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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v říjnu proběhly komunální volby, rád 

bych Vám všem poděkoval za velkou pod-
poru, kterou jste mi svými hlasy vyjádřili. 
Musíme si všichni uvědomit, že komunální 
volby nejsou o stranách, ale o lidech a či-
nech, které dělají. Jsem rád, že je za námi 
společná práce vidět a vnímáte ji i Vy, 
občané Bílovic.

Nyní se dokončují projekty, jako jsou 
oprava komunikace Kozlíkova, odborné 
učebny v naši základní škole, elektronizace 
veřejné správy, portál občana s elektro-
nickými formuláři, mobilní aplikace a nové 
webové stránky. Vše bude hotovo do konce 
letošního roku. 

Na příští rok chystáme velké množství 
rozjednaných nových dotačních titulů. 
Jedná se zejména o novou lávku přes řeku 
Svitavu, cyklostezku od lávky směrem 
do Anenského údolí, rekonstrukci ulice 
Tyršova, multifunkční hřiště ve školním 
vnitrobloku pro žáky základní školy a také je 
v řešení dodělání nového hřiště na Polance. 

Na jaře spustíme pilotní provoz minibu-
sové dopravy po Bílovicích. Rádi bychom 
také vybudovali pumptrackové hřiště 
u bývalé plynové stanice u Hrušky. Naší 
snahou je pokročit v projektové fázi Bílo-
vického Mlýnského ostrova. Chystáme se 
požádat o dotaci na vybudování nového 
odstavného parkoviště P + R v místě 
dnešních stavebnin.

Je toho opravdu mnoho a možná se 
ještě některé dotace vypíší během příš-
tího roku, na které budeme muset rychle 
reagovat. Jsem velice rád a chtěl bych 
všem zároveň poděkovat, že se i tento 
rok povedla již několik let zavedená akce 
Bílovický vánoční jarmark, na kterém vždy 
rozsvítíme náš Bílovický vánoční strom. 
Každoročně nám zazpívají děti jak z našich 
Bílovických souborů, tak i druhý den ze 
základní školy v Bílovicích nad Svitavou. 

Děkuji také všem učitelům, kteří si vždy 
připraví s dětmi výborný program, který 
se nám všem líbí. Tento rok jsme také 
opět připravili obecní vánoční punč s li-
mitovanou edicí hrníčků. Chtěl bych tímto 
poděkovat i všem zaměstnancům, kteří se 
na tomto jarmarku podíleli.

Za zmínku také stojí tento rok výjimečné 
předání vánočního stromu městu Brnu, 
který se odvážel koňským povozem, tak 
jak tomu bylo u předávání prvního Těsno-
hlídkova stromu v roce 1924. Všichni určitě 
uznáte, že to bylo velice emotivní a krásné 
předání i poté s příjezdem na náměstí 
Svobody za zvuku fanfár z Libuše. Myslím 
si, že takové předání už dlouho neuvidíme.

Jako každoročně připravujeme, sice 
v neobvyklém termínu, novoroční ohňo-
stroj, který se rozsvítí ze střechy sokolovny 
dne 6. 1. 2019 v 18:00 hod. Věřím, že rádi 
přijdete se vzájemně pozdravit a pobavit. 
Vše se včas dozvíte z informačních pla-
kátů, rozhlasu a dalších medií obce, ale již 
dnes předem děkuji všem organizátorům, 
hlavně TJ Sokol Bílovice, JSDH Bílovice 
a rádiu Krokodýl.

Na závěr bych rád poděkoval všem aktiv-
ním občanům, kteří se celý rok podíleli na 
přípravě již tradičních kulturních, sportov-
ních či společenských akcí, ale i na mnoha 
nových akcích, kterých se letos v Bílovicích 
podařilo opravdu hodně. Děkuji všem, ale 
i Vám občanům-návštěvníkům, kteří na 
akci přijdete. Jsem opravdu velmi rád, že 
Bílovice „žijí“. 

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám 
všem popřát krásné a klidné svátky vá-
noční, bohatého Ježíška, pohodu a klid 
v období Vánoc. Přeji Vám hodně zdraví, 
štěstí, úspěšný a pohodový nový rok 2019.

Miroslav Boháček 

Milí čtenáři! Dlouho jste se na tomto místě 
setkávali se slovy šéfredaktora Jana Horáčka, 
který má ve zpravodaji za sebou spoustu skvělé 
práce a nastavil laťku velmi vysoko. Z důvodů, 
o kterých se rozepsal ve vlastním článku, se 
ale rozhodl předat štafetu dál. Jeho důvěra mě 
velmi těší, ale také zavazuje, budu se tedy snažit 
ji nezklamat a přinášet vám stejně zajímavý ob-
sah, na jaký jste byli doteď zvyklí. Že to nebude 
jednoduchý úkol, to je mi jasné – věřím však, 
že s vaší důvěrou a trpělivostí a s tak skvělým 
týmem, jako je redakce zpravodaje, to nakonec 
společně zvládneme.

Ačkoliv mělo toto číslo původně být věnované 
hasičům, rozhodli jsme se nakonec v redakci pro 
téma spojené s právě končícím rokem – stoleté 
výročí republiky, samozřejmě z pohledu naší 
obce. Dozvíte se například, jak prožívali poslední 
století Bílovčáci, jak se v průběhu let měnil počet 
obyvatel i jiné statistiky, ale i mnoho dalšího. Pan 
ředitel Žanda například přispěl článkem o historii 
bílovické školy a já jsem měla možnost povídat 
si s vám jistě dobře známým znalcem místní 
historie a zdejším rodákem, panem Bořivojem 
Nejezchlebem, o jeho dětství a dospívání. Bylo 
to velmi milé setkání a probudilo ve mně zájem 
o místní dějiny; vrhla jsem se proto do studia 
kroniky a dalších zdrojů, abych vyrovnala fakt, že 
jsem „náplava“, co se sem přistěhovala teprve 
před pár lety. Doufám, že aspoň trochu svého 
nadšení pro příběhy z minulosti naší obce přene-
su i na vás. A nebojte, na hasiče, jejich bohatou 
historii i skvělou práci se v některém z příštích 
čísel rozhodně dostane!

Nelze ale zůstávat stále jen v minulosti. Če-
kají nás Vánoce a jako vždycky spousta akcí, na 
kterých si budete moct užít tu pravou sváteční 
atmosféru. Ať už se na některé z nich potkáme 
nebo ne, přeju vám všem za celou redakci krás-
ný advent, radostné a klidné prožití vánočních 
svátků a povedený start nového roku. Setkáme 
se v něm u jarního čísla, které věnujeme přírodě 
kolem Bílovic, turistice, výletům a sportu.

Marie Štefanidesová, šéfredaktorka
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Sazba: David Winter, Titulka: freepik.com
E-mail: zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Bílovice nad Svitavou

ZPRÁVA
JEDNÁNÍ | 05. 09. 2018

Rada obce schválila
• záměr stavby „Novostavba RD na 

ulici Husova, Bílovice nad Svitavou“ 
na pozemku p.č. 1358, 1359, 1362,

• stavbu „Novostavba RD, p.č. 460/33“ 
k.ú. Bílovice nad Svitavou,

• stavbu účelové komunikace mezi 
příjezdem k RD p.č. 460/33 a ko-
munikací BR12 dle předložené do-
kumentace,

• stavbu „Novostavba rodinného domu 
Bílovice nad Svitavou p.č. 480/171“,

• uzavření Smlouvy o poskytnutí 
prostor pro taneční kurz v období 
od 14. října 2018 do 6. ledna 2019 
v kulturním sále, nájemce Taneční 
škola STARLET s.r.o.,

• rekonstrukcí oplocení pozemku p.č. 
302 a p.č. 303/4, podél schodů 
z Dobrovského na Husovu.

JEDNÁNÍ | 19. 09. 2018
Rada obce schválila

• přijetí účelově určeného finančního 
daru od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s. v rámci projektu 
obědy pro děti, pro úhradu mě-
síčních záloh na obědové služby 
v období od 17. 9. 2018 do 30. 6. 
2019 ve prospěch 11 nezletilých dětí 
v tíživé sociální situaci, celková výše 
55.880 Kč,

• jmenování na funkční období od 1. 9. 
2018 za zřizovatele těchto zástupců 
do školské rady Základní školy Bí-
lovice na Svitavou: MUDr. Tomáše 
Gabriela a MUDr. Jiřího Ježe,

• nezájem o koupi nabízeného pozem-
ku p.č. 1116 o výměře 1.166 m2,

• Smlouvu o dílo č. 9/2018/D se sdru-
žením ČTYŘSTĚN architekti v.o.s , 
zastoupeným Ing. arch. T. Págem, 

na dokumentaci do stupně dokumentace 
pro provedení stavby „Sociální byty obce 
Bílovice nad Svitavou“,

• uzavření dodatku č. 2 na pojištění 
areálu mlýna, pojistitel Hasičská vzá-
jemná pojišťovna, a.s., roční pojistné 
65.842 Kč,

• objednávku 4 prvků na vybavení cvi-
čebních strojů od firmy COLMEX s.r.o., 
IČ 29037221, se sídlem Kubelíkova 
1224/42 dle nabídky č.18N1190.

JEDNÁNÍ | 03. 10. 2018
Rada obce schválila

• úhradu podílu obce na oplocení pozemku 
p.č. 692/5, k.ú. Bílovice nad Svitavou ve 
výši do 10 tis. Kč, na základě předlože-
ných dokladů dle žádosti,

• skácení stromu na pozemku obce p.č. 
1181/46,

• vítězného uchazeče nových webových 
stránek obce společnost Wertu studio, 
s.r.o.

JEDNÁNÍ | 17. 10. 2018
Rada obce schválila

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

• Smlouvu o dílo 9/2018/ BNS na nátěr 
kovových prvků na střeše a v podkroví 
bytového domu Lesní 707, zhotovitel 
Tomáš Tresner.

JEDNÁNÍ | 14. 11. 2018
Rada obce schválila

• přílohu č. 1 k mandátní smlouvě č. 
1/2007/MS ze dne 16.5.2007 s firmou 
Adavak, s.r.o k datu 01. 01. 2019,

• nájemní smlouvu 2/2018-NP o proná-
jmu části 20 m2 pozemku p.č.1181/7,

• Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 
1212/51, ostatní plocha o výměře 416 m2, 
z výlučného vlastnictví Správy želez-
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niční dopravní cesty do výlučného 
vlastnictví obce za kupní cenu 
142.000 Kč,

• Příkazní smlouvu č. V 00342, 
příkazník Steska, Kavřík, advo-
kátní kancelář, s.r.o., na zadávací 
řízení v rámci zakázky s názvem 
„V 00342 – Sociální bydlení“,

• Příkazní smlouvu č. V 00343, 
příkazník Steska, Kavřík, advokát-

VÝPIS USNESENÍ

Zveřejněna je zkrácená a upravená verze 
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, ověřovatele a určilo 
zapisovatelku, vzalo na vědomí zprávu 
finančního a kontrolního výboru, místosta-
rosta přečetl zprávu o činnosti rady obce, 
předseda finančního výboru přečetl zprávu 
o činnosti finančního výboru.

ZO ruší usnesení zastupitelstva obce 
přijaté pod bodem 11.2. písm. b) zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce č. 17/2014-
2018 ze dne 18. 6. 2018, podle kterého 
měla být zřízena služebnost zdržení se 
výstavby a výsadby, a to k tíži celého tzv. 
Souvisejícího vedlejšího pozemku p.č. 
1181/287 v katastrálním území Bílovice 
nad Svitavou. Uvedená služebnost se 
zřizovat nebude. Rozhodnutí ZO o zřízení 
služebnosti kanalizace a plynového vedení 
tím není dotčeno.

ZO schválilo zadání územní studie na 
akci MLÝNSKÝ OSTROV aneb Bílovice na 
Svitavě společnosti P.P. Architects s.r.o. 
v termínu do 3/2019 a pověřuje starostu 
obce k uzavření smlouvy.

ZO schválilo vypsání výběrového řízení 
na stavbu Lávka pro pěší přes řeku Svi-

tavu v Bílovicích nad Svitavou, na základě 
vypracovaného projektu společnosti LINK 
PROJEKT s.r.o., Zpracováním a realizací 
výběrového řízení pověřilo firmu Steska, 
Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

ZO schválilo nejnižší nabídkovou 
cenu od společnosti VS-build s.r.o, tj. 
6.635.508 Kč bez DPH na akci Bezpeč-
nostní opatření pro chodce v Bílovicích nad 
Svitavou – stavební práce (nové zálivy na 
zastávky MHD u benzínky a na Obřanské, 
nové chodníky na Havlíčkově) a k tomu 
příslušnou smlouvu o dílo.

ZO schválilo převod pozemku p.č. 
1212/51, ostatní plocha o výměře 416 m2 
v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, 
z výlučného vlastnictví Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, do výluč-
ného vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou, 
a to za kupní cenu 142.000 Kč, zřízení 

z jednání Zastupitelstva Obce 
Bílovice nad Svitavou

ní kancelář, s.r.o., na zadávací řízení 
v rámci zakázky s názvem „V 00343 
– Komunitní centrum“,

• v souladu s ustanovením § 102 odst 2 
písm. h) zřízení komisí rady obce pro 
volební období 2018–2022 a jmenování 
jejich předsedů,

• vzala na vědomí vzdání se Mgr. Michala 
Klašky funkce ředitele Základní školy 
Bílovice nad Svitavou,

• vyhlášení konkursu na obsazení pra-
covního místa ředitele/ředitelky Základ-
ní školy Bílovice nad Svitavou, s před-
pokládaným nástupem 01. 02. 2019,

• schvaluje pro rok 2019 dny a hodiny 
k uzavírání manželství v matričním 
obvodu Obecního úřadu Bílovice nad 
Svitavou.

Martin Vozka, 
místostarosta 

služebnosti stezky a cesty (právo chůze 
a jízdy k budovám a zařízením ve správě 
SŽDC) k tíži pozemku p.č. 1212/51 v roz-
sahu vymezeném v geometrickém plánu č. 
1871-161/2016, ve prospěch pozemku p.č. 
1212/23; zřízení služebnosti inženýrské 
sítě (sdělovací kabel, včetně práva vstupu 
na služební pozemek a práva provádět 
na inženýrské síti úpravy za účelem její 
modernizace) k tíži pozemku p.č. 1212/51 
v rozsahu vymezeném v geometrickém 
plánu č. 1871-161/2016, ve prospěch po-
zemku p.č. 1212/23. Služebnost se zřizuje 
bezúplatně a na dobu neurčitou; a ukládá 
starostovi uzavřít Kupní smlouvu o prodeji 
nemovité věci a smlouvu o zřízení služeb-
nosti ke shora uvedenému převodu.

ZO schvaluje další napojování na ČOV 
Bílovice nad Svitavou u žádostí o přípojky 
pouze v zónách BR dle platného územ-
ního plánu.

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 3/2018/D (Odborné učebny ZŠ 
Bílovice nad Svitavou – stavební práce) ze 
dne 27. 6. 2018, ve kterém se mění termín 
dokončení díla, včetně změnových listů, 
které nemají vliv na cenu díla. Dodatek č. 
1 je přílohou zápisu č. 6.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
7/2018.

KONANÉHO DNE 17. 9. 2018 | ZÁPIS Č. 18/2014–2018

VÝPIS USNESENÍ 
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLOVICE NAD SVITAVOU 
KONANÉHO DNE 31. 10. 2018 | ZÁPIS Č. 1/2018–2022

ZO schválilo program, zvolilo členy 
návrhové komise a členy volební komise, 
ověřovatele zápisu a určilo zapisovatelku.

ZO schválilo, že v jednání bude postupo-
váno v souladu se stávajícím jednacím řá-
dem a volebním řádem v nezměněné formě.



ZO schválilo, že pro výkon funkce 
starosty i místostarosty obce bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, volí 
jednoho místostarostu, schválilo tajný 
způsob volby starosty, místostarosty, 

členů rady a členů finančního a kontrol-
ního výboru.

Starostou obce byl zvolen Miroslav Bo-
háček (13 hlasů), místostarostou Martin 
Vozka (12 hlasů), radními Ivan Michalík 
(14 hlasů), Jan Kovář (14 hlasů) a Dušan 
Lázniček (13 hlasů).

ZO zvolilo předsedy a členy finančního 
a kontrolního výboru. Předsedou finanční-
ho výboru se stal Jiří Štancl a předsedou 
kontrolního výboru Jan Horáček.

ZO schválilo pravidla pro stanovení výše 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
obce a odměn fyzickým osobám, které ne-
jsou členy zastupitelstva obce a vykonávají 
funkci předsedy výborů a komisí.

ZO určilo místo pro konání slavnostních 
obřadů Obřadní síň obecního úřadu Bílo-
vice nad Svitavou a určilo vybrané členy 
ZO k přijímání prohlášení snoubenců před 
matričním úřadem §11a odst. prohlášení 
snoubenců před matričním úřadem.

zpracovala Vendula Bartáková 

Nově zvolení zastupitelé pro období 2018–
2022: zleva Jan Horáček, Radek Szabó, 
Lenka Prudíková, Petr Drábek, Ivan Michalík, 
Miroslav Boháček, Libor Žanda, Martin Vozka, 
Taťána Součková, Dušan Lázníček, Vendula 
Bartáková, Jan Kovář, Klára Mrkosová,  
Jiří Štancl, Ivana Sláčíková

ZE DNE 17. ZÁŘÍ 2018
Bylo to poslední veřejné zasedání 

předchozího zastupitelstva. Mluvilo se 
na něm hodně o akcích, které se při-
pravují nebo už probíhají, a také zazněla 
rekapitulace toho, co se podařilo během 
celého funkčního období.

Nová lávka přes Svitavu bude podle 
projektu stát téměř 11 milionů. Výběrové 
řízení na její realizaci bude provedeno 
prostřednictvím advokátní kanceláře 
a obec bude hledat nějakou dotační 
podporu.

Začíná realizace projektu bezpečnost-
ních opatření pro chodce (chodníky a zá-
livy U cihelny, Obřanská, Havlíčkova).

Obec koupila od SŽDC část pozemku, 
který tvoří přístup k ekodvoru.

Zastupitelstvo omezilo povolování při-
pojení na ČOV pouze pro BR zóny (zóny 
určené pro bydlení). Starosta vysvětlil, že 
při plánování vybudování čističky odpad-
ních vod v roce 2006 odešel za Bílovice 
odhad, že budou mít maximálně 3 900 
obyvatel, což je počet, který je naplněný 
už nyní. Proto, pokud se situace nějak 
nezmění, nebude už obec povolovat při-
pojení na čističku pro rekreační objekty, 
ale jen pro rodinné domy v BR zónách 
územního plánu.

Starosta prezentoval výsledek jednání 
s Dopravním podnikem města Brna a pro-

mítl předběžný návrh řešení veřejné 
dopravy po obci – v návaznosti na po-
žadavky občanů Polanky na lokální do-
pravu. Minibus by měl umožnit okružními 
jízdami dopravu občanů mezi nádražím, 
středem obce, Polankou a Mezi cestami, 
několikrát za den, přičemž by byl začle-
něný do integrovaného dopravního sys-
tému, tzn. platily by v něm běžné MHD 
jízdenky. Náklady by měly být do jednoho 
milionu ročně. Nyní si mají občané na 
Facebooku vybrat a navrhnout vhodná 
místa pro autobusové zastávky.

V bodě Různé místostarosta promítl 
a komentoval studii rekonstrukce silnič-
ního průtahu obcí. Projektové řízení bude 
podle jeho názoru trvat asi dva roky, 
pak se budou hledat peníze na realizaci 
a nejdříve za tři roky se po etapách 
přistoupí k realizaci. Začít by se mělo 
u mlýna, na Fügnerově nábřeží, kde je 
rekonstrukce nejvíce potřeba.

V Diskusi starosta poděkoval zastupi-
telům za čtyřletou spolupráci a zopako-
val, co se za tu dobu povedlo realizovat.

Občané pak otevřeli téma plánovaného 
hřiště pro teenagery na Polance. Ocenili 
instalaci šplhacích prvků, které děti už 

CO V ZÁPISE 
NEBYLO
Aneb postřehy ze zasedání  
obecního zastupitelstva
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hojně využívají. Dětské hřiště umístěné 
mezi domy na ulici Lesní bylo také vy-
lepšeno. Třetí hřiště, které dnes využí-
vají rodiče s nejmenšími dětmi, má být 
podle záměru obce změněno na hřiště 
pro starší děti. Úprava s tím spojená by 
ale zahrnovala také vykácení některých 
stromů, které prostor chrání v horkých 
dnech. Malým dětem pak zůstane v sou-
časné době zatím nechráněné hřiště 
v prostoru mezi domy, které bude během 
dnů v horkém létě dle názoru občanů 
téměř nebezpečné pro dlouhodobější 
pobyt. Diskutující občané měli pro takové 
hřiště komentář „Ugriluj si své dítě“.

Padlo také upozornění, že pokud se 
těsně u lesa vybuduje zpevněná plo-
cha, bude nutně vyžadovat průběžnou 
údržbu, odklízení napadaného materiálu. 
V nynějším přírodním řešení dětského 
hřiště toto není problém. Současné hři-
ště je se stínícími stromy v horkém létě 
dle souseda dotčeného pozemku oázou, 
kterou nejde snadno a rychle zřídit jinde, 
nebo obnovit, jakmile se stromy jednou 
pokácí.

Místostarosta připomenul, že návrh na 
přeměnu hřiště u lesa na hřiště pro velké 
děti přišel od komise pro rodinu a volný 
čas, která měla vloni na téma hřišť disku-
si s občany přímo na stávajících hřištích. 
Z diskuse vzešel návrh na vybudování tří 
hřišť, který obec respektovala a nechala 
na něj zpracovat projekt.

Po delší diskusi na zasedání byla věc 
odkázána příštímu zastupitelstvu. Sta-
rosta podotkl, že hlavní prioritou nového 
zastupitelstva by mělo být co nejrychleji 
vybudovat nová velká hřiště pro míčo-
vé hry v prostoru mlýnského ostrova. 
Podle statistiky je dnes v Bílovicích asi 
700 dětí ve věku mezi 7 a 15 lety a asi 
250 dětí do 7 let.

V závěru poděkoval místostarosta 
jménem zastupitelů starostovi za jeho 
práci v končícím volebním období a pří-
tomná občanka poděkovala za práci 
celému zastupitelstvu jménem občanů.

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITEL-
STVA DNE 31. ŘÍJNA 2018

Ustavující zasedání nového zastupi-
telstva mělo přiměřeně slavnostní prů-
běh. V úvodu jednání složili zastupitelé 

slib požadovaný zákonem. Přistupovali 
k jeho pronesení v abecedním pořadí, tj.: 
Bartáková Vendula, Boháček Miroslav, 
Drápek Petr, Horáček Jan, Kovář Jan, 
Lázniček Dušan, Michalík Ivan, Mrkosová 
Klára, Prudíková Lenka, Sláčiková Ivana, 
Součková Tatiana, Szabo Radek, Štancl 
Jiří, Vozka Martin, Žanda Libor.

Text slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na 

svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“

Před zahájením volby starosty, místosta-
rosty atd. nejprve zastupitelé na návrh M. 
Vozky jednohlasně schválili, že volba bude 
probíhat tajně, a nikoliv aklamací.

Na každou funkci byli kandidáti navrho-
vání některým z ostatních členů zastupi-
telstva a každý kandidát se musel obra-
tem vyjádřit k tomu, zda návrh přijímá. 
Například V. Bartáková na pozici starosty 
navrhla M. Boháčka, který s návrhem 
souhlasil. Jiného kandidáta na starostu 
nikdo nenavrhl.

Při volbě místostarosty navrhl L. Žan-
da jako kandidáta M. Vozku, který návrh 
přijal. Dále K. Mrkosová navrhla jako 
druhého kandidáta J. Horáčka. Po sečtení 
hlasů byl zvolen místostarostou M. Vozka.

Dále se volili členové rady obce. V. 
Bartáková navrhla I. Michalíka, M. Vozka 
navrhl D. Lázničku, M. Boháček navrhl J. 
Kováře. J. Horáček navrhl K. Mrkosovou. 
Všichni kandidáti návrhy přijali a následně 
byli do rady obce zvoleni I. Michalík, D. 
Láznička a J. Kovář.

Na předsedu finančního výboru navrhl 
M. Vozka J. Štancla, který návrh přijal 
a byl pak zvolen. Jiného kandidáta nikdo 
nenavrhl.

Na předsedu kontrolního výboru navrhla 
V. Bartáková J. Horáčka. Jiný kandidát 
navržen nebyl a J. Horáček byl následně 
zvolen.

Členové výborů se pak už volili veřejnou 
volbou. Do finančního výboru navrhl M. 
Boháček jako další členy I. Sláčikovou a p. 
Švejdu. Zastupitelstvo volbu schválilo.

Do kontrolního výboru pak M. Boháček 
navrhl jako další členy R. Szabo, L. Žandu, 
K. Mrkosovou a M. Mezuláníkovou. Opět 

byli navržení členové výboru zastupi-
telstvem schváleni.

V mezičasech, kdy zastupitelé cho-
dili postupně za plentu a kdy komise 
sčítala hlasy, informoval M. Boháček 
přítomné občany o stavu některých 
projektů. Mluvil o úpravách ve škole, 
o budování zálivů u cihelny a na Ob-
řanské. Říkal také, že v roce 2021 by 
měla započít rekonstrukce silnice od 
Sokolovny k Adamovu, tedy v místě, 
kde je oprava nejvíce akutní. Následně 
pak bude rekonstrukce postupovat 
přes obec směrem k Brnu. Uvažuje se 
o zřízení zpomalovacího dopravního 
řešení komunikace na Obřanské. Dále 
pokračuje příprava vybudování nové 
lávky přes řeku.

Zastupitelé také schválili odměny 
pro neuvolněné zastupitele, členy rady 
a vedoucí výborů. Výše odměn vychází 
z tabulek daných příslušnými předpisy. 
Nově schválené částky jsou mírně na-
výšeny oproti minulému období. Měsíční 
odměna neuvolněného člena rady činí 
2 500 Kč, odměna vedoucího výboru 
2 000 Kč a odměna zastupitele 500 Kč 
měsíčně. V případě souběhů funkcí se 
nesčítá, ale zastupitel dostává přísluš-
nou nejvyšší částku.

Jako jeden z posledních oficiálních 
bodů bylo schváleno určení obřadní síně 
jako místa pro konání svatebních obřa-
dů, a určení osob, které jsou oprávněné 
oddávat. Jsou to tito: Miroslav Boháček, 
Martin Vozka, Taťána Součková, Jan Ho-
ráček, Libor Žanda, Ivan Michalík, Radek 
Szabó, Lenka Prudíková a Jan Kovář.

Na konci zasedání starosta M. Bohá-
ček pozval občany na chystané akce, 
jako je předávání vánočního stromu 
městu Brnu a bílovické vánoční trhy, 
kde budou mimo jiné k dostání například 
kelímky na obecní punč, ve speciální 
tematické edici, a možná i další zajíma-
vosti, které jinde neuvidíte.

V bodě Různé pak V. Bartáková vy-
zvala občany, aby se připojili do akce 
fotografování krás Bílovic a blízkého 
okolí, jejíž výsledky by následně obec 
ráda využila k přípravě nových pro-
pagačních materiálů, na připravované 
nové obecní webové stránky apod.

Jana Skládanková 
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Milí Bílovčáci, sousedé, čtyři roky jsem 
vás takto zdravil nejenom na ulici, ale hlavně 
hned na úvod každého zpravodaje v okénku 
šéfredaktora. A že to pro mě byly velmi 
krásné roky! Utekly jako voda, ale krásná 
práce týmu, který jsem měl tu čest vést, 
zůstala. O to lépe ji vnímám, že žádný z nás 
není vyučený v oboru a všichni jsme ji dělali 
(a stále budeme dělat) jako nadšení amatéři.

Hodně se nám toho za tu dobu povedlo. 
Velmi pyšný jsem samozřejmě na loňské 
vítězství v celostátní soutěži obecních 
zpravodajů. Obrovskou radost mi ale udě-
lala i jednotlivá čísla nebo konkrétní články. 
Například hned první číslo roku 2015, které 
zmapovalo kulturně společenský život 
v Bílovicích a které, jak doufám, vezme se 
zaujetím do ruky nějaký historik ještě za 
padesát, sto let. Nebo zářijové číslo roku 
2016 zabývající se dětskými mimoškol-
ními aktivitami v Bílovicích. Mezi moje 

nejoblíbenější čísla patřilo vánoční číslo 
roku 2017, při jehož psaní jsem s údivem 
zjistil fascinující příběh mé pratety, spojený 
s křížkem mezi Bílovicemi a Řícmanicemi, 
nebo poukázal na to, že Bílovčáci mají hned 
tři hrady! Pokud bych ale měl vybrat jedno 
číslo, na které jsem opravdu pyšný, určitě 
by to bylo to červnové z letošního roku. 
Po roce přemýšlení, jak uchopit, že se 
v Bílovicích krásně žije i lidem, kteří se tady 
nenarodili (což jsme nakonec ale skoro 
všichni, s adresou narození nejčastěji asi 
Obilní trh…) se nám myslím povedlo udě-
lat velmi kompaktní číslo, doplněné čistě 
náhodně, ale velmi příhodně, výjimečným 
příběhem bílovických polárnic.

No a proč jsem se rozhodl přenechat 
místo jiným? Důvodů bylo více. Od těch 
nejlepších (v březnu jsem se stal otcem, 
a tak bych chtěl co nejvíce svého volného 
čas věnovat rodině), přes pocitové (po 
čtyřech letech bychom si my Bílovčáci už 
zasloužili nový, čerstvý přístup k věci) až 
po ty čistě pragmatické (rozhodl jsem se 

CO SE 
BUDE 
DÍT?

  27. 12. v 17:00 – Vánoční koncert 
sboru Bronislav – kostel Cyrila 
a Metoděje

  31. 12. 2019 v 9:30 – Silvestrov-
ský běh do schodů

  1. 1. 2019 v 10:00 – Výstup na 
Gerhártky – sraz u Sokolovny

  13. 1. 2019 v 16:00 – Dětský kar-
neval – sál Sokolovny

  4.–6. 1. 2019 Bílovický zimní 
bivak s Liškou Bystrouškou

  6. 1. v 18:00 2019 – Tříkrálový 
koncert s přípitkem starosty – kon-
cert sboru Bronislav

  22. 1. v 19:00 2019 – Přednáška 
„Ženy v přechodu, menopauza a co 
s tím souvisí“ – RC Žirafa

  18. 3. v 18:00 2019 Zasedání 
obecního zastupitelstva

PŘEDÁNÍ 
ŠÉFREDAKTORSKÉ 
ŠTAFETY

v řadách PRO Bílovice dělat pro Bílovice 
ještě více jako zastupitel obce – to když jsem 
tak před chvílí psal o tom času věnovaném 
rodině). Vzdávám se proto pozice šéfredak-
tora v neposlední řadě i preventivně, abych 
nemohl být někdy v budoucnu nařčený 
z politizování tohoto postu.

Právě proto, že toto mé rozhodnutí bylo 
uvážené a měl jsem na jeho rozmyšlení 
dost času, povedlo se mi za sebe myslím 
najít velmi dobrou nástupkyni. Co víc, dle 
dosavadních zkušeností někoho mnohem 
povolanějšího! Myslím si proto, že Bílovice 
se mají na co těšit… Líbil se vám dosavadní 
zpravodaj? (A já doufám, že ano.) Tak teď 
se vám bude líbit ještě víc! Přeji nové šéf-
redaktorce mnoho úspěchů, stejně krásný 
pocit z této hezké práce, který jsem měl já, 
a vám, čtenářům, aby se vám zpravodaj 
hezky četl…

Jan Horáček 

Odcházející šéfredaktor  
Jan Horáček a jeho nástupkyně  

Marie Štefanidesová. Foto Radovan Vlk
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Podzim je za námi a s ním i úspěšný za-
čátek nového školního roku. Otevřeli jsme 
pro vás 27 kroužků, které navštěvuje 298 
dětí – ale to neznamená, že máme úplně 
plno. Na některých kroužcích se pár míst 
ještě najde a můžete se k partě výtvarníků, 
tanečnic, spisovatelů nebo techniků přidat 
kdykoliv během roku. Také jsme odstartovali 
naše oblíbené přespávačky, už jsme strávili 
noc pod hvězdami a ve světě Tima Burto-
na. Další přespávání s Liškou vás čeká až 
v lednu – a to hned dvakrát, i když věřím, že 
si vyberete jen jednu z nich. Noc strávíme 
v klučičím a pak v holčičím světě. V únoru 
už se sejdeme zase všichni v dračí sluji.

Jak jistě vědí všichni naši kamarádi, 
Liška nikdy nespí a v zimě už vůbec ne. 
Stejně jako všichni ostatní má plné tlapky 
práce s přípravami na Vánoce. Hlavně 
proto, že chystá dílničky, abyste vy měli 
přípravy o něco jednodušší. Během prosin-
ce se můžete každé předvánoční pondělí 
stavit na Výtvarnou všehochuť a vyrobit si 
dárečky pro své blízké. 10. 12. si můžete 
na stromeček navyrábět plstěné vánoční 
koule a 17. 12. vyrobit dárek na poslední 
chvíli – drátěného anděla. Pro milovníky 

voňavých Vánoc Kristýnka opět napekla 
a připravila na zdobení perníčky a perníko-
vé dekorace na stůl. Přijďte si je nazdobit 
v úterý 11. 12. od 17:00 do našeho Ateliéru. 
A pro ty, kterým víc voní pájka, je tu 15. 12. 
sobotní dílna Rozsviťte si Vánoce. Všechny 
předvánoční dílny jsou vhodné pro celou 
rodinu. Už se těšíme, až se s vámi na 
některé z nich potkáme.

Kromě dílniček ještě doděláváme a zútul-
ňujeme terasu. Tak nám držte palce, ať je 
to brzy hotové ;-).

A na co si Liška brousí zuby v novém 
roce? Hned na začátku ledna, kdy je škola 
ještě zavřená, otevíráme pro všechny ško-

láky, kteří se chtějí vyřádit v teple, hernu. 
Stejně tak bude herna otevřená o pololet-
ních prázdninách. Pokud jarní prázdniny 
netrávíte na horách, tak je můžete strávit 
mezi dinosaury – a to je stejná a možná 
ještě větší zábava! V novém roce také 
začneme pořádat Sobotáty. Co to je? No 
přece soboty pro táty, ale třeba i pro mámy 
nebo dědečky a jejich děti, kteří si chtějí 
odpoledne zpříjemnit kutěním, tvořením, 
vyráběním…

Že je toho hodně? Nemusíte si to pa-
matovat, sledujte náš facebook a webové 
stránky liska.luzanky.cz a pak vám nic 
neuteče – a kdyby přece, koukněte na 
instagram, jaké to bylo.

Když se rok chýlí ke konci, tak bychom 
rádi poděkovali všem, kteří nám ho rozjas-
nili. Děkujeme Obci Bílovice nad Svitavou 
za podporu, RC Žirafa, ZŠ Bílovice nad 
Svitavou, ZŠ Kanice a Lesním skřítkům za 
spolupráci. Všem úžasným rodičům a přá-
telům, kteří nás zásobují různými materiály 
skrze sponzorské dary. V neposlední řadě 
všem rodičům, kteří nám důvěřují, a dětem, 
které se nebojí a jdou s námi do každého 
dobrodružství.

Za Liščí tým přeji Lišce hodně elánu 
a nové nápady. Vám přeji klidné a poho-
dové Vánoce plné kouzel a příjemných 
překvapení. Do nového roku přeji plno 
zážitků, kreativity a fantazie.

Za SVČ Liška
Markéta Kryslová 

se na zimu 
neukládá

LIŠKA

Kristýnka opět napekla a připravila na 
zdobení perníčky a perníkové dekorace 
na stůl. Přijďte si je nazdobit...

Elektrodílna s Martinem.  
Foto Martin Vágner



SILVESTR + BÍLOVICE = SCHODY
A ještě poznámka na závěr: Pokud by se 

mezi čtenáři našel nějaký zájemce o roli 
komentátora, rádi jej uvítáme v řadách 
pořadatelů. Odvážlivce na oplátku čeká 

vlídné zacházení, odměna šedesát korun 
na hodinu a určitě spousta nezapome-
nutelných zážitků.

Ivo Hažmuk 

Letošní 29. ročník Silvestrovského 
běhu do schodů se uskuteční  
31. prosince v Bílovicích u nádraží.
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neboť nespadají do její kompetence? 
Máte pocit, že Vás tyto i jiné otázky už 
vícekrát napadly, ale shon 21. století Vám 
neumožnil se jimi hlouběji zabývat?

Využijte tedy nyní příležitosti a přijď-
te si s námi o všech těchto i dalších 
otázkách povídat. Jsme tu právě pro 
Vás! Dne 17. ledna 2019 zahajujeme 
v Bílovicích další běh Kurzů Alfa. Během 
dvanácti čtvrtečních večerů budeme 
společně otevírat tato i jiná zajímavá 
témata.

Přijďte si s námi vyměňovat a tříbit 
své názory! Všichni jsou vítáni – věřící 
i nevěřící – ateisté stejně jako křesťané, 
právě tak jako stoupenci jiných nábožen-
ských směrů. Žádný názor neodmítáme, 
naopak je vítáme k rozproudění diskuze. 
Žádná otázka není na Alfě nepřípustná 
nebo nevhodná.

Nikoho nebudeme o ničem přesvěd-
čovat a do ničeho nutit. Rovněž tak 
nenabízíme ani žádné jednoduché, pre-
fabrikované odpovědi na složité otázky. 
Toto není cílem ani účelem kurzů Alfa!

Jsou vesmír, svět, neživá i živá příro-
da, rostliny a zvířata – i my sami – jen 
výsledkem úžasné série náhod? Anebo 
máme právo předpokládat, že při tom 
všem byl potřeba i nějaký inteligentní 
plán? Můžeme tomuto „inteligentnímu 
plánu“ říkat třeba Bůh? Je vše, co pro-
žíváme, naše plány, naděje i zklamání 
– vše, čemu se smějeme a nad čím 
pláčeme, naše radost i smutek – jen 
pouhým projevem činnosti vysoce or-
ganizovaných buněk lidského mozku?

Anebo existuje i duchovní rozměr 
každého z nás, který přesahuje samot-
nou hmotnou podstatu našeho těla? 

Můžeme tento nehmotný rozměr naší 
osobnosti nazvat třeba Duší? Může tato 
nemateriální část naší existence přečkat 
bez úhony zánik naši materiální podstaty 
v okamžiku smrti?

Má naše existence, tady a teď, na malé 
modré planetě, uprostřed nedozírného roz-
pínajícího se vesmíru, nějaký hlubší smysl? 
Jsme i my součástí onoho „inteligentního 
plánu“? Má s námi Bůh nějaké úmysly? 
Jde v životě o víc, než se na první pohled 
může zdát?

Může moderní křesťanství něco nabíd-
nout alespoň k některé z těchto otázek, 
na které věda nemá žádnou odpověď, 

PŘIJĎTE S NÁMI 
POVEČEŘET
a pak si povídat o důležitých 
otázkách života

Zveme příznivce Silvestrovského 
běhu do schodů i všechny ostatní, kteří 
nechtějí prosedět silvestrovské dopole-
dne doma na gauči, na 29. ročník tohoto 
prestižního závodu. V pondělí 31. prosin-
ce se jako obvykle můžete těšit na skvělé 
sportovní výkony, nezapomenutelnou 
atmosféru, setkání se sousedy, vynikající 
občerstvení a ti nejlepší samozřejmě na 
hodnotné ceny.

Jak jste si jistě všimli, na části tratě 
nám letos obec připravila nový povrch. 
Ani my proto nechceme zůstat pozadu 
a naše dvorní grafička se vytáhla s no-
vým vzhledem plakátů. Doufáme, že na 
nás proto „veteráni z předchozích roční-
ků“ nezanevřou a účast bude opět hojná. 
Vše ostatní totiž zůstává při starém. Tím 
máme na mysli nejen dršťkovou polévku, 
svařák, koláčky, ale i loňskou novinku – 
červené tlačítko.

Máte-li chuť se trochu proběhnout, 
všechny důležité informace najdete na 
plakátech.



Jaroslava Hauerová, rozená Sed-
lecká, byla velmi výjimečná žena. A to 
v mnoha ohledech. Patřila mezi rodilé 
„Bílovčačky“ a v rodném domě, naproti 
hostinci U Ševčíků, na začátku letošního 
roku i zemřela. Narodila se jako první 
ze dvou dětí Jaroslavu Sedleckému 
a Pavlíně Brázdové. Většina Bílovčáků 
ji ale znala jako Jarinu, velmi svéráznou 
„rehabku“, která „postavila na nohy“ 
polovinu Bílovic.

V Bílovicích absolvovala základní ško-
lu, na kterou navázala zdravotní školou 
v Brně. Mezi její školitele patřil například 
i Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., jeden 
z nejvýznamnějších českých neurolo-
gů, který o ní prohlásil, že má pro toto 
povolání mimořádné nadání, mimo jiné 
i proto, že „má rentgen v rukou“. Do 
svého prvního zaměstnání nastoupila 
v roce 1955 do nemocnice následné péče 
v Moravské Třebové, kde pracovala dva 

roky. Odtud pak zamířila do fakultní ne-
mocnice Bohunice, kde pracovala až do 
důchodu. Své znalosti a zkušenosti tam 
nejenom aplikovala, ale od osmdesátých 
let je předávala i studentům a student-
kám oboru fyzioterapie (ať už se obor 
jmenoval jakkoli).

Když šla začátkem devadesátých let do 
důchodu, rozhodně ho nehodlala strávit 
„v papučích“. Proč nejet třeba pracovat 
někam do zahraničí? Přes dva roky na-
konec zůstala v Libyi.

Kromě prostých Libyjců byla její pa-
cientkou dle jejího vyprávění i jedna 
z příslušnic libyjské královské rodiny. 
Jak sama říkala, „nikomu se do toho moc 
nechtělo. Kdo ví, jak to dopadne – jestli 
to vůbec může dopadnout dobře… komu 
ji hodíme na krk? No tak ji hodili na mě, 
aby si sami nepálili prsty…“ A dopadlo 
„to“ dobře. Jako výraz díků dostala od 
pacientky malou zlatou amforu na krk, 

Program každého ze čtvrtečních veče-
rů se bude skládat z těchto částí:
• Společná večeře s příležitostí k vzá-

jemnému seznámení a rozpravě
• Půlhodinová přednáška na dané téma 

večera
• Káva nebo čaj a zákusek
• Diskuze o tématu večera ve skupinkách

Účast na kurzech Alfa je pro každého 
bezplatná a nezávazná. Každý může 
kdykoli podle vlastního uvážení skončit 
a odejít. Přijďte si tedy vyzkoušet nultý 
večer 17. 1. 2019 v 19.00 s tématem 
„Jde v životě o víc?“, a pak se můžete 
rozhodnout. Nic tím neriskujete!

Více informací je k dispozici na webo-
vých stránkách: www.farnost-bilovice.
cz/kurzy-alfa

Registrovat pro Kurzy Alfa 2019 se mů-
žete na e-mailu: alfa.bilovice@email.cz 
nebo telefonem: +420 604 644 220.

ROZHOVOR
Vítám Slávka, hosta a absolventa letoš-

ních bílovických kurzů Alfa 2018, který se 
také rozhodl, že na následující Alfě 2019 
bude pomáhat jako nový člen organizač-
ního týmu. Souhlasil, že jako bývalý host 
Alfy poskytne rozhovor.

Slávku, můžeš prosím čtenářům 
říci, proč ses v letošním roce 

rozhodl se na Alfu přihlásit?
Těch důvodů bylo více. Prvním byl 

letáček s otázkami, které mě zajímaly 
a na které jsem sám hledal odpovědi. 
Druhým důvodem bylo mé přesvědčení, 
že člověk vždy více lituje toho, že něco 
nezkusí, než když do toho jde. Třetím 
důvodem byla má manželka, která se 
zúčastnila předcházejícího cyklu a Alfa 

nastartovala úžasně pozitivní změny ve 
svém přístupu k životu.

Máš tedy pocit, že Alfa splnila 
tvoje očekávání a že to nebyl 

ztracený čas, který by se dal využít 
nějak lépe?

Od Alfy jsem očekával porovnání svého 
postoje k duchovní sféře s jiným pohledem 
na ni. Byl jsem přesvědčený, že vše krásné 
kolem nás nevzniklo náhodně, že jsme 
nějak nebo něčím ovlivňováni, že není jen 
naše „fyzično“, ale i „něco“ mimo nás, nad 
námi... Věnoval jsem se energiím a vnímal 
jejich intenzitu. Na Alfě v diskuzích po 
přednáškách jsem pochopil, že existují 
i jiné možné souvislosti.

Jak bys hodnotil úroveň před-
nášejících? Byly přednášky 

zajímavé, anebo jsi po dobré večeři 
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kterou až do své smrti nosila. Mimo 
tohoto úspěchu byla prý i terapeutkou 
jednoho z členů široké rodiny Kaddáfí. To 
vše možná i proto, že mimo jiných jazyků 
ovládala i základy arabštiny a mohla se 
s vysoce postavenými pacienty domlu-
vit i bez tlumočníka. Ti z vás, kterým 
pomohla od bolesti nebo od jiného zdra-
votního neduhu, se tak můžete chlubit 
tím, že vám pomohla „bosá čarodějnice“, 
jak se jí také říkalo, jejíž ruce a znalosti 
byly „dost nóbl“ i státníkům světového 
formátu.

Po svém návratu z Libye cvičila se 
žáky střední školy pro tělesně postižené 
na Lesné, jezdila jako vedoucí na dětské 
tábory Českého červeného kříže a dochá-
zela domů za svými pacienty. Z Bílovic do 
světa, z královských paláců do tělocvičny 
k postiženým dětem, nebo třeba do ku-
chyně vašeho souseda, protože „mu ruplo 
v zádech“ a nemůže ani chodit.

Jaroslava Hauerová

která léčila i světové státníky
VÝJIMEČNÁ „REHABKA“,

24. 2. 1937–7. 2. 2018
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spíš měl problém udržet pozornost 
a neusnout?

Přednášky byly vždy připraveny na 
profesionální úrovni. Nešlo jen o faktické 
informace, ale často byly proloženy vlast-
ním svědectvím – o to byly pro mě silnější. 
Někteří přednášející byli velmi výrazní. 
Přednášky vybízely k diskuzi, která se 
následně plně rozvinula ve skupinkách.

Takže diskuze ve skupinkách 
nebyla nuda?

V žádném případě. Někdy to tam pěkně 
jiskřilo, hodně jsme se poučili, naučili se 
formulovat své názory a postoje. Cílem 
nebylo někoho přesvědčit o své pravdě, 
ale dát podnět k zamyšlení.

Jak hodnotíš ostatní hosty ve 
své skupince? Jaké bylo její 

názorové složení?

V naší skupince byli zastoupeni prak-
tikující i nepraktikující křesťané, věřící 
i hledající a ti, kteří věří v „něco“nad námi. 
Velmi silně na mě zapůsobila jedna starší 
paní, jejíž víra byla opravdová a její přístup 
k životu byl laskavý, vlídný a moudrý, 
a hlavně – velmi optimistický.

Jaká byla společná víkendovka 
v Bukovině? Užili jste si to 

tam?
Atmosféra víkendovky jen podtrhla 

celkový příznivý dojem, který jsem měl 
z Alfy. A u mě šlo o velmi silný osobní 
zážitek, který změnil můj pohled na život. 
Dříve jsme s manželkou měli dvě paralel-
ní cesty – já meditoval a manželka měla 
křesťanské společenství. Dnes máme 
společnou cestu, která nás oba posunuje 
dál a na které si uvědomujeme jiné životní 
hodnoty a priority.

Slávku, děkuji moc za poskytnutý 
rozhovor i za tvůj čas. Vítám tě jménem 
všech do alfího týmu a těším se na shle-
danou na Alfě 2019!

Viktor Nedbal 

Ve svém soukromém životě byla člen-
kou bílovického Sokola a bílovického my-
sliveckého sdružení. Byla hrdá na to, že 
od mládí až téměř do své smrti (sezóny 
2016 a 2017) nevynechala jediný mysli-
vecký ples – a na všech dělala výzdobu 
(a že jich tedy muselo být!...).

Hledám dům ke koupi, zahrada, 
garáž. T: 732 219 013

Malý byt, stav může být původní – 
HLEDÁM T: 604 126 970

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

řádková inzerce

Měla ráda přírodu a cestování, obojího 
si v důchodu dostatečně užívala. Pravi-
delně jste ji mohli potkat po šesté ranní 
na nádraží, jak vyráží na nějaký výlet 
po naší republice. Na zádech batoh se 
svačinou a kartonem cigaret. Vícekrát 
do roka cestovala po celé Evropě, odkud 

vozila dárky široké rodině (třeba semínka 
zajímavých rostlin a stromů, obrázky, 
amfory…).

Moje nejoblíbenější vzpomínka na Jari-
nu je z doby asi půl roku před smrtí, když 
přišla ke mně do ordinace, jestli bych 
jí trochu nenapravil záda. Samozřejmě 
mě to potěšilo a zároveň polichotilo. 
Tak jsem jí záda začal pečlivě „probírat“. 
A ona na mě: „udělej to MSSN“. Znejistěl 
jsem. Kdyby řekla „Udělej to PIR, AGR, 
ACT, PNF“… cokoli… věděl bych, ale 
MSSN jsem neznal. Tak jsem jí opatrně 
řekl: „Hele, je mi to hrozně trapné, ale 
tuto zkratku jsem asi nikdy neslyšel…“ 
A ona na to: „Moc Se Stím Nes*r!“ A ta-
ková byla. Se zkušenostmi a znalostmi 
vysoce přesahujícími průměr, ale záro-
veň neuvěřitelně lidská svým svérázným 
způsobem.

Žila velmi zajímavým životem, na jehož 
popsání by stěží stačila kniha, natožpak 
pár odstavců, ale pohřeb měla podle 
svého přání jednoduchý, vlastně žádný. 
To byl také důvod, proč nejenom o její 
nemoci, ale ani o jejím pohřbu téměř 
nikdo nevěděl. Tak si to přála.

Jan Horáček 

Jaroslava Hauerová. Foto  
z archivu Václava Hauera.



Lesní klub Lesní skřítci v září otevřel již 
posedmé vrátka do dalšího školního roku 
a přivítal děti v nové zahradě. Během 
letních dnů totiž změnil adresu. Podjel 
vlakovou trať, přejel řeku Svitavu a za-
kotvil kousek za bílovickou sokolovnou na 
zahradě vily na Palackého ulici 181. Lesní 
skřítci mají nyní do lesa jen pár kroků.

HRA POD ŠIRÝM NEBEM  
ZA KAŽDÉHO POČASÍ

A co lesní klub Lesní skřítci nabízí? 
Plnohodnotné celodenní předškolní 

vzdělávání pro děti od 3 do 7 let, 5 dní 
v týdnu. Děti provází na cestě za pozná-
váním světa tým sehraných průvodkyň 
a průvodců. A to v duchu lesní pedago-
giky, enviromentální výchovy, montessori 
aktivit. Hlavní esencí všech průvodců je 
však respektující přístup k dětem.

Nedílnou součást programu dne tvoří 
volná hra, kterou považujeme za zásadní 
podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní 
motivace dítěte. Dětem je k dispozici 
„herna pod širým nebem“ v podobě sa-
motné přírody. Děti z Lesních skřítků tráví 
svůj čas zejména venku – na zahradě, 
v okolních lesích, u řeky. A to za každého 

počasí. Není totiž špatného počasí, ale 
pouze špatného oblečení.

„V dnešní době, kdy řada z nás tráví 
většinu svého času v interiéru a kdy dle 
výzkumů každé druhé české dítě je ven-
ku méně než hodinu denně, zažívají děti 
z Lesních skřítků život podobný dětství 
našich babiček a dědů, kteří si takto hrá-
vali venku běžně,“ říká Oldřich Kejík, člen 
vedení Lesních skřítků a tatínek jednoho 
z dětí navštěvujících lesní klub.

RODINA VÍTÁNA
Lesní skřítci jsou komunitní organizací. 

Na chodu klubu, vzhledu i vybavení zázemí 
aktivně spolupracují rodiče dětí docházejí-
cích do Lesních skřítků. Mají tak jedinečnou 
možnost se podílet na prožitcích svých dětí 
a být vtaženi do jejich světa, i když s nimi 
právě nejsou. Mladší i starší sourozenci 
jsou vždy vítáni. Spoluúčast rodičů na 
běžném programu také. A to jak v zahradě 

Smíšený pěvecký sbor Bronislav se po 
koncertech na zámku v Blansku 4. lis-
topadu 2018, po bílovických oslavách 
výročí sta let od založení Československé 
republiky 20. října 2018 i pietním aktu 
u příležitosti ukončení I. světové války 
na ostrůvku 11. listopadu 2018 již pilně 
chystá na první sérii vánočních koncer-

tů. V letošním roce se účastní zajímavého 
projektu, na kterém spolupracuje s rousí-
novským Divadelním a výtvarným ansám-
blem D.A.V.A., a brněnským profesionálním 
souborem Divadla 2-15. Ve třech dnech se 
uskuteční tři koncerty ve třech moravských 
městech. Tento triptych bude zahájen ve 
čtvrtek 13. prosince 2018 v Domě umění 

města Brna. Následující den, pátek 
14. prosince 2018, se soubory setkají 
v 19:00 hodin v Bílovicích nad Svitavou 
v Kulturním sále Obecní hospody a v so-
botu 15. prosince 2018 zakončí tento 
projekt v 19:00 hodin v Rousínově. Zazní 
krásné vánoční písně v podání sborů za 
aktivní účasti sbormistra Davida Kříže, 
který je zároveň sólovým zpěvákem. To 
vše za doprovodu klavíru Lucie Kubátové, 
houslí Jitky Břízové a hostujících sólistů 
i souborů, jako je např. bílovický dětský 
folklorní soubor Bystrouška. Posluchači 
se jistě mají na co těšit.

Ve čtvrtek 27. prosince 2018 v 17:00 
hodin se zpěváci SPS Bronislav setkají 
na koncertě v bílovickém cyrilometo-
dějském kostele. Zazní řada českých 
i zahraničních koled za účasti instru-
mentalistů i sólistů. Nový rok potom SPS 
Bronislav otevře Tříkrálovým koncertem 
se slavnostním přípitkem starosty. Kon-
cert se uskuteční v neděli 6. ledna 2018 
v 18:00 hodin v Kulturním sále Obecní 
hospody v Bílovicích nad Svitavou.

David Kříž 
umělecký vedoucí

za Výbor SPS Bronislav

VOLNOST A SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

Lesní skřítci nyní na novém

VÁNOČNÍ KONCERTY 
SBORU BRONISLAV
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Již několik let je trendem v mnoha 
městech a obcích mít vlastní logo 
a s ním spojenou jednotnou vizuální 
identitu, které byly donedávna doménou 
především komerčních společností. Jak 
si mnozí mohli všimnout na obecních 
plakátech a na obálce tohoto čísla zpra-
vodaje, mezi tyto obce se letos zařadily 
i Bílovice nad Svitavou. A kdo zavítal 
v létě na Bílovickou křižovatku, mohl být 
svědkem jeho křtu.

Hlavním důvodem vzniku loga byla 
snaha o prezentaci Bílovic nad Svitavou 
jako moderní obce nejen směrem k ob-
čanům, ale především k návštěvníkům. 
Někdo by mohl namítnout, že obec už 
svůj znak má. Ovšem starý heraldický 
symbol už nemůže dostatečně kvalitně 
plnit svoji funkci, těžko se s ním pracuje 

a nefunguje u něj žádná vizuální zkratka. 
Nijak se netváří, nic aktuálního již nere-
prezentuje, alespoň ne pro nezasvěceného 
potenciálního turistu. 

Koncepce nové značky vychází z kombi-
nace písmen „B“ a „n“, kde jejich spojením 
vznikne jak písmeno „S“, tak symbol řeky 
protékající mezi nimi. Značka tedy sym-
bolizuje prostřednictvím iniciál BnS nejen 
název obce Bílovice nad Svitavou, ale i kra-
jinu, jejíž je řeka Svitava nedílnou součástí. 
Jednotlivé oblouky také znázorňují kopce, 
mezi kterými se řeka vine. 

Značku doplňuje název obce Bílovice 
nad Svitavou v jednoduché bezpatkové 
serifě, ve které je odstraněna horizontální 
linie písmene „A“ a dodává tak celému 
logu atraktivní a moderní vzhled. Základ-
ními barvami jsou zelená a modrá, jejichž 
přechod použitý ve značce představuje 
propojení lesa a vody, které je charakteri-
stické pro prostředí Bílovic nad Svitavou.

Celé logo je jednoduchým a snadno 
zapamatovatelným symbolem spojují-
cím v sobě jak název obce, tak i cha-
rakter krajiny, v níž leží. Vytváří tak 
hned několik úrovní, kterými lze obec 
charakterizovat a posiluje tím vnímání 
její rozmanitosti.

Protože nebylo především z finanč-
ních důvodů možné nechat vytvořit celý 
manuál jednotného vizuálního stylu, 
nechala obec vytvořit jen základní pra-
vidla pro použití loga, barev a písma. Na 
těchto základech se v budoucnu pokusí 

ve spolupráci s autorem loga, kterým 
je člen redakční rady David Winter, 
postupně vytvořit jednotný vizuální styl, 
jímž se bude obec prezentovat. A tak 
se v brzké době můžete těšit na nové 
upomínkové předměty, trička nebo třeba 
na novou podobu Bílovického zpravodaje 
v novém roce.

red. 

nebo v rámci aktivit mimo pozemek lesního 
klubu, tak na pravidelných slavnostech, ale 
i brigádách zvelebujících zázemí Lesních 
skřítků a jeho okolí.

POTKALI JSME SE?
Lesní skřítky jste mohli v létě potkat 

u bílovické sokolovny, kde vytvořili první 
stanoviště festivalu Překročme řeku – 

festival na nábřeží, na trzích v Bílovicích 
či Podzimní slavnosti, která se konala 
v prostorách zahrady lesního klubu. 
Lesní skřítci se nadále plánují účastnit 
života spojeného s aktivitami Obce Bí-
lovice nad Svitavou, takže určitě budete 
mít příležitost je vidět.

POJĎTE MEZI NÁS
Pokud máte dítě předškolního věku 

a chtěli byste mu dopřát pobyt na čers-
tvém vzduchu, tak Lesní skřítci nabízejí 
ještě dvě volná místa ve vybraných dnech. 
Přijďte se podívat, nasát atmosféru a zažít 
na vlastní kůži, jaké to je trávit většinu 
dne venku.

Batolata a jejich rodiče mohou zažít 
venkovní hrátky v Klubíku.

Více informací na www.lesniskritci.cz

Magdaléna Hnilicová 
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NOVÉ LOGO NAŠÍ OBCE

BÍLOVICE NAD SVITAVOU
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ANEB VÝZNAMNÉ JUBILEUM REPUBLIKY U NÁS

STO LET  
V BÍLOVICÍCH

TÉMA:

Musela jsem několikrát zazvonit, protože 
pan Nejezchleb už špatně slyší, ale když 
mi otevřel, dostalo se mi velmi srdečného 
přivítání, včetně skleničky vína. Když jsem 
po dvou hodinách příjemného povídání od-
cházela, měla jsem nejen povznesenou ná-
ladu, ale i tolik materiálu, že se všechen do 
článku ani nevešel. A jaký byl vlastně důvod 
mojí návštěvy? Pokud jste letos vystrčili nos 

z domu nebo se někdy podívali na internet, 
nemohly vám uniknout velkolepé oslavy 
sta let od vyhlášení samostatného Česko-
slovenska, které ostatně proběhly i u nás 
v Bílovicích. Proto se redakce nakonec roz-
hodla věnovat vánoční číslo právě tomuto 
tématu. Co ale dělat, když sama nepamatuji 
ani předchozího starostu? Chtělo to obrátit 
se na vhodnější zdroje – a kdo by mohl být 

povolanější než bývalý ředitel zdejší školy, 
který tady dodnes žije ve stejném domě, 
ve kterém se narodil? O jeho učitelské 
a ředitelské dráze jste už ale ve zpravodaji 
četli a mnozí si na ni možná i pamatujete. 
Zeptala jsem se ho proto na jeho dětství 
a dospívání, a věřím, že vás jeho vyprávění 
zaujme stejně jako mě. A skleničku vína si 
k tomu můžete dát taky. 

TATÍNEK BOJOVAL,  
MAMINKA HRÁLA

Můj tatínek sloužil za války v Itálii, pak se 
vrátil do Československa, když se vytvářely 
jeho hranice. Na Slovensku mu dělo pře-
jelo nohu a navrch onemocněl, pak se ale 
naštěstí uzdravil a ještě se účastnil bojů 
o Hlučínsko. Po válce se vrátil domů ke 
své profesi zámečníka a dojížděl do Brna 
z Blanska, odkud pocházel. S maminkou, 
která v Brně pracovala v textilu, se potkali 
ve vlaku. Potom se za ní přiženil sem – a já 
se narodil přímo v tomto domě. 

Maminka byla členkou hudebního soubo-
ru Tamburáši, který tu působil už za dob 
Rakouska-Uherska; hrála tam na strunný 
nástroj jménem brač. Když všechny muže 
ze souboru odvedli na vojnu, zůstalo to 
na ženách, ony se ale nevzdaly a udržely 
ho při životě přes celou první republiku. 
Přibývalo hudebníků i nástrojů, hráli na 
večírcích a zábavách. Když přišla okupa-
ce, zavřeli nástroje do skříně v hospodě 
U Kvapilů (dnešní kavárna Svitava), a řekli 
si, že po válce se k tomu vrátí. Když ale 
pak přišla sovětská armáda, oslavovala 

vítězství a smrt Hitlera tak bujaře, že když 
vojáci našli skříň s nástroji, bohužel z nich 
mnoho nezůstalo. 

PRVNÍ REPUBLIKA? SOKOL 
A MÁVÁNÍ PREZIDENTŮM

Mezi mé nejživější vzpomínky na dětství 
patří velké oslavy narozenin prezidenta 
Masaryka a potom Beneše. Dávaly se za 
okno jejich portréty a konaly se lampionové 
průvody, kterých jsem se jako kluk účastnil; 
největší byl při Masarykově úmrtí. Kdykoliv 
jeli ať už Masaryk nebo Beneš přes Bílovice, 
v každé stanici tvořily děti pod vedením 
učitelů živé obrazy z vlajek a ze svého svá-
tečního oblečení. Prezidenti si zas vždycky 
stoupli k oknu, když se blížila stanice.

Také jsem cvičil v Sokole; šlo o mohutnou 
organizaci, což dokládá i zdejší budova 
Sokolovny postavená ve dvacátých letech. 
Absolvoval jsem několik ročníků od nej-

SPJATÝ S BÍLOVICEMI
Bořivoj Nejezchleb vypráví  
o svém dětství a dospívání
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mladších žáků a pamatuji si jednu vánoční 
besídku, na které jsme jako dárek dostali 
vánočky ze zdejší pekárny, jejíž majitel byl 
také Sokol. Chodili jsme tam nejen cvičit, ale 
také využívat velkou moderní vymoženost 
– kino. Tenkrát ještě bylo v málokteré obci, 
doma jsme neměli ani rozhlas a televize 
neexistovala, tak se chodilo do kina. 

BÍLOVICE PŘIPRAVENÉ 
BRÁNIT VLAST A PŘIJMOUT 
KRAJANY Z POHRANIČÍ

V roce 1938 se Bílovice staly cvičištěm 
československé armády; přišel sem je-
den vojenský útvar, postavil si stany na 
Hradisku a povolal všechny bývalé vojáky 
včetně mého tatínka, cvičení se prová-
děla v prostorách vzadu za Sokolovnou. 
Všichni se jich velmi ochotně a nadšeně 
účastnili a my kluci jsme se neustále mo-
tali kolem, okouněli a vyzvídali od vojáků 
o všem možném. Zajímali nás, protože 

se tehdy prodávaly velmi populární hrací 
karty Veselá vojna, které vyobrazovaly 
československé vojáky a jejich hodnosti. 
Mobilizace pak byla skutečně vyhlášena 
a i ti nejmladší byli povoláni do armády, 
příležitost bránit vlast ale kvůli Mnichovské 
dohodě nedostali.

Po zabrání pohraničí a vzniku tzv. 
druhé republiky vycházely v novinách 
a časopisech mapy s okousaným územím 
a titulkem „Malá, ale naše“. Úřady se sna-
žily postarat o svoje zaměstnance, kteří 
byli odsunuti z pohraničí, takže například 
do Bílovic přijel pan učitel Zapletal. Rád 

na něj vzpomínám, byl to velký vlastenec 
a několikrát ho kvůli tomu zatkli. Kladl nám 
na srdce, abychom ho okamžitě upozornili, 
pokud cestou do školy uvidíme policejní 
auto. Přišel sem také profesor Velihorský 
z Podkarpatské Rusi, který tu učil němči-
nu a neuměl pořádně česky, kromě toho 
k nám přeložili několik četníků, jejichž 
synové se stali mými spolužáky. 

OD OKUPANTŮ ANI ROHLÍK
Když 15. března 1939 začala okupace, 

neměli jsme ještě doma rádio, takže jsem 
nic nevěděl a šel do školy. Ti, co už slyšeli 
nejnovější zprávy, říkali: „Jsme zabraní!“ 
Dozvěděli jsme se, že už jsme Protektorát 
Čechy a Morava a učitelé nás nabádali, 
abychom po cestě ze školy nedělali žádné 
poznámky. Já to pochopil tak, že si nesmí-
me dělat poznámky, jaké jsou uniformy 
německých vojáků, kterých jsme po cestě 
ze školy potkávali spoustu. Dostali velmi 
výhodný kurz deseti korun na jednu marku 
a v Německu se už v té době nedostávalo 
zboží, takže nakupovali všechno možné – 
a nejvíc pečivo. Rohlíků měli tolik, že jim 
padaly z rukou, a nabízeli nám je. My jsme 
si ale mezi sebou říkali: „kluci, neberte to!“ 
a radši si jich nevšímali. Kromě toho se oka-
mžitě muselo začít jezdit vpravo – Němci 
v obchodě sebrali kusy krabic a napsali na 
ně „recht fahren, jeďte vpravo“. To bylo moje 
první setkání s německou armádou.

NĚMČINA MÍSTO DĚJEPISU, 
CIGARETY MÍSTO PENĚZ

Na plotě vedle dnešní kavárny Svitava 
se objevila nástěnka místní organizace 
NSDAP, kde byly fotografie s komentáři. 
Protože už jsme uměli dobře německy, 
vždycky jsme ji při cestě ze školy studovali 
a získávali tak informace. Němčina byla po-
vinná a jednou ředitel ve školním rozhlase 
vyhlásil, že se zastavuje výuka dějepisu 
a české literatury a tyto hodiny budou 
nahrazeny němčinou, ručními pracemi 
a rýsováním. Školní učebnice dějepisu nám 
zabavili; já nosil do školy knížku s Kalovou 
obecní kronikou, ale musel jsem ji dát 
učitelce k cenzuře a tuší zaškrtat všechny 
zmínky o Československu. Dodnes ji mám 
doma, stati o legionářích jsou vytrhané.

Jinak šel za války život dál, všechny ná-
pisy byly dvojjazyčné a nejcennějším plati-
dlem se staly potravinové lístky a cigarety. 

Lístky se vydávaly i na jiné věci jako např. 
textil – když si žena například koupila šátek, 
nemohla si už koupit ručník. Můj tatínek 
jako nekuřák rozdával nafasované ciga-
rety svým kamarádům v opravářské dílně, 
kde pracoval. Další změnou bylo, že vlaky 
nabíraly velké zpoždění kvůli vojenským 
transportům a poprvé se objevily průvodčí 
– ženy, jako náhrada za muže přeložené 
do Německa namísto odvedených vojáků. 

NENÍ LUK JAKO LUK
Když se v roce 1945 blížila sovětská 

armáda, začali tu Němci stavět zvláštní 
barikády, které jsem nikde jinde neviděl 
a neznám je ani z literatury. Šlo o ohrady 
postavené z kmenů, do kterých naváželi 
hlínu a kamení. Každou silnici zatarasily 
dvě takové ohrady a mezi nimi vznikla jen 
úzká mezera, kterou stěží projel krokem 
autobus. Nikdo na nich nestačil zavřít 
závory, ale sovětská armáda tam stejně 
projet nemohla, protože všechny mosty 
byly vyhozené do vzduchu. Osvoboditelé 
se sem proto dostali pouze pěšky, po silnici 
od Líšně nebo Těsnohlídkovým údolím. 

Hned po osvobození, 30. dubna, vznikl 
v Bílovicích Revoluční národní výbor, kte-
rý převzal obecní úřad a sídlil u Ševčíků. 
Telefonní spojení nefungovalo, proto jsme 
my kluci sloužili jako spojky; když bylo na-
příklad potřeba poslat vzkaz z Bílovic do 
Řícmanic, běželi jsme tam. Jednou za námi 
přišel sovětský voják a říkal: „Sežeňte mi 
luk!“ Nechápavě jsme se na něj dívali a já 
se ho zeptal: „Na co chceš luk, když máš 
samopal?“ Vzal jsem kus papíru a nakreslil 
luk a šípy. On namaloval cibuli. Běžel jsem 
domů a od maminky vzal sáček cibule, do-
nesl mu ho a on mi za to dal kostku mar-
garínu. Byl jsem pyšný, protože v té době 
měla opravdu vysokou hodnotu. 

Po válce jsem nastoupil do nepovinného 
devátého ročníku a setkal se tam s dětmi, 
které postihla válečná reforma – sloučení 
všech tříd od páté nahoru do jedné. Kvůli 
tomu nevěděli základní věci, neviděli třeba 
nikdy algebru nebo neslyšeli o chemických 
značkách. Někdy museli žáci učitelům vy-
světlovat, že to neumí, protože se to nikdy 
neučili – i tak se válka a osvobození proje-
vily v našich životech. Později jsem se do 
bílovické školy vrátil jako učitel a následně 
i ředitel, to už je ale na další povídání.

Marie Štefanidesová 
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
Uběhlo 100 let. Poválečná životní 

úroveň v roce 1918 je v kronikách Bílovic 
popisována velmi smutně až plačtivě. 
Byl hlad a bída, krize. Měnová reforma – 
inflace. Potraviny byly na lístky. Chodilo 
se pěšky. Jediný povoz byl často jen 
koňský, nebo po železnici. Auta neby-
la. V zimě bylo běžné, že se ráno lidé 
vzbudili a museli rozbít led v lavoru, 
aby se vůbec mohli umýt. Často měli 
jen jedno slavnostnější a jedno pracovní 
oblečení. Žili skromně. Přesto žili své 
životy šťastně, věděli, že se mají lépe než 
generace před nimi. Možná Vám někdy 
babička vyprávěla, jak prali prádlo na 
valše, topili v kamnech dřevem a uhlím 
a když šli večer spát, tak si dávali horkou 
cihlu pod peřinu. Neměli pro nás běžné 
věci, jako je vodovod, nebo WC doma… 
muselo to být v mnoha ohledech těžké 
a je dobré si to připomínat. Myslím, že 
si to spousta lidí dnes nedokáže ani 
připustit, že to tak mohlo být, neváží si 
toho, co dneska máme, což se projevuje 
někdy až bezmezným plýtváním… na úkor 
přírody a životního prostředí.

POČTY OBĚTÍ  
I. SVĚTOVÉ VÁLKY

I. sv. válka: 1918: Celkem na růz-
ných bojištích padlo 34 občanů a 13 jich 
zemřelo po převozu až doma. Dohromady 
ztratila naše obec během I. světové vojny 
47 občanů. Počty uváděné v některých 
publikacích mohou být jiné a matoucí, ale 
je to tím, že se stále nachází ve vojenských 
archivech další podrobnosti k obětem. 
Například u 23 padlých dosud neznáme 
datum ani místo úmrtí. Vzpomínkou na 
tyto padlé vojáky je pomník na ostrůvku, 

kde se konají na počest jejich památce 
pravidelné vzpomínkové akce.

POLITICKÁ SITUACE
Po příchodu svobodné republiky roku 

1918 následovalo ještě několik let krize, než 
přišlo ekonomické oživení. Přestalo se sice 
mluvit německy i na úřadech a čeština byla 
prohlášena úředním jazykem, ale krize ne-
šla překlenout jen pomocí národní hrdosti. 
Novinkou bylo to, že volit i studovat mohly 
i ženy. V Bílovicích při prvních volbách do 
zastupitelstva v r. 1919 bylo možné zvolit 
kandidáty ze 4 politických stran. V roce 

2018 mohli voliči volit ze 7 politických 
stran a voleb se zúčastnilo 60,3 %. Počet 
starostů za celé období od r. 1918 dosud 
je celkem 19, a to včetně předsedů MNV. 
Vůbec prvním úřadujícím starostou první 
republiky byl pan Josef Wünsch (v úřadu 
do r. 1919). Současným starostou je pan 
Miroslav Boháček.

OBYVATELSTVO
V roce 1921 při sčítání lidu bylo v Bí-

lovicích sečteno 1.846 trvale hlášených 
osob, z toho 900 mužů a 946 žen. Dne 
31. 12. 2017 při sčítání lidu bylo sečteno 
3. 697 trvale hlášených osob, z toho 
1.850 mužů a 1.847 žen. Což je jednou 
tolik. K tomu je nutné podotknout, že v Bí-
lovicích žije nespočet obyvatel, kteří zde 
nemají hlášený trvalý pobyt, a vždycky 
tomu tak bylo. V době největšího rozma-
chu „výletnictví“ zde pobývalo v letních 
měsících dokonce i jedenkrát tolik oby-
vatel. Bílovice jsou přezdívány odjakživa 
jako brněnská noclehárna, ale mají i jiná, 
krásnější přízviska. Bílovice byly nazývány 
také Českým Švýcarskem, vzdušnými 
lázněmi apod. I z toho důvodu byly často 
navštěvovány významnými osobnostmi. 

100 LET
BÍLOVIC V ČÍSLECH
Všechno už bylo v kronikách a knihách o Bílovicích odborně popsá-
no… přesto, s pokorou mně vlastní, dovolím si zde uvést několik faktů 
a čísel, pro srovnání života v Bílovicích tehdy a teď.

Sklad pily před  
1. světovou válkou.
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K úpadku této éry návštěvnosti došlo 
někdy kolem roku 1930, kdy se postavila 
prašná silnice vedoucí přes obec kolem 
řeky Svitavy do Adamova a dokončila 
se přehrada v Brně, kam se výletníci ve 
velkém počtu přesunuli.

Současnou nejstarší obyvatelkou obce 
je paní W. A., které je úctyhodných 97 let. 
V roce 2011 bylo také sečteno, že zde žije 
678 osob starších 60 let. Velkým darem je, 
že v naší zemi žije již třetí generace v míru.

POLESÍ
Jedním ze tří polesí v rámci Školního 

lesního podniku Masarykův les Křtiny 
MENDELU v Brně (od roku 1923) je polesí 
Bílovice nad Svitavou, sídlící v bílovické 
Myslivně Lišky Bystroušky. Polesí Bílo-
vice nad Svitavou hospodaří na ploše 
2.920 ha lesa a je rozděleno do 4 lesnic-
kých úseků. Les zde plní hlavně rekreační 
a estetickou funkci, umocněnou mnoha 
pomníky a studánkami Lesnického Slavína. 
Ve velmi cenném přírodním prostředí se 
zde nachází 9 maloplošných chráněných 
území (z toho 2 národní přírodní rezerva-
ce). Významně se do dějin Bílovic zapsala 
událost, která se stala dne 22. prosince 
1919. Pan Rudolf Těsnohlídek tehdy spo-
lečně s přáteli nalezl v lese pod stromem 
poblíž Myslivny Lišky Bystroušky opuš-
těné dítě. Tato událost a nutnost pomoci 
opuštěnému dítěti (Lidušce) ho inspiro-
vala k založení tradice převozu vánočních 
stromů z Bílovic do Brna a založení sbírek 
pro děti, které potřebují pomoc. Z výtěžku 
první sbírky, organizované Těsnohlídkem, 

byl v Brně postaven Dětský domov Dag-
mar, který funguje dodnes. V rámci této 
tradice bylo věnováno Brnu již 29 stromů.

POČTY OBĚTÍ  
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Ve II. sv. válce padlo 11 odbojářů, 20 bí-
lovických občanů, 31 sovětských vojáků 

lovických osob. Válečná i poválečná léta 
byla pro Bílovice velmi krušnými léty. Úcta 
a věčná památka patří všem, kteří zahynuli 
v bojích ve II. světové válce a položili tak 
život při osvobozování obce.

EKONOMIKA A ROZVOJ
Obec kolem roku 1918 byla stále převáž-

ně bez pevných silnic, chodníků, vodovodu 
a centrální kanalizace, přesto byla velmi 
oblíbená, jezdil sem vlak a obec měla již od 
roku 1910 elektrické osvětlení – 50 žárovek 
namísto petrolejových lamp. Věděli jste 
třeba, že dnes je v Bílovicích na 42 ulicích 
celkem 492 pouličních lamp? 

Od té doby se změnilo mnohé. Po 
roce 1920 vznikaly nové živnosti, služby, 
budovaly se domy, firmy, ulice. V roce 
1921 zde bylo při sčítání lidu sečteno 
celkem 298 domů. Pro srovnání, v roce 
2011 jich bylo 827, z toho 521 bytových 
domů a v nich 1.372 obydlených bytů. 
V roce 1925 došlo k novému vyměření 
katastru obce, které činilo 1.642,24 
ha. Pro srovnání dnešní výměra 
obce je 1.469,98 ha. Současně došlo 

a 5 obětí zahynulo v koncentračních tábo-
rech. Celkem tedy bylo 67 obětí. Dalšími 
obětmi války byli i 4 místní Němci, kteří si 
vzali život. Za okupace bylo vězněno 9 bí-

k upřesnění názvu obce na dodnes po-
užívané Bílovice nad Svitavou. V témže 
roce se v Bílovicích objevil také první 
radiopřijímač.

Splav na Svitavě

Pohledníce zachycující 
bílovický mlýn.
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K velkému ekonomickému i stavební-
mu boomu pak došlo ještě na přelomu 
20. století.

Rozpočet obce v roce 1918 činil 
23.440 Kčs, rozpočet v roce 2018 
činí 47.220.000 Kč. V roce 1918 stálo 
1 vejce 50 haléřů, průměrná cena 1 vejce 
v roce 2018 je 5,50 Kč za kus. Průměrné 
mzdy v roce 1919, např.: horníci 155 až 
600 korun za měsíc (dle kategorie práce), 
zaměstnanci 135 až 260 korun měsíčně, 
zemědělští dělníci měli deputát plus 50 až 
90 korun za měsíc.

DOPRAVA
Z Bílovic do Brna jezdily v roce 1918 jen 

4 vlaky a z Brna do Bílovic 5 vlaků za 
den. V současné době v rámci IDS JMK 
jezdí osobní vlaky v obou směrech třikrát 
za hodinu. Nevím sice, kolik stál lístek na 
tehdy parní vlak z Brna do Bílovic v roce 
1918, ale podařilo se mi zjistit, že v roce 
1928 bylo jízdné vlakem na 20 km v ceně 
4,40 Kč. K plné elektrifikaci tratě došlo 
24. ledna 1999.

V roce 1925 byla zřízena první soukro-
má autobusová linka z Bílovic do Ochoze. 
V současné době máme v obci 6 autobuso-
vých zastávek. Autobusové linky 75 a 210. 
Linka 75 jezdí ve špičkách v pracovní dny 
dvakrát za hodinu, o víkendech jednou za 
hodinu a obsluhuje horní novou výstavbu 
obce a končí v zastávce Brno, Slatina, 
nádraží. Linka 210 obsluhuje příměstskou 
dopravou obce Řícmanice, Kanice, Ochoz 
u Brna a Babice nad Svitavou. Jede dvakrát 
za hodinu v pracovní dny a ve špičkách, 
jinak jen jednou za hodinu. O víkendech jede 
pouze jedenkrát za dvě hodiny.

VÝZNAMNÉ STAVBY
Škola na Komenského ulici: Vyučování 

bylo zahájeno v roce 1892. V roce 1920 
navštěvovalo školu 350 žáků, ve školním 
roce 2017/2018 to bylo 515 žáků. Škola 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí v 60. letech. 
Počet žáků nadále roste.

Most: Současný most je z roku 1969. 
Předchozí mosty, které stály na stejném 
místě, byly nahrazeny z důvodu poničení 
povodněmi nebo II. světovou válkou. (Jinak 
je tomu u železné lávky, která je na svém 
místě již od roku 1888.)

Sokolovna a restaurace 1927.
Dům pro seniory 2003.
Střed obce 2017.

Těchto 9 staveb je na seznamu kul-
turních památek:
1. Husova 5. Pozdně secesní dům, kde do 

roku 1915 žil a tvořil básník a novinář 
Stanislav Kostka Neumann.

Panoramatická pohlednice Bílovic.

2. Komenského 158. Řadový rodinný dům 
v historizujícím stylu z přelomu 19. 
a 20. století.

3. Komenského 179. Řadový rodinný dům 
v historizujícím stylu z počátku 20. 
století.

4. Komenského 191. Řadový dům v histo-
rizujícím stylu postavený roku 1901 dle 
návrhu Karla Kučery. V domě bydlel 
a měl ateliér malíř František Koudelka 
(1896–1976).

5. Komenského 225. Vila dr. Josefa Poláč-
ka ve stylu pozdního historismu, zbudo-
vaná dle návrhu Jana Flory roku 1909.

6. Vila Anna z roku 1904 ve stylu pozdní 
secese ovlivněné lidovým stavitelstvím, 
postavena R. Prochaskou pro židovskou 
rodinu Eislerů.

7. Hrad Ronov. Zřícenina gotického hradu 
z období druhé poloviny 14. až počátku 
15. století.

8. Pomník padlým I. světové války z roku 
1915, vzniklý z popudu spisovatele 
Rudolfa Těsnohlídka, pravděpodobně 
nejstarší svého druhu v Evropě.

9. Kostel svatého Cyrila a Metoděje, vysta-
věný v historizujícím stylu v letech 1908–
1913 podle návrhu Antonína Blažka. (Počet 
kněží: V rozmezí let 1918 až 2018 jich bylo 
7, první tehdy úřadující byl pan Josef Fišer 
a současný je pan Pavel Lazárek.)

Informace byly čerpány z veřejné data-
báze Českého statistického úřadu, Wikipe-
die a z knihy Bílovice nad Svitavou.

Za spolupráci děkuji pánům Martinu 
Vozkovi a Zdeňku Mrkosovi.

Karla Hrabalová 

Bílovické nádraží



Bílovická škola zažívala během první 
světové války velmi náročné období, stejně 
jako celá společnost. Většina mužů musela 
narukovat, a tito muži chyběli jako tátové 
v domácnostech a jako učitelé ve školách. 
Důsledkem toho byla velmi špatná školní 
docházka. Tehdejší nadučitel – ředitel školy 
Josef Tepera – si nad touto neblahou si-
tuací několikrát posteskl ve školní kronice.

Za války byla velká chudoba a žáci se 
kromě výuky také podíleli například na 
sběru listí, léčivých bylin či duběnek. 
Ve škole byli na začátku války ubytovaní 

uprchlíci z Haliče, jindy zase 250 vojáků. 
Vojáci byli ve škole ubytovaní několik 
měsíců v roce 1915, takže si dovedeme 
představit, jak v té době probíhalo vzdě-
lávání. I přes tato krušná období si každý 
rok našli žáci i učitelé prostor pro různá 
veřejná vystoupení a uctění císaře pána, 
případně jeho rodiny. Je zajímavé, že před 
rokem 1918 se psalo ve školní kronice 
velmi často o císaři pánu, ale po roce 
1918 nenajdeme v kronice žádnou zmín-
ku o vzniku nového státu nebo o zvolení 
nového prezidenta.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
před sto lety

Podobně jako v mnoha města a vesnicích 
po celé zemi si i občané Bílovic nad Svita-
vou připomněli významné výročí 100 let od 
vzniku Československa. V Bílovicích tyto 
oslavy, jež se konaly 20. října, měly punc jisté 
výjimečnosti díky účasti jednoho z posled-
ních žijících veteránů 2. světové války pana 
generálmajora Emila Bočka. Ten se spolu 
s ostatními zúčastnil programu, jehož sou-

částí byla výsadba Stromu svobody na ulici 
Obřanská, pietní akt u památníku obětem 1. 
světové války na ostrůvku i kulturní program 
v obecním sále, na němž vystoupili kromě 
pěveckého sboru Bronislav i žáci ZŠ Bílo-
vice nad Svitavou, kteří přednesli básničky 
a zazpívali písničky z období první republiky. 
Písně Osvobozeného divadla pak představila 
skupina Ježkovy Girls a pro milovníky vážné 
hudby vystoupili přední hráči Filharmonie 
Brno. Celodenní program tak byl důstojnou 
oslavou tohoto významného dne, za což patří 
pořadatelům i všem účinkujícím velké díky.

Radek Szabó 

Oslavy 100 let vzniku 
Československé republiky
PROBĚHLY 
I U NÁS Minule jsme volbám věnovali celé číslo. 

Jak dopadly, už jistě víte, přesto přináší-
me shrnutí, jak si která strana vedla a kdo 
v zastupitelstvu nakonec usedl. 

  Nový směr – 39,13 % hlasů, 
7 mandátů 
Zastupitelé: Bc. Miroslav Bohá-
ček, MUDr. Vendula Bartáková, 
Ph.D., Lenka Prudíková, Ing. 
Ivana Sláčíková, Ing. Jan Kovář, 
Ing. Ivan Michalík, Ing. Radek 
Szabó, Ph.D.

  Starostové a nezávislí – 
16,67 % hlasů, 3 mandáty 
Zastupitelé: Mgr. Martin Vozka, 
Mgr. Libor Žanda, MVDr. Petr 
Drábek 

  PRO Bílovice – 12,25 % hlasů, 
2 mandáty 
Zastupitelé: Mgr. Jan Horáček, 
Ing. Klára Mrkosová

  KDU-ČSL – 10,66 % hlasů, 
1 mandát 
Zastupitel: Ing. Jiří Štancl

  ODS a sdružení nezávislých 
kandidátů – 9,28 % hlasů, 1 man-
dát 
Zastupitel: Ing. Dušan Lázniček

  Volba pro budoucnost – 6,51 % 
hlasů, 1 mandát  
Zastupitelka: RNDr. Taťana 
Součková

red. 

VÝSLEDKY 
VOLEB DO 
zastupitelstva 
obce 
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Že bylo učitelské řemeslo v tehdejší 
době náročné, je asi každému jasné. 
Učitelé měli běžně ve třídě 50 – 60 žáků 
a za svou práci někdy nedostali zaplaceno 
i několik měsíců. Těžší to ale měly paní 
učitelky, které mimo jiné musely až do 
roku 1919 dodržovat celibát. Nemohly 
se vdát a nesměly se oddávat tělesným 

rozkoším, protože by je to rozptylovalo 
při výuce. V opačném případě už učitelka 
nemohla na škole učit. Tento bizarní zá-
kon byl v roce 1919 zmírněn. Učitelky se 
mohly vdát, ale musela k tomu dát souhlas 
okresní školní rada. Prý nebyl tento zákon 
nikdy zrušen, takže platí dodnes. I v naší 
školní kronice si několikrát můžeme pře-

číst, že se paní učitelka vdala a místo ní 
nastoupil nový učitel.

Nyní trochu konkrétněji k začátku školní-
ho roku 1918/1919. Budova na Komenského 
ulici už v tomto roce stála bezmála 27 let 
a chyběly jen tři roky k první zásadní pří-
stavbě, a to přistavění dalšího patra. Jak 
vypadala škola po přístavbě patra můžete 
vidět na přiloženém obrázku. Obrázek škol-
ní budovy před rokem 1921 se nedochoval 
a nepovedlo se ho dohledat ani v okresním 
archivu.

Do školy docházelo v roce 1918 přibližně 
350 žáků rozdělených do šesti tříd. Ředite-
lem byl již dvacátým devátým rokem Josef 
Tepera, který ovšem v létě 1918 prodělal 
mrtvici a školu řídil spíše formálně. Pro 
těžkou nemoc byl nahrazen od začátku 
školního roku 1919/1920 Josefem Kozlíkem.

I v tomto náročném období usilovali ředi-
telé o postavení měšťanské školy (druhého 
stupně). Tato snaha vyvrcholila na konci 
třicátých let, ovšem neúspěšně. Kdyby 
se tehdejší plány ředitele Tepery, později 
Kozlíka a dalších realizovaly, tak bychom 
dnes místo tělocvičny měli velkou budovu 
druhého stupně, místo tzv. nové budovy 
by byla malá tělocvična a na dvoře by bylo 
velké hřiště.

Libor Žanda 

Nákres školy z roku 1921

V pátek 30. listopadu a v sobotu 
1. prosince se na Těsnohlídkově náměstí 
konal již tradiční vánoční jarmark spoje-
ný s rozsvěcením vánočního stromu. Od 
páteční čtvrté odpoledne byly návštěv-
níkům k dispozici stánky s nejrůznějším 
zbožím, kde si mohli zakoupit například 
skleněné vitráže a obrázky z Galerie Alfa, 
šperky, vánoční dekorace, ale i trička 
s novým logem Bílovic. Nechybělo 
samozřejmě hojně navštěvované ob-
čerstvení; obzvlášť výborný punč přišel 
v mrazivém počasí vhod.

Oficiální program začal slavnostním 
zahájením a oceněním občanů, kteří 
Bílovice letos úspěšně reprezentovali 
navenek. Po vystoupení sboru Bronislav 
spolu s folklorním souborem Bystrouška 

následoval hlavní bod programu, slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu. Po něm 
rozproudila promrzlým návštěvníkům 
krev cimbálová muzika Řícmanice. Bohatý 

program pokračoval i v sobotu, kdy akce 
trvala celý den až do 18 hodin. Vystou-
pily děti z folklorního souboru Slavíček 
(RC Žirafa) a Zumba Kids (Liška), žáci 
základní školy, písničkář Filip Drlík a hu-
dební skupiny Máta a Musica Balkanika. 
Program uzavřelo představení divadla 
Líšeň s názvem Žabáci.

Marie Štefanidesová 

Setkání se sousedy na
VÁNOČNÍM JARMARKU
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Vážení čtenáři, naše nová knihovna v le-
tošním září oslavila druhé výročí otevření 
(oslava proběhla komorně na OÚ). Za tu 
dobu se počet registrovaných čtenářů 
zvýšil téměř třikrát! A hlavně dětí – ty mají 
půjčování bezplatné. 

Pomyslný žebříček počtu výpůjček za 
tento rok by vypadal takto: 1. místo paní 
Marcela Kartousová (165 knih), 2. místo 
pan Karel Sedláček (146 knih) a 3. místo 
paní Ivana Doležalová (133 knih).

Nejlepšími čtenářkami z dětského od-
dělení jsou Lucie Jahodová a Eva Fruh- 
wirtová.

Titul „Nejlepší čtenář“ patří paní Haně 
Novákové, která za uplynulých 5 let pře-
četla 774 knih.

Mám radost, když do knihovny přijdou 
děti z mateřských škol. Je jim vyhrazeno 

každé úterní dopoledne. Také žáci zá-
kladních škol v Bílovicích a Babicích jsou 
v knihovně příjemnými hosty. A často se 
z nich stávají pravidelní abonenti. (Ně-
kdy i povinně, mají totiž „doporučenou 
četbu“, kterou jen tak někde neseženou.)

Několikrát ročně si prostor knihovny 
objedná rodinné centrum Žirafa. Děti 
s rodiči si poslechnou úryvky z nových 
i starších, ale vždycky originálních knih. 
Pak následují velmi zajímavé dílničky 
pro děti. 

Úspěšná byla také literárně výtvarná 
soutěž „Jižní Morava čte“, kterou vy-
hlásila MZK v Brně. Do této soutěže se 
přihlásilo 83 dětí z Bílovic, Babic a Kanic. 
Vítězové jednotlivých kategorií postupují 
do krajského kola a jsou pozváni na slav-
nost do Planetária a do divadla Polárka. 

Nejúspěšnějším programem byla akce 
„Brněnské podzemí“ s odborníkem nejen 
na podzemí Ing. Alešem Svobodou. Letošní 
poslední část (celkem devátá) uzavře 
dvouletý cyklus vyprávění o historii Brna 
s lektorem, který zaujme svým vyprávěním 
a má k dispozici nepřeberné množství 
zajímavého fotomateriálu, ale i vtipných 
historek. Vzhledem k omezené kapacitě 
místa v knihovně jsme se scházeli v pří-
jemném prostředí školy. Děkuji vedení ZŠ, 
že nám besedy u nich umožnila.

Děkuji všem za přízeň a spolupráci, přeji 
hodně zdraví, pohody a pěkných knih. 

Ten, kdo čte, žije s každou další knihou 
život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj. 
(Oscar Wilde) 

Marie Nedopilová 

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Pro ostatní vystupující z okolních obcí na Kanický kopec, řečený Gerhátky, je cesta libovolná.  
Sraz účastníků na vrcholu kopce je v 11.00 hodin. Zde si připijeme svařeným vínem připraveným  
na místě na ohni (zdarma), zavzpomínáme na minulé ročníky výstupu a vyslovíme svá  
novoroční přání a předsevzetí.

Po výstupu budeme pokračovat dle dohody  
účastníků po okolí Bílovic s možností  
občerstvení. Výstup na vlastní nebezpečí.

KOMISE PRO 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
OBCE

NOVOROČNÍ 
HVĚZDICOVÝ VÝSTUP 

NA GERHÁTKY

Komise pro regionální rozvoj 
obce Bílovice nad Svitavou pořádá

XII.
ročník m n. m.

415

1. ledna 2019 v 10.00 hod sraz účastníků  
u SOKOLOVNY v Bílovicích nad Svitavou
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„Už je tu zas adventní čas.“ Touto té-
měř již tradiční větou začínal náš loňský 
i předloňský příspěvek do prosincového 
Zpravodaje. A stejně tak i rok, který od 
minulého adventu uběhl, byl v Žirafě opět 
již tradičně nabitý pestrým programem.

Co se tedy v Žirafě v uplynulém roce 
událo? Jaké jste mohli zaznamenat no-
vinky?

Stálí návštěvníci asi postřehli, že vý-
raznější změny nastaly hlavně v nabídce 
pravidelných kurzů, kde se letos objevily 
tři nové kroužky. Rodičům s dětmi od 

jednoho do dvou let nabízíme „Robát-
ka“ pod vedením Lenky Šerákové. Malí 
předškoláci s badatelským duchem ocení 
objevitelský kurz Moniky Krolové „Po 
stopách přírody“. Maminky, a nejen ty 
na mateřské, si pro změnu užívají „Kurz 
šití“, který se pro značný zájem rozběhl 
v Žirafě pod vedením Zuzky Čížkové hned 
ve dvou skupinách. Pro dva kurzy se nám 
podařilo najít skvělé nové lektorky, a to 
mladou tanečnici Julču Kuběnovou, která 
se ujala kroužku street dance, a výtvarnici 

Tamaru Vlčkovou, která citlivě vede mladé 
umělce v pátečním Výtvarném kurzu. Po 
roční pauze se do Žirafy vrátily také kurzy 
oblíbené lektorky Dorky Špalkové, přičemž 
velké přízni se těší jak akrobatická jóga 
pro rodiče s dětmi, tak jóga vinyasa pro 
dospělé.

Výraznější změna nastala také v kroužku 
„Sportík“. Ten jsme kvůli velké vytíženosti 
tělocvičny ZŠ byli nuceni od září přesu-
nout do tělocvičny v Sokolovně. Vzhledem 
k tomu, že vybavení v nových prostorách 
nebylo zcela přizpůsobeno věku před-
školních dětí, rozhodli jsme se ho rozšířit 
o florbalové hole, badmintonové rakety 
a sestavu kuželů pro překážkové dráhy. 
Toto vybavení jsme mohli nakoupit zejména 
díky štědrým sponzorským darům rodičů, 
za což bychom jim chtěli touto cestou 
znovu poděkovat.

Již třetím rokem nabízíme v Žirafě všem, 
kteří se vracejí do práce či potřebují jakou-
koliv konzultaci týkající se změny zaměst-
nání, možnost individuálního kariérového 
poradenství. Letos jsme nově individuální 
konzultace rozšířili také o poradenství vý-
chovné, sociální a finanční. Velmi nás těší, 
že zejména o výchovné poradenství jeví 
rodiče zájem a k řešení problémů s dětmi 
využívají odborných služeb psycholožky 
Kateřiny Križanové. Díky získané dotaci 
můžeme odborné poradenské služby navíc 
nabízet za velmi příznivé ceny.

Radost máme také z toho, že kromě pra-
videlných aktivit se nám v Žirafě podařilo 
v roce 2018 uspořádat i téměř 60 jednorá-
zových akcí. Zejména u těch větších, jako je 
Den dětí, Dětský karneval, Svatomartinský 
lampionový průvod, víkendová divadélka 
pro děti či např. závody Pozór, jedu!, si po-
každé uvědomujeme, jak výborně funguje 
spolupráce s ostatními organizacemi – za 
což jsme vděčni a velmi si toho vážíme. 
Rádi bychom proto poděkovali všem, se 
kterými jsme byli v letošním roce v kon-
taktu. Na prvním místě Obci Bílovice nad 
Svitavou za veškerou finanční a morální 

podporu i vstřícnost při jednáních. Dále 
pak spoluorganizátorům společných akcí 
i všem, kteří nám vycházejí při pořádání 
akcí vstříc například zapůjčením prostor: 
zejména SVČ Lužánky – pracoviště Liška, 
TJ Sokol, Sboru dobrovolných hasičů, SK 
Radiosport, Kmenu LLM – Stopaři, míst-
nímu polesí, místní ZŠ, bílovické Obecní 
knihovně a dalším. Poděkovat bychom 
chtěli i za sponzorské dary, a to benzinové 
čerpací stanici FORS, Potravinám LEFNER, 
Bílovické CUKRÁRNĚ, společnosti ROSS-
MANN i soukromým osobám a příznivcům, 
kteří nás podporují materiálně, finančně či 
morálně. Každá pomoc, byť se může zdát 
sebemenší, má pro nás velký význam. Sílu 
a motivaci do další práce nám dodá jak 
finanční dar, věnování vyřazených hraček, 
které můžeme využít v Herně či jako od-
měny na Dni dětí, tak i každé povzbudivé 
slovo, díky čemuž víme, že má fungování 
Žirafy stále smysl. Velmi si toho ceníme 
a děkujeme za veškerou zpětnou vazbu! 
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat 
také našim skvělým lektorům, úžasným 
dobrovolníkům i našim rodinám za velkou 
dávku pochopení a podpory. Zejména 
dobrovolnictví je pro Žirafu doslova alfou 
i omegou fungování, protože bez něj by-
chom některé akce nebyli schopni vůbec 
uskutečnit. A proto ještě jednou děkuji 
všem pomocníkům za veškerou ochotu 
a nezištnou pomoc!

Rok 2018 je téměř za námi a s ním i naše 
malé adventní ohlédnutí. Za chvíli je zde 
rok nový, se kterým přijdou nové progra-
my, akce i výzvy. Na co se tedy můžete 
v Žirafě těšit?

Ještě v prosinci to bude tradiční před-
vánoční korálková dílna (18. 12. v 18:45) 
a dětmi velmi oblíbené Noční oči (19. 12. 
od 17:00), které proběhnou v okolí lesní 
cesty Vojanka. Z lednové nabídky bychom 
rádi upozornili na Dětský karneval (13. 1. 
od 16:00) a dvě zajímavé přednášky na 
téma naše tělo a zdraví – „Iridologie, 
aneb co se skrývá v našich očích“ (15. 1. 
v 19:00) a „Ženy v přechodu, menopauza 
a vše, co s tím souvisí“ (22. 1. v 19:00).

Závěrem bychom vám chtěli popřát krás-
né prožití vánočních svátků v kruhu těch, 
které máte rádi, a do nového roku hodně 
štěstí, zdraví i splněných přání.

Za RC Žirafa
Šárka Kučerová 

Adventní ohlédnutí
RC ŽIRAFA



Liška Bystrouška je zdaleka nejzná-
mějším literárním dílem zasazeným do 
Bílovic. Cílem toho článku není hod-
notit její literární kvality, ale všimnout 
si odkazů na tehdejší bílovické reálie 
a protikatolického ostnu, který je v ní 
zřetelně přítomný. Liška Bystrouška byla 
na pokračování publikována v Lidových 
novinách v dubnu až červnu. Odehrává 
se explicitně v Bílovicích a je v ní řada 
lokálních dobových odkazů. Komickou 
postavou je farář, označený též jako 
„panáček Álois“, který pravidelně kar-
baní a popíjí s revírníkem Bartošem 
a „rechtorem“ (učitelem). Od ledna 1919 
přitom působil v Bílovicích jako du-
chovní správce P. Alois Povolný, který 
se aktivně podílel na zakládání katolické 
tělovýchovné jednoty Orel (v Bílovi-
cích založen v roce 1920, jeho prvním 
sídlem byl sál v hostinci u Měcháčků, 
tj. dnešní cukrárna Svitava), který byl 
konkurencí Sokola. Katolická sdružení 
byla terčem Těsnohlídkova posměchu 
hned na počátku knihy, a to v historce 
o komárovi: „Bylo to tvor velmi nábožný. 
Uzřel světlo světa v kaluži před hospodou 
Měcháčkovou – tam bylo hnízdo orlí a dětí 
mariánských – a na světě jeho první 
cesta byla do světničky za šenkem, kam 
přiletěl právě v okamžiku, když mladý 
panáček (...) zakládal s kravskou dívkou 
ze dvora a s osobami k tomu vhodnými 
sdružení třetího řádu sv. Františka. Vroucí 
výmluvnost nadšeného kněze uchvátila 
nepatrného komára a získala jeho duši 
zcela straně nejlepší, i pro zvířata vhodné, 
straně lidové“ (s. 12). Ve dvou větách 
se tak stihl otřít hned o čtyři sdružení, 
přičemž Františkánští terciáři jsou podle 
Těsnohlídka dobří pro děvečky od krav 
a lidovci i pro dobytek. 

Předstupněm založení bílovického 
Orla bylo sehrání několika divadel-
ních her mladými katolíky v letech 

1919 a 1920, mj. se hrála hra „Na statku 
a v chaloupce“. Ani tento moment neunikl 
Těsnohlídkovu šlehu: „To on, jako „panáček 
Álois“ (...) s mládeží hrával divadlo, divadlo 
dojemné, například „Na statku a v chaloupce“. 
No tož, pak byl konec pěkné té idyly, když 
kterási Mařenka octla se v požehnaném sta-
vu s řeznickým tovaryšem, a ten se vzpíral 
jejímu nařčení zuby nehty a vymlouval se na 
něho, na panáčka Áloisa“ (s. 83–4). Dojde i na 
humor s farní hospodyní, která poté, co ožra-

lý farář doleze po čtyřech na faru: „Odtáhla 
faráře z prahu, zamkla a s nadlidským úsilím 
vláčela ho do ložnice. Vlastníma rukama ho 
vyslekla jako dítě, spodní kalhoty mu zavá-
zala, aby mu nespadly – ovšem se při tom 
zarděla a odvrátila se cudně – a uložila jej 
posléze na lůžko“ (s. 87–8). Fara přitom 
byla postavena až v roce 1929 a Alois 
Povolný žil „na bytě“ s nejvyšší pravdě-
podobností bez hospodyně. Zvěčnění se 

též dočkal zedník František Fric, aktivní 
člen Kostelní jednoty i Orla: „soused Fric, 
zednický mistr, vyzpovídal se mu (...), že 
se dopustil cizího hříchu nepokárav hře-
šícího bližního“ (s. 123). Konečně při lí-
čení sňatku Bystroušky a Zlatohřbítka je 
„zvířecí“ kněz datel vylíčen takto: „Farář 
byl starý kmet, nepovolný a přísný asketa, 
nikoliv politikář jako různí ti panáčkové, 
kteří slouží nejdřív straně, spolkům a pak 
teprve, zbude-li čas po schůzích, kartách 
a orelských kotrmelcích, i pánu bohu“ (s. 
200–1). O různých aktivitách tehdejších 
kněží, kterým pak nezbýval čas na pas-
toraci, se můžeme dočíst mnohde, nezdá 
se však, že by Těsnohlídka tížila absence 
pastorační péče – spíše mu vadili aktivní 
kněží vycházející ze sakristií, mezi něž 
nepochybně A. Povolný patřil.

Humor je to zemitý, po mém soudu 
ulepený až trapný. Je zarážející, že bí-

lovičtí orli leželi Těsnohlídkovi v žaludku 
od samého prvopočátku, otřel se o ně 
ještě před formálním ustanovením orelské 
jednoty v Bílovicích, k čemuž došlo dne 
10. 10. 1920, přičemž shora citovaná 
pasáž o komárovi vyšla v Lidových novi-
nách dne 8. 4. 1920. Těsnohlídek přitom 
byl vzdělavatelem v místním Sokole a je 
signifikantní, že ze sokolských „hnízd“ 
a „kotrmelců“ si legraci nedělá. V jeho 

LIŠKA 
BYSTROUŠKA,
mistryně skrytých narážek
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Akce Vánoční zpívání v Domově domácí 
péče Bílovice nad Svitavou vznikla letos 
poprvé a zcela náhodně: před rokem a půl 
jsem měla v tomto domově praxi a psala 
o něm svoji bakalářskou práci, konkrétně 
o sociálním vyloučení seniorů. Senioři 
z tohoto domova nemají vzhledem ke 
svým onemocněním možnost setkávat se 
s okolním světem, mnoho z nich již nemá 
žádné přátele a rodina je často velmi 

pracovně vytížená. Personál se sice snaží 
klientům poskytnout nejlepší péči, avšak 
chybí opravdová a dostatečná přítomnost 
blízkého člověka. Dobrovolníci chodí zpra-
vidla k dětem nebo hendikepovaným a na 
seniory se tak trochu zapomíná. Mám dvě 
malé děti a ještě občas pečuji o dědečka, 
takže jsem se rozhodla letos zapojit dálko-
vě do projektu Ježíškova vnoučata a spolu 
s dalšími maminkami také do projektu 
Krabice od bot, který organizuje Diakonie. 
Kamarádka mi nabídla krabici se zbytky 
vln a mně se vybavily pletené ponožky od 

jiné bílovické novele Čimčirínek a chlapci 
jsou naopak bílovičtí sokoli vylíčení 
bezvýhradně pozitivně. Mohli bychom 
ovšem namítnout, že se jedná o lite-
rární licenci, ale právě v tom spočívá 
zákeřnost polopravd. Panáček Álois je 
vylíčen jako ožrala a osoba obviněná 
z prznění dívek, ale reálný Alois Po-
volný se bránit nemohl „neb jde přece 
o literaturu“. A. Povolný byl značně 
konfliktní osobou a své si s ním užili 
hlavně katolíci, jak se o tom lze dočíst 
v kronikách Orla i Kostelní jednoty, ale 
tohle vyobrazení si nezasloužil. Jeho 
chyby jsou ve zmíněných pramenech 
popsány značně otevřeně, neplyne 
z nich však ani náznakem, že by měl 
problém s alkoholem či dodržováním 
celibátu.

Liška Bystrouška by jistě byla výji-
mečným literárním dílem, i pokud by si 
Těsnohlídek odpustil místní protikato-
lické šlehy, a rozhodně by v tehdejších 
Bílovicích nenadělala tolik zlé krve. 
Dešifrovat jednotlivé narážky (jistě 
jsem neodhalil všechny) musela být 
pro tehdejší bílovické sokoly náramná 
legrace, katolíci se patrně bavili méně. 
Bílovický rodák jezuita Jan Rybář, 
který sice Těsnohlídka nezažil (narodil 
se v roce 1931), ale zjevně artikuluje 
názory svého okolí, jej hodnotí takto: 
„V Lišce Bystroušce zesměšnil bezúhon-
ného kněze P. Aloise Povolného, rozši-
řoval protikatolické nálady a ovlivňoval 
takto myšlení venkovanů. Prakticky 
polovina obce ztratila víru. (...) Nevěru 
Těsnohlídkovu charakterizuje jeho osud 
– při svatební cestě s první ženou tato 
spáchala sebevraždu – druhá žena od 
něho brzy odešla – spolu s třetí ženou 
se pak oba zastřelili.“ To jsou tvrdá slova 
a nechci hodnotit Těsnohlídkovy rodin-
né poměry ani okolnosti jeho skonu: 
svědčí však o tom, jak byl místními 
katolíky vnímán. Liška Bystrouška tedy 
vedle svých literárních kvalit vydává 
rovněž svědectví o ostrých meziváleč-
ných sporech mezi bílovickými katolíky 
a sekulárně orientovanými občany, 
zejména z řad tehdejších sokolů. Je 
smutné, že Těsnohlídek jako intelek-
tuál a spisovatel tyto třenice nejenže 
netišil, ale spíše přiléval olej do ohně.

Jan Lata 

Přijďte udělat
RADOST 
SENIORŮM

jedné klientky DDP a její zářící oči, když 
jsem jí jednou nakoupila pár klubíček. 

Napadlo mě prostřednictvím facebooku 
zorganizovat amatérské zpívání s předá-
ním drobných dárečků seniorům. Naše 
akce od začátku vzbuzuje zájem, zpěváků 
proto snad bude dost. Uvítáme však další 
dárky pro seniory. Prozatím máme slíbené 
perníčky, přáníčka, křížovky, krabici vln 
a přízí a čokoládové ozdoby na stromek. 

V jednání je také vystoupení dětí z jedné 
třídy MŠ a v budoucnu snad i canistera-
pie. Na Bílovicích velmi oceňuji, že když 
je potřeba, vždy se najdou lidé ochotni 
pomoci. Ze srdce děkuji všem součas-
ným i budoucím dobrovolníkům a těším 
se na rozzářené oči babiček a dědečků 
z DDP. Každá pomoc je vítána a nebojte se 
ozvat na můj email serakovalena/zavinac/
gmail.com. „Velké příležitosti, jak pomoci 
ostatním, přicházejí zřídka, ale ty malé nás 
obklopují každý den.“ 

Lenka Šeráková 
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Stejně jako v loňském roce, i letos se 
brněnský oddíl DRAGON SPIRIT před-
stavil na mezinárodní scéně v rámci 
soutěže DRAGON WORLD CUP 2018. 
Tato událost vznikla jako soutěž pro 
moravské spřátelené oddíly. V průběhu 
let se vyvinula v mezinárodní festival 
bojových umění a sportů, jehož součástí 
je otevřené mistrovství světa, na který se 
letos sjelo přes 200 závodníků.

Za oddíl DRAGON SPIRIT Brno se 
zúčastnili tři závodníci ve čtyřech kate-
goriích. Nejúspěšnějším členem výpravy 

se stal Petr Daňhel z Bílovic nad Svitavou, 
který bojoval v oktagonu v disciplíně Li-
ghtContakt (muži +18 let), a výsledkem je 
stříbrná medaile. Nejmladší člen výpravy 
Filip Macalík vybojoval v početně velmi ob-
sazené disciplíně Forms-Hard (děti – 9 let) 
fantastické a velmi zasloužené 4. místo 
a stejnou pozici ve stejné disciplíně v ka-
tegorii +18 let získal Pavel Svoboda.

Oddíl DRAGON SPIRIT Brno vznikl 
v roce 2015 a cvičí styl bojového umění 
ChanShaolin Si &DjuSuKungFu. Toto 
bojové umění se skládá z tradiční části 

postavené na tradicích kláštera Shaolin 
a progresivní sebeobranné části pro 
boj v „betonové džungli“, tedy reálné 
a intuitivní sebeobrany. Oddíl funguje 
pod záštitou Jednoty OREL Husovice, 
která pomohla se založením oddílu 
a rozvojem cvičení. Mistrem oddílu je 
Lukáš Novák (2. Toan/Dan), který se 
tomuto stylu věnuje již 19 let a soutěže 
DRAGON WORLD CUP 2018 se zúčastnil 
nejen jako trenér, ale také jako rozhodčí 
v kategoriích SelfDefence (sebeobrana) 
a LightContakt.

Výsledky soutěží dokazují, že ač je 
oddíl DRAGON SPIRIT mladým klubem, 
úspěšně reprezentuje a je uznáván na 
mezinárodní scéně bojových umění. 
Poděkování za podporu patří nejen 
Jednotě OREL Husovice, ale také všem 
členům, rodičům a přátelům, kteří pomá-
hají a podporují oddíl při jeho aktivitách. 
Letošní DRAGON WORLD CUP pomohl 
k získání nových zkušeností a motivoval 
nás k dalšímu cvičení.

Si-Fu Lukáš Novák 

Fotografie ze soutěže a další infor-
mace naleznete na oddílovém webu  
www.dragonspirit.cz.

STŘÍBRO 
Z MISTROVSTVÍ 
SVĚTA

Karatisté z oddílu DRAGON SPIRIT

Petr Daňhel z Bílovic 
nad Svitavou
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Na začátku září 2.–8. 9. 2018 se konalo 
19. mistrovství světa v rádiovém orientač-
ním běhu v jihokorejském Sokchu. 

Už podruhé Jižní Korea! Ne, nikam 
nejedu! Zase se drásat skrz bambusová 
křoviska, brodit bažinatými okraji rýžových 
polí, ztrácet se v zarostlé džungli ostnatých 
lián a s velkým respektem obloukem míjet 
divoké vesnické psy. Ne, děkuji, už nechci. 
Pro jednou stačilo.

S o to větším obdivem smekám před 
medailemi našich závodníků, přivezenými 
z Jižní Koreje letos. Sedm zlatých! Sedm 
Mistrů světa z Bílovic nad Svitavou!

Když se ptám kamarádů, jak se letos 
v Koreji běhalo, chytají se za hlavu. Pro 
každý ze čtyř tamních závodů zvolil pořa-
datel jiný typ terénu, ale pokaždé to bylo... 
náročné. Foxoring: Ostré hřebeny, mezi 
nimi zarostlé rokle. Sprint: První polovina 
celkem normální les a pak autokemp. Obě 
klasické tratě: Jednou tropická džungle, 
liány, neprostupné ostnaté keře, pak mladé 
bambusové křoví s kmínky 10 cm od sebe. 
To nemáš šanci ani prolézt a beznadějně 
uvízneš. Čas zatím utíká. Nebo hospodář-
ská krajina v okolí vesnic s rýžovými poli, 

divokými, volně pobíhajícími psy, různé 
kůlny, stavení, ploty – kudy ven? Také je 
třeba se vyhnout neoploceným hřbitovům, 
nízkým zeleným mohylkám za vesnicí. Pro 
Středoevropana určitě zážitek na celý život.

Na MS se letos nominovalo deset závod-
níků z bílovického oddílu a ti dovezli domů 
celkem 27 medailí – 16 individuálních (7-6-
3) a 11 z hodnocení týmů (7-2-2):

Dominik Šrom, M19
2× zlato (sprint a klasická trať 3,5 MHz)
Martin Kinc, M19 
zlato (foxoring)
Natalia Hiklová, W20 
2× zlato (sprint a klasika 3,5 MHz), 2× 

stříbro (foxoring a klasika 144 MHz)
Antonín Šindelka, M40
zlato (klasika 144 MHz), stříbro (klasika 

3,5 MHz), bronz (sprint)

SEDM TITULŮ
mistra světa v ROB
do Bílovic!

Jiří Mareček, M50
zlato (sprint), stříbro (klasika 144 MHz), 

bronz (foxoring)
Tomáš Hikl, M20
stříbro (klasika 3,5 MHz)
Pavel Mokrý, M50 
bronz (klasika 3,5 MHz)
Látalová Alexandra, W60
stříbro (sprint)

Celkově se mistrovství světa v Koreji 
zúčastnilo přes 300 sportovců z 28 států. 
Příští rok ve stejnou dobu se bude konat 
22. mistrovství Evropy ve Slovinsku v hor-
ském městečku Rogla. Budeme držet palce 
všem naším závodníkům a ať to cinká jako 
tenhle rok!

Pokud vás ROB zaujal, neváhejte a přijď-
te si rádiový orientační běh také vyzkoušet. 
Teď přes zimu probíhají každé úterý tré-
ninky v tělocvičně, kde si užijete spoustu 
pohybových her a aktivit. Na jaře se pra-
videlné tréninky přesunou do lesů okolo 
Bílovic. Další informace naleznete na od-
dílových stránkách www. skradiosport.cz.

Iva Marečková 

Členové SK Radiosport

Martin Kinc
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Odkaz na fotografie uložené v cloudu (např. Úschovna)
zasílejte na: zpravodaj@bilovice-nad-svitavou.cz
Předmět zprávy: FOTOSOUTĚŽ

MEDIÁLNÍ 
KOMISE
VYHLAŠUJE

GRAFICKOU
FOTOSOUTĚŽ

O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE 
BÍLOVIC NAD SVITAVOU

Nejlepší fotografie budou zařazeny do kalendáře 
obce pro rok 2020, v němž budou prezentováni  
i vítězové soutěže. Fotografie budou také vystaveny 
na konci roku 2019 v obřadní síni obce.

Fotografie musí znázorňovat místa spjatá s Bílovicemi nad Svitavou – do-
minanty obce, kostel či jiné budovy, lesy, řeku Svitavu a podobně a mohou 
zachycovat kterékoliv roční období. Z důvodu reprodukce ve formatu A2 musi 
mít fotografie tuto velikost při min. rozlišení 200 DPI (velikost 5 MB a více). 
Účastí v soutěži dáváte vyhlašovateli povolení nakládat s fotografiemi ve 
prospěch obce, např. k propagačním účelům. Uzávěrka je 30. 9. 2019.




