový virtuální 
generální stan, říkají tomu internetové 
stránky: http://bilovickyhovnival.wz.cz. 
Tam se 2-5 členná jednotka jen nahlásila 
do služby a vydala se do boje. Kdykoliv!“

Monsieur Chardonné: „A do igelitu! 
A jak ti likvidátoři věděli, jak proti nám 
bojovat?“

Tatrankáč obalový: „Pane, tohle všech-
no měli taky na těch internetech.“

Monsieur Chardonné: „A věděli i o na-
šich třech divizích?“

Tatrankáč: „Jo! Byli informováni i o úto-
ku lahvolotrů na civilizaci, igelitové spou-
šti v džungli i o neukázněných obalových 
horalech!“

Monsieur Chardonné: „Tatrankáči, mů-
žeš to potvrdit?“

Tatrankáč: „S rozdrobeným srdcem po-
tvrzuji. Měli k dispozici tajnou šifru o místě 
našeho prvního činu, a tu když rozluštili, 
dostali se k naší další šifře.“

Monsieur Chardonné: „Tak teď se cítím, 
jakoby mi někdo vrazil střep do korku. Co 
u vás, Igelitoune v sáčku?“

Igelitoun v sáčku: „Oni ... oni na nás 
vyhlásili 5 úkolů. Aby nás vytřídili z džun-
gle. A ještě si u toho užili spoustu zábavy.“

Monsieur Chardonné: „A co třetí divize?“

Portugal Modrý: „Portugal hlásí, že 
všichni bubláme zlostí. Jejich kamery 
zaznamenaly všech osmnáct míst našich 
lumpáren. Když pak ta místa podle fotek 
objevili a zakreslili do mapy, hned jim prý 
bylo jasné, co s námi udělat.“

Monsieur Chardonné: „Přátelé, myslím, 
že bychom to neměli nechat jen tak a dů-
myslně naplánovat další útok. Co na jaře, 
třeba...“ (spojení bylo přerušeno)

Statečným týmům v čele s Bílovickým 
Hovniválem se tentokrát podařilo zlé 
odpadkopiráty porazit, ale mají vyhráno? 
Z rozhovoru je jasné, že se Hovnivál nej-
spíš bude muset připravit na další boj. Vrátí 
se odpadkopiráti na jaře? Budou mít s se-
bou posily? Sledujte Hovniválovy stránky, 
na začátku dubna Vás budeme informovat 
o dalších novinkách.

INFOBOX
Bílovický Hovnivál byl příměstská hra 

plná šifer a zábavných úkolů pro 2–5 člen-
né týmy rodin či kamarádů. Ty se od 
1. listopadu do 4. prosince snažily porazit 
zlé odpadkopiráty, kteří napadli Bílovice 
a jejich okolí. Na třech cestách týmy čekala 
šifrovací hra po krásách okolí, hledání bílo-
vických zákoutí podle fotografií a zábavné 
úkoly s ekologickou tématikou. Akce vznik-
la za podpory Obce Bílovice n. Svitavou 
- komise pro děti a rodinu.

Klára Říhová 
Milí obyvatelé Bílovic nad Svitavou, ro-

diče, děti, babičky i dědečkové,
blíží se zima a moji kamarádi zvířátka se 

již pomalu ukládají k zimnímu spánku. Já to 
ale v plánu rozhodně nemám. Blíží se totiž 
Vánoce a musela jsem stihnout spoustu 
věcí. Hned na začátku prosince jsme spo-
lečně se Svatým Mikulášem udělali radost 
našim nejmenším sladkou mikulášskou 
nadílkou a oba jsme si to moc užili. Čeká-
ní na Vánoce jsem si krátila s dětmi i ve 
výtvarných a pohybových kroužcích. Ve 
výtvarce děti například vyráběly vánoční 
a světýlkové dekorace a naši zumbisté 

předvedli energické vánoční vystoupení ve 
Vaňkovce a na Zelňáku. To jste měli vidět!

Nuda mě nečeká ani v dalším roce. 
Abyste do roku 2017 vkročili i vy s tím 
správným nadšením, v ateliéru animace 
pro vás děti chystají krásné PéeFko. 
A co dál? V lednu chystám dobrodružné 
pololetní prázdniny pro školáky, velkolepý 
karneval a taky tvořivé rukodělné dílničky 
s mojí kamarádkou eLiškou (www.fibre-
ART.cz). Tím ovšem moje aktivita nekončí, 
5. února chystám přehlídku všeho a všech, 
kteří se mnou zažili nějakou tu legraci, tak 
ať to neprošvihnete! Jo, abych nezapomně-

la, i v novém pololetí pofrčí zavedené liščí 
kroužky, tak neseďte doma a přihlaste se, 
ráda přivítám nové kamarády. Info o mojí 
noře najdete na www.liska.luzanky.cz.

Uf, to jsem se ale rozepsala! Nu, k času 
předvánočnímu patří i trocha bilancování, 
pojďme se tedy společně kouknout, co jsem 
všechno stihla. Tábory, kroužky, den netra-
dičních her, den dětí, dílničky, klubovna..., 
ale to už určitě znáte. Co možná neznáte, 
je náš nový Ateliér – prostor v prvním 
patře nad Jednotou. Určitě se tam běžte 
kouknout, už to tam vypadá pěkně útulně. 
Taky jsem přibrala nové členy do svého 
Liščího týmu: Zuzka Kulichová, která se 
stará o klubovnu a kdejakou tu zábavu, 
třeba o Bílovického Hovnivála, s nímž 
bojuje proti zlým odpadkopirátům, Vláďa 
Pohančeník, který umí kohokoliv kdykoliv 
naučit jakoukoliv deskovou hru a taky umě-

zachránily Bílovice před 
zlými odpadkopiráty

STATEČNÉ TÝMY 
Už je tu zas adventní čas. A s ním také 

prostor pro pracovní či osobní bilanco-
vání anebo předsevzetí do nového roku. 
Jako každoročně chceme i letos alespoň 
krátce připomenout, co se nám v Žirafě 
podařilo a komu patří náš velký dík.

Z pohledu návštěvníků probíhal rok 
2016 v našem rodinném centru obdobně 
jako v předchozích letech. Zabydleli jsme 
se v nových prostorách, snažili jsme se 
i nadále nabízet pestrou škálu vyžití pro 
celou rodinu a úspěšně jsme spolupra-
covali s ostatními místními organizacemi. 
A to zejména při pořádání větších akcí. 
Rádi bychom připomenuli např. Den dětí, 
který si již nedovedeme představit bez-
spolupráce se SVČ Lužánky – pracoviště 
Liška a TJ Sokol. Oblíbená akce Pozor, 
jedu! se již poněkolikáté konala ve spolu-
práci s místním Sokolem a za podpory SK 
Radiosport. Řada z vás má jistě ještě nyní 
v živé paměti lampionový průvod, o jehož 
hladký průběh se kromě Žirafy a Lišky 
postaral také místní Sbor dobrovolných 
hasičů a velmi ochotně a aktivně nám 
při této akci vychází každoročně vstříc 
místní polesí. Ostatní větší akce, mezi 

které řadíme např. jarní a podzimní bazárek, 
by se nemohly konat bez nezištné pomoci 
desítek dobrovolníků, kteří podobným akcím 
věnují své nadšení a volný čas. Velmi si 
vážíme rovněž spolupráce s obcí i veškeré 
její finanční i morální podpory. Věříme, že 
vzájemná pořadatelská spolupráce v rámci 
obce, do níž vkládá každý z organizátorů za 
sebe to nejlepší, je kladně vnímána i širokou 
veřejností. Každá podobná akce z našeho 
pohledu vnáší do místního dění nový pozi-
tivní rozměr. A je také signálem, že se do 
života v obci může zapojit opravdu každý. 
Rády bychom proto poděkovaly obci Bílovice 
nad Svitavou i všem organizacím a spolu-
organizátorům, se kterými jsme v letošním 
roce byli v kontaktu, za vynikající spolupráci.

Poděkovat bychom chtěly také za 
sponzorské dary, a to zejména benzinové 
stanici FORS, samoobsluze LEFNER, spo-
lečnosti Rossmann a bílovickým firmám 
Lepená grafika a Nábytek s duší. Finančně 
nás letos podporovaly společnosti Allrisk, 
a. s. a Vodárenská akciová společnost, a. s.

V rámci Žirafy pak patří poděkování 
všem lektorům a našim příznivcům, kte-
ří nás podporují materiálně či finančně 

formou sponzorských darů. Díky patří 
také našim rodinám za veškeré pocho-
pení a podporu. Děkujeme zkrátka všem 
úžasným a skvělým lidem, díky nimž 
může být Žirafa taková, jaká je.

Přijměte také pozvánku na několik 
vybraných zimních akcí. V průběhu 
prosince nebude v naší nabídce chy-
bět Mikulášská nadílka (2. 12. 2016), 
dětmi velmi oblíbené Noční oči (středa 
14. 12. 2016) a zajímavá přednáška 
Oční vady u dětí (pátek 16. 12. 2016), 
která proběhne v rámci dopolední herny. 
V lednu se pak můžete těšit na Dětský 
karneval (neděle 15. 1. 2017).

Vzhledem k tomu, že se nás rodiče často 
ptají, zda bychom nemohli pořádat více 
divadelních představení pro děti (sehnat 
vstupenky na dětská přestavení v Brně je 
totiž mnohdy časově náročné i poměrně 
nákladné), rádi bychom navázali na předsta-
vení O Palečkovi, které se konalo v listopadu 
v sále Obecní hospody, a obdobná před-
stavení bychom chtěli do programu Žirafy 
zařazovat častěji – přibližně v intervalu 6 až 
8 týdnů. Snad se nám to podaří.

Na závěr zbývá již jen všem popřát 
příjemně prožité Vánoce a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí v osobním 
životě i v práci, a také radost a pohodu 
do všedních dnů.

Za radu RC Žirafa
Petra Kuhejdová Halířová 

ŽIVOT V ROCE 2016

DĚKOVNÝ DOPIS

S RADOSTÍ A FANTAZIÍ

od bílovické Lišky



BÍLOVICKÉ FARNOSTI
MINULOST I SOUČASNOST
TÉMA:

Letem světem
Neděle ráno. Neděle jako každá jiná. 

Zvony z věže bílovického kostela svolávají 
k oslavě vzkříšení Ježíše Krista. To je naše 
společná víra, to vyznáváme. Jinak jsme 
každý jiný. Malý zázrak, jak si Bůh z nás 
lidí tak rozdílných připravuje společen-
ství, které v jednotě děkuje za bohatství 
života, za všechno, co dává životu smysl. 
V kostele je pár posledních míst, kam si 
sednout. Zaplňují ho ti, kdo přichází na 
poslední chvíli, už je pár minut po deváté. 
Před bočním oltářem je hodně živo, dětí 
všeho věku nepočítaně. Rodiče se snaží, 
aby děti nerušily. Patří sem, bez nich 
bychom možná měli soustředěné ticho, 
ale uznejte sami, je to to nejdůležitější? 
Zní slova z Bible, Boží slovo, zapsané 
v dávných dobách, je neustále živé. Ne-
nechá nás v klidu, vyzývá k obrácení. Učí 
o Bohu i o nás samotných. Rozumím si 
s Bohem? S lidmi? Nepohodl jsem se 
s někým? Ublížil jsem někomu? Není snad 
vedle mě někdo, s kým bych si ruku zrovna 
podat nechtěl? Přehlédl jsem někoho, kdo 
potřebuje mou pomoc? Pomalu se sjed-
nocujeme v modlitbě a naslouchání, každý 
jiný, dohromady ale krásná a pestrá mo-
zaika církve. Asi jinak, než bychom si sami 
naplánovali. Kdo si vystačí v životě sám? 
Potřebujeme se navzájem, k povzbuzení 
i napomínání. K dokonalosti daleko, každý 
se svými chybami a zlozvyky, ale také 
se vším dobrým, co už jsme se v životě 
naučili. S tím, co nás trápí i co naplňuje 
radostí, díky i prosby. Bůh vytrvale hledá 
a zve každého, kdo chybí. Setkám se s ním 

nebo se s ním míjím? Ty jsi můj Pán, před 
Tebou se skláním. Potřebuji Tvou pomoc. 
Když jsem byl před mnoha roky poprvé 
náhodou v kostele na mši, sedl si někde 
nenápadně vzadu a sledoval ten „tělocvik“ 
– sedání, klekání, vstávání... Jediné, co si 
vybavuji jako dnes, je přání pokoje. Dvě 
nenápadné anonymní babičky mi podávaly 
ruku se slovy „pokoj tobě“ a s upřímným 
výrazem v očích, který snad v sobě měl 
něco z toho, jak se na mě s láskou dívá 
Ježíš. Kolik mi tehdy bylo? No, už je to dáv-
no, teď podávám ruku já se stejnými slovy. 
Chtěl bych, abych měl v očích to stejné. 
Hledáme cestu k sobě navzájem, učíme 
se mít rádi, ne, nejde to samo, vyžaduje 
to úsilí. Ale jiná cesta není. Přetvařovat 
se, hrát divadlo, to nejde. Aspoň ne před 
Bohem, který vidí do srdce. Zní varhany, 

zpívá sbor, zpíváme také. Hudba nás po-
zvedá k Bohu a přináší radost vidět, jak se 
i malé děti ve scholičce snaží svými hlásky 
chválit Pána. „Jděte ve jménu Páně“, říká 
kněz na konci bohoslužby. Povídáme si 
před kostelem, seznamujeme se, sdílíme 
to, co nás naplňuje, čím žijeme. Jako při 
hodně velké rodinné oslavě, takové té, když 
se sjedou všichni, úplně všichni, že mnohé 
ani neznám jménem. Víme, že patříme 
k sobě a vyznáváme stejnou víru, moc 
o sobě nevíme a hledáme k sobě cestu. 
Když jsme se do Bílovic přistěhovali, už 
i tehdy se pan farář, který sem přijížděl 
z Obřan, přišel seznámit a lidé z farnosti 
nás mile přijali mezi sebe. Od té doby 
fara i kostel se proměnily k nepoznání. 
Lépe se povídá a seznamuje v teple, při 
kávě a při čaji, k tomu něco dobrého na 
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Suché palivové dřevo, 
tel: 608 065 337

Hledám novostavbu bytu, nebo okolí 
Obřanské, Polanky. T: 739 826 409

Dům k nastěhování ihned – hledám, 
směr Ochoz – Bílovice. 
T: 607 127 906

řádková inzerceVÝZVA
Další číslo Bílovického zpravodaje 

bude mít jako hlavní téma Zvířata v Bílo-
vicích a okolí. Konkrétně se budeme vě-
novat nejenom zvířatům hospodářským, 
které už nejsou zastoupeny v Bílovicích 
tak hojně, jako před pár desítkami let, ale 
i zvířatům v okolních lesích či v bílovic-

kých domácnostech. Chováte sami nějaké 
zvíře? Vyhrál váš mazlíček nějakou cenu, 
která opravdu stojí za zmínku nebo chová 
váš soused například pštrosa nebo noso-
rožce? Všechny informace se k redakční 
radě určitě nedostanou, pomozte nám tedy 
a napište nám na redakční mail zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo dejte vědět 
osobně někomu z redakční rady.

red 

ní a Lenka Červencová, přebornice na svět 
umění a výtvarnou tvorbu.

Tak vidíte, o zábavu není nouze. Nicméně 
bez vaší náklonnosti bychom toho s Liščím 
týmem mnoho nezvládli, a proto musím za 
nás za všechny poděkovat. Moc si vážím 
vaší podpory a děkuji:

ZŠ Bílovice, že nám umožňujete pořádat 
liščí miniakce v rámci výuky (workshopy 
animace, turnaje v netradičních hrách), 
začlenit naše aktivity do programu škol-
ní družiny (turnaje v deskových hrách) 
a poskytujete zvýhodněné podmínky pro 
činnost Klubovny.

Obci Bílovice nad Svitavou, protože 
díky vašim příspěvkům můžeme zútulňovat 
liščí prostory a pořizovat bohatší škálu 
materiálů pro naše kroužky a tábory.

Dobrovolníku Sandrisovi z Litvy za 
krátké tříměsíční obohacující setkání, za 
krásné fotky a společné zážitky. Jako bys 
k nám patřil odjakživa! Thank you, Sandris!

RC Žirafa a Šárce Kučerové za vzá-
jemnou pomoc a podporu při přípravě 
a realizaci všech společných akcí.

Renatě Munteanu za zhmotněné střípky 
našich snů na Sousedských slavnostech.

Dárcům vybavení a mateiálu: Alici 
Lázničkové, Kláře Mrkosové, Haně Práši-
lové, Martinovi Vágnerovi, stránkám Daruj 
za odvoz Brno, Josefu a Jiřině Říhovým, 
Pavlíně Dostalíkové, Petře Sojákové a dal-
ším, díky nimž se naše liščí doupě stává 
praktičtější, ekologičtější a díky nimž může 
být domovem nejenom strašilek, ale i Aga-
my Vousaté a sladkovodních ryb.

Dále bych za Liščí tým ráda poděkovala 
všem, kteří to s námi táhnou. Bude mi ctí, 
když v tom budete se stejným nadšením 
pokračovat.

Dospělým a rodičům, že s námi trávíte 
svůj volný čas a půjčujete své děti do liščí 
nory. Dáváte nám najevo svou podporu 

vyjadřováním svých názorů, což nám 
umožňuje na sobě pracovat a zlepšovat 
se. Ne jako ti dva od Budulínka.

Vám, dětem patří obzvláště velký dík, 
protože čas strávený s vámi je jako jedna 
velká veselá pohádka. Bez vašich nápadů, 
energie a smíchu by liščí nora byla opravdu 
smutná.

Pracovníkům Lišky, za to, že je díky vám 
Liška energická a přátelská, zapálená pro 
novinky a věci, co mají smysl.

Jakožto Liška podšitá vyjadřuji jedno 
velké DĚKUJI všem Evám Kotasovým, co 
dělají svou práci se srdcem na dlani, Bárám 
Appelovým, co do každého kousku své čin-
nosti vkládají své přesvědčení o správnosti 
svého konání, Markétám Šenkovým za kou-
sek pocitu jako doma, odhodlaným Marké-
tám Liškám Šafaříkovým, dobrosrdečným 
a iniciativním Lenkám Prudíkovým, akčním 
Klárám Mrkosovým, spolehlivým a oběta-
vým Šárkám Kučerovým, zájem projevují-
cím Martinům a Janám Vágnerovým a také 
komunikativním Janám Sadílkovým a také 

všem energickým, nadšeným a duchem 
kreativním Klárkám Havlíčkovým, Eliškám 
Pavlíkovým, Verčám Olejárovým a Magdič-
kám Žákovým.

Těší mě také, že svými nápady a reali-
zacemi můžeme být inspirací pro různé 
kouty Lužánek. Liščí dík tedy patří i Pavlu 
Hradskému a vedení Lužánek za podporu 
při řešení jakýchkoli otázek a za možnost 
neustále se vzdělávat a hledat si svou 
vlastní liščí cestu.

Na závěr bych si dovolila jedno novoroční 
přání: Ať se Kino v Bílovicích stane sku-
tečností a ať se náš Liščí tým zase trošku 
rozroste. Ať i dál cítíte, že vaše „Liška je 
tu s Vámi a vy s ňou.“

Tož všem vám vinšuji klidné a pohodové 
Vánoce a nechť je i nový rok plný zážitků 
a zábavy!

Vaše bílovická Liška
A její tým: Klára Říhová, 

Markéta Liška Šafaříková, 
Zuzka Kulichová, … 
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zub. Při farní kavárně je, pravda, trochu 
těsno, ale dobrých lidí se vejde dost. Kdo 
by spěchal domů, když i děti se tu nenudí 
a můžou si navzájem pohrát? Zázemí pro 
ně pomalu roste – farní zahrada, klubovna, 
herna, hřiště. A málokdy zůstává nevyuži-
té. I stavební práce, brigády, kdy společně 
dotváříme prostředí pro život farnosti, 
nás učí oceňovat dovednosti, obětavost 
a nadšení mnohých farníků. Zájem o skaut 
je obrovský, bohužel naráží na nedosta-
tek vedoucích. Kdybychom měli spočítat 
všechny dobrovolnické hodiny těch, kdo 
téměř všechen svůj volný čas bez nároku 
na odměnu věnují ve farnosti dětem, asi 
by to bylo šokující číslo. Bílovický oddíl 
roste závratnou rychlostí. Nadšení starších 
strhává i dorůstající generaci. Možná to 
ještě chvíli potrvá, než zase bude oddíl 
přibírat další děti. Ale třeba se najde 
někdo za pomyslnými dveřmi farnosti, 
kdo by chtěl pomoci už teď. V modlitbách 
předkládáme své starosti a radosti Bohu, 
kterému věříme a o kterém víme, že nám 

pomáhá a má moc řešit situace zdánli-
vě neřešitelné. Nemoci, rozbité vztahy, 
strach, obavy, nejistota... Ale žádné má-
vání kouzelným proutkem, a je vyřešeno! 
Ani dávání laciných rad. Prostě nezůstat 
sám, být nablízku. Každého někdo nese 
v modlitbách a jeho starosti předkládá 
Bohu, ať už to ví nebo ne. Děkujeme za 
místo, kde můžeme žít a prosíme za ty, 
které život staví do nelehkých situací. 
V tichu při nedělní večerní adoraci, při 
pátečním společenství u někoho doma, 
při večeru chval první pátek v měsíci, při 
středečním ranním růženci, při každé mši 
v kostele i při nespočetných modlitebních 
setkáních maminek nebo otců. Ale také ve 
svých rodinách, manželé spolu ve dvou, 
všichni s dětmi dohromady, nebo každý 
sám, když se naskytne malá chvilka. Učíme 
se děkovat a prosit, zveme dobrého Boha, 
se kterým máme tu nejlepší zkušenost, 
do všeho důležitého v našich životech. 
Farnost, i tu bílovickou, tvoří lidé hledající 
cestu k sobě, navzájem se povzbuzují 

a pomájí si na cestě životem i na cestě 
k Bohu. Jako se proměňují naše zájmy 
a potřeby, naše vlastní zkušenost s Bohem 
i okolnosti života, mění se i různá malá 
společenství farnosti jako pulsující živý 
organismus. Každý z nás zažil už spoustu 
zázraků, víme, že Bůh nás slyší a pomáhá. 
Zveme ke společnému čtení Bible, otevírá 
dvířka poznání sebe samého. Víme, jak 
důležitá je láska v manželství. Manželské 
večery nám dávají příležitost zastavit se 
a v čase, který máme jen pro sebe, nás 
dva, pozorně hledat to, na co ve shonu 
běžných starostí nebyl čas a mohli jsme 
přehlédnout. Těm, kdo se chce dovědět 
trochu víc o tom, čemu věříme, nabízíme 
kurz Alfa. To všechno je navenek asi nevi-
ditelné. Viditelné jsou naše chyby, přešlapy 
a přetvářka. Krůček po krůčku, sami i spo-
lečně, nenápadně, snažíme se bojovat s tím 
špatným v sobě a být dobrými lidmi pro 
tento svět tak, jak nás to učí Bůh. S radostí, 
když se něco dobrého podaří.

Martin Tomášek 

Na začátek mne napadá jedno-
duchá otázka: Odkud pochá-

zíte a v jaké rodině-vztazích jste 
vyrůstal?

Narodil jsem se na jižní Moravě ve Zno-
jmě. Skoro celá široká rodina žije v tomto 
kraji, a tak jsem vyrůstal v rodinných 
vazbách protkaných přátelstvím se třemi 
sourozenci, 28 bratranci a sestřenicemi 
a mnoha dalšími kamarády.

Co Vás přivedlo k povolání fa-
ráře a předtím k víře v Boha? 

Šel jste studovat seminář na faráře 
rovnou ze střední školy či dokonce 
už tak vybíral střední školu, anebo 
jste nejdříve vystudoval nějaký 
specializovaný obor a až pak Vás 
„něco“ nasměrovalo?

Na cestě ke kněžství mnoho znamená 
rodina, ale i ona může předat jen to, co 
je jí vlastní – v ní jsem od dětství čerpal 
živou víru. Velkým příkladem byl pro mě 

prastrýc P. Josef Navrkal a spousta dal-
ších světu skrytých nenápadných postav, 
jako byla třeba moje křestní kmotra. To vše 
bylo devizou, kterou použil Bůh při mém 
povolání. Po gymnáziu jsem nastoupil do 
konviktu v Litoměřicích, následně jsem 
studoval v Olomouci a v Římě, vysvěcen 
na kněze jsem byl v Brně. První jáhenské 
místo jsem zastával na Petrově, odtud se 
přemístil do Žďáru nad Sázavou, pak do 
Blanska a Adamova, následně do Olešni-
ce, Rovečného a Černovic a nyní jsem byl 
poslán do Bílovic a Adamova.

Kde, resp. jaké školy jste stu-
doval?

Vše začalo povinnou základní školou 
ve Znojmě, pokračovalo studiem na 
gymnáziu a ročním přípravným pobytem 
v teologickém konviktu v Litoměřicích, 
následovalo tříleté studium teologie 
v Olomouci a tříleté dokončení teologic-
kého studia v Římě. Poté jsem vstoupil do 

pastorace a postupně si ještě prohloubil 
pedagogické vzdělání.
1992 – 1996 Gymnázium
1997 – 2000 Teologická fakulta Univerzi-

ty Palackého v Olomouci
2000 – 2003 Fakulta S. Theologiae, Pa-

pežská Lateránská univerzita v Římě
2010 Katolická univerzita v Ružomberku 

– absolvování rigorózní zkoušky a obhá-
jení rigorózní práce na téma „Předmět 
náboženství v edukačním procesu na 
základních školách“

2016 Katolická univerzita v Ružomberku 
– ukončení doktorandského studia a ob-
hájení dizertační práce na téma: „Metoda 
jako cesta k zefektivnění katecheze“

Víme o Vás, že jste nedávno do-
končil vysokoškolská studia 

– tzv. doktorandské studium. Čím 
jste se zabýval během toho studia 
a v rigorózní práci?

V rigorózní práci jsem se zabýval proble-
matikou předávání teoretických vědomostí, 
praktických dovedností a vytváření pozitiv-
ních postojů v předmětu náboženství na 
základních školách.

V dizertační práci jsem řešil efektivitu 
katecheze a způsob jejího měření.

Už máte všechny náležitosti 
studia, včetně obhajoby ri-

gorózní práce úspěšně za sebou?
Závěr studia, zkoušky a obhajoba di-

zertační práce se termínově překrývaly 
se stěhováním do Bílovic, a tak jsem toho 
měl opravdu moc. Nyní už mám studium 
zdárně za sebou. Děkuji farníkům za trpě-
livost a pochopení při mém nástupu, neboť 
jsem musel řešit spoustu věcí najednou, 
a tak byl můj začátek ve farnosti náročný.

Proč se faráři po určité době 
střídají – musí střídat farnost?

Střídání farářů je jakýmsi územ pokon-
cilní církve. V osobní rovině je to vždy 
těžké a vůči lidem, kteří si už na svého 
duchovního správce zvykli, je to někdy 
velmi složité.

Jak dlouho jste vedl farnost 
v Olešnici v okrese Blansko?

Olešnice byla mojí první samostatnou 
farností a prožil jsem v ní plných devět let.

Jaké bylo Vaše působení v Oleš-
nici, co se Vám tam povedlo 

a jak se Vám odcházelo?
Povedla se spousta věcí. Možná až 

příliš mnoho, a proto i odcházení bylo 
velmi těžké. Farnosti, které jsem spravoval, 
měly velký potenciál, a tak jsme vlastně šli 
z akce do akce, jak po stránce pastorační, 
tak i po stránce stavební. Vedle klasických 
úkolů a věcí týkajících se farní správy se 
farnost stmelila při budování komunitní-
ho farního centra Rafael, které následně 
sloužilo pro většinu našich setkávání, oslav 
i školení. Prožili jsme žehnání korunky 
pro sochu Panny Marie, korunce požeh-
nal papež František v Římě, korunování 
v Olešnici provedl kardinál Dominik Duka 
a další a další věci, které jsme doprovázeli 
duchovní přípravovou, modlitbami a sna-
hou o dobré dílo.

Jaký byl a je vztah lidí k Bohu 
a k praktikování víry v Olešni-

ci? Jak si myslíte, že se ten vztah 
změnil během Vašeho působení 
tam?

Snažil jsem se ukazovat a vychovávat 
k osobnímu vztahu k Bohu. Víra, která by 
byla opřena pouze o tradice a zvyklosti by 
se pro současné generace nemusela stát 

vždy nosnou. Proto jsem kladl tolik důrazu 
na osobní vztah a zároveň i na prožívání 
víry ve společenství. Ve farnosti jsme měli 
společenství od těch nejmenších předškol-
ních dětí – sedmikrásek, přes setkávání 
dětí, ministrantů, mládeže, rodin i seniorů.

Jak moc se vztah jednotlivých lidí 
změnil? Možná právě i skrze rozšíření 
jednotlivých aktivit o duchovní rozměr 
jsme měli pocit, sounáležitosti života i víry. 
Vše se krásně projevovalo v aktivitách, 
které farnost ve městě a pro spoluobčany 
konala. Od organizace plesů, táborů, výletů, 
exkurzí, jarmarků a dalších…

Vím, že s Vaším nástupem do-
chází k volbě nové tzv. farní 

rady (oficiálně (farní) pastorační 
rada). Můžete prosím pro laiky 
stručně popsat její úkoly a poslání 
ve farnosti?

Jednoduše řečeno je úkolem členů 
farní pastorační rady pomáhat knězi 

v pastorační práci tím, že se snaží vytvářet 
hezké vztahy mezi věřícími, pomáhají pod 
vedením kněze s pastoračními aktivitami 
ve farnosti a zvláště na sebe berou sta-
rost o provádění oprav a údržbu objektů 
farnosti tak, aby se kněz co nejvíce mohl 
věnovat duchovní práci.

Vidím ve zdejší farnosti velký potenciál 
a rád bych své vize uskutečňoval za pod-
pory farnosti. Můj dekret od biskupa je na 
pět let. Proto bych rád, abychom rozjeli 
něco, co bude farností kvitováno a případ-
ně jednou i dokončeno.

Volba farní rady probíhá právě 
v těchto dnech, její první krok 

je nominace až pěti osob. Jak ta-
ková nominace a následná volba 
probíhá?

Osobně ještě tolik neznám nadání zdej-
ších lidí, proto je volba rozhodnutím a věcí 
celého farního společenství. Podle počtu 
získaných hlasů ve druhém kole bude vy-

NÁŠ NOVÝ FARÁŘ
Rozhovor s P. Pavlem Lazárkem
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bráno deset zvolených kandidátů, kteří by 
tvořili reprezentanty farnosti, se kterými 
budu primárně projednávat jednotlivé 
pastorační a ekonomické záležitosti.

Jak Vás přijala Bílovická farnost 
a vedení obce?

Přijetí bylo velmi pěkné jak od farnosti, 
tak i od zastupitelů obce.

Stihl jste se už projít po Bílovi-
cích nebo aspoň zajít na oběd 

do některé z našich restaurací?
Něco jsem už stihl a další části budu 

postupně procházet. Některé zdejší re-
staurace jsem již také vyzkoušel a kvituji 
jejich úroveň.

Byl jste v Bílovicích už někdy 
dříve, ať už „pracovně“ či vol-

nočasově?
Bílovicemi jsem mnohokrát projížděl, 

zejména na kole.

Jak se Vám Bílovice líbí a co ří-
káte na nový střed obce, když 

nejste zaujatý znalostí dřívějšího 
stavu?

Dřívější podobu si tolik nevybavuji. Střed 
obce se mi líbí a celková architektonická 
úprava mi připadá v kombinaci navržených 
stavebních materiálů jako velmi zdařilá.

Jak to vypadá s Vašimi dalšími 
aktivitami a povinnostmi, které 

máte mimo naši farnost, potažmo 
Bílovice? Ptám se kvůli Vaším 
zatím poměrně častým absencím 
a navazujícím zástupům na neděl-
ních mších?

Absence neboli zástupy byly dány jednak 
studiem a pak dalšími nasmlouvanými 
aktivitami z doby, kdy jsem o svém stě-
hování ještě nevěděl. Jednalo se vesměs 
o prohození s kněžími, kvůli různým bese-
dám, křtinám, pohřbu sedmileté holčičky, 
udělování čestného občanství a podobně. 
Nebyl to tedy čas dovolené, ale dokončení 
již začatého či slíbeného.

Co tady chystáte vybudovat, ať 
už na duchovní nebo fyzické 

úrovni? Vím, že pokračujete se 
započatými pracemi na vytvoření 
uzavřené a zastřešené části farní-

ho dvora. Také jste pořídil bílou 
techniku v podobě myčky nádobí 
do farní kuchyně. Jaké jsou tedy 
Vaše další plány?

Plánů a vizí mám spoustu, nyní se 
dokončuje po mém předchůdci budování 
zastřešeného propojení dvora. Už jsme 
se domlouvali s otcem Jaroslavem Fil-
kou, který by novou část přijel požehnat. 
Myčku jsem pořídil jako svůj dar farnosti, 
protože zdejší fluktuace farníků a aktivit 
ji plně využije. Další plány bych přeci jen 
rád nejprve probral s farní radou, která by 
měla koordinovat a zdravě usměrňovat 
jednotlivé představy.

Našel jsem článek v Blanen-
ském Deníku o Vaší zálibě 

v létání na motorovém rogalu. 
Berete to spíše jako uvolnění od 
každodenních povinností a sta-
rostí, či jako způsob přibližování 
k Bohu a jeho náhledu na lidi?

Obojí jsem při létání prožíval, seshora to-
tiž vypadá všechno úplně jinak. Člověk na-
hoře vnímá svět v jeho celistvosti a kráse.

Kde rád létáte a co nejčastěji 
nebo nejraději pozorujete 

shora?
Létal jsem po různých částech republiky 

a rád pozoruji nová místa. Nejraději jsem 
vyhledával kouzlo ranních mlhovin, kdy tře-
ba z údolí zaplněného mlhovinou vyčnívala 
pouze sluncem ozářená věž kostela.

Jak dlouho už létáte?
S létáním jsem začal už za „kaplan-

ských“ let v Blansku.

V článku jsem si také přečetl 
o Vašem fotografování. Foto-

grafie je Vaším koníčkem od mládí, 
či přišla až ve spojení s létáním 
a možností fotit naši zem shora?

Fotil jsem již od mládí. Fotky jsme spolu 
s bratrem vyvolávali pod vedením táty 
v provizorní fotokomoře. Nyní již fotím 
především při létání. 

Dokázal jste někdy ze své pozice 
lidem pomoci v nouzi nebo 

tíživé životní situaci – a jak?(např. 
úmrtí v rodině (pohřeb), nevyléči-
telná nemoc, apod.)

Snažil jsem se nalézt cestu pomoci, ať 
už to bylo při doprovázení dlouhodobě 
nemocných, zvláště pak dětí. Pomoc v růz-
ných těžkých situacích, tragédiích. Podpora 
ovdovělých s malými dětmi. Pomoc jsem 
chápal vždy ze své strany jako samozřej-
most. Těším mě, že se v takových chvílích 
zvedla velká vlna solidarity v celé farnosti. 
Možná to bylo dáno i tím, že samotná 
Olešnice si jednu z katastrof a následnou 
vlnu solidarity zažila při jedné z prvních 
velkých povodní.

Jaké to je, udržet zpovědní ta-
jemství?

Svatý Jan Pavel II píše: „Přál bych si, aby 
v této svátostné službě přicházelo ke slovu 
především srdce roznícené láskou, srdce 
kněze, který se snaží následovat Ježíše 
tichého a pokorného srdcem.“ Podaří-li 
se to knězi, není pak těžké udržet zpovědní 
tajemství.

Nechybí Vám občas rodina 
a fyzický vztah vedle toho 

duševního a duchovního?
Pocházím, jak jsem se zmínil v úvodu, 

z velké rodiny, ale Vy máte asi na mysli 
vlastní rodinu. Při svěcení na kněze jsem 
se vlastní rodiny vzdal, abych mohl za ro-
dinu přijmout ty, ke kterým jsem poslán...

Evangeličtí faráři to mají v tom-
to ohledu jednodušší, vlast-

ně i jáhnové v římsko-katolické 
církvi.

V něčem to je jednodušší a v něčem 
složitější. Každé má své přednosti i své 
nevýhody. Pro kněze by se měla stát ro-
dinou jeho farnost.

Dokážete oddělovat svůj profes-
ní život od osobního? Nebo se 

to prolíná?
Striktní oddělení asi ani být nemůže, 

a tak se obojí prolíná.

Máte nějaký osobní vzor?
Mám spoustu vzorů, ač už v kněž-

ském životě nebo i rodinném. Byly mi pří-
kladem zvlášť někteří kněží naší diecéze 
a stejně tak i některé rodiny. 

Otázky položil Martin Šerák 

Je křesťanství nudné, nepravdivé nebo 
zbytečné? Tak se ptáme na závěrečném 
večeru kurzu Alfa. Touto otázkou uzavírá-
me celý cyklus jedenácti přednášek, které 
se pokouší nabídnout odpovědi na otázky, 
které si lidé dnešní doby kladou. Každý 
z večerů kurzu, který by mohl nést podti-
tul „Úvod do křesťanství“ nebo „O čem to 
křesťanství vlastně je?“, je nazván právě 
jednou z nich.

V Bílovicích už proběhl kurz Alfa čty-
řikrát. Postupně se dostal do povědomí 
lidí a plakátky a pozvánky už málokoho 
překvapí. Vždyť ho v Bílovicích absolvo-
vala už osmdesátka lidí ve věku od 20 do 
75 let. A zájem stále trvá.„Na Alfu stále 
vzpomínám. Myslím, že je přínosem pro 
každého, kdo se chce něco dozvědět o ji-
ných i o sobě,“ říká s odstupem času jeden 
z hostů kurzu, který proběhl na začátku 
roku 2016.

Snažíme se každý večer připravit tak, 
abychom se tam všichni cítili dobře. Zveme 
nejenom k přednáškám, ale také na dobrou 
večeři, která přednášce předchází. 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. Hosté oceňují 
příjemné prostředí a to, že každý názor 
i každá otázka jsou brané vážně a nikdo 
nikoho nenutí odpovídat. Pokud se vám 
večer líbí, přijdete příště zas.

„Udělala jsem si v otázce křesťanství 
a víry, dá se říct, více jasno, zbavila jsem 
se některých předsudků a dala jsem víře 
více prostoru v mém životě,“ říká Katka. 
„Jsem velice vděčná Alfě i lidem kolem ní, 
co mi krásného přinesla“, přidává Hanka.

Věříme, že jsme celý život na cestě 
a správné odpovědi hledáme stále. Alfa 

Zpočátku, v období kooperátorské 
expositury obřanské fary (dnes bychom 
řekli období detašovaného pracoviště), 
to byli kněží P. Josef Fišer a P. Alois 
Povolný.

Od 1. 2. 1932, kdy byly Bílovice pový-
šeny na trvalou exposituru podřízenou 
brněnskému biskupství, otcové František 
Pospíchal, Vojtěch Hebelka, Pavel Princ, 
Jaroslav Filka, a od roku 2016 Pavel 
Lazárek.

Mimo těchto kněží bylo možné vidět 
v Bílovické farnosti i jiné. Například na 
důchod zde bydlel P. Jan Zouhar (1934–
1954), P. Ondřej Rytíř (1974–1991), 
P. Josef Stria (1950), P. Václav Čada 
(1968–1972) a další.

Jan Horáček 

v tomto případě znamená právě začátek 
této cesty. Nedáváme odpovědi. Nena-
bízíme hotová řešení. Nepřesvědčujeme. 
I křesťané jsou lidé hledající. Díky tomu, co 
si myslí a vidí ostatní kolem nás, se mů-
žeme lépe přiblížit poznání světa i smyslu 
života. Další kurz Alfa začíná v polovině 
ledna 2017. Můžete se přihlásit nebo po-
zvat někoho ze svých přátel už teď. 

Martin na otázku, proč se na Alfu při-
hlásil, říká: „Oslovil mě kamarád, nicméně 
jsem vždy uznával křesťanské hodnoty, 
protože i moji rodiče a moje žena je uzna-
vají, takže mě to celkem zajímalo. Alfa mi 
pomohla překročit řeku váhání.“

Přes 18 milionů lidí ve 167 zemích světa, 
kteří kurzy Alfa absolvovali v restauracích, 
církvích, obývacích pokojích nebo vězeních, 
se shodují v tom, že jde o zkušenost, která 
stojí za to. Ten náš se koná na bílovické 
faře na Tyršově ulici. Přijďte si na první 
večer vyzkoušet, jak chutná Alfa a jak 
dobrodružné a zajímavé může být hledání 
odpovědí na otázky o smyslu života. Dejte 
nám, prosím, z praktických důvodů vědět, 
že přijdete, na telefon 604 644 220 nebo 
e-mail alfa.bilovice@email.cz. Více o kur-
zech Alfa v Bílovicích se dozvíte na webu 
http://www.farnost-bilovice.cz/kurzy-al-
fa/. Zveme vás na večeři.

Martin Tomášek 

působilo v Bílovicích 
od postavení kostela?KOLIK KNĚŽÍ

P. Josef Fišer 
(1913–1919) 

František Pospíchal 
(1932–1945) 

Pavel Princ 
(1984–2003)

P. Alois Povolný 
(1920–1932)

Vojtěch Hebelka 
(1945–1984) 

Jaroslav Filka 
(2003–2016) 

Pavel Lazárek
(od roku 2016)
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BĚŽNÝ DEN
Co takový 
farář vlastně 
dělá…

Těžko vyjádřit, který den je u faráře 
všední. Začnu tedy popisovat jeden ze 
všedních pátečních dnů před začátkem 
adventu. Ráno před příjezdem stavební 
firmy, dokončující jednu z částí nově 
zastřešeného přístavku ve dvoře fary, 

Není den jako den, a tak se aktivity stří-
dají s proměnou podle adventu i jiných 
liturgických období. Aktivity v Bílovicích 
i Adamově, přípravy projektových doku-
mentací pro chystané dotace, splnění 
všech podmínek památkářů, ke konci 
roku různá vyúčtování…

Z poloviny pracovní náplně jsou to tedy 
technické a kancelářské věci, z té druhé 
pak besedy, přednášky na konferencích 
a různé přípravy ke svátostem. Víkendy 
pak bývají zpravidla ještě plnější.

Pavel Lazárek 

O Bílovickém kostele toho bylo napsáno 
už hodně, a nemám proto v plánu psát 
něco nového a objevného. Snad jen malé 
připomenutí, jak si ho bílovičtí sami po-
stavili. Než k tomu došlo, největší sakrální 
stavbou v Bílovicích byla kaple sv. Jana 
Nepomuckého „Za vodou“ z roku 1849. 
Ta už ale rozrůstajícím se Bílovicím „ne-
stačila“ a místní farníci (jestli se jim tak 
bez fary vůbec dá říci) chtěli samozřejmě 
plnohodnotný kostel se hřbitovem a farou.

První kroky k jeho stavbě byly udělány 
7. srpna roku 1895, kdy řídící učitel Josef 
Tepera, František Sklenář, Antonín Rüdiger, 
Karel Olejníček a František Olejníček po-
dali ke schválení stanovy Kostelní jednoty 
v Bílovicích, jejímž účelem bylo „starati se 
o zřízení chrámu Páně v Bílovicích“. Úkol 
měli nemalý. Shromáždit finance, zajistit 
pozemky, plány, v neposlední řadě zřídit 
hřbitov. Ano, i ten patří ke kostelu a pochází 
ze stejného období. Starší než stoleté ná-
hrobky byste na něm tudíž hledali jen těžko…

Roku 1898 byly zhotoveny první plány 
kostela dle vzoru kostela v Podolí. Schvál-
ně, až někdy pojedete na východní okraj 
Brna, je mu trochu podobný?

Hřbitov se jednotě podařilo vybudovat 
a předat k užívání roku 1901.

Dlouho pak ale trvalo, než se podařilo 
sehnat veškeré finance na stavbu kostela. 
Sen se ale nakonec přeci jen stal sku-
tečností a základní kámen byl slavnostně 
vysvěcen na svátek sv. Cyrila a Metoděje, 
roku 1908. Do listopadu téhož roku kostel 
už stál, třebaže ne úplně dohotovený. 
Doslova přičiněním celé obce, ať už fi-
nančními dary, nebo dary ve formě movité 
(roucha, svícny, lavice, křtitelnice atp.) byl 
kostel nakonec po všech peripetiích posta-

se stačím tak akorát pomodlit a nasnídat. 
S firmou domlouvám přesné ukotvení 
prosklené stěny. Mezitím přišla paní do-
provázená rodinou objednat na příští týden 
pohřeb svého manžela. Následně konzultuji 
s firmou další nejasnosti ohledně montáže 
a jdu otevřít kostel pro dnešní dopolední 
pohřební mši svatou. Po posledním roz-
loučení mě čekají dvě návštěvy, odpoledne 
ještě zajedu do Adamova, kde mám poví-
dání u vánočního stromu. Rychle zpět do 
Bílovic na dětskou mši svatou, po ní ještě 
bude následovat setkání mládeže. Pak už 
jen pomodlit a spát.

ven a slavnostně vysvěcen 20. července 
1913. V témže roce byla ještě u kostela 
vykopána studna a od 1. ledna dostala 
Bílovická expozitura vlastní matriky.

Další kroky bílovické „farnosti“ byly jasné. 
Postavit faru a vyzískat „vlastního pana 
faráře“. Co se fary týká, její výstavba byla 
odložena světovou válkou, a proto byla fara 
dokončena až roku 1930 a to jako „dům pro 
exposity“. Dlouholeté snažení o „odloučení 
od Obřan“ bylo završeno o dva roky poz-
ději 1. 2. 1932, kdy byl expositou jmenován 
P. František Pospíchal. Jmenovacím dekre-
tem biskupským byla expositura v Bílovicích 
nad Svitavou prohlášena expositurou trva-
lou a exposita dostal titul vikáře exposity.

Jak se můžeme dočíst v kronikách, roku 
1938, tedy pouhých šest let po dosažení 
všech vytyčených cílů, které si Jednota roku 
1895 předsevzala, se dožil jediný zakládající 
člen, a to její první předseda, majitel mlýna 
p. Jan Julinek. Tohoto úspěchu si ale neuží-
val dlouho. Někteří z vás si možná pamatují 
ze zpravodaje 2/2015, že patřil mezi civilní 
oběti osvobození Bílovic roku 1945, kdy byl 
nalezen utonulý v řece Svitavě. 

Jan Horáček 

s kostelem sv. Cyrila a Metoděje 
od první myšlenky až po 
slavnostní otevření

JAK TO BYLO

Taky můžete vždycky vyletět z kůže, 
když si v novinách přečtete, že nová státní 
budova měla stát 200 milionů a její cena 
se nakonec vyšplhala na 300? Nebo že 
stavbaři slíbili novou dálnici otevřít do 
ledna, už je červenec a stále nic? A mají 
na to i smlouvu! To si pak zoufám, kam 
ten svět spěje a jak je ta doba zlá! O to 
větší bylo mé překvapení, když jsem se 
v publikaci o bílovickém kostele sv. Cyrila 
a Metoděje z roku 1938 od Františka Po-
spíchala dočetl, jak se to dělalo před sto 
lety. A musím vás uklidnit. Vůbec nic se 
za tu dobu nezměnilo…

Počátek celé stavební anabáze lze spa-
třit roku 1895, kdy založením kostelní jed-
noty byly učiněny první kroky k postavení 
chrámu Páně v Bílovicích nad Svitavou. 
Nezměrné bylo úsilí Kostelní jednoty, kte-
rá celých třináct let shromažďovala pro-
středky pro stavbu hřbitova a následně 
i kostela, aby jak sami říkali, „zbudovali na 
sebe trvalou památku v srdcích vděčného 
potomstva…“ Konečně byl roku 1908 po-
svěcen základní kámen a stavba svěřena 
staviteli Františku Přikrylovi z Brna za 
sjednanou cenu 40 937 korun, 42 haléřů. 
Myslím, že teď je na místě nechat čtenáři 
chvíli času, aby si rozmyslel, jak to asi se 
stavbou mohlo dopadnout…

Inu, v červnu poslal stavitel předsedovi 
Kostelní jednoty klíče od kostela, ačkoli 
kostel nebyl ještě hotov ani odevzdán, 
a předložil účty za řádné práce 38 972 
korun a za mimořádné práce 17 356 ko-
run. Nutno dodat, že na celou částku do-
stala Kostelní jednota slevu celých 12 %. 
Celkem to tedy místo 40 000 sjednaných 
dělalo 51 000 korun.

Řeknete si, že to by ještě nebylo tak 
nejhorší, nicméně v průběhu několika 
málo měsíců, ve kterých se Kostelní 
jednota snažila nějak vyřešit tuto situaci, 

To za nás 
nebývalo!
stavbaři 
a úřady za  
c. k. Rakouska

Bílovické

Mezi sakrální stavby, tedy stavby nábo-
ženského charakteru, na území bílovické 
farnosti nepatří jen kostel sv. Cyrila a Me-
toděje, nebo kaple sv. Jana Nepomuckého, 
ale taky jistý počet křížů, různě v obci 
a jejím okolí umístěných.

Zcela úmyslně neuvádím jejich počet, 
abych probudil zájem o tuto problematiku, 
neboť jejich prostým součtem na součas-
ných mapách nedojdete ke konečnému 
číslu. Na mapách jsou totiž zakresleny 
některé, co už dávno neexistují, jiný na ma-
pách nenajdete, i když kolem něho denně 
chodíte. Taky nestačí prostý výčet těch, 
které pod správu zdejší farnosti patří, ale 
pro pochopení jejich úlohy ve zdejší krajině 
je nutný širší pohled na jejich význam např. 
v souvislosti se starými komunikacemi. 
Kříže totiž vedle svého sakrálního poslání 
měly také svoji roli důležitých orientačních 
bodů v krajině. V našem případě jde mimo 
běžný provoz také o starou poutní cestu 
Zábrdovice – Křtiny.

Tedy problematika je poněkud obsáhlejší, 
než by se na první pohled mohlo zdát. Jistě 
stojí za to, abychom se tomuto tématu 
věnovali na některé z příštích besed přátel 
regionální vlastivědy. Zde na úzkém pro-
storu Zpravodaje bych rád zmínil alespoň 
jeden z těch křížů, a to ten v Trávnikách. 
O zachování jeho spirituality mají dnes 
někteří farníci obavy v souvislosti se za-

mýšlenou stavbou workoutového hřiště 
v jeho sousedství.

Tento kříž, který má na kamenném so-
klu vytesáno věnování mlynářky Vileminy 
Julinkové, nestojí na tomto místě pod 
garážemi od r. 1879, jak se může podle 
nápisu někomu zdát. Sem byl přesunut 
až v r. 1938. Fotografie pořízené asi 
r. 1927 ukazují jeho původní stanoviště 
- křižovatku Trávniků s ul. Dobrovského, 
kde stál mezi několika stromy. Proč došlo 
k přesunu křížku o těch cca 100 m, zatím 
nevíme. Můžeme se jen domnívat, že se tak 
stalo v souvislosti s přestavbou rozvodu 
elektřiny v těchto místech. Dnes tam stojí 
dvojitý betonový sloup, podle starých fotek 
byly tehdy sloupy na protější straně cesty.

Mlynářka Julinková svým křížem na 
původním místě zřejmě nechala nahradit 
starší kříž, zřejmě jen dřevěný. Již na 
nejstarších mapách z 1. poloviny 19. století 
je zde vyznačen jakýsi ohraničený volný 
prostor s křížem, což by mělo být místo, 
na kterém se pohřbívalo. Snad proto bylo 
toto místo zvoleno jako provizorní pohře-
biště pro zemřelé při epidemii cholery 
po prusko-rakouské válce v r. 1866. Kříž 
v té době stál vlastně nad obcí, na jejím 
samém okraji. Odtud, směrem západním, 
vedl hluboký úvoz cesty na Brno a kolem 
ní jen pole, domy žádné.

Zbývá snad už jen drobnost – výraz 
„umělecký mlýn“, uváděný v textu na 
soklu kříže, v tehdejší dobové terminologii 
znamenal „automatický“, tedy mlýn, který 
byl vybavený moderní technologií, která 
umožňovala mlecí pochody bez ruční 
manipulace.

Zdeněk Mrkos 
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zjistili znalci, že stavba není dokončená 
a stavební úřad okresního hejtmanství 
konstatoval, že je také špatná, takže na-
příklad věž je na spadnutí, střecha špatně 
pokrytá, ve schodišti na věž schází omítka 
aj. Některé práce nebyly provedeny vůbec, 
ačkoli jsou v plánech i v rozpočtu… Už je 
vám jen z toho příběhu ouzko?

Spor se dostal k soudu, u kterého soud-
ní znalci naznali, že uvedené nedostatky 
jsou poměrně malicherné a nejsou tako-
vého rázu, že by se pro ně mohla stavba 
prohlásit za nedokončenou!!! Zemský 
soud v Brně v červnu 1910 odsoudil 
Kostelní jednotu k zaplacení 13 000 ze 
žalovaných (dlužných) 21 000. Takže 
si to shrňme. Na začátku byla Jednota 
s 30 000 korunami (celá částka byla 
v plánu teprve „dospořit“). Po ani ne 
roce měli „ruinu“ s „věží na spadnutí“ 
a dluh 21 000 korun! Pokud byste přeci 
jenom pochybovali o stavu věci, tak ač-
koli Zemský soud prohlásil nedostatky za 
„malicherné a stavbu hodnou předání“, tak 
v září 1910 stavební rada Rudolf Dvořák 
prohlásil, že „stavba je v každém ohledu 
vadná a z veřejného hlediska ji nelze 
používat“, načež okresní hejtmanství 
zakázalo používání kostela a přikázalo 
obci kostel zavřít, dokola ohradit a přístup 
k němu zakázat. To ale neznamenalo zru-
šení rozsudku o tom, že nedostatky jsou 
malicherné a je třeba doplatit vícepráce. 
Stavitel tedy zažádal na kostel o exekuci 
a ta byla následně uvalena i na soukromý 
majetek členů výboru. Spor se přenesl až 
k nejvyššímu soudu, který však v květnu 
1912 rozsudky prvních instancí potvrdil.

Jste napjatí, jak spor skončil? Vyjme-
nované patálie rozhodně nebyly poslední 
a Kostelní jednota si ještě mnohé musela 
zakusit. Nakonec se pro jednotu podařilo 
vymoci státní subvenci (dnes bychom 
asi řekli dotaci) 25 000, pakliže bude 
dosaženo porovnání ve sporu. K tomu 
došlo v prosinci 1912. Staviteli bylo z této 
subvence vyplaceno 15 000 k úplnému 
vyrovnání všech pohledávek i s úroky 
a výlohami sporu a jednota se vzdala 
jakýchkoli nároků proti staviteli za nedo-
konale provedené práce. Za zbývajících 
10 000 byly provedeny nutné opravy.

A pak že se dnes každý snaží jenom 
druhé ošidit…

Jan Horáček 

Jan Rybář se narodil 16. července 1931 
v Brně v dělnické rodině jako jedináček. 
Tatínek byl soustružníkem kovu, maminka 
pracovala na poště. Mládí prožil v Bílovicích 
nad Svitavou. Krátce po skončení 2. světové 
války, 1. září 1945, ve svých čtrnácti letech 
nastoupil na jezuitské gymnázium na Vele-
hradě. Po jeho absolvování vstoupil v roce 
1949 do noviciátu jezuitského řádu.

…V Bílovicích žila tehdy sestra bratří 
Čapků Helena, k níž její bratři jezdívali 
na prázdniny. Také oni přišli při styku 
s Těsnohlídkem a SKN o oslabení své 
křesťanské výchovy jejich matky. Nevěru 
Těsnohlídkovu charakterizuje jeho osud - 
při svatební cestě s první ženou tato spá-
chala sebevraždu - druhá žena od něho 
brzy odešla - spolu s třetí ženou se pak 
oba zastřelili. Bílovice byly tehdy oblíbené 
výletní místo Brňanů. Tak sem jezdil Leoš 
Janáček do myslivny v Palackého údolí. 
Zde psal svoji operu Lišku Bystroušku.

V bílovické farnosti jsem dostal natolik 
pevné základy, že jsem ve čtrnácti letech 
odešel do kláštera, ač jsem byl jediné 
dítě svých rodičů. Jistě k tomu přispěla 
osobnost tehdejšího pana faráře. Byl to 
P. František Pospíchal. Sečtělý vzdělaný 
člověk, hovořící německy a italsky, nedo-
studovaný právník. Vídávali jsme ho denně 
večer odcházet do kostela, kde dlouho 
pobýval. Bydleli jsme totiž v ulici nedaleko 
fary. Proto jsem tam byl jako doma. Pan 
farář měl svého koníčka: slušně zařízenou 
truhlářskou dílnu. V celé ulici jsme měli 

dřevěné rohožky před dveřmi, my děti 
zase vozíčky nebo doma různé poličky. 
Nevelká zahrádka před farou nedala niko-
mu přejít bez zastavení. V době války za 
nacistické okupace byl pan farář členem 
ilegálního Místního národního výboru, 
což jsme se dověděli pochopitelně až po 
osvobození. 

Ve 30. letech si postavil domek v Bí-
lovicích emeritní farář P. Jan Zouhar, 
původem ze Senetářova. Z té rodiny vze-
šlo více kněží, viz hřbitov v Jedovnicích. 
On vycházel z domu pouze do kostela 
nebo k holiči, zbožnému panu Františkovi 
Hýskovi na začátku ulice Husovy. Byl to 
prostý člověk co na srdci to na jazyku. Měl 
hospodyni Annu, svoji neteř, podivínku. 
Za války a za komunistů, bylo slyšet z jeho 
zpovědnice, že nadávat na režim není 
hřích, ale povinnost…

EDIČNÍ POZNÁMKA
Moravskoslezská křesťanská akademie 

– regionální pobočka v Bílovicích nad 
Svitavou oslovila počátkem roku 2016 
P. Rybáře s prosbou o přednášku, při které 
by zavzpomínal na své dětství v Bílovicích. 
Protože P. Rybář musel tuto prosbu ze 
zdravotních důvodů odmítnout, domluvili 
jsme se „alespoň“ na tom, že sepíše své 
vzpomínky na Bílovice a zejména na místní 
farnost a farníky. P. Rybář napsal v období 
od 18. 3. do 30. 7. 2016 celkem 9 emailů, 
v nichž na pokračování sepsal své vzpo-
mínky. Tyto byly následně zredigovány 
a autorizovány.

Jan Lata 

Ku příležitosti vydání čísla Bílovického zpravodaje, dostal se k redakční radě celkem obsáhlý 
článek vzpomínek otce Jana Rybáře na bílovickou farnost. Článek byl natolik obsáhlý, že jako 
celek ve zpravodaji umístit nešel. Redakce se proto rozhodla o vybrání krátkého úryvku jako 
„lákadla“ na kompletní paměti, které by měly v průběhu ledna být uveřejněny na webových 
stránkách bílovické farnosti. A věřte, že je to opravdu velmi zajímavé čtení!

VZPOMÍNKY 
Z DĚTSTVÍ
na Bílovice nad Svitavou 
a místní farnost P. JAN RYBÁŘ

Naše obec má od září zvláštní novinky 
ve svém blízkém okolí. V minulosti, tím je 
myšleno období od postavení železnice do 
druhé světové války, byla naše obec i s při-
lehlým lesy, loukami, skálami, potoky a ře-
kou nazývána Moravským Švýcarskem. 
Byla tehdy výletištěm hlavně pro brněnské 
občany, kteří se zde rekreovali a někteří 
zde přebývali v tzv. letních bytech, bohatší 
potom v letních domech či vilách.

Ti, kteří obec znají a pohybují se v lesích 
tohoto regionu, jistě potvrdí, že i v součas-
né době se jedná o mimořádně krásnou 
lokalitu, naštěstí ještě příliš nezasaženou 
civilizací. Snad toto teritorium nedopadne 
podle stále častěji se objevujícího hesla – 
pokrok se nedá zastavit, bude hůř!

V komisi pro regionální rozvoj v roce 
2015 vznikla myšlenka vybudovat na 
přístupových cestách k obci turistická 
odpočívadla a informační tabule, které 
budou využívány k odpočinku a poznávání 
širokou veřejností. Tento záměr byl zahrnut 

do plánu práce na rok 2016 a z rozpočtu 
obce bylo vyčleněno 100 000 Kč na tuto 
akci. Naše komise vybrala v součinnosti 
s ŠLP Křtiny vhodná místa pro jejich umís-
tění a obrátila se k výrobcům. Po výběru 
vhodného dodavatele, který poznal naše 
představy a dokázal jim vyhovět, se kon-
cem září tuto akci podařilo dovést k úplné 
realizaci. Čtyři odpočívadla jsou umístěna: 
na Červené cestě u rybníčku, na křižovat-
ce u Liškova kříže, na Vyhlídce a U luže. 
Jak vidíte z přiložených fotografii, dílo se 
povedlo, o čemž svědčí i mnohá pochvala 
na naši adresu.

Přejeme Vám, občanům obce Bílovice, 
příjemný odpočinek při návštěvě těchto 
míst a využití přístřešků, které však nejsou 
vybaveny nádobami na odpadky. Zásadní 
pravidlo musíme všichni ctít: Co do lesa 
přineseme a nezkonzumujeme, to si včet-
ně obalů zase z lesa hezky odneseme. 
Na informační tabule plánujeme na jaře 
příštího roku umístit materiály, které budou 

PODĚKOVÁNÍ 
za sbírku 
oblečení pro 
novorozence

V minulém čísle Zpravodaje byla 
uveřejněna výzva ke sbírce oblečení 
pro novorozence, která proběhla v prů-
běhu září a října. Chceme touto cestou 
poděkovat všem, kteří podpořili naše 
úsilí hezky obléct miminka v porodni-
cích a aktivně se do celé sbírky zapojili. 
Všechny shromážděné věci byly roztří-
děny a rozděleny na tři části. Nejvíce 
oblečení bylo odevzdáno v porodnicích 
Ivančice a Vyškov, kde z obou velkých 
krabic měli upřímnou radost. Věci, které 
nebyly vhodné do porodnice, nebo se 
jednalo o oblečení větších velikostí, byly 
odvezeny do charity. Srdečný dík patří 
také bílovické lékárně, spolku RC Žirafa 
a paní knihovnici Marii Nedopilové za 
ochotu starat se o sběrná místa.

Klára Mrkosová, 
Petra Kuhejdová Halířová 

TURISTICKÁ  
ODPOČÍVADLA 
A INFOTABULE
v okolí obce Bílovice nad Svitavou

vypovídat jednak o naší obci a jejím okolí, 
a zároveň o místech, kde se nacházejí. 
Texty budou vznikat v součinnosti s Vámi 
a dalšími dotčenými složkami. Uvítáme 
jakýkoli motiv pro textaci a ilustraci tabulí.

Komise pro regionální rozvoj si Vás též 
dovoluje pozvat na naši nejbližší akci, 
a tou je tradiční – již 9. ročník Novoročního 
výstupu na Gerhádky, který se uskuteční 
1. 1. 2017 v 10.00 hod. od Sokolovny v Bí-
lovicích. Vše se ještě dozvíte na stránkách 
obce a plakátech před akcí.

Josef Zavadil, předseda  
Komise pro regionální rozvoj 

1918

Přístřešek u Resslovy hájovny, Z. Mrkos

Přístřešek U lidušky, Z. Mrkos
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Jak jistě mnozí obyvatelé Bílovic nad 
Svitavou vědí, od ledna 2017 rozjíždí svoji 
činnost spolek mladých hasičů. Do první-
ho ročníku našeho zájmového kroužku se 
mohou přihlásit všichni kluci a holky od 6 
do 9 let. Potřeba vytvořit kroužek mladých 
hasičů vznikla z poznatku, že stávající čle-
nové, ať už zásahové jednotky nebo pouze 
sboru, bohužel, nemládnou, a je tedy nutné 
mít časem možnost jejich nasbírané zkuše-
nosti předat mladší generaci. Avšak nejlépe 
někomu, kdo od svých raných let bude mít 
pro hasičinu nadšení a zájem.

Proto jsme se jako členky SDH Bílovice 
nad Svitavou rozhodly, že v tom těm na-
šim hasičům pomůžeme a novou generaci 
„dobráků“ jim vychováme.

My všichni, co budeme mít děti v péči, 
jsme již úspěšně absolvovali školení za-
měřené nejen na výchovu dětí jako takovou, 

ale také zdravovědu, hasičský sport apod. 
Získali jsme cenná osvědčení, takže děti 
budou mít tu nejlepší péči. Naše budoucí 
dětské členy bychom chtěli hravou formou 
naučit spoustu nových dovedností, od přežití 
v přírodě k její ochraně, přes základy zdra-
vovědy a hasičské teorie, až ke schopnosti 
samostatné práce i práce v týmu. 

Těšíme se na Vaše děti.
Mgr. Klára Kalová 

Zkratka Sboru  
dobrovolných hasičů

Kde hasiči čerpají vodu?

Sídlem hasičů  
je požární …?

Z čeho proudí voda při 
hašení požáru?

Jaké zvíře je Hasík?

Jak se říká pokrývce  
hlavy hasiče?

MLADÍ HASIČI
v Bílovicích nad Svitavou

Knihovna se zabydlela na Těsnohlídkově 
náměstí. Přibylo čtenářů velkých i malých 
a přibývá i knih. Pro malé čtenáře jsou to 
Půlnoční pohádky, Recyklované pohádky 
a Královské pohádky. Pro starší děti, které 
mají rády sci-fi literaturu, např. Trosečníci 
v čase. Dospělým čtenářům mohu nabíd-
nout Rubikovu kostku (V. Maňák), Všechno 
je jenom dvakrát (M. Přibáň), Dešťová hůl 
(J. Hájíček), Breviář pozitivní anarchie 
(V. Vondruška) a zajímavou kuchařku Pa-
desát odstínů kuřete. Čeká na vás i několik 
vydařených detektivek.

VELKÁ AKCE PODZIMU:  
JIŽNÍ MORAVA ČTE

Bílovická knihovna se také zapojila do 
projektu Jihomoravského kraje: Jižní 

Morava čte – Mýty a legendy mého kraje. 
Zúčastnilo se 72 mladých, nadějných spi-
sovatelů od 9 do 15 let. Děti zužitkovaly po 
svém pověsti místní nebo z okolí, mohly si 
vymyslet nějaký příběh na dané téma, nebo 
se pokusit o báseň. Zvládly úkol na výbor-
nou, bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší.

V I. kategorii (6–9 let) zvítězil Martin 
Goliáš, o 2. místo se dělí Daniel Beluško 
a Martin Mareš, třetí se umístil Josef 
Šplouchal.

Ve II. kategorii (10–18 let) zvítězila Alena 
Růžková, na 2. místě se umístily Denisa 
Hanušová, Karolína Hladká, Anna Kulhán-
ková a Kateřina Gregůrková. Třetí místo 
obsadili Michal Krist, Markéta Hlaváčková, 
Patrik Pošmůrný, Natálie Potůčková, Aneta 
Smejkalová, Mikuláš Wilda a Matěj Gelnar. 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO Vítězové z obou kategorií si ještě převez-
mou cenu, kterou věnoval Jihomoravský 
kraj, v divadle Polárka 3. prosince.

Byla udělena i zvláštní ocenění:Nela 
Valentová (cena starosty Bílovic n. Svit.), 
Adéla Hegerová a Barbora Alexová (cena 
starosty Řícmanic), Daniela Filipi (cena 
starosty Babic n. Svit.), Aneta Dvořáková 
(cena ředitele ZŠ Bílovice n. Svit.), Nina 
Nepožitková (cena poroty), Aleš Aulehla 
(cena Mladý talent) a Amálka Šuhajdová 
(cena knihovnice).

Každý ze 72 účastníků byl odměněn ma-
lou pozorností, kterou věnoval OÚ Bílovice 
nad Svitavou.

Děkuji všem účastníkům soutěže, sta-
rostům a Obecnímu úřadu Bílovice nad 
Svitavou. Přeji vám všem příjemné Vánoce 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Marie Nedopilová 
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Družina Tuňáků z 1. bílovického skaut-
ského oddílu vyhrála celostátní kolo 
Závodu vlčat a světlušek (ZVaS), které 
se konalo o víkendu 16.–18. září v Novém 
Městě nad Metují. Cestu si vybojovali 
přes úspěšný postup z okresního kola 
a vítězství v krajském kole v Lednici, které 
se konalo v červnu tohoto roku. Jedná se 
o velmi prestižní a všestranný závod pro 
mladší skauty, kde jsou nutné všestranné 
dovednosti, rychlost i týmová spolupráce. 
Závod se koná jednou za 2 roky.

Náš jihomoravský kraj reprezentovali 
v celostátním kole ZVaS družina chlapců 
– Tuňáci z Bílovic nad Svitavou (středis-
ko Axinit) a v kategorii děvčat družina 
Vlaštovek (středisko Pozořice). Součástí 
závodu byl i příběh, a proto byla akce 
zahájena již v pátek večer, kdy všechny 
hlídky přivítal novoměstský pan hrabě. 
Přímo před očima všech hlídek však 
došlo k únosu jeho krásné dcery. Celý 
závod se tedy nesl v duchu hledání indi-
cií o pirátech a pátrání po hraběcí dceři.

V sobotu na hlídky čekalo deset 
disciplín, které prověřily mnoho jejich 
schopností. Za splnění každé disciplíny 
získala hlídka nápovědu, kterou v cíli 

použila k vytvoření portrétu jednoho pi-
ráta. Mimo samotný závod byl na sobotu 
přichystán rovněž velmi zajímavý dopro-
vodný program. Zahrnoval např. ukázku 
airsoftu, seskok z výšky (na laně), běh na 
gumě, rukodělnou činnost či deskové hry. 
Po večeři všechny hlídky spojily své síly 
dohromady a v poslední chvíli se jim po-
dařilo chytit piráty, kteří se právě chystali 
na své lodi odplout. Dcera pana hraběte 
tak byla zachráněna.

ÚSPĚCH SKAUTŮ V neděli proběhl nejprve soud s chyce-
ným pirátem. Po přímluvě hraběcí dcery 
byl odsouzen k veřejně prospěšným pra-
cím spočívajícím v úklidu lesa a postavení 
laviček na turistické cestě v okolí Nového 
Města. Po soudu již došlo na vyhlášení vý-
sledků. V kategorii vlčat však nastal drobný 
problém. Dvě hlídky – Tuňáci z Bílovic 
n. Svit. a Zelená šestka z Kostelce nad 
Černými lesy – získaly stejný počet bodů, 
a obě tak obsadily první místo. Trofej pro 
vítěze je však jen jedna. O tom, kdo ji do-
stane, musel rozhodnout „rozstřel“. Hlídky 
musely nejprve složit mapu nejbližšího 
okolí a z míst označených na mapě donést 
pomůcky pro zbývající část rozstřelu. Poté 
bylo jejich úkolem zatlouct osm hřebíků, 
hodit z balkonu do barelu osm míčků a na 
závěr zjistit odpověď na záludnou otázku. 
Bylo to velmi napínavé. Naše hlídka se 
mírně opozdila při skládání mapy, a tak 
začala se zatloukáním hřebíků o trochu 
později. Tuto ztrátu však dohnala a rychlou 
a kvalitní prací s kladivem si vytvořila solid-
ní náskok. Když soupeři ze Středočeského 
kraje dotloukli poslední hřebík, zbývalo 
Tuňákům vhodit do barelu poslední míček. 
Tento náskok se již podařilo udržet, a tak 
bude trofej vítězů příští dva roky na jižní 
Moravě v klubovně v Bílovicích.

Pavel Kulhánek Vítězná hlídka Tuňáků s putovním totemem Vlčat



Každý vodník žije převážně ve vodě. 
To všichni víme. Ale někteří žijí pře-
vážně v hospodě. Těch je na světě jen 
pár. Jeden takový vodník žil v Bílovicích 
nad Svitavou. Každý večer posedával 
v Obecní hospodě. K rybníku se vracel 
teprve za svítání. Lidé si o něm ne-
mysleli nic dobrého ani špatného, ale 
někdy, když se opil, dělal ostudu, až se 
místní, nejen děti ale i dospělí, smáli. 
V hospodě často hrával mariáš a vždy 
když vyhrál, koupil si další velké pivo. 
Problém byl, že vodník často podváděl. 
No, často je slabé slovo. Vždy podváděl! 
Pokuřoval tabák z vrbové dýmky, až to 

bylo otravné. Jednoho večera, když vodník 
vyhrál už čtyřikrát, přijel nějaký cizinec. 
Vešel do místnosti a zvolal:„Kdo vypije 
tuto 80% slivovici, dostane tři zlaté!“ 
„To bude podfuk, tři zlatý? Tomu nikdo 
neuvěří!“ zahuhlal si vodník zpod vousu. 
Cizinec zdvihl nad hlavu tři zlaté mince. 
To způsobilo několik radostných výkřiků 
na způsob: „Já vypiju celou sklenici!“ „Ne, 
já!“ vykřikovali, až někdo přiběhl ke skleni-
ci. Muž malé postavy vytrhl z ruky cizince 
slivovici a napil se. Místnost utichla a lidé 
očekávali prohru. Muž zamrkal a spadl 
jako domino. Několik dalších ještě při-
běhlo ke slivovici, ale všichni buď usnuli, 

nebo nevypili ani lok a poté už nechtěli 
slivovici ani vidět. „Já věděl, že jste 
sralbotkové!“ufrkl si nahlas cizinec. To 
vodníka rozhodilo. Stoupl si a řekl: „Já 
ji vypiju! A celou!“ Přikráčel ke sklenici 
a vypil opravdu celou. Ale dobré ná-
sledky to nemělo. Začal opilecky kulhat 
a zpívat vánoční koledy, i když bylo léto. 
Nejhorší však bylo, že zapomněl na tři 
slíbené mince. Hospodský už měl vod-
níka plné zuby a vyhodil ho z hostince. 
„Taková ostuda!“ říkali si lidé, co viděli 
zpívajícího vodníka, jak kulhavě kráčí 
ke svému rybníku. Sedl si na své oblí-
bené místečko s výhledem na rybníček 
a usnul jako medvěd. Ráno se probudil 
a bolela ho hlava. Vzpomněl si na to, 
co dělal včera večer a začal dumat, jak 
na něho budou reagovat dnes. Tak se 
styděl, že hanbou zdřevěněl. Doteď tam 
sedí vedle stromu a dívá se na rybník. 
A stydí se dodnes.

Alena Růžková 

JAK ZDŘEVĚNĚL 
BÍLOVICKÝ VODNÍK
Pohádka z Bílovic

Ve dnech 22.–25. září proběhlo v chor-
vatské Poreči Mistrovství světa mažoretek 
2016, kde se kvalifikovalo na 3.000 mažo-
retek. V průběhu čtyř dní se ve Sportovní 
hale Žatika v Poreči sešla elita mažoret-
kového sportu. Nela Chmelová, Pavlína 
Machalová a Michaela Veselá z Bílovic 
nad Svitavou byly součástí soutěžního 
týmu mažoretek Kalimero Vyškov-Těšany. 
Po nominaci z mistrovství Evropy 2015 
a získání titulu mistryní Evropy v kategorii 
velká formace mix senior postoupily do 
Poreče a bojovaly o další tituly. Letošní 
mistryně ČR v kategorii velká formace 
pom-pom senior a 1. vícemistryně ČR 
v kategorii velká formace mix senior zís-
kaly teď v září na Mistrovství světa titul 
1. vicemistryně světa v kategorii velká 
formace mix senior a krásné 5. místo 
v kategorii velká formace pom-pom se-
nior. Srdečně blahopřejeme!

Miriam Veselá 

MAŽORETKY Z BÍLOVIC
dosáhly úspěchu na Mistrovství světa 2016
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Mistryně Evropy 2015, foto MiaVe
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