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REDAKČNÍ
SLOUPEK

Vážení přátelé,
o Vánocích bylo už řečeno téměř všech-

no. Ale zdá se, že nám to nikomu vůbec ne-
vadí. S úsměvem a radostí přijímáme stále 
stejná slova, přání, zvyky a rekvizity, které 
prostě k  Vánocům patří. Naše Vánoce 
patří k nejkrásnějším v celém křesťanském 
světě. Myslím si, že právě tyto svátky mají 
v  sobě nejsilnější kouzlo, které nám do 
našich životů alespoň jedenkrát v  roce 
dokáže přinést mírou vrchovatou radost, 
lásku, štěstí, klid, pohodu a  velikou sílu 
empatie, vzájemnosti a pospolitosti. Vá-
noce jsou prostě krásné, a i když tvrdíme, 
že jsou to především svátky dětí, věřím, 
že si umíme přiznat, že se na těch několik 
dnů v  duchu vracíme do svého dětství 
i my dospělí.

I  když nás supermarkety už v  průbě-
hu října „inspirují“ a  lákají, abychom už 
v předstihu začali s vánočním shonem, rádi 
si počkáme na adventní čas, abychom si 
uspořádali své věci života a připravili se po 
svém na všechnu tu vánoční krásu.

V Bílovicích nad Svitavou je však jedna 
nepřehlédnutelná tradice, která oznamu-
je už v  polovině listopadu nadcházející 
vánoční svátky. Je to slavnost spojená 
s odvážením vánočního stromu pro Brno.

Letošní rok se zapíše do historie této 
tradice. 23. listopadu byl odvezen už tři-
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cátý strom v řadě na náměstí Svobody 
v Brně. Bylo tak učiněno koňmo, stejně 
jak tomu bylo u  prvního vánočního 
stromu v  roce 1924 (před 95 lety). 
Náš strom se letos na své cestě 
zastavil v  Líšni a  v  Židenicích, aby 
ho mohli pozdravit také obyvatelé 
těchto městských částí. Pak teprve 
doputoval na náměstí Svobody. A byla 
to sláva veliká. Na jeho cestu ho vy-
provodili vzácní hosté, pan senátor 
Ivo Bártek, paní poslankyně Jana 
Krutáková, paní primátorka Markéta 
Vaňková, ředitel ŠLP Masarykův les 
Křtiny pan Tomáš Vrška, ředitelka ČČK 
oblastního spolku Brno – město paní 
Ivana Holásková, ředitelka TIC Brno 
paní Jana Tichá Janulíková, ředitel 
Dětského domova Dagmar pan Da-
niel Kusý, vnuci Rudolfa Těsnohlídka 
František a Jan Navrátilovi a mnoho 
dalších. Vánočnímu stromu 2019 po-
žehnal na jeho vánoční misi pan farář 
Pavel Lazárek.

Tento rok byl na ta „vánoční výročí“ 
spojená s vánočními stromy pro Brno 
velmi bohatý. 100 let od nalezení Li-
dušky Kosourové, 90 let od zahájení 
provozu Dětského domova Dagmar, 
100 let od založení ČČK spolku, který 
stál u zrodu tradice stavění vánočních 
stromů, 100 let od založení MENDELU, 
která prostřednictvím ŠLP Masarykův 
les Křtiny poskytuje vánoční stromy 
pro Brno. Nelze nezmínit, jakou úžas-
nou atmosféru dokáží vytvořit trubači 
ŠLP Masarykův les Křtiny svými fanfá-
rami, které už tradičně zní při odvážení 
vánočních stromů.

Vážení přátelé, celý redakční tým 
Vám přeje, aby pro Vás byly letošní 
Vánoce plné radosti, lásky a pohody. 
Do nadcházejícího roku 2020 Vám 
přejeme hodně zdraví, hodně dobrých 
a  úspěšných dnů a  hodně dobrých 
zpráv.

ZA REDAKCI BÍLOVICKÉHO  
ZPRAVODAJE PAVEL KOVÁČ 

Vážení spoluobčané,
závěr každého roku je především 

časem těch nejkrásnějších svátků pro 
nás pro všechny – svátků vánočních. 
Je však také časem bilancování, co se 
podařilo vykonat a co nás teprve čeká 
v nadcházejícím roce. Jsem rád, že je 
za námi společná práce vidět a že ji Vy, 
občané Bílovic, takto vnímáte.

Co se v letošním roce podařilo? Těch 
věcí pro lepší život obyvatel naší obce 
je celá řada.

Jednou z  velkých investičních akcí 
bylo dokončení autobusových zálivů na 
autobusové zastávce Cihelna a na ulici 
Obřanská. Byl také dokončen chodník 
na ulici Havlíčkova. Další významnou 
investiční akcí, která se povedla, byla 

VÁNOCE
O Vánocích se stanou krásné věci,
na zem se slétnou všichni andělé,
ti dávní z Betléma i ti novověcí.
Budou nám přát: „Šťastné a veselé…"

Elektrikář – opravy, revize.
Tel.: 797 676 748

řádková inzerce



SLOVO 
STAROSTY
rekonstrukce bývalé knihovny na Füg-
nerově nábřeží na komunitní centrum. 
Do něj se od prvního ledna nastěhují 
spolky, které budou toto centrum také 
částečně provozovat – Žirafa a  mladí 
hasiči. Spolkové centrum však bude 
mít mnohem širší využití, bude sloužit 
k přednáškám, besedám a seminářům, 
pro všechny občany, kteří budou mít zá-
jem své aktivity v tomto multifunkčním 
centru, po předchozí dohodě s provo-
zovatelem, uskutečnit.

Dokončujeme také šest sociálních 
bytů, dvakrát 3+kk, dvakrát 2+kk, dva-
krát 1+kk. Jeden z  jednopokojových 
bytů uvažujeme nabídnout jako starto-
vací byt pro odrostlé děti z Dětského 
domova Dagmar. Od 15. prosince bude 
zahájen zkušební provoz (na půl až 
třičtvrtě roku) nové minibusové linky 
v Bílovicích nad Svitavou. Termín sou-
visí s  pravidelnými ročními změnami 
vlakových jízdních řádů. Ve zkušebním 
provozu budeme monitorovat vytíže-
nost a  využívání této linky, abychom 
mohli objektivně posoudit potřebnost 
této služby občanům Bílovic. Jízdní řád 
bude na webových stránkách obce a na 
zastávkách této linky.

Do roku 2020 se přesunuje podání 
projektu parkoviště P+R pod nádražím. 
Toto parkoviště bude mít kapacitu 
pro 75 automobilů. Dobrou zprávou 
je, že v rámci rekonstrukce železniční 
sítě bude vybudován nový podchod 
od točny autobusů na nástupiště. 
Za tunýlkem bude vybudována nová 
přístupová rampa, což výrazně zvýší 
komfort pro cestující, kteří museli na 
vlaky v  protisměru chodit poměrně 
dlouhou cestou stávajícím tunýlkem 
pod tratí.

Pro rok 2020 je připraveno více akcí. 
Budeme podávat žádosti o dotace na 

novou hasičskou stanici, nové multi-
funkční hřiště ve vnitrobloku školy, roz-
hlednu na Vyhlídce, malé multifunkční 
hřiště na Polance, pumptrackové a mul-
tifukční hřiště na pozemku obce naproti 
benzinové čerpací stanice.

V  příštím roce chceme dokončit 
územní studii na Mlýnském ostrově pro 
volnočasové a oddechové aktivity, sou-
časně chceme také umožnit využití této 
lokality pro služby a business. Architekti 
musí vyřešit vhodnost struktury budov 
a prostorů pro tyto činnosti, a zejména 
pak parkování pro návštěvníky.

V tomto roce byl spuštěn Portál obča-
na, byly vytvořeny nové webové stránky 
a  mobilní aplikace obce Bílovice nad 
Svitavou, které se setkaly s příznivým 
ohlasem.

Tyto řádky píši před konáním tradiční-
ho vánočního jarmarku s vírou, že bude 
stejně úspěšný a vydařený, jako tomu 
bylo v minulém roce. Děkuji všem, kteří 
se na jeho organizaci budou podílet, 
zvláště pak učitelům a žákům školy za 
pečlivě připravený program. O předání 
vánočního stromu pro Brno se píše 
na jiném místě zpravodaje, mohu jen 
potvrdit, že také letos se tato tradiční 
slavnost vydařila.

V závěru chci poděkovat všem aktiv-
ním občanům, kteří se po celý rok podí-
leli na přípravě již tradičních kulturních, 
sportovních či společenských akcí. Jsem 
opravdu velmi rád, že Bílovice mají srd-
ce, které pravidelně tepe, že jsou obcí, 
kde se dobře žije.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám 
všem popřát krásné a radostné Vánoce, 
bohatého Ježíška, pohodu a klid. Přeji 
Vám hodně zdraví, štěstí, úspěšný a po-
hodový nový rok 2020.

MIROSLAV BOHÁČEK 
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JEDNÁNÍ | 28. 08. 2019
Rada obce schválila

 » umístění 2 měřidel rychlostí – úseko-
vé měření, na ulici Obřanská, zpraco-
vatel CAMEA, spol. s r.o.

 » zveřejnění záměru obce č. 5/2019 
a 6/2019 převodu jednotek do OV 
vymezovaných v  domě Lesní 707 
a Vodárenská 700.

 » poskytnutí prostor pro taneční kurz 
v období od 6. října do 15. prosince 
2019 pro Taneční školu STARLET s.r.o.

JEDNÁNÍ | 04. 09. 2019
Rada obce schválila

 » cenu vedlejšího pozemku dle Pravidel 
pro převod bytů do OV p. č. 460/24 
v případě BD Vodárenská 700 a p. č. 
1181/62 při převodu BD Šebelova 707 
za jednotnou cenu 575 Kč/m2.

 » Smlouvu o pronájmu reklamní plochy 
na sociální vůz – logo obce Bílovice 
nad Svitavou na „Sociální automobil“ 
pro sdružení SANUS, cena reklamy 
10.000 Kč vč. DPH.

 » výši úplaty za předškolní vzdělá-
vání v MŠ Bílovice nad Svitavou na 
448 Kč měsíčně na 1 dítě pro školní 
rok 2019/20.

JEDNÁNÍ | 18. 09. 2019
Rada obce schválila

 » cenovou nabídku společnosti Vodá-
renská akciová společnost s.r.o. na 
zhotovení projektové dokumentace 
„Bílovice nad Svitavou – prodloužení 
vodovodního řadu v ul. Prostřední“ za 
celkovou cenu 20.000 Kč bez DPH.

 » na základě žádosti č. j. 817/2019/
BNS ukončení Smlouvy o  pachtu 

obecního hostince č. 4-2014/N včetně 
dodatku, dohodou s nájemcem AJU 
Progress CZ spol. s.r.o. k 31.10.2019.

 » přijetí účelově určeného finančního daru 
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti, 
pro úhradu měsíčních záloh na obědové 
služby v období školního roku 2019/20 
ve prospěch 8 nezletilých dětí, celková 
výše 40.320 Kč.

 » poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 
Kč z rozpočtu obce na pokácení uschlé-
ho stromu v areálu Lesních skřítků.

 » zřízení právní poradny pro seniory za 
podmínek dle nabídky č. j. 830/2019/
BNS; právní poradnu bude poskytovat 
JUDr. Alice Dostálová Macků.

 » dle žádosti o stanovisko č. j. 744/2019/
BNS: rada obce trvá na zachování RD Sv. 
Čecha 287 jako druh stavby – rodinný 
dům, ve kterém budou maximálně 3 by-
tové jednotky a ke každé budou zřízena 
2 parkovací místa, celkem 6 parkovacích 
míst.

JEDNÁNÍ | 02. 10. 2019
Rada obce schválila

 » Smlouvu o vzájemné propagaci uzavře-
nou mezi klubem KOMETA GROUP, a. s. 
a Obcí Bílovice nad Svitavou.

 » souhlas se stavbou „Brno-Maloměřice 
St.6-Adamov, BC“ v části na k. ú. Bílovice 
nad Svitavou dle projektové dokumen-
tace zpracované SUDOP Brno, spol. 
s r.o., IČO 44960417 za podmínky: rada 
obce požaduje vybudovat podchod pod 
nádražím a protihlukové bariéry.

 » II. Výzvu na dodávku služeb „Zpracování 
projektové dokumentace DUR a DSP, vč. 
výkazu výměr a  rozpočtu akce Komu-
nikace Spojařů Bílovice nad Svitavou“.

JEDNÁNÍ | 16. 10. 2019
Rada obce schválila

 » na základě zveřejněného záměru 
č.  8/2019 nového nájemce Obecní 
hospody č. p. 46 ul. Tyršova, pí. Markétu 
Zemanovou, IČ. 76026833.

 » souhlas se zřízením vyhrazeného par-
kovacího místa před domem Husova 
č. p. 790 pro držitelku ZTP. Zřízení par-
kovacího místa si musí zajistit a hradit 
žadatel – projednat na stavebním úřadu, 
zajistit všechny potřebné podklady, 
vyjádření a  souhlasy dle požadavku 
stavebního úřadu.

 » prošetření situace u dlužníků – nájemců 
bytů v  DPS, Komenského 733 a  mož-
nosti splácení dluhu na nájemném, ev. 
splátkový kalendář.

JEDNÁNÍ | 31. 10. 2019
Rada obce schválila

 » prodloužení nájmu bytu č. 1 v  domě 
č.˝p. 129, ul. Fügnerovo nábř., Bílovice 
nad Svitavou.

 » souhlas se stavbou výběhu pro psy na 
pozemcích p. č. 1181/4 a 1181/19 (oba 
v  majetku obce) výška plotu 1,25  m 
s  dvěma brankami, délka plotu cca 
130 m.

 » nabídku od společnosti MONE CZ, 
s.r.o. IČ 26255278 za cenu 113.417 Kč 
s DPH na osvětlení vánočního stromu 
na náměstí.

 » realizací Novoročního ohňostroje za 
cenu 60 tis. včetně DPH, v neděli 5. 1. 
2020.

 » v souladu s § 12 zákona 301/2000 Sb., 
o matrikách termíny pro oddávání v roce 
2020.

Rada obce vzala na vědomí
 » informaci, že všichni 4 oslovení pro-
jektanti ve II. výzvě na projektovou 
dokumentaci ul. Polanka kolem spo-
jařských domů se rozhodli nepřihlásit 
do výběrového řízení na projektanta 
komunikace.

JEDNÁNÍ | 13. 11. 2019
Rada obce schválila

 » Ceník jednorázových úhrad za zřízení 
věcných břemen (služebností), při ulože-
ní, vedení, provozování, udržování apod. 
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inženýrských sítí a dalších zařízení 
na pozemcích ve vlastnictví obce.

 » záměr na prodej 42 m2 pozemku 
nově nazvaného p. č. 239/24 od-
děleného z  pozemku p. č. 239/15 
dle žádosti č. j. 561/2019/BNS na 
ul. Jiráskové.

 » Nájemní smlouvu o nájmu nemovi-
tostí č. 1/2019/N na pronájem části 
skladové haly č. ev. 493 a části při-
lehlého pozemku p. č. 153/2, ul. Pod 
Nádražím v Bílovicích nad Svitavou 
o pronájmu na dobu 1 roku od ledna 
do prosince 2020.

 » výpověď Smlouvy č.  9/2017/D 
na servis nákladních výtahů v  MŠ 
a knihovně.

 » Obchodní smlouvu se společností 
Edenred CZ s.r.o., na dodání elek-
tronických stravenek.

 » nájemní smlouvu 4/2019-NP na 
pronájem 2  m2 pozemku st. 83/3 
pod částí schodů pro přístup do 
Komunitního centra.

JEDNÁNÍ | 27. 11. 2019
Rada obce schválila

 » informaci o  výši ročního nákladu 
obce na sběr a  svoz komunálních 
odpadů na poplatníka. Výši místního 
poplatku za sběr a svoz komunálních 
odpadů na kalendářní rok 2020 
doporučuje zastupitelstvu obce 
ponechat na současných 650 Kč/
poplatníka/rok.

 » opravu křižovatky u  kostela s  na-
pojením na opravenou ul. Tyršovu 
firmou BS-IMEX s.r.o. za cenu do 160 
tis. Kč bez DPH.

 » spoluúčasti vlastníků nemovitosti 
ve výši 50.000 Kč na každý RD při 
budování prodloužení kanalizace na 
ul. Prostřední.

 » informaci ředitelky mateřské školy 
o  uzavření mateřské školy v  době 
vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 
do 31. 12. 2019.

 » poskytnutí  př íspěvku ve výši 
5.000  Kč Tišnovskému komornímu 
orchestru na Novoroční koncert, 
který proběhne v kostele v Bílovicích 
dne 10. 1. 2020.

ZPRACOVAL MARTIN VOZKA 

VÝPIS USNESENÍ

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) 
schválilo program, zvolilo členy návrhové 
komise, ověřovatele a určilo zapisovatelku, 
místostarosta přečetl zprávu o  činnosti 
rady obce.

ZO vydalo 5 nových Obecně závazných 
vyhlášek č. 1–5/2019, a  to: o  veřejném 
pořádku, o podmínkách spalování suchých 
rostlinných materiálů v obci, o stanovení 
pravidel pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Bílovice nad Svitavou, 
o  regulaci hlučných činností, k  zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství k ochraně životního prostředí, 
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 
Zrušilo zároveň obecně závaznou vyhlášku 
o veřejném pořádku z r. 2013.

ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 4/2019.

ZO schválilo prodej bytového domu 
Vodárenská 700 a s tím spojené právní 
kroky. Schválilo vydání Prohlášení vlast-
níka, kterým obec jako vlastník podle 
skutečného stavu vymezí 20 bytových 
jednotek v  nemovité věci, za níž se 
považuje pozemek pod domem p. č. st. 
1427, jehož součástí je dům č. p. 700, 
a související vedlejší pozemek. Souvise-
jícím vedlejším pozemkem se pro účely 
převodů jednotek v domě č. p. 700 rozumí 
pozemek p. č. 460/24, orná půda o výmě-
ře 904 m2, v katastrálním území Bílovice 
nad Svitavou. Vzhledem k tomu, že jde 
o pozemek funkčně související s domem, 
zastupitelstvo dává výslovný pokyn, aby 
související vedlejší pozemek byl defino-
ván v Prohlášení jako součást nemovité 
věci, ve které jsou jednotky vymezovány. 
ZO pověřuje starostu a  místostarostu, 
aby v souladu s tímto usnesením a Pra-
vidly pro prodej vybraných bytů, neby-

tových jednotek, parkovacích stání 
a  vedlejších pozemků ve vlastnictví 
obce Bílovice nad Svitavou a) zajistili 
veškeré potřebné kroky související 
s  vymezením jednotek v  nemovité 
věci, zejména vyhotovení a  podpis 
Prohlášení vlastníka a  dále zápis 
jednotek a  souvisejícího vedlejšího 
pozemku do katastru nemovitostí; 
b) učinili všechny kroky nezbytné 
k tomu, aby zástavní právo, které nyní 
vázne ve prospěch ČR – Ministerstva 
pro místní rozvoj na pozemku pod 
domem p. č. st. 1427 a  na domě č. 
p. 700, bylo v souvislosti s vymeze-
ním jednotek zapsáno k jednotlivým 
jednotkám a následně po zániku zá-
stavního práva vymazáno z katastru 
nemovitostí. ZO schválilo založení 
právnické osoby „Společenství vlast-
níků Vodárenská 700, Bílovice nad Svi-
tavou“, členství obce v této právnické 
osobě a stanovy této právnické oso-
by. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
a místostarostu ke všem nezbytným 
krokům k založení a zápisu společen-
ství do rejstříku společenství vlastníků 
jednotek vedeného Krajským soudem 
v  Brně. ZO schválilo záměr prodeje 
jednotek v domě č. p. 700 a pozemku 
pod domem a souvisejícího vedlejšího 
pozemku. Zvláštní kupní cenu ZO určí 
podle odstavce 5.3. Pravidel na svém 
následujícím zasedání. Totéž platí pro 
schválení vzorové kupní smlouvy.

Obdobně byl schválen prodej byto-
vého domu Lesní 707 a s tím spojené 
právní kroky. Bylo schváleno vymezení 
jednotek v pozemku pod domem p. 
č. st. 1430, jehož součástí je dům 
č. p. 707, a  v  souvisejícím vedlejším 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentu z důvodu dodržení při-
měřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

KONANÉHO DNE 16. 9. 2019, ZÁPIS Č.6/2018-2022
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pozemku p. č. 1181/62, vše v katas-
trálním území Bílovice nad Svitavou, 
dále založení „Společenství vlastníků 
Lesní 707, Bílovice nad Svitavou“ a zá-
měr prodeje vybraných nemovitostí 
a  jeho realizaci. Zvláštní kupní cenu 
Zastupitelstvo obce určí podle odst. 
5.3. Pravidel na svém následujícím za-

sedání. Totéž platí pro schválení vzorové 
kupní smlouvy.

ZO schválilo dodavatele na akci „opra-
va místní komunikace ulice Tyršova v obci 
Bílovice nad Svitavou“, uchazeče s nejnižší 
nabídkovou cenou, BS–IMEX, spol. s r.o., 
IČO 63476711, sídlo Zvonařka 408/16, 
Trnitá, 617 00 Brno, za cenu 670.459 

Kč bez DPH a  tomu Smlouvu o dílo. 
Záruční doba na dílo specifikované 
touto smlouvou se sjednává v délce 
60 měsíců.

V závěru starosta pozval přítomné 
na akce, které se budou konat v obci.

ZPRACOVALA VENDULA BARTÁKOVÁ 

V době od vydání minulého zpravo-
daje proběhlo jedno veřejné zasedání, 
a to dne 16. 9. 2019.

Jednání vedl starosta a  projednáva-
lo se schválení 4 obecních vyhlášek, 
č. 2/2019 ke spalování suchého rostlin-
ného materiálu, č. 3/2019 pravidla pro 
pohyb psů, č. 4/2019 o regulaci hlučných 
činností a č. 5/2019 k zajištění udržování 
čistoty a zeleně. Podívejte se na obec-
ním webu na jejich znění. https://www.
bilovicens.cz/vyhlasky-a-narizeni

U projednávaného bodu Oprava místní 
komunikace Tyršova se přítomný občan 
ptal, zda rekonstrukce bude zahrnovat 
také přechod. (Tyršova je ulice vedoucí 
zespodu kolem kostela.)

Místostarosta a starosta odpověděli, 
že rekonstrukce přechodu není součástí 
dotace a že světelný přechod tam ne-
jde udělat hlavně proto, že ho policie 
nepovolila.

Občan se dále ještě ptal na chodník 
na Tyršové. Starosta odpověděl, že ve 
studii krajské silnice je záměr udělat 
visutý chodník na straně, kde dnes jsou 
svodidla. Oba majitelé pozemků, které 
tam jsou, s  touto stavbou souhlasí. Je 
ale těžké odhadnout, kdy to bude re-
alizované, kraj ještě nemá finalizovaný 
projekt. Kdyby se to velmi protahovalo, 
nevylučuje starosta, že se visutý chodník 
obec bude snažit řešit sama.

V bodu Různé pozval starosta občany 
na řadu akcí, z nichž nejvýznamnější asi 
byl mimořádně slavnostní odvoz vánoční-
ho stromu z Bílovic do Brna. Dne 23. 11., 
protože uplynulo 100 let od založení 
Českého červeného kříže, 100 let od na-
rození Lidušky a také proto, že je to letos 
30. strom v řadě od roku 1989, potáhnou 
tentokrát strom koně, takže je to vhodná 
příležitost, aby občané strom doprovodili 
a udělali si tak pěknou sváteční procház-
ku. Začátek slavnostního předání je 
v 10:30 hod., pak v 11:40 povoz vyrazí smě-
rem na Klajdovku. Cestou jsou plánované 
zastávky, při kterých budou strom vítat 
brněnští občané. První zastávka v Líšni, 
druhá u Dělnického domu a 3. vítání bude 
při dojezdu na náměstí Svobody.

Starosta také sdělil, že vybudované 
autobusové zastávky a zálivy na Obřan-
ské nejsou v době konání zasedání stále 
v provozu proto, že se čeká na stanovení 
dopravního značení a nové geometrické 
plány, stavba není tím pádem zkolau-
dovaná.

Do Různého se zapojili také další za-
stupitelé.

V. Bartáková poděkovala redaktorům 
obecního zpravodaje v souvislosti s tím, 
že jsme už potřetí získali první místo 
v soutěži obecních zpravodajů. Připome-
nula také fotosoutěž.

T. Součková informovala o  zahájení 
právní poradny, která má za cíl pomáhat 

přednostně důchodcům. Pozvala také 
občany na zájezdy do divadla, na tra-
diční zájezd do Vídně a na předvánoční 
posezení s důchodci.

K. Mrkosová navrhla zprovoznit oran-
žového panáčka na semaforu u zmiňova-
ného přechodu pod kostelem.

J. Horáček se ptal na uříznutý sloup 
veřejného osvětlení u silnice na Polanku. 
Odpověď byla, že sloup několikrát na-
bouralo auto, takže už byl tak poškozený, 
že bylo rozhodnuto ho uříznout. Protože 
E-ON bude v komunikaci na Polanku pře-
kládat kabely, a při tom se budou sloupy 
osvětlení posouvat na kraj chodníku, aby 
nepřekážely čištění chodníku, zůstane do 
té doby uříznutý sloup tak, jak je.

Starosta ještě komentoval záležitost 
chystané autobusové dopravy v  rámci 
Bílovic. K plánu se musí podle jeho sdě-
lení vyjádřit ještě Policie ČR, pak úřad ve 
Šlapanicích, pak vezme asi 14 dnů vyří-
zení licence DPmB. Proběhne vyznačení 
dočasných zastávek, zkušební provoz na 
půl roku, pak vyhodnocení a rozhodnutí 
do budoucna. Doufá, že tak do měsíce od 
zasedání by to snad už mělo být.

Další dotaz padl na záměr P+R. Mís-
tostarosta řekl, že obec dotaci dostala, 
ale pak se objevila chyba v projektu (bez 
viny obce), takže v lednu se začne celý 
proces znovu.

Občan se ptal na situaci na Nivách, 
zejména kvůli dětskému hřišti. Proběhla 

CO V ZÁPISE NEBYLO
POSTŘEHY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ANEB



k tomu obsáhlá diskuse, ze které vyply-
nulo, že bohužel trvalé zajištění hřiště 
zhruba v místě, kde je dnes, není prav-
děpodobné, protože obec nemá v dané 
oblasti pozemek, který by na to mohla 
využít. I tak nyní jedná obec se součas-
ným majitelem pozemku ve vnitrobloku 
bytových domů, jakým způsobem bude 
pozemek využit a jestli/za jakých pod-
mínek je možné nějaké dětské prvky 
ponechat.

Nejbližší obecní pozemek je v prostoru 
naproti benzinky. Tam je záměr vybudo-
vat pumptrackové hřiště, multifunkční 
hřiště i  s  pískovištěm, houpačkami 

a posezením, nutné je na tomto místě 
přesunutí elektrického vedení ze vzduchu 
do země, což by měla zajistit společnost 
E-ON na svoje náklady.

Občan se ptal, jakým způsobem mohou 
občané ovlivnit, jaký typ hřiště se v tom 
místě vybuduje, kdo o tom vlastně rozho-
duje. Místostarosta odpověděl, že to roz-
hodnou zastupitelé. Po diskusi pak padl 
návrh L. Prudíkové, že je schopna udělat 
mezi občany Na Nivách anketu, obdobně 
jako ji dělala kvůli hřišti na Polance, pokud 
bude zájem ze strany občanů.

Pak se občan z  Niv ještě ptal na 
veřejnou zeleň v této oblasti. Místosta-

rosta říkal, že je problém najít obecní 
pozemek, pod kterým by nebyly sítě, 
a na který by tedy obec mohla nějaké 
stromy vysadit.

Zdá se, že až se někdy znovu otevře 
řešení územního plánu, je třeba pohlídat, 
aby obec měla zpracovány požadavky na 
stavebníky (developery), které povedou 
k tomu, že v podobně hustě obydlených 
částech, jako jsou Nivy, budou muset 
dbát i vybudování hřišť a zeleně.

Další zasedání je plánováno na 16. 12. 
2019.

ZPRACOVALA  
JANA SKLÁDANKOVÁ 

Politici skládají své účty na konci 
volebního období a já jsem se rozhodl 
shrnout v  pár číslech a  informacích 
svoje pětileté působení ve vedení naší 
základní školy.

Pokud toto období vyjádřím v  čís-
lech, ve školním roce 2014/15 bylo ve 
škole 419 žáků a nyní, skoro v polovině 
školního roku 2019/20, je ve škole 569 
žáků. V  průběhu loňského školního 
roku byl překonán dlouholetý rekord 
v počtu žáků z roku 1953, který činil 
529 žáků (tehdy se ovšem učilo pouze 
v tzv. staré budově a vyučovalo se na 
směny až do večerních hodin).

Před pěti lety pracovalo ve škole cel-
kem 34 pedagogických zaměstnanců, 
což byl samozřejmě historický rekord, 
v letošním školním roce pracuje ve ško-
le celkem 50 pedagogických zaměst-
nanců (36 učitelů, školní psycholog, 
speciální pedagog, 7 vychovatelů a 5 
asistentů pedagoga).

Nerad bych zde prezentoval pouze 
číselné statistiky, takže se s  vámi 

podělím o pár věcí, které se povedly, ale 
samozřejmě také o  věci, které se zatím 
nepodařilo realizovat.

Mezi největší rekonstrukční počiny za 
mého působení určitě patří připojení býva-
lého obecního úřadu ke škole v roce 2015 

a  přístavba dvou odborných učeben 
v roce 2018.

O něco menší stavební zásahy, kte-
ré bych přesto rád zmínil, byly např. 
rekonstrukce školních dílen, výměna 
oken v celé škole, přestavba ubytovny 

LET VE VEDENÍ5ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ředitel školy Libor Žanda
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na malou tělocvičnu, keramická dílna. 
Psal jsem menší zásahy, přesto se 
jednalo u každé rekonstrukce o částku 
přesahující 1 milion Kč, takže se o úplně 
drobné změny nejednalo.

Co mě víc trápí, jsou záměry, které se 

zatím nepodařilo uskutečnit – výstav-
ba multifunkčního hřiště ve školním 
dvoře, rekonstrukce střechy a  nová 
fasáda. Všechny tři stavební záměry 
jsou v plánu do nejbližších let, dokonce 
možná v příštím roce 2020. Nechci to 
ale zakřiknout, bude záležet na mno-
ha faktorech, především na vyhlášení 
dotačního záměru a dalších financích, 
které již vedení obce přislíbilo.

Největší nepříjemností, která se rok 
od roku za mého působení zhoršuje, 
jsou fronty na obědy. Je to celkem 
logické, protože se neustále zvyšuje 
počet žáků. Zkoušeli jsme zavádět 
různá opatření, dokonce jsme se 
zkoušeli inspirovat na podobně velkých 
školách, ale řešení, které by se hodilo 
přímo pro naši školu, jsme nenašli. Ne-
zbývá než jen doufat, že počty žáků, 
které v  posledních letech kulminují, 
se budou v  následujících letech dle 
demografické prognózy snižovat.

Nepovedlo se zatím mnoho dalších 
věcí, které bychom rádi uskutečnili, 
namátkou navázání spolupráce se za-
hraniční školou, další jazykové učebny 
atd. Předchozí věta a další nezrealizo-
vané plány jsou doufám důkazem, že 
bychom rozhodně chtěli pokračovat 

v dalším rozvoji naší základní školy, pro-
tože je neustále co zlepšovat. Co nás 
může potěšit, je zvyšující se prestiž školy 
i  v okolních lokalitách, zejména v Obřa-
nech a Maloměřicích. Z Obřan a Maloměřic 
k nám každý rok směřuje víc a víc žáků. 

Jsme si ale vědomi toho, že naše základní 
škola je určena hlavně dětem z  Bílovic, 
a  z  tohoto důvodu budeme při dalším 
přijímání žáků stanovovat přísná kritéria 
přijetí, upřednostňující děti z Bílovic.

V  předchozích odstavcích jsem psal 
převážně o rekonstrukcích, resp. o rekon-
strukčních záměrech. Ve škole jde ale nej-
více o kvalitu vzdělávání, která je ovšem 
velmi obtížně měřitelná. Za úspěch se dá 
považovat, že naši žáci každý rok úspěš-
ně skládají přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia. Z pátých tříd odchází průměrně 
20–25 % žáků a ze sedmých ročníků od-
chází obvykle 15 % žáků. Z toho vyplývá, 
že v osmé a deváté třídě pracujeme pouze 

s 60 % původního počtu žáků. Pokud 
to vyjádřím čísly, tak ze 70 původních 
žáků v  ročníku odejde na víceletá 
gymnázia 28 žáků a v osmé a deváté 
třídě zůstane pouze 42 žáků. Za velký 
úspěch považuji, že i po tomto velkém 
odlivu nadaných žáků se daří na konci 
devátých ročníků dosahovat percentilu 
nad 70 % u přijímacích zkoušek z ma-
tematiky i českého jazyka.

K velkému odlivu žáků podotýkám, 
že poslední vlády se snaží o tzv. inklu-
zi. Velmi zjednodušeně to znamená, 
že základní škola nabízí vzdělání pro 
všechny. Abychom ale mohli opravdu 
hovořit o inkluzi, musela by se zreduko-
vat víceletá gymnázia, aby neodcháze-
li ze tříd tahouni, kteří dříve v běžných 
třídách byli. Tento způsob vzdělávání 
mně osobně nepřipadá jako inkluzivní.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
vedení obce. Bez jejich podpory by se 
škola dále nerozvíjela a stagnovala by. 
Škola je vizitkou obce a já jsem velmi 
vděčný za to, že si to naše vedení obce 
uvědomuje, klade na školství patřičný 
důraz a  do školy investuje nemalé 
peníze. Velmi často se setkávám s ko-
legy z jiných základních škol a mohu 
konstatovat, že dobrá spolupráce 
vedení obce se školou rozhodně není 
pravidlem.

Vážení rodiče, milí žáci, vážení 
příznivci naší školy, chtěl bych Vám 
jménem svým i jménem všech učitelů 
a ostatních pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků školy popřát 
radostné prožití vánočních svátků, 
naplněných štěstím, láskou a pohodou. 
V roce 2020 hodně zdraví a úspěchů.

LIBOR ŽANDA 
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Odborná učebna výpočetní  
techniky dokončená 2018

Odborná učebna chemie  
a fyziky dokončená 2018
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ŠKOLNÍ 
PORADENSKÉ 
PRACOVIŠTĚ 
ZŠ BÍLOVICE 
NAD SVITAVOU

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) má 
v naší základní škole svoji nezastupitel-
nou roli. Slouží k poskytování poraden-
ských a konzultačních služeb především 
žákům, pedagogům a  zákonným zá-
stupcům žáků. Tato poradenská služba 
je vždy bezplatná. Školní poradenské 
pracoviště se, mimo jiné, snaží zkvalit-
ňovat a  budovat příznivé klima školy, 
poskytovat a zajišťovat podpůrná opat-
ření, průběžně a dlouhodobě pracovat se 
žáky ohroženými školním neúspěchem, 
zajistit včasnou intervenci při aktuálních 
problémech žáka či třídního kolektivu, 
prohloubit a  zlepšit komunikaci mezi 
žákem, školou a  zákonnými zástupci 
nebo poskytovat kariérní poradenství. 
Neoddělitelnou součástí školního po-
radenského pracoviště je etický kodex 
pracovníků, který také zajišťuje podporu, 
bezpečí, pomoc a  ochranu osobních 
údajů klientů.

Součástí ŠPP je na naší škole metodik 
prevence, školní psycholog, školní spe-
ciální pedagog a výchovný poradce. Pod 
metodickým vedením ŠPP pracují na naší 
škole také asistenti pedagogů.

Jednotliví členové školního poraden-
ského pracoviště mají rozdělená pole 
působnosti, která se však často vzájem-
ně potkávají a  prolínají. O  činnostech 
školního poradenského pracoviště a jeho 
jednotlivých členů se můžete podrobněji 
dočíst na webových stránkách školy 
nebo na blogu, který naše školní pora-
denské pracoviště provozuje:
www.skolni-blogokoutek.webnode.cz

TEREZA FRANZOVÁ 

Období adventu je časem tajemna, 
očekávání, klidu a  především těšení 
se na jeden z  nejkrásnějších svátků 
v  roce – Vánoce. Tento předvánoční 
čas, je v naší školce vyplněn rozmani-
tým a kouzelným programem.

První tvoření nese název Mikulášské 
dílny a  zavede nás do sálu Obecní 
hospody. V tento den se všechny třídy 
mateřské školy postupně vystřídají 
v tomto sále a za spolupráce Chráněné 
dílny Brno si děti vytvoří Mikulášskou 
dekoraci a také si zaskotačí na skáka-
cím hradě.

Čas čertů a Mikulášů je u dětí spo-
jen se strachem a s obavami z těchto 
nadpřirozených bytostí. Abychom 
tyto emoce alespoň trochu pomohly 
dětem zmírnit, vytváříme si ve třídách 
magická zákoutí s názvy nebe a pek-
lo. Děti si postupně vyrobí andělská 
křídla, čelenky s hvězdou, pro čertíky 
rohy, ocásky, řetězy a papírové masky 
těchto nadpřirozených postav. Tímto 
se kluci a holčičky promění a zkusí si 
zahrát na anděly i  čertíky. Osobním 
prožitkem si k těmto postavám zacho-
vají úctu a respekt, ale zároveň ztratí 
alespoň trochu strachu z jejich návště-
vy a měly by si ji užít s  radostí. Ná-
vštěva Mikuláše má být v radostném 
očekávání, a  k  tomu nám napomáhá 
společné povídání a hledání odpovědí 
na otázky typu: Kdo je vlastně anděl 
a kdo čert? Kde bydlí a co dělají? Jaké 
je to být andělem nebo čertem? A kdo 
jsem já? Co je na světě andělské a co 
čertovské? Kdo je Mikuláš a proč nás 
obdarovává?

K  této tématice čteme krásné po-
hádky z knih T. Eichlerové – Pohádky 
z Mikulášovy nůše a Pohádky z nebe, 
krásně ilustrované Janou Ondrušovou-
-Wűnschovou.

Děti jsou velmi zvídavé, a pokud se 
zeptají, jestli opravdu existují andělé 
a čerti, nelžeme jim, ale ponecháme 
jim prostor pro jejich vlastní vysvět-

lení, vytvoření si hypotézy touto 
odpovědí: Nevím, znám jen ty, co 
chodí na Mikuláše a pak čerty i anděly 
z pohádkových knížek.

Samotné Mikulášské nadílce v naší 
mateřské škole bezpochyby předchází 
příprava balíčků pro kluky i  děvča-
ta. S  tímto vždy ochotně pomáhají 
provozní zaměstnanci. V  letošním 
roce proběhne obdarovávání dětí 
Mikulášem za spolupráce vždy dobře 
naladěných a zábavných Tetin.

Po Mikuláši nastává ten pravý ad-
vent, čas těšení se a očekávání. Spo-
lečně si povídáme a zabýváme se otáz-
kami: Kde se narodil malý Ježíšek? 
Jaké je to nabídnout někomu pomoc 
a jaké to je pomoc odmítnout? Komu 
a jak nejčastěji pomáháš? Jaké zvyky 
a tradice se u vás doma dodržují? Na 
co a na koho se těšíš?

Následující období v celé mateřské 
škole provází zpěv vánočních písní 
a koled, osvojování si básniček se zim-
ní, mikulášskou a vánoční tématikou, 
seznamování dětí se zvyky a tradicemi, 
pečení cukroví. Každoroční samozřej-
mostí také je vyprávění příběhu ve 
spojení s tradicí Těsnohlídkova vánoč-
ního stromu a procházka k Liduščinu 
pomníku.

Ozdobený stromeček ve třídě značí, 
že nastal vhodný čas na návštěvu ro-
dičů. Vánoční dílny s rodiči jsou dnem, 
kdy si rodiče společně se svými dětmi 
vyrobí vánoční dekoraci. Všichni si 
užijeme příjemnou a pohodovou chvíli 
ve třídě před už tak velice očekávaným 
Štědrým dnem.

Než se rozloučíme před vánočními 
svátky, navštíví děti ve školce Ježíšek. 
Přinese nové hry, stavebnice a hračky, 
které budou děti využívat v dalším ob-
dobí docházky do naší školky. Závěrem 
nám dovolte popřát Vám všem radost-
né Vánoce a dobré zdraví v roce 2020.

DAGMAR POLÁKOVÁ  
A JIŘINA ŠUBRTOVÁ 

ADVENTNÍ ČAS
V MATEŘSKÉ ŠKOLE BÍLOVICE NAD SVITAVOU



Myšlenka nových dveří pro náš kostel 
se zrodila před třemi lety. Hledali jsme 
přitom způsob, jak ztvárnit dílo sv. Cy-
rila a Metoděje. Jejich fyzickou podobu 
neznáme. Co se však dochovalo do 
dnešních dnů, je podoba písma vytvo-
řeného sv. Cyrilem. Na hlavním vchodu 
jsme proto vyobrazili hlaholskou abecedu 
rekonstruovanou podle nejstarší docho-
vané literární památky českého národa 
(tzv. Kyjevských listů). Začíná písmenem 
A, které má tvar kříže. Náš kostel je dost 
možná jediný, který celou hlaholskou 
abecedu zobrazuje. Chceme tak pouká-
zat na podstatu cyrilometodějské mise, 
kterou je SLOVO v  jeho náboženském 
i kulturním významu.

Kostelní dveře nám připomínají Krista, 
kterého poznáváme skrze Písmo. Dvě kliky 
na dveřích pak odkazují na slovanské věro-
zvěsty, kteří nám otvírají dveře k „poznání 
věcí Božích i lidských“.

Ostatní kostelní dveře nesou staroslo-
věnské nápisy v hlaholici. Na bočních dve-
řích jsou uvedeny jména soluňských bratří, 
kteří osvítili slovanské národy hlásaným 
Slovem: SVATÝ CYRIL A METODĚJ. Boční 

vchod nese nápis ISKONI BĚ SLOVO, tedy 
„Na počátku bylo Slovo“, což je první věta 
Evangelia sv. Jana a také zřejmě první věta 
vůbec, která byla napsána slovanským 
jazykem. Na dveřích do sakristie je pak na-
psáno SLYŠITE SLOVO. Jedná se o úryvek 
z Proglasu, originálního staroslověnského 
textu napsaného sv. Cyrilem, který tvoří 
předmluvu k Evangeliím.

Novým písmem, pro které se vžil název 
hlaholice, sepsali Konstantin s  Meto-
dějem první slovanské knihy. Jednalo 
se o  překlady Evangelií, liturgických 
a  právních knih a  nakonec i  celé Bible, 
ale také o původní literární tvorbu. Nad-
to dokázali ve své době nevídanou věc: 
prosadili u papeže schválení slovanského 
jazyka k užívání při bohoslužbách, ačkoli 
na Západě si toto privilegium dlouhá sta-
letí držela pouze latina a řečtina. Tím byli 
Slované „připočteni k velikým národům, 
které oslavují Boha svým jazykem“. Stalo 
se tak především zásluhou Konstantinovy 
vzdělanosti a přesvědčivé svatosti. Jeho 
vášnivá obhajoba slovanské řeči jako 
před Bohem rovné s ostatními vyspělými 
jazyky dodnes budí náš údiv.

CYKLUS KOSTELNÍCH DVEŘÍ
V Legendě o sv. Cyrilu se píše, že s sebou 

přinášeli „dar vzácnější nad všechno zlato 
a stříbro a drahé kamení“. Tímto drahocen-
ným darem bylo písmo vytvořené k zápisu 
prvního slovanského spisovného jazyka 
dnes označovaného jako staroslověnština. 
Autorem tohoto originálního písma, přesně 
vystihujícího všechny zvláštnosti slovanské 
řeči, byl geniální řecký učenec Konstantin 
Filosof, později zvaný Cyril.

Jsem potěšen, že nové kostelní dveře 
byly požehnány v roce, kdy slavíme 1150 
let od smrti svatého Cyrila, který za 
pouhých šest let s pomocí svého bratra 
Metoděje vytvořil ohromné dílo, z něhož 
čerpáme i my dnes. Žehnání se ujal metro-
polita Mons. Jan Graubner, jako nástupce 
svatého Metoděje na moravském arcibis-
kupském stolci.

Po samotném žehnání následovalo po-
hoštění pro všechny zúčastněné na farní 
zahradě, písařská dílna i hudební zábava.

Nové dveře okrášlily nejen kostel, ale 
přispívají k prezentaci samotných Bílovic. 
Proto ještě jednou děkuji všem, kteří se 
o jejich vznik zasloužili.

PAVEL LAZÁREK, FARÁŘ 
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5. května 2019 arcibiskup Mons. Jan 
Graubner žehná novým dveřím bílovic-
kého kostela sv, Cyrila a Metoděje
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Hlavním tématem závěrečného čísla 
roku 2019 jsou Vánoce. Na jiném místě 
jsme již napsali, že naše české, potažmo 
moravské Vánoce patří ve všech ohledech 
k  těm nejpěknějším v křesťanském svě-
tě. Adventní čas, štědrovečerní večeře, 
půlnoční, vánoční obyčeje, živé betlémy, 
vánoční písně a nádherné koledy. Vánoce 
nám každoročně přináší silné poselství 
humanity. Jsou oslavou rodiny, dobrých 
vztahů a vzájemné tolerance mezi lidmi, 

současně i dobrou zprávou, že vzájemná 
pomoc v nouzi nejvyšší je nakonec vždy 
na dosah.

Bílovice mají svůj nevšední vánoční pří-
běh záchrany nalezeného dítěte a svoji 
jedinečnou tradici vánočních stromů, které 
se staví nejen k oslavě svátků vánočních, 
ale také proto, abychom mohli poskytnout 
pomoc všem potřebným. V Bílovicích se 
ujala tradice Vánočního jarmarku pořá-
daného vždy ve dvou dnech na začátku 

prosince. Letos to byl již osmý ročník. Roz-
svícení vánočního stromu, stánky s vánoč-
ním zbožím, kulturní pořady, ale hlavně se-
tkávání lidí, kteří si povídají o obyčejných 
věcech života a samozřejmě o Vánocích. 
Přinášíme vám příspěvky o Vánocích. Jaké 
byly a jaké jsou v Bílovicích i o tom jak se 
slaví v  jiných zemích, s přáním, aby váš 
Bílovický zpravodaj přispěl alespoň malým 
dílem k celkové pohodě letošních Vánoc.

PK 

STANOU SE KRÁSNÉ VĚCI...
NEJEN V BÍLOVICÍCH
O VÁNOCÍCH

TÉMA

Mikuláš, svátek, který na začátku pro-
since málokdo přehlédne. Přináší dětem 
dárky, tradičně doprovázený andělem 
a čertem. V Bílovicích slavíme Mikuláše 
pro mnohé trošku nezvyklým způsobem, 
ale zdá se, že díky rostoucímu zájmu dětí 
a rodičů se za ty roky stal tento svátek 

neodmyslitelnou událostí v  předvánoč-
ním čase.

Vzpomínáte na minulý rok? Mikulášská 
brána. Děti pomáhají andělům před bílo-
vickým kostelem odemknout slavnostní 
bránu, kterou má přijet Mikuláš i s celou 
nadílkou pro všechny děti. Ale tu bránu 

chvíli předtím zamkli čerti těžkým ře-
tězem. Čerti se snaží příchod Mikuláše 
vždycky překazit. Ale díky pomoci dětí se 
jim to zatím nikdy nepodařilo.

Ať už se na plakátcích a  pozvánkách 
na bílovickou Mikulášskou objeví jakýkoliv 
název, motiv dobra a zla s jasnými posta-
vami se jako pomyslná nit vine každým 
příběhem, který se před kostelem ode-
hraje a jehož součástí se děti mohou stát. 
A můžete si být jistí, kdo zde představuje 
dobro a kdo naopak ne. Andělé připravují 
příchod Mikuláše, čerti se naopak snaží 
vše překazit. Děti se vždy přidají na stra-
nu dobra a andělům pomáhají. Bez jejich 

JAK MIKULÁŠ V BÍLOVICÍCH 

ROZDÁVÁ DÁRKY
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pomoci, byť jen symbolické, by Mikuláš do 
Bílovic nikdy nepřijel.

Bílovická nadílka, tedy ta farní, stále pro-
chází obměnami. Když se Bílovice po roce 
2000 začaly dynamicky rozrůstat a díky 
nově přistěhovalým rodinám rostl i počet 

malých dětí, byli jsme rádi za každou  
událost pro ty nejmenší. Mikulášská k nim 
po dlouhá léta patřila díky aktivitám míst-
ních lidovců. Ale s postupem času se nám, 
rodičům, ten pro většinu tak běžný způsob 
nadílky, kdy Mikuláš otevírá knihu hříchů 
a na každého z dětí v ní něco najde, do 
toho děti straší čert, že je strčí do pytle, 
a  dárek dostanou až řeknou básničku 
a slíbí, že se polepší, přestal líbit. A tak 
se v roce 2004 konala Mikulášská trochu 
jinak. Nejdřív v malém, ale rok od roku se 
rozrůstala. Díky podpoře vedení obce se 
přesunula do sálu Obecní hospody. Ten 
byl pak dějištěm i v dalších sedmi letech. 
Mikulášská tahanice, Mikulášská koulo-
vačka nebo Mikulášské vážení. Hudba, 
písničky, stylizovaná scéna nebe a pekla. 
Andělé a  čerti. A  úkoly pro děti, snaha 
pomoci, aby Mikuláš mohl přijít a rozdat 
dárky. Sál nám začal být poněkud těsný. 
V letech 2012 a 2013 se děti vydaly pro 
mikulášskou nadílku bílovickými uličkami 
až ke kostelu. A posledních pět let se se 
svatým Mikulášem v  doprovodu anděla 
a  čerta setkáváme před kostelem. Bez 
tradiční zápletky to samozřejmě nemůže 

být. Mikulášské našeptávání, Mikulášská 
písnička nebo Mikulášská čistírna. Vždy 
vás během hodinového programu čeká 
nějaké překvapení. Někdy trochu zmok-
neme, jindy mírně promrzneme. Každý rok 
nové téma a také nový plakátek, původně 

nesoucí nezaměnitelný rukopis Radky Ret-
kové, v pozdějších letech tvořený Danou 
Dostalíkovou.

Díky ochotnému panu Liškovi z Řícma-
nic je příjezd Mikuláše na voze taženém 
koňmi slavnostní a stává se vždy nezapo-

menutelným zážitkem. Za ty roky se v roli 
Mikuláše představilo hned několik Bílovčá-
ků. V prvních letech třeba Broněk Tomáš, 
v  těch posledních hlavně Honza Veselý. 
I  postava hlavního čerta už vystřídala 
řadu protagonistů. Od začátku ale nikdy 
nechyběl Jirka Klíma jako nestárnoucí 
archanděl Gabriel.

Mikuláš i  andělé si hned po nadílce 
s dětmi povídají. A odváží do nebe i dopisy 
Ježíškovi. Mikuláš je vždy na straně dětí. 
Dárky nedává za odměnu, chce dětem 
udělat radost. Oceňuje, když dokážeme 
rozlišit dobré od zlého. A pokud je během 
mikulášského večera chvíle, kdy se zdá, že 
převahu mají čerti a mikulášská nadílka ne-
bude, spojíme se všichni dohromady, malí 
i velcí, lidé a andělé, a vše má dobrý konec.

S  dětmi se pak velmi často potkáme 
ještě přímo na Štědrý den odpoledne na 
dětské bohoslužbě v našem kostele, kdy 
děti samy ukládají postavičku Ježíška do 
betléma.

Jsme rádi, že se spousta lidí, nejen 
z farního společenství, podílí na mikuláš-
ských přípravách, napeče perníčky, daruje 
nám jablka nebo ořechy, připraví balíčky 
pro děti. Po celou dobu se taky těšíme 
podpoře místní KDU-ČSL, od kterých jsme 
pomyslné veslo bílovických mikulášských 
nadílek před patnácti lety převzali. Spo-
lečně se snažíme potěšit všechny děti.

MARTIN TOMÁŠEK 

Mikulášská 2012

Mikulášská 2014
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V tomto článku chci pozvat čtenáře 
k  návštěvě kostela v době vánoční 
(i  před ní) a  poskytnout informace 
o obřadech, zvycích a programu, který 
je v něm očekává.

Jak je již všeobecně známo, Vánocům 
předchází doba adventní, která je charak-
terizována jako období očekávání příchodu 
Spasitele, doba rozjímání a dobročinnosti, 
která si zachovává určité postní prvky. Trvá 
tři až čtyři týdny, podle dne v týdnu, na 
který připadá Štědrý den. Pokud se jedná 
o neděli, je tento den současně čtvrtou 
nedělí adventní, a to díky starobylému (již 
židovskému) zvyku, podle kterého svátek 
začíná již předcházejícího večera, např. 
šábes se začíná slavit již páteční večer.

Při první adventní neděli se při mši žeh-
nají adventní věnce, kterých je u presbytá-
ře několik desítek a k požehnání je nosí i ti, 
kteří běžně do kostela nechodí. V adventu 
se obnovuje zvyk slavení rorátů, jde o jitřní 
mše, při kterých se zpívají mariánské písně 
mající svůj počátek již v  době Karla IV. 
V Bílovicích se slouží zpravidla ve středy 
a soboty a po nich chodí děti posnídat na 
faru. Již tradičně je připravována mikuláš-
ská nadílka, o které je řeč v jiném článku. 
Svátky dalších „adventních“ světců se 
nijak specificky neslaví. V minulosti však 
byl v Bílovicích rozšířený kult sv. Barbory, 
jíž je zasvěcena kaple v obřanském kos-
tele a  roku 1721 bylo při ní ustanoveno 
bratrstvo sv.  Barbory, mezi jehož členy 
byla řada tehdejších Bílovčáků (kteří patřili 
do obřanské farnosti). Dle obřanské farní 
kroniky bývalo na její svátek ke zpovědi 
k dispozici hned šest kněží.

Ale zpět k současnosti, o Štědrém dnu 
se slouží dvě mše, ve tři pro děti a o půl 
jedenácté večer „půlnoční“, při obou dvou 
kostel praská ve švech a tento den navštíví 
kostel jistě nejvíc osob v roce. Vrcholem 
dětské mše je přenášení Jezulátka od 
hlavního oltáře do jesliček, které si děti 
živým řetězem posílají. Specifická je i kos-
telní výzdoba, na první pohled zaujme řada 
vysokých stromků, které zaplňují přední 

část kostela. Na hlavním oltáři je zlatým 
brokátem zakryt kříž a před něj je posta-
vena soška Jezulátka, vysoká cca 60 cm. 
Má zajímavou historii, soška původně stála 
ve výklenku vily na ulici Komenského ulici 
č. 256 (dnešní zubní ordinace) a původní 
majitel domu dr. Nikolský ji zřejmě věnoval 
farnosti. Neznámo kdy se socha dostala 
na farní půdu, kde ji roku 2009 objevili 
ministranti Vlasta Kříž a Martin Koudelka. 

Péčí Jany Ondrušové a Romana Slaného 
byla soška zrekonstruována a o Vánocích 
se z ní můžeme těšit. Snad ve všech kos-
telech, bílovický nevyjímaje, je vystavován 
betlém. Ten původní byl rozsáhlý s velkými 
figurkami, avšak během ostřelování koste-
la v dubnu 1945 byl zničen. Farář Hebelka 
zakoupil menší sádrové figurky, jejichž část 
se používá dodnes a až za faráře Filky byl 
betlém částečně obnoven a byly zakoupe-
ny figurky a další vybavení v Třešti, kde je 
dodnes živá betlemářská tradice. Některé 

figurky věnovali farníci a bílovický betlém 
je tak určitou všehochutí stylů postav 
i jejich velikostí, dětem se však přesto líbí, 
největší pozornosti se pochopitelně těší 
černoušek s kývající hlavičkou.

Slavnostní bohoslužby se konají rovněž 
na Boží hod a svátek sv. Štěpána. První 
neděli po 25. prosinci se slaví svátek 
sv.  Rodiny, kdy při mši mohou manželé 
obnovit manželský slib. Významný je též 

svátek Zjevení Páně slavený 6. ledna, kdy 
se narozenému Spasiteli poklonili mudrci 
z východu (tři králové). V Bibli se přitom 
nepíše o jejich počtu, ale tento je odvo-
zován od darů, které Ježíškovi přinesli, 
a to zlato, kadidlo a myrhu. Vánoční doba 
pak končí další nedělí, kdy je připomínán 
Ježíšův křest a  počátek jeho veřejného 
působení.

K  Vánocům neodmyslitelně patří vše-
možná hudební produkce. Vedle (svépo-
mocného) zpěvu koled se můžeme těšit 

VÁNOCE NAD SVITAVOU
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na hudební doprovod Bílovického amatér-
ského chrámového sboru, a to zejména 24. 
a 25. prosince. Dětskou vánoční mši do-
provodí vokálně-instrumentální těleso dětí 
a mládeže pod vedením Lukáše Habance. 
Rovněž se bude konat rekordní počet 
koncertů, jejichž program je uveden níže. 

Třebaže nevíme, kterého dne se přesně 
Ježíš Nazaretský narodil, můžeme si o vá-
nočních svátcích připomenout, že v jeho 
osobě a poselství byl lidem dán nezaslou-
žený dar a  že podle křesťanství se Bůh 
dává poznat lidem v podobě bezbranného 
dítěte. Venite adoremus.

JAN LATA 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 
KONCERTY V KOSTELE 
SV. CYRILA 
A METODĚJE
15. 12. v 18 hod. pěvecký adventní kon-

cert mezzosopranistky, sólistky opery 
Národního divadla v  Brně a  bílovické 
občanky Jitky Zerhauové. Zazní skladby 
W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka 
a  dalších. Varhanní doprovod Daša 
Karasová.

22. 12. 2019 v 16.30 hod. benefiční kon-
cert Cimbálové muziky Líšňáci. Vy-
brané peníze budou věnovány farnosti 
v Rybníku u České Třebové na opravu 
oltáře. U  obce Rybník mají bílovičtí 
skauti tábořiště a místní farnost je jim 
nápomocna.

27. 12. 2019 v 18 hod. vánoční koncert 
pěveckého sboru Bronislav.

5. 1. 2020 v 17 hod. Jakub Jan Ryba: Čes-
ká mše vánoční. Koncert se uskuteční 
na Náměstí Rudolfa Těsnohlídka. Sbor-
mistr Jiří Řezníček zve všechny zpěváky 
dobré vůle, aby se zapojili do provedení 
této nádherné skladby (noty s sebou). 
V kostele bude Česká mše vánoční pro-
vedena na Štědrý večer ve 22.30 hod. 
a na Hod Boží vánoční v 10 hod.

10. 1. 2020 v 18.30 hod. vánoční koncert 
Tišnovského komorního orchestru.

JAN LATA 

Ráda bych tu trochu zavzpomínala 
s Vámi, kteří jako já pamatujete období 
před revolucí 17. 11. 1989. Nejen proto, že 
je to už 30 let…, ale i proto, aby bylo při-
pomenuto, že si musíme více vážit nejen 
jeden druhého, ale i některých věcí, a ne-
brat vše, co je v dnešní době dostupné, 
jako úplnou samozřejmost.

Mně bylo tenkrát čtrnáct let a dodnes 
si celkem živě pamatuji, jak se tu žilo, než 
klíče zacinkaly. Naše sedmičlenná rodina 
bydlela v  rodinném domku v  malé obci 
na Prostějovsku. Nevím, jak to bylo tady 
v okolí Brna, ale u nás se stála fronta úplně 
na všechno – a zboží bylo v obchodech 
opravdu málo. Nejen, že byl velmi ome-
zený výběr, ale všeho byl prostě stále 
nedostatek. Obchody zely prázdnotou 
– a pokud už něco bylo k mání, mohli jste 
si být jistí, že stejný výrobek má doma 
99 % vašich sousedů. Stejné kachličky, 
stejný vysavač, stejné kolo, stejnou ku-

chyňskou linku, sedačku v  obyváku…
prostě všechno.

Vzpomínám si, že mě mamka jednou po-
stavila do fronty na maso, aby ona mohla 
stát v jiné frontě na toaletní papír. Než na 
mě došla řada, tak z háku řezník sundal 
poslední kus masa a mně s lítostí v hlase 
nabídl jakousi flaksu s tím, že z toho máma 
i  tak určitě něco dokáže uvařit. Mamka 
naštěstí toaletní papír koupila, takže jsme 
měli aspoň něco, a hrdě jsme šly obě domů.

I proto jsme měli na zahradě neustále 
svoji zeleninu a chovali jsme králíky a drů-
bež, aby aspoň na to vajíčko nemusel 
člověk stát frontu. Hodně jsme museli 
pomáhat s domácími pracemi.

Jako děti jsme venku trávili hodně času. 
Hned jak jsme přišli ze školy, odhodili jsme 
aktovku a hurá hrát nějakou báječnou hru, 
vybíjenou, škatule-škatule hýbejte se, cu-
kr-káva-limonáda… a mnoho jiných. Bylo 
téměř jedno, jaké je venku počasí. Hlavně, 

VÁNOČNÍ SVÁTKY PŘED  
A PO SAMETOVÉ REVOLUCI

30 LET JINAK
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Půlnoční mše v Bílovicích začaly až po 
válce. Za mého dětství tu byla ve zvyku 
Jitřní. Už si nepamatuji, zda to bylo v pět 
nebo v šest hodin ráno na Boží hod. Při-
cházelo asi dvakrát více lidí než v neděli, 
i když vstávat tak brzy po štědrovečerní 
hostině nebylo snadné. Úplný konec 
všech večerních i jitřních bohoslužeb na-
stal někdy v roce 1940, kdy vyšel rozkaz 
o zatemňování oken z důvodů očekáva-
ných náletů „nepřítele“. Všichni jsme měli 
povinně v bytech u oken rolety z černého 
papíru a večer či v noci to složky civilní 
protiletecké obrany přísně kontrolovaly. 
Velká kostelní okna to nemohla mít, a tak 
byly bohoslužby možné jen za bílého 
dne. Vůbec první půlnoční v Bílovicích tak 
byla až v roce 1945 v ještě neopraveném 
kostele.

Farář Vojtěch Hebelka byl znamenitý 
hudebník, šťastně harmonizoval písně 
pro zamýšlený nový Cyrilometodějský 

VÁNOCE
že jsme venku než se rozdělí domácí práce. 
Táta býval dlouho v práci, takže nás měla 
na povel máma a v podvečer nás musela 
nahánět domů.

Všude se chodilo pěšky, nebo jezdilo na 
kole. Silnice v zimě nebývaly moc posolené, 
nejen proto, že auto měl málokdo, prostě 
to tak bylo. Mladší sourozence jsem tedy 
v zimě vozila do školky po silnici na saních.

Na Mikuláše a  na Vánoce jsme měli 
nárok si v  zelenině koupit na každého 
člena rodiny jeden kus pomeranče. Paní 
prodavačka si  udělala do deníčku čárku 
k našemu jménu, a bylo to. Lidé se znali, 
zdravili se a musím říct, že úcta ke starším 
tehdy byla větší.

Pod stromečkem, pravda, to byl opravdu 
svátek. Mamka dostávala v práci na příděl 
vánoční kolekci, a i když chutnala podobně 
asi jako když ponoříte kostku cukru do 
čokolády, tak jsme dokázali stromeček se 
sourozenci do dvou dnů naprosto očesat, 
jako jabloň. Pod stromečkem byly samé 
užitečné věci, na které jinak během roku 
většinou nebyly peníze, takže my děti jsme 
místo hraček dostávali pravidelně obleče-
ní… punčocháče, kabát, deku, pastelky do 
školy a jiné pro děti opravdu krásné věci. 
I  z  jedné jediné hračky jsme se dokázali 
radovat jako pominutí. I proto nám ta hrač-
ka vydržela i několik let. Těžko říct, nakolik 
si dnešní děti váží svých hraček, když po 
dvou dnech už chtějí novou a Vánoce mají 
tedy skoro pořád.

Jak se doba změnila, měníme se i my. 
Lidé si víc závidí, méně se přátelí, tráví 
většinu času u televize nebo u počítače, 
setkávají se přes internet, Facebook. Je to 
daň za to, co máme?

Když se podívám na to, jak žijeme dnes 
a co všechno je možné pro kvalitní život 
mít, musím říct, že jsem ráda, že to tak je, 
a že ta doba, kdy jsme tu žili skoro jako 
„poustevníci“ je dávno pryč.

Málokdo z  nás si dovede představit, 
že by třeba vůbec nemohl letět někam 
do zahraničí na dovolenou, nebo že by si 
nemohl koupit to, co se mu líbí, protože by 
to prostě na trhu nebylo, nebo že by na 
nábytek, auto nebo stavební materiál, který 
si chce koupit, čekal i několik let.

Mějte se hezky, prožijte krásné Vánoce, 
važte si všeho, co máte a buďte na sebe 
milí. Hodně štěstí do nového roku.

KARLA HRABALOVÁ 

ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
kancionál. Znal se dobře s dirigentem Mo-
ravanu prof. Josefem Veselkou (významný 
sbormistr a hudební pedagog, zakladatel 
a vedoucí samostatného mužského pěvec-
kého sboru Pěvecké sdružení katolických 
akademiků Moravan v letech 1931–1992, 
1959–1981 sbormistr Pražského filharmo-
nického sboru), a tak Veselka jezdíval do 
Bílovic dirigovat na půlnoční. Aby to pro 
něho bylo únosné, na pomoc zdejšímu 
kostelnímu sboru s sebou brával vynikající 
brněnské sólisty, pravidelně ovšem Vla-
dimíra Jedenáctíka a  Eduarda Hrubeše. 
U matčina velkého harmonia si tito pánové 
vždy s Veselkou zkoušeli partituru a sóla. 
Rozlehlý bílovický betlém stavěli v boční 
lodi kostela bratři Brychtové. Před půlnoč-
ní se vytrubovalo na kopečku v Tyršově 
ulici před domem manželů Šebelových. 
Na Štěpána jsme my, ministranti, chodili 
na koledu.

JAN RYBÁŘ 

Ani při všech těch vánočních starostech 
a radostech, při světle vánočních svíček 
a dětských očí, bychom neměli na něco 
zapomínat: o  Vánocích slaví křesťané 
po celém světě narození Ježíše Krista. 
Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do 
lidských dějin něco zcela zvláštního, vzác-
ného, jedinečného – jako výzva celému 
lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být 
něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem 
životě opakují už kdoví po kolikáté.

Přeji všem lidem dobré vůle šťastné 
a požehnané svátky vánoční, víru, zdraví, 
dobré sousedy, přátele a mnoho důvodu 
k radosti v nadcházejícím roce.

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA PROŽITÍ  
LETOŠNÍCH VZÁCNÝCH VÁNOC

24. 12. Úterý ŠTĚDRÝ VEČER
  15.00 mše svatá – pro děti s koledami, 

s uložením Jezulátka do jesliček
  22.30 tradiční štědrovečerní mše 

svatá – zpívá sbor BACHs

25. 12. Středa NAROZENÍ PÁNĚ
 10.00 mše svatá – zpívá sbor BACHs

PAVEL LAZÁREK,  
FARÁŘ BÍLOVICKÉ FARNOSTI,  

KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE 

SLOVA VÁNOČNÍ
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Vystudoval sociální a speciální pe-
dagogiku na Masarykově univerzitě 
v Brně. V posledním roce a půl mu 
zbývá čas pouze na syna. Když mu 
zbude trochu času, rád čte, nebo si 
zajde na koncerty hudebních skupin, 
které pravidelně hrají na beneficích DD 
Dagmar. Co ho charakterizuje? „Snad 
a vzhledem k mé práci – upřímnost 
a otevřenost. Nesnáším nespravedl-
nost, ubližování slabším a myslím, že 
každý problém má své řešení…“

Pane řediteli, Vy a Dětský domov Dagmar, jak 
jste se potkali?

S  „třicítkou na krku“ přišla potřeba 
změny mého dosavadního pracovního 
směřování. Pomohla, jak to tak občas 
bývá, náhoda. Hledal jsem zaměstnání, 
jehož náplní by byla práce s  lidmi. Má 
přítelkyně v té době pracovala jako uči-
telka v  dětském diagnostickém ústavu 
na Hlinkách v  Brně a  její kolegyně se 
zmínila, že v  Dětském domově Dagmar 
právě hledají vychovatele. Zúčastnil jsem 
se přijímacího pohovoru a paní ředitelka 
mi pozici nabídla. Pravděpodobně mi dost 
pomohlo, že jsem muž těsně nad 30 let, 
tudíž „žádané zboží“. Děti, přicházející čas-
to z málo podnětného prostředí, potřebují 
jak ženské, tak mužské vzory a vychovatel 
byl v té době v DD Dagmar jen jeden.

V tomto roce si připomínáte devadesátý rok 
existence DDD. Můžete nám připomenout dů-

ležité mezníky v jeho historii?
22. 12. 1919 – nález a záchrana Lidušky. 

Pravděpodobný okamžik vzniku myšlenky 
hledání řešení situace ohledně opuště-
ných dětí v Brně a okolí.

13. 12. 1924 – první Vánoční strom re-
publiky v Brně, pod nímž byla umístěna 
kasička ČČK, do které lidé dávali finanční 
dary na stavbu domu pro opuštěné děti.

8. 12. 1928 – základní kámen domova 
Dagmar

8. 12. 1929 – otevření domova Dagmar
Konec 60. let – přestavba na domov 

rodinného typu, 90. léta – změny ve 
společnosti, změna zřizovatele. 2006 
přestavba – vybudování třetího patra pro 
rodinnou skupinu a vybudování dvou tzv. 
„startovních“ bytů.

Jak je činnost domova vnímána veřejností?
Tuto otázku je třeba položit veřej-

nosti. Pravdou je, že se setkáváme s myl-
nými představami o  činnosti dětských 
domovů. Obecně, ne tedy jen našeho 
domova. Lidé často neznají rozdíl mezi 
dětským domovem, kam jsou umisťová-
ny děti bez závažných poruch chování 
a dětskými domovy se školou, případně 
výchovnými ústavy, kde jsou děti se 
závažnými poruchami chování. Snažíme 
se veřejnost informovat o tom, jaké děti 
u  nás jsou. Proto pořádáme pravidelné 
dny otevřených dveří, účastníme se ve-
řejných akcí, pořádáme benefiční festival 
apod. „Naše“ děti jsou v podstatě úplně 
stejné, jako všechny ostatní. Avšak nesou 
si s sebou jistý pocit zklamání a křivdy, 

kterou jim způsobili dospělí, zpravidla 
rodiče. Jinak se na nich odráží dění ve 
společnosti, stejně jako na dětech vyrůs-
tajících ve svých biologických rodinách. 
Obecně mohu říct, že se setkávám spíše 
s  pochopením a  nabídkami pomoci od 
veřejnosti. Lidé vnímají fakt, že děti ne-
mohou být z  různých důvodů se svými 
rodiči, a cítí s nimi. Pak tu jsou bohužel 
i  takoví, kteří mají s  dětmi z  dětských 
domovů i  negativní zkušenosti. Nemů-
žeme chtít po každém, aby pochopil, 
z jakého prostředí děti do dětského do-
mova přišly, jaká je jejich minulost a zda 
byla dosavadní výchova ze strany rodičů 
dostatečně efektivní. Tím samozřejmě 
nechci a nemohu říct, že za vše mohou 
rodiče a zde v dětském domově je vše 

růžové a krásné. Frustraci a zklamání dětí 
nelze odstranit “mávnutím kouzelného 
proutku“. Jejich životy se změnily. Jsou 
odebrány z rodiny a poslány do zařízení, 
kde se o ně de facto starají cizí lidé. Na-
jednou se v jejich životě objeví lidé, kteří 
jim chtějí pomoci a další, kteří jim dávají 
najevo fakt, že jsou v dětském domově. 
Nedokážeme si ani představit, co se jim 
musí honit hlavou za myšlenky. Jak se 
muselo cítit např. dítě, když pedagožka 
ve třídě běžné ZŠ před všemi spolužáky 
varovala jiného žáka, že pokud se nebude 
chovat slušně, skončí jako to „naše“ dítě 
v dětském domově. Zrůdné, že?

V šedesátých letech minulého století byl pře-
budován váš výchovně vzdělávací model domo-

VÁNOČNÍ ROZHOVOR
S ŘEDITELEM DĚTSKÉHO DOMOVA DAGMAR 
MGR. DANIELEM KUSÝM
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va na dětský domov rodinného typu. V čem tato 
změna spočívala?

Úprava vnitřních prostor tak, aby připo-
mínaly běžný byt. Stanovení maximálního 
počtu dětí v  rodinné skupině. Změna 
z kolektivního vychovávání na intenzivnější 
v rámci menší skupiny, která má co nejvíce 
připomínat rodinné prostředí.

Vznik dětského domova Dagmar je neodmysli-
telně spjat s Rudolfem Těsnohlídkem. Sezna-

mujete děti s příběhem vzniku domova Dagmar?
Ano, seznamujeme. Nejvíce právě v ob-

dobí Vánoc, které jsou s domovem Dagmar 
tak silně spjaty. Účastníme se předávání 
Vánočního stromu, navštěvujeme Těs-
nohlídkův hrob, kam pokládáme věnec 
a zapalujeme svíčky. Je s námi přítomen 
i na vánočních besídkách našich dětí, které 
k Vánocům patří.

Jaký vztah máte Vy osobně k  Bílovicím nad 
Svitavou?

Ještě před nástupem do domova Dag-
mar jsem vnímal Bílovice nad Svitavou jako 
malebné městečko mezi kopci, kde končí 
cyklostezka z  Obřan a  je tam příjemná 
hospůdka... Vnitřně ovšem cítím jakousi 
hlubší náklonnost, neboť pocházím z obce 
na Severní Moravě, která je necelých 10 km 
od Hukvald, kde jsem v 90. letech často 
pobýval s kamarády. Krásná obora, socha 
Lišky Bystroušky, Leoš Janáček, to jsou 
ty spojnice. Teď vnímám Bílovice mnohem 
intenzivněji jako místo, kde kvůli málem 
tragické události započala existence DD 

Dagmar. Také jako bydliště přátelských 
lidí, které potkávám mnoho let na předává-
ní Vánočního stromu. Vás a pana starostu 
Miroslava Boháčka nevyjímaje.

Jak se slaví Vánoce v domově Dagmar?
Nejprve je slavíme s  našimi přáteli 

z  řad dospělých. Pravidelně nás navště-
vuje vedení MČ Žabovřesky, které nikdy 
neopomene přinést dárky pro všechny 
děti. Přijíždí také pan starosta Bílovic, pan 
ředitel ZŠ, kam naše děti docházejí, paní 
ředitelka MŠ, několik bývalých zaměst-
nanců a  spřátelených lidí. Děti v  rámci 
rodinných skupin secvičí krátký kulturní 
program, který hostům a ostatním před-
vedou. Je to jakási forma poděkování ze 
strany dětí. Příjemný večer s předzvěstí 
Vánoc, který proběhne v týdnu před Vá-
nocemi. Zpravidla poslední den školy před 
vánočními prázdninami slavíme Vánoce 
pouze v rámci dětského domova. V každé 
ze tří rodinných skupin máme stromeček, 
dárky, vánoční tabuli, výzdobu, hrají se 
koledy atd. Večer zasedneme ke společné 
večeři. Celé odpoledne a podvečer jsou 
protkány vánočními zvyky. Většina dětí 
poté na vánoční svátky odjíždí k rodinám. 
I  ty rodiny, které během roku nemohou 
své děti navštěvovat, nebo si je brát na 
občasné pobyty domů, dokáží na Vánoce 
zmobilizovat své síly a aspoň na pár dní si 
je k sobě vezmou. Jsou však i děti, které 
nikam nejedou, nikdo si je nevezme. Ty 
oslaví Vánoce v domově, ale oslava je již 
skromnější.

Co pro Vás znamenají Vánoce ve Vašem osob-
ním životě?

V mém osobním životě se význam Vánoc 
často měnil. Pamatuji Vánoce za bývalého 
režimu, všude fronty, kubánské pomeran-
če, rybí polévka, kapr se salátem a radost 
z  dárků. Pak osamostatnění se, snaha 
vytvořit si vlastní rituály a vlastní podobu 
Vánoc. Velká změna přišla s mým přícho-
dem do dětského domova. Hodně emotivní 
zážitek, a to každý rok. Od loňského roku, 
kdy do mého života vstoupil prvorozený 
syn, jsou Vánoce pro mě především rodina, 
sbližování a klid. O to víc si přeji, aby tady 
u nás na Štědrý den nebylo ani jedno dítě, 
aby všechny měly ke komu jít a tento den 
být minimálně v kruhu přátel.

Vzpomenete si na vánoční dárek, který Vám 
v dětství udělal největší radost?

Pátrám v paměti a vybavují se mi jednose-
dadlové sáňky, hokejka a stavebnice Merkur.

Vaše vánoční přání obyvatelům Bílovic nad 
Svitavou?

Vánoce jsou možná posledním svátkem, 
kdy se k sobě lidé chovají převážně ohle-
duplně, láskyplně, s porozuměním, velko-
ryse, prostě převažuje pozitivní nálada. 
Proto milým obyvatelům Bílovic, spolunosi-
telům tradice Vánočního stromu přeji, aby 
si tyto svátky „míru a klidu“ opravdu užili, 
odložili starosti a nezapomněli, že udělat 
radost neznamená koupit dárek, ale třeba 
jen někomu pomoci.

PK 

Dne 24. prosince 1924 se čtenáři dán-
ského deníku Politiken dozvěděli, že nový 
středoevropský stát, Československá 
republika, poprvé postavil veřejný cha-
ritativní vánoční strom podle dánského 
vzoru. Foto brněnského náměstí Svo-
body s  těmito údaji poslal do redakce 
novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek, 

iniciátor akce. Dánská inspirace byla 
i nadále připomínána: při zahajovací 
slavnosti se hrála jak českosloven-
ská, tak dánská hymna, u  stromu 
vlály obě státní vlajky, na Štědrý 
den brněnský starosta posílal 
rozhlasový pozdrav občanům 
Kodaně, a  především nový 

PODĚKOVÁNÍ
ZA DÁNSKOU INSPIRACI

Z výstavy v muzeu dánského města  
Ringsted – 5. 11. 2019 (Mgr. Hana Kraflová)
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dětský domov, který díky sbírkám roku 
1929 vznikl, nesl název Dagmar, a to na 
počest dcery Přemysla Otakara I., která 
se počátkem 13. století do Dánska pro-
vdala a získala sympatie svou lidumilností 
a skutky milosrdenství.

Zmíněné skutečnosti, společně s něko-
lika jubilei roku 2019 (105 let od prvního 
stromu v Kodani, 95. výročí prvního stro-
mu v Brně, 90 let od otevření dětského 
domova) se staly podnětem k  výstavě 
Christmas Tree of the Republic. A Journey 

from Denmark to Czechoslovakia, zasa-
zující tuto akci do historického a  mezi-
národního kontextu. Výstavu připravil 
tým Moravského zemského muzea: Hana 
Kraflová (scénář), Pavla Seitlová (spolu-
práce na překladu) a  Tomáš Ronovský 
(výtvarné pojetí), v listopadu a v prosinci 
ji mohou zhlédnout návštěvníci Muzea 
a archivu dánského města Ringstedu, kde 
je (v kostele sv. Benedikta) královna Dag-
mar pohřbena. Své místo na výstavních 
panelech samozřejmě mají i Bílovice nad 

Svitavou: texty a fota představují nalezení 
malé Lidušky a okolnosti celého případu.

Akci finančně a organizačně podpořilo 
Velvyslanectví České republiky v Kodani, 
oficiálními hosty vernisáže 5.  listopadu 
byli též velvyslanec Radek Pech, konzulka 
Kateřina Guryčová Láníčková a zástupci 
města Ringstedu: jak pan velvyslanec, tak 
starosta pan Henrik Hvidesten poděkovali 
pořádajícím institucím a ocenili příspěvek 
k mezinárodní spolupráci.

-LIT – 

Divadelní režisér, zpěvák, skladatel, 
libretista, umělecký vedoucí Divadel-
ního a výtvarného ansámblu D. A. V. A. 
Rousínov a Divadla 2-15 Brno, pedagog 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 
a  samozřejmě sbormistr pěveckého 
sboru Bronislav. Vášnivý milovník vla-
ků, dobrého vína a optimismu, hudby 
Leoše Janáčka.

Jak jste se dostal k hudbě?
Tatínek ze mne chtěl mít fotbalistu, 

ale já jsem kopací míč používal spíše jako 
podložku pod nohy u  cvičení na klavír. 
Maminka mi pak vymlouvala v první třídě 
strojvedoucího. V patnácti jsem se chtěl 
vydat gymnaziální cestou a následně na 
práva nebo medicínu. Nicméně osudové 
setkání s  pěvcem Jiřím Dočkalem, mojí 
pedagožkou zpěvu na Konzervatoři Brno 
Mgr. Irenou Sobolovou Hýlovou a  reži-
sérem Mgr. Václavem Málkem na JAMU 
v Brně mě dovedlo k mému profesionál-
nímu hudebnímu a divadelnímu počínání. 

Sbormistrovské nadšení ve mně vzbudili 
dr. Jolana Němcová – Zouharová a MgA. 
Michal Vajda. Nicméně v  naší rodině se 
zpívalo od mého útlého dětství. Prarodiče 

byli ochotníky. Miloval jsem prohlížení 
starého alba divadelních fotek, na kterých 
byla babička v roli zpěvačky a herečky. Od 
první třídy ZŠ jsem zpíval ve třech sborech. 
Některé korepetoval.

Sborové zpívání v Bílovicích nad Svitavou má 
svou historii, v případě pěveckého sboru Bro-

nislav jde však stále ještě o nový soubor, který 
má co do kvality, podle mého názoru, před sebou 
velmi slibnou kariéru. Jak to vnímáte Vy osobně 
a jak jste se do Bílovic nad Svitavou dostal?

To Vám za sebe i  zpěváky děkuji za 
lichotku. Bílovicemi jsem často projížděl 
vlakem z Prahy do Brna a vždycky jsem si 
říkal, že se k vám musím někdy zastavit. 
Přivedl mě sem však právě až Bronislav. 
Říkal jsem kamarádce, že bych chtěl vést 
nějaký sbor, že mi to chybí. Ona mi do-

MILOVNÍK HUDBY,  
VLAKŮ, DOBRÉHO  
VÍNA A OPTIMISMU
VÁNOČNÍ ROZHOVOR SE SBORMISTREM BÍLOVICKÉHO SMÍŠENÉHO  
PĚVECKÉHO SBORU BRONISLAV MGA. DAVIDEM KŘÍŽEM

Vystoupení sboru Bronislav 23. listopadu 2019 při odvážení  
vánočního stromu pro Brno, před myslivnou lišky Bystroušky



19

poručila Bílovice, protože zde toho času 
hledali nového sbormistra. Myslel jsem, že 
to bude jen na půl roku, ale byla to láska 
na první pohled, která stále trvá. Jsem rád, 
že se rozrůstáme a chystáme pro vás nové 
a nové projekty.

V čem jsou zásadní rozdíly v práci s profesio- 
nálním sborem a sborem, který je složen pře-

vážně amatérsky zpívajícími nadšenci?
Profesionální zpěváci znají noty, mají za 

sebou výuku o intonaci, rytmu, vědí, co je 
fráze, umí pracovat s  pěveckou techni-
kou a tak dále. To všechno musí zpěváci 
amatérského ražení dohánět. Na druhou 
stranu amatéři dělají své zájmy, pokud je 
baví, vždy s radostí, nadšením – jak zní ve 
Vaší otázce, a především vždycky srdcem!

Podle jakých kritérií připravujete repertoár 
pro sbor? Máte mezi hudebními skladateli 

své oblíbence?
Těžištěm repertoáru jsou lidové písně 

– například v úpravách Zdeňka Zouhara, 
Antonína Tučapského a samozřejmě Leoše 
Janáčka. Zpíváme i umělé písně, muzikály, 
pop. Repertoár je široký, protože rádi 
zpíváme lidem různých stylových prefe-
rencí. Vždy hledám písně, které osloví jak 
zpěváky, tak i posluchače.

V Bílovicích nad Svitavou vznikla zásluhou spiso-
vatele, básníka a novináře Rudolfa Těsnohlídka 

tradice stavění vánočních stromů s charitativním 
zaměřením na pomoc potřebným dětem. Uvažujete 
ve sboru tuto tradici přijmout a zařadit do své-
ho programu benefiční koncerty s charitativním 
zaměřením?

V obou případech ano. Tradice vánoč-
ního stromu v Bílovicích nad Svitavou se 
Bronislav zúčastní oficiálního programu již 
v letošním roce.

Vánoce jsou pro hudebníky v přeneseném slo-
va smyslu „žně“ mnoha vystoupení převážně 

slavnostního a duchovního zaměření. Jak se na 
ně připravujete?

Převážně v  létě, v  období žní. Ideální 
jsou teploty 35 a výše. To si většinou mí 
sousedé koledy a vánoční texty náležitě 
vychutnají. Zpěváci se většinou připravují 
od října. Domnívám se, že každé sborové 
vystoupení je pro zpěváky samotné slav-
ností a jisté duchovní spojení s publikem 
probíhá také vždy.

Ke sborovému zpívání a k Vánocům neodmys-
litelně patří koledy. Čím to, že ty naše, čes-

ké, jsou tak zvláštní, úplně jiné oproti koledám 
jiných národů?

Myslím, že každé vánoční zpěvy jsou 
specifické, ale všechny mají jedno společ-
né. Jsou to písně plné srdečnosti, lásky, 
smíření, pokoje, radosti a  navíc zpívané 
jednou v roce.

Vzpomenete si na své první veřejné vánoční 
vystoupení?

Nejen, že vzpomenu. Existuje i videona-
hrávka. V roce 1992 jsem zpíval v kostele 
sv.  Máří Magdaleny v  Rousínově Tichou 
noc. Tenkráte jsem měl více vlasů, hlas – 
dětský soprán – krásně zvonivý. Byl jsem 
velice nervózní, ale šťastný. (Od té doby 
je uskutečněných koncertů přes 500.)

Jak trávíte Vánoce Vy sám?
V  té nekrásnější společnosti, tedy 

v  kruhu blízké rodiny – rodičů, babičky, 
bratra, jeho manželky a  jejich dcerky 
Viktorie. Vzhledem k tomu, že je to velice 
komunikativní dítko, tak se máme letos na 
co těšit. Lidé se mě často ptají, kdy plá-

nuji vlastní rodinu. Já mám ale tak širokou 
divadelní a hudební rodinu, že na vlastní 
zatím nezbývá čas. Nicméně letošní první 
strýčkování si jistě užiji.

Bílovický zpravodaj dostanou obyvatelé Bílovic 
nad Svitavou krátce před Štědrým dnem, máte 

pro ně vánoční přání?
Přeji všem samozřejmě především 

pevné zdraví, lásku, přítomnost blízkých, 
pohodu a štěstí. Ať vzpomenou na blízké, 
kteří tu s  námi již nejsou. My jsme ve 
sboru v letošním roce přišli o úžasného 
zpěváka, ale také člověka, Jožku Šolce, 
chybí nám. Přeji tedy všem, ať co nejvíce 
využijí svůj čas, který mohou trávit se 
svými blízkými, a  to nejen o  vánočních 
svátcích. Domnívám se, že čas je skuteč-
ně to možná nejcennější, co máme. Proto 
také vždy děkuji zpěvákům a hercům za 
jejich čas, divákům za čas, který nám 
věnují na koncertech. A  jsem rád, když 
řeknou, že to s námi byl krásný čas. Opět 
se jim ho pokusíme příjemně obohatit 
naším již tradičním koncertem v kostele 
v pátek 27. 12. 2019.

PK 

Sbormistr bílovického smíšeného pěveckého  
sboru BRONISLAV MgA. David Kříž
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Pan Charlie Cockey původem z USA 
nám v jednom z minulých zpravodajů 
povyprávěl, jak se dostal do Bílovic, 
nyní jsme se ho zeptali na to, jak se 
slaví Vánoce v Americe.

V USA, stejně jako v České republice, se 
Vánoce točí kolem dávání, sdílení, oslav, 
dodržování náboženských tradic, rodiny 
a dětí. Zvláště dětí. Jak v USA, tak tady si 
lidé spojují blížící se Vánoce s adventním 

kalendářem, betlémy, koledami, vánočním 
stromečkem, koncerty a přípravou sváteč-
ních jídel.

Hlavní rozdíly mezi americkými a český-
mi Vánocemi jsou: za prvé – místo Ježíška 
nosí v Americe dárky Santa Claus, a  za 
druhé – u vás začínají Vánoce 24. prosince, 
kdežto v USA je 24.  12. poslední šance 
na nákup dárků – ve skutečnosti je to 
druhý nejvíce nákupy zatížený den v roce 
(jedničkou je „Black Friday“ – první den po 
Dni Díkuvzdání, kdy je oficiální začátek vá-
nočních nákupů). Pro nás začínají Vánoce 
až večer – Christmas Eve.

Na Štědrý večer věšíme dlouhé červené 
punčochy nad krb, aby je Santa Claus 
mohl naplnit dárky, a necháváme mu ko-
láčky a mléko, aby se mohl najíst. V naší 
rodině jsme mohli otevřít jeden malý dárek 
pod stromečkem. (Některé rodiny rozba-
lily všechny.) Některé rodiny navštěvují 
vánoční bohoslužby. Jako dospělý jsem si 
osvojil jeden britský zvyk: se ztlumenými 
světly a zapáleným ohněm v krbu jsem čí-
tával přátelům duchařskou povídku, pokud 
možno s vánoční tématikou.

Na Boží hod (u nás nazvaný Christmas 
Day), otevíráme dárky a u toho pojídáme 
biskupský chlebíček, vánoční štolu, spolu 
s celou rodinou. Později můžeme navštívit 
přátele, nebo se jdeme jen tak projít.

Možná jsme dvě rozdílné země, ale 
i přesto jsme jedna rodina.

CHARLIE COCKEY 

V AMERICE NOSÍ DÁRKY

SANTA CLAUS… 
ALE VÍTE, ŽE SE JÍ VÁNOČNÍ ŠTOLA?
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BRITISH CHRISTMAS,
STEVE CHALK

As a Brit living in Bílovice for over 20 
years, I have has the opportunity to 
spend Christmas both in the Czech Re-
public and in the UK (in fact, I alternate 
between the two countries).

Growing up, Christmas was always 
a special time, so I wanted my young 
sons to have some of the same magic 
that I had experienced as a young boy. 
Since I’m from a village, this meant go-

ing “home” for Christmas a week before 
Christmas for several reasons.Firstly, the 
village tradition is to go around the vil-
lage to those who may not be able to 
come to church on Christmas Day to sing 
Christmas carols. 

This involves, arriving at someone’s 
house, ringing the doorbell, singing them 
a Christmas Carol of their choice, offer-
ing them the chance to contribute to  

a  Charity and moving on to the next 
house. Typically, we were a group of 
a dozen or so enthusiasts, and often we 
were invited into houses into the warm 
and offered some punch and mince pies 
to help our singing. The other reason to 
arrive early was for the kids to rehearse 
for the Church nativity play, acting out 
a version of the birth of Christ by chil-
dren on Christmas Day, 25th Decem-
ber. Yes, Christmas is NOT on the 24th 
December in the UK, which is a normal 
working day (and my birthday). Kids go 
to bed early on Christmas Eve, leave 
a glass of whiskey for Father Christmas 
and a carrot for Rudolf the Red Nose 
Reindeer, before going to bed early with 
a stocking at the end of the bed. The 
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adults can enjoy the rest of the evening 
in the quiet with the whiskey, before the 
chaos of the day ahead.

Christmas Day is packed with activities, 
starting with opening the stockings and 
finding little presents, fruit and choco- 
late, a little like Czech Mikuláš.Then eve-
rybody needs to hurry to Church for the 
Service and the Nativity Play, which is 
very Merry. Unfortunately for the cook, 
it’s quite a hectic day, since the Turkey 
has to be prepared, stuffed and put in 
the one for several hours before lunch 
will be ready. This is eaten with all the 
vegetables left in the garden under the 
ground (potatoes, carrots and parsnips) 
and above the ground (Brussels sprouts) 
and various sauces (bread sauce and 
gravy). You have to leave a little room 
for pudding – Christmas Pudding, which 
arrives flambe decorated with holly and 
accompanied by Brandy Butter. Our fami-
ly has the bonus of winning the jackpot if 
you find the oldest coin hidden inside the 
pudding. At 3 pm, the Queen’s Speech is 
broadcast on TV, after which we move 
to the Christmas tree to distribute the 
Christmas presents. These are NOT from 
Baby Jesus, but from Aunt Ally or Uncle 
Charles. If they are not there, you should 
write them a thank-you letter after 
Christmas! Finally at 5 pm, it’s tea time 
and the Christmas Cake arrives, deco-
rated with a snow scene (we never have 
real snow at Christmas).

The rest of the evening is spent relax-
ing, either playing with toys and games 
or watching the latest James Bond film…
no fairy tales, unfortunately (except pos-
sibly Shrek).

STEVE CHALK 

BRITSKÉ VÁNOCE 
STEVE CHALKA

Jako Brit žijící více než 20 let v Bílovicích 
mám příležitost trávit Vánoce jak v České 
republice, tak ve Spojeném království (ve 
skutečnosti střídám obě země).

Když jsem vyrůstal, byly Vánoce vždy 
zvláštní čas, tak jsem chtěl, aby moji mladí 
synové poznali stejné kouzlo, jaké jsem 
zažil já jako mladý chlapec. Protože jsem 
z vesnice, znamenalo to jet domů týden 

před Vánocemi, z  několika důvodů. Za 
prvé, naší vesnickou tradicí je chodit po 
vesnici k těm, kdo nemohou přijít na Vá-
noční den (25. prosince) do kostela zpívat 
vánoční koledy. To znamená dorazit k něja-
kému domu, zazvonit na zvonek, zazpívat 
jim (jemu/jí) vánoční koledu podle přání, 
nabídnout jim možnost přispět dobročin-
né organizaci a přesunout se do dalšího 
domu. Naše skupina měla obvykle tucet 
členů či podobný počet nadšenců a často 
jsme byli zváni do jednotlivých domů do 
tepla. Tam nám nabídli punč a  koláče, 
které nám pomáhaly zpívat. Další důvod 
brzy přijet, byl kvůli dětem, aby mohly 
nacvičovat v kostele dětskou verzi zrození 
Krista na Vánoční den (v Anglii 25. pro-

since). Ano, Vánoce nejsou ve Spojeném 
království 24. prosince, což je normální 
pracovní den (a moje narozeniny). Děti si 
jdou na Štědrý den brzy lehnout, nechají 
sklenici whiskey pro „Otce Vánoc“, mrkev 
pro „Rudolfa s  červeným nosem“ (sob), 
a předtím, než jdou do postele, nechají 
punčochu na konci postele. Dospělí si mo-
hou užít zbytek večera v klidu s whiskey, 
než začne chaos následujícího dne.

Vánoce jsou plné aktivit, počínaje ot-
víráním punčoch a nacházením drobných 
dárků, ovoce a čokolády, tak trochu jako 
český Mikuláš. Pak si všichni musí pospí-
šit do kostela na bohoslužbu (mši) a na 

Betlém, což je velmi veselé. Bohužel, pro 
kuchaře je to docela hektický den, pro-
tože krůta musí být připravena, nacpána 
(nádivkou) a  dána do trouby několik 
hodin předem, než bude připraven oběd. 
Krůta se jí se vší zeleninou, která zůstala 
na zahradě pod zemí (brambory, mrkve 
a  pastináky) a  nad zemí (růžičková ka-
pusta) a  s  různými omáčkami (chlebová 
omáčka, omáčka gravy). Určitě si musíte 
nechat trochu místa na puding – Vánoční 
puding, který je servírován plně ozdobený 
cesmínou a brandy máslem. Naše rodina 
mívá bonus výhry jackpotu pro toho, kdo 
najde nejstarší minci ukrytou v pudinku. 
Ve tři odpoledne je v  televizi vysílán 
královnin proslov. Po něm se přesouváme 

k vánočnímu stromku, abychom si rozdali 
vánoční dárky. Ty nejsou od Ježíška, ale od 
tety Ally nebo od strýčka Charlese. Pokud 
tam nejsou, tak byste jim měli po Váno-
cích napsat poděkování! A konečně, v pět 
večer je čas na čaj a podává se vánoční 
koláč, vyzdobený sněhovou scénou (nikdy 
nemáme na Vánoce opravdový sníh).

Zbytek večera trávíme v poklidu, buď 
hraním s hračkami a hrami, nebo sledo-
váním nejnovějšího filmu s Jamesem Bon-
dem… bohužel, žádné pohádky (možná 
kromě Shreka).

NAPSAL STEVE CHALK,  
PŘELOŽIL MARTIN ŠERÁK 

Steve Chalk s rodinou
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Formou odpovědí na pár otázek vám 
představím naši spoluobčanku, která 
se přistěhovala do České republiky 
před šesti lety. Představte se, Rocelyn, 
čtenářům Zpravodaje.

Jmenuji se Rocelyn Bednarik a pocházím 
z Filipín. Kvůli sjednocení s filipínským pa-
sem jsem se přejmenovala na mužský tvar 
příjmení bez diakritiky, jinak používám tvar 
Bednaříková. Do České republiky jsem se 
přistěhovala v roce 2014 za svým manželem 
Bohumírem Bednaříkem, se kterým jsem 
měla svatbu u nás na Filipínách v roce 2013. 
Od té doby zde žiji a máme spolu dvě děti.

Jak vy a vaše rodina slavíte vánoční svátky 
v zemi odkud pocházíte?

Jsem z  Filipín. U  nás míváme dlouhé 
oslavy a  nazýváme je „Vánoční sezóna“, 
protože trvá během „-ber měsíců“, což je 
od září do prosince (September, October, 
November, December). Zde je stručný 
výčet našich oslav Vánoc:

Začínáme zdobením vánočního strom-
ku, věšením vánočních světel, posíláním 
vánočních pohlednic, atd. během -ber 
měsíců. Chceme si tak pojistit, že duch 
Vánoc vstoupí do domu brzy, aby přinesl 
radost a štěstí celé rodině.

Každou noc, počínaje prvním -ber mě-
sícem, můžete slyšet skupiny dospělých 
nebo dětí zpívat vánoční koledy výměnou 
za drobné mince nebo za sladkosti.

Navštěvujeme „Misa de Gallo“ (Půlnoční 
vánoční mše), což je série devíti mší před 
Štědrým dnem.

24. prosince jsme zaneprázdněni pří-
pravou mnoha potravin na „Noche buena“ 
(„Dobré noci“ ve španělštině), na večeři 
pro celou rodinu. Tu na Štědrý den slavíme 
většinou od desíti hodin večer do půlno-
ci, kdy vítáme Ježíšovo narození. Mezi 
nejčastější potraviny, které připravujeme, 
patří šunka, lechon (celé pečené prase), 
pečené kuře, grilované ryby a různé druhy 
ovoce a sladkostí (alá „cukroví“).

Jak se změnily vaše vánoční oslavy (zvyky) po 
příchodu na Jižní Moravu?

Když jsem se sem přistěhovala, stále 
jsem se snažila dělat vánoční výzdobu 
v  našem bytě „brzy“ (obdobně jako na 
Filipínách), ale s  příchodem dětí je to 
obtížné udržet (možná, až budou starší, 
budu v tom pokračovat). Chybí mi devět 
Nočních mší. Vánoce slavíme zdobením 
vánočního stromku 24. prosince v bytě mé 
tchyně. Následuje Štědrovečerní večeře. 
Tchyně připravuje tradiční české jídlo – 
smaženého kapra s bramborovým salátem 
a cukroví. Po večeři si rozdáme dárky.

Máte ráda(i) oslavy Vánočních svátků?
Já, respektive my Filipínci, máme 

opravdu rádi Vánoční období a  Vánoční 
oslavy, protože to je čas, kdy se většinou 
sejde celá rodina a slavíme je společně. 
Dříve jsem ale někdy i cestovala do za-
hraničí, abych například navštívila mou 
sestru, neboť ona nemohla přijet domů, 
a také abych poznala, jak se slaví Vánoce 
v jiné zemi, zkrátka ze zvědavosti.

Kde nejradši trávíte vánoční svátky (prázdniny) 
 – doma nebo raději na dovolené daleko od 

domova?
Dříve jsem mohla obojí, ale nyní jsem 

vdaná se dvěma dětmi. Ráda slavím svát-
ky doma s mojí tchyní, protože ona bydlí 
sama, tak je milé slavit Vánoce společně. 
Pokud však někdy budu mít možnost jet 
na Vánoce zpět do mé domoviny, budu 
šťastná.

ROZHOVOR VEDL MARTIN ŠERÁK 

VÁNOCE Z FILIPÍN
AŽ NA JIŽNÍ MORAVU

Rocelyn Bednarik s rodinou



23

Tříkrálová sbírka je největší sbírkou 
Charity ČR. Jedná se o celorepublikovou 
sbírku, která navazuje na dávnou tradici, 
kdy chodily děti za zpěvu koled od domu 
k domu, aby přinesly požehnání a zvěst 
o narození Páně, stejně jako kdysi přišli 
tři mudrci do Betléma poklonit se právě 
narozenému Ježíši.

Tuto tradici se rozhodla Charita ČR 
v roce 2001 obnovit a z vybraných peněz 
pomoci potřebným. Výtěžek sbírky se 
dělí takto:
65 % zůstává v regionu (tedy u nás je 

to brněnská charita),
15 % jde na charitní projekty (dobro-

volnictví, vzdělávání) v  rozšířeném 
regionu (tedy pro nás jižní Morava),

10 % je využito na humanitární pomoc 
v zahraničí,

5 % celostátní charitní projekty v ČR,
5 % je režie sbírky.

Vaše příspěvky v  posledních letech 
pomohly např. pokrýt provozní náklady 
Azylového domu – Domova sv. Markéty pro 
matky s dětmi v tísni, Chráněného bydlení 
sv. Michaela pro lidi s mentálním postižením 
i Azylového domu pro lidi bez domova na 
Bratislavské ulici (kam každoročně putuje 
i  předvánoční sbírka cukroví a  letos na 
podzim tam od nás putovala tři plná auta 
darovaného oblečení, bot a dek pro jejich kli-
enty), zakoupit nové pomůcky pro Půjčovnu 
kompenzačních pomůcek i vybavení a pra-
covní pomůcky pro Charitní ošetřovatelskou 
službu a asistenty z Asistenční služby sv. 
Rafaela, pokrýt mzdu pečovatelky Domácí 
hospicové péče a mnoho dalších.

Naše obec se do tříkrálové sbírky zapo-
juje od jejího počátku v roce 2001, v příš-
tím roce tedy oslavíme 20. výročí. Začátky 
této sbírky nebyly vůbec jednoduché. Ne-
jen, že se těžko sháněli koledníci, ale záro-
veň tehdy po domácnostech chodili různí 
podvodníci a zloději, a  lidé se tedy báli 
komukoli otevřít. Já jsem se do koledo-
vání zapojila ještě jako teenager a ze své 
zkušenosti vím, kolik věcí museli koledníci 
zvládnout. Sníh a náledí, typické pro tuto 

dobu, dlouhé tratě – mnohdy celodenní, 
nebo dvoudenní (koledníků bylo kolem 
deseti) a k tomu všemu spoustu zavřených 
dveří či nespočetně nadávek a narážek na 
veřejné žebrání. Ale i v tehdejší době se 
našlo mnoho lidí, kteří ač třeba zpočátku 
neochotně, otevřeli dveře, vyslechli si o co 
se jedná a nakonec přispěli.

Během let se díky vytrvalosti tehdejší 
vedoucí farní charity paní Jitky Cívkové, 
podpory ze strany obce i farářů, a hlavně 
ochotě dobrovolníků – koledníků dostala 
tato sbírka do povědomí všech občanů 
a stala se z ní opravdu krásná a požeh-
naná akce. Koledníci si doslova prošlapali 

(někdy spíše proklouzali) cestičku k srdci 
mnohých z nás.

Pro srovnání – v prvním roce koledovalo 
asi 12 lidí, v  roce 2003 bylo 7 skupinek 
koledníků, v  roce 2007 bylo 9 skupinek, 
v roce 2011 bylo 14 skupinek a v roce 2019 
bylo 23  skupinek koledníků, tedy kolem 
80  koledníků. Zpočátku se koledovalo 
jen v některých částech obce, nyní jsme 
schopni vyslat skupinky i do těch odleh-
lejších částí.

Pro mě osobně je krásné pozorovat tu 
změnu, která během let nastala. Dříve 
jsme se styděli a  báli obcházet naše 
sousedy. S  vědomím vykonání dobrého 
skutku jsme se ale nevzdávali, vhazovali 

do všech schránek letáčky s informacemi 
o  sbírce, vyhlašovali ji v obecní televizi, 
psali informativní články do zpravodaje, 
sháněli nové koledníky. Před koledováním 
jsme poučovali koledníky, že si všechny 
negativní postoje nesmí brát osobně 
a musí mít na paměti, že nesou do všech 
domů požehnání a radost, a to i do těch, 
kde je nepřijmou, nebo je odsud zlostně 
vyhánějí. Usmívat se, být vždy zdvořilý, 
nehádat se, poctivě vysvětlovat o  jakou 
sbírku jde, svým chováním dokazovat bez-
úhonnost, a hlavně vždy slušně pozdravit, 
poděkovat, omluvit se!

I dnes na to všechny koledníky upozor-
ňuji. Na rozdíl od těch prvních několika let 
ale naštěstí úplně zbytečně. Nejméně šest 
let jsem od žádné skupinky neslyšela, že 

by je někdo vyháněl a zároveň jsem ani 
neslyšela, že by se kdy nějaká skupinka 
chovala nevhodně.

Přála bych vám všem vidět nadšení 
koledníků, kteří se těší na to, až navští-
ví své sousedy, známé i  neznámé lidi, 
popovídají si s  nimi, napíší nad dveře 
požehnání (K+M+B), dostanou nějaký ten 
peníz do kasičky, někde dokonce cukroví, 
dospělí štamprličku na zahřátí… Stejně 
krásné ovšem je, že se mi před konáním 
sbírky ozývá dost lidí, kteří žádají, aby se 
koledníci určitě nezapomněli stavit i k nim 
domů, že na ně budou čekat a moc se těší.

Za těch mnoho let, co se aktivně této 
sbírky účastním, nejprve jako koledník, 

V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU
TRADICE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Tříkrálová sbírka z roku 2017
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později jako organizátorka koledníků a od 
roku 2008 jako vedoucí farní charity, jsem 
zažila mnoho zajímavých situací.

Vzpomínám si na jeden rok, kdy jsem 
se koncem prosince těšila z  velmi sluš-
ného počtu koledníků a doufala, že tato 
sbírka proběhne bez komplikací. Jenže… 
v tomto roce koledovalo hodně rodinných 
skupinek s dětmi předškolního věku a za-
čátkem ledna se v mateřské škole objevily 
neštovice. Každý den mi odpadávala další 
a další skupinka a já už si začínala myslet, 
že snad budu muset celé Bílovice obejít 
sama. Naštěstí se rodiny domluvily a vysla-
ly alespoň ty zdravé zástupce, já obvolala 
snad všechny lidi, které jsem měla ve svém 
telefonním seznamu, a nakonec se stalo, že 
bylo více skupin, než mělo původně být.

Na závěr tohoto článku bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se jakkoli do sbírky 
zapojují a  také oznámit, že i v  příštím 
roce hlavní „koledovací den“ připadne 
na sobotu 11. 1. 2020.

A  jelikož se jedná o  jubilejní, dvacátý 
ročník snad se mi podaří na listopadovém 
setkání koordinátorů domluvit již před-
jednanou novinku. Nechme se překvapit!

Přeji všem krásné svátky a mnoho po-
žehnání do nového roku 2020!

VĚRA ŠVEJDOVÁ 

ČÍSLA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  
V PRŮBĚHU LET
2001 27.300 Kč

2002 28.300 Kč

2003 34.000,1 Kč

2004 29.866 Kč

2005 38.000,5 Kč + 10 SK + 5 USD

2006 35.500 Kč

2007 40.121,5 Kč + 62 SK

2008 50.000 Kč + 10 SK

2009 55.962 Kč

2010 59.415 Kč

2011 62.816 Kč

2012 70.015 Kč

2013 67.111 Kč

2014 70.724 Kč

2015 72.505 + 5 USD Kč

2016 68.610 Kč

2017 83.590 Kč

2018 83.964 Kč + 11 Euro + 10 liber

2019 94.888 Kč

Milí bílovičtí přátelé, zdravíme Vás jako 
naše bývalé sousedy, se kterými jsme 
sdíleli život v  jedné obci po 13 let. Obě 
naše děti zde strávily dětství a vychodily 
základní školu, s Bílovicemi nás stále pojí 
mnoho krásných zážitků a vzpomínek.

V létě r. 2017 jsme se přestěhovali směrem 
na jih, do obce Nosislav, kde naší rodině – jak 
někteří z Vás vědí – před Vánocemi loňského 
roku nově pořízený dům vyhořel. Nechceme 
se už k této události znovu vracet a roze-
pisovat se o tom, o co (a v případě našeho 

milovaného kocourka „o koho“) jsme přišli, či 
jak jsme tyto skutečnosti prožívali.

Ale chtěli bychom využít tohoto (byť 
nepříliš veselého) výročí, kdy 13. prosince 
uplyne přesně rok od požáru, a rádi by-
chom se s Vámi podělili o to pozitivní, co 
jsme i „díky“ těmto neradostným okamži-
kům mohli prožít. Jednak je to samozřejmě 
veliká vděčnost za to, že celá naše rodina 
tuto situaci ve zdraví přežila. A potom – 
dostali jsme příležitost v  nebývalé míře 
zakusit solidaritu a pomoc mnoha laska-
vých lidí. Také platnost přísloví, že „v nouzi 
poznáš přítele“. Skutečně jsme často ne-
vycházeli z údivu a pocitu vděčnosti nad 
tím, kolik lidí nám ochotně nabídlo pomoc, 
dokonce aniž by se s naší rodinou někdy 
osobně setkalo a  bez toho, že bychom 
tyto dobrodince naopak znali my.

Velmi nás mrzí, že se nám bohužel 
nepodařilo každému z  těchto lidí, kteří 
jakýmkoli způsobem přispěli, ze srdce 
poděkovat. A protože jste mezi nimi byli 
i někteří z Vás, obyvatel Bílovic, rádi vyu-
žíváme možnosti, jak Vám prostřednictvím 
zpravodaje poslat pozdravení alespoň na 
dálku.

Nechceme na tomto místě konkrétně 
jmenovat ty, kteří na nás mysleli a často 
velmi velkorysým způsobem podali po-
mocnou ruku. Neradi bychom totiž ko-

hokoli přiváděli do rozpaků a ani bychom 
nedokázali vyjmenovat všechny, kterým 
za pomoc vděčíme. Ale věříme, že všichni, 
kterých se to týká, to určitě vědí... Zvláště 
ve chvílích brzy po požáru nás toto vše 
nesmírně povzbuzovalo a dávalo jistotu ja-
kési „záchranné sítě“, díky které nemusíme 
propadat beznaději, ale naopak můžeme 
věřit, že vše se nakonec podaří zvládnout.

V  těchto dnech se právě stěhujeme 
do našeho již téměř opraveného domu 
zpět. A tak věříme, že letošní Vánoce sice 
pravděpodobně prožijeme mezi zčásti 
nevybalenými krabicemi, ale – i díky Vám 
– opět doma.

Krásné a požehnané Vánoce Vám všem 
z Bílovic srdečně přejí

MARKÉTA, VÍT, AMÁLIE  
A JOHAN BÉBAROVI. 

PŘÍBĚH HODNÝ VÁNOC
PODĚKOVÁNÍ ZA PROJEV SOLIDARITY



1  Zakladatelem tradice Vánočních stromů re-
publiky se sbírkou na pomoc dětem bez do-
mova byl:
a S. K. Neumann
b František Koudelka
c Rudolf Těsnohlídek 

2 Poprvé byl v rámci tradice Vánočních stromů 
Republiky strom rozsvícen:
a 24. prosince 1929 na Náměstí Svo-
body v Brně
b 13. prosince 1924 na brněnském 
Náměstí svobody Náměstí Svobody
c 14. prosince 1919 na náměstí v Bílo-
vicích nad Svitavou

3 Od této události tedy uběhne letos v prosinci:
a 90 let

 b 95 let
 c 100 let

4 Na základě jaké události se rozsvěcuje Vá-
noční strom republiky?
a Nalezení opuštěného děvčátka 
v lese v období těsně před Vánoci 
roku 1919
b Poražení prvního Vánočního stromu 
republiky 1919
c Vznik Československé republiky 1918

5 Děvčátko nalezené pod smrkem dva dny před 
Štědrým dnem dostalo jméno / se jmenovalo:
a Libuška
b Liduška
c Květuška

6 Od této události uběhne letos v prosinci:
a 95 let
b 101 let
c 100 let

7  Na popud Rudolfa Těsnohlídka a díky sbírkám 
pro opuštěné děti vznikl v roce 1929 Domov 
pro děti v Brně, který se jmenuje:
a Klokánek
b Chovánek
c Dagmar

8  Z popudu spisovatele Rudolfa Těsnohlídka 
vznikl v Bílovicích pomník a je pravděpodob-

ně nejstarší svého druhu v Evropě. O který 
pomník se jedná?
a Pomník věnovaný nalezené holčičce 
Lidušce, nacházející se u místa jejího 
nálezu nedaleko Myslivny Lišky Bys-
troušky 1919
b Pomník padlým první světové války 
na ostrůvku řeky Svitavy v centru 
obce, z roku 1915
c Památník S.K. Neumanna stojící 
v dominantní poloze při ústí Palackého 
údolí naproti místní Sokolovně, odha-
len v roce 1964

9 Které z děl nenapsal Rudolf Těsnohlídek?
a Poseidon 
b Rolnička 
c Kniha lesů, vod a strání

10 Podle kterého díla Rudolfa Těsnohlídka 
napsal operu Leoš Janáček?

a Čimčirínek a chlapci 
b Liška Bystrouška 
c Cvrček na cestách 

11 Rudolf Těsnohlídek: 

a Byl bílovický rodák
b V Bílovicích žil a bydlel 8 let
c Navštěvoval Bílovice se svými přáteli 
příležitostně, hlavně v letních měsících

12 Památník Rudolfa Těsnohlídka, který vidíte 
na fotografii, se nachází:

a V Těsnohlídkově údolí
b Na palouku U Luže
c U Kuního potoka v těsné blízkosti pa-
mátníku 1. Vánočního stromu republiky

13 Rudolf Těsnohlídek:  

a Založil také tradici Vánočního běhu 
do schodů
b Nespáchal sebevraždu
c Psal Soudničky do Lidových novin

14 První ročník Silvestrovkého běhu do scho-
dů se běžel:

a 1983
b 1938
c 1984

15 Podle návrhu Antonína Blažka vznikla v Bí-
lovicích v roce 1913 tato dominanta 

a Kostel svatého Cyrila a Metoděje
b Kostel Nanebevzetí Panny Marie
c Vila dr. Josefa Poláčka ve stylu pozd-
ního historismu

PŘIPRAVILA KARLA HRABALOVÁ 

VYHODNOCENÍ VÁNOČNÍHO KVÍZU
Za každou správnou odpověď si 
započítejte jeden bod. Správné 
odpovědi: 1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6c, 7c, 
8b, 9c, 10b, 11b, 12a, 13c, 14a, 15a. 

15-10 bodů Výborně, gratulujeme, 
jste tady doma! 
9 až 5 bodů Máte střední znalosti 
a povědomí o dění v naší obci. 
4 body a méně Neuspěli jste – měli 
byste se polepšit.
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Stmívá, nějak náhle se stmívá,
marně vzpomínky skrývám
stěnou zapomnění.
Stejně přijdou
a nic je v pravdu nepromění
Jsme si dál tak vzdálení…

Milé čtenářky a  čtenáři, chtěla bych 
poděkovat všem členům smíšeného 
pěveckého sboru „Bronislav“ za jejich 
skvělou práci, kterou odvádějí při svých 
produkcích, kterými obohacují kulturní 
život naší obce.

Nepíši toto poděkování jen proto, že se 
sbor jmenuje po mém zemřelém synovi 
(i když motto, jež jsem použila, vystihuje 
bolest v mém srdci, kterou stále cítím…, 

ale myslím, že i Broněk sleduje práci sboru 
tam někde, z míst, která neznáme…).

Chtěla bych připomenout koncert, 
který se uskutečnil v  neděli 2.  června 
v sále Kulturního domu v Bílovicích nad 
Svitavou, kdy se sbor ve svém programu 
prezentoval písněmi ze starších i nových 
muzikálů.

Ten koncert byl úžasný, famózní! 
Vy, kteří jste tam byli, jste museli být 
uchváceni tím, co může pěvecký sbor 
ve věkovém složení 0–100 let na vesnici 
dokázat. Myslím si, že by tenhle koncert 
mohli směle zopakovat na jevišti kamen-
ných divadel, např. na muzikálové scéně 
Městského divadla v  Brně – a  měli by 
úspěch. Chybí mi slova, abych mohla 
vystihnout tu nádheru. Měla jsem doslova 
husí kůži…

Sbor perfektně řídil pan Mgr. David Kříž, 
bylo vidět i na tvářích zpěváků, že ho plně 
respektují, že i jemu chtějí svým výkonem 
udělat radost. Nemohu zde psát o každé 
písni, to by zpravodaj nestačil, tak alespoň 
„Indiánská píseň lásky“, písně z „Noci na 
Karlštejně“, „Upíří ples“ z muzikálu „Dráku-
la“, písně z „Balady pro banditu“, „Amerika“ 
z „West Side Story“, „Memory“ z muzikálu 
„Cats“ a na závěr píseň „Superstar“ z roc-
kové opery „Jesus Christ Superstar“…

VÝJIMEČNÝ KONCERT
Obdivuji také úžasné sólisty, Martinu 

Liškovou, Barušku Lošťákovou (v  době 
konání koncertu ještě žákyně základní 
školy) – neskutečný talent, má dar od 
Boha, věřím, že se zpěvem bude jednou 
živit, díky, Baruško!), Martina Vágnera 
(kameramana Bílovické kabelové televize, 
schopného organizátora) a také mladé-
ho nadaného Matouše Trnku. Sám pan 
dirigent si také krásně zazpíval píseň: 
„Pramínek“ Jiřího Suchého. Na klavír ho 
doprovázela také velmi nadaná slečna 
Lucie Kubátová.

No a kdo asi zajímavě a poutavě do-
provázel slovem celý koncert? No přece 
„naše“ šikovná paní Jana Appelová! Kon-
ferovala skvěle, stejně tak jako i skvěle 
graficky vytvořila pozvánku na tento 
koncert.

Ještě zmínka o choreografii, nevím, kdo 
ji vytvořil, snad sám pan dirigent?!? Sbor 
nezůstal celou hodinu stát na jevišti, ale 
postupně jeho členové přicházeli a odchá-
zeli, dokonce se i převlékali podle obsahu 
písně (Baruška Lošťáková). Ostatní na 
závěr použili místo bílých velkých květů 
na dlouhých černých šatech a oblecích, 
květy červené, veselé – a diváci tleskali 
v  rytmu poslední písně z  muzikálu „Je-
sus Christ Superstar“… Bylo to opravdu 
strhující. Přeji sboru, ať se mu takto daří 
i nadále, ať sklízí stále radost, obdiv a úctu 
obecenstva.

MUDR. STANISLAVA TOMÁŠOVÁ S komisí pro děti a rodinu jsme 
pro tento rok absolvovali poslední 
výlet, a  to do zahraničí. V  říjnu 
se uskutečnil plánovaný výlet 
do maďarských termálních lázní 
Györ, který zaznamenal obrovský 
úspěch, a  protože máme radost 
když vy máte radost, rozhodli 
jsme se, že v nadcházejícím roce 
2020 to budou převážně výlety, 
na které se zaměříme. Těšit se 
můžeme třeba na zábavní park 
v  Polsku, krásnou a  vyhlášenou 
ZOO v  Rakousku, termální lázně 
pro změnu na Slovensku a  další 
výlety po České republice. Vše se 
dozvíte včas na oficiálních strán-
kách Bílovic, nebo na FB komise 
pro rodinu, nebo na letáčcích na 
nástěnkách.

Budeme se těšit.
LENKA PRUDÍKOVÁ 

Obecní knihovna v Bílovicích nad Svi-
tavou se letos opět zapojila do čtenář-
ské soutěže pro děti „Jižní Morava čte 
2019“ na téma TAJEMSTVÍ KNIHOVNY. 
Účastníci si vybírali z 5 kategorií podle 
formy a věku, mohli pracovat sami, nebo 
ve skupinkách. Celkem se přihlásilo 48 
žáků do tří kategorií.

VÍTĚZOVÉ, KTEŘÍ POSTUPUJÍ DO 
KRAJSKÉHO KOLA

2. kategorie literární (2.  stupeň ZŠ): 
Klára Dohnalová

4. kategorie literárně – výtvarná 
(1. – 9. třída): Sofie Žižková, Veronika 
Goliášová, Barbora Hyánková

5. kategorie audiovizuální a  foto-
grafická (8 – 15 let): Antonín Palacký

Jednotliví vítězové se sejdou v do-
provodu rodičů na slavnostním vyhlá-
šení v Planetáriu a v Divadle Polárka 
v  Brně. Srdečně blahopřeji a  všem 
ostatním dětem děkuji za účast.

MARIE NEDOPILOVÁ,  
KNIHOVNICE 
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V prosinci se příroda ukládá ke spánku, 
tmy je venku požehnaně, kdo však nespí, 
jsou děti z Lesního klubu Lesní skřítci. Do-
kud nejsou třeskuté mrazy a vánice, budou 

zkoumat svět venku a  naši průvodci je 
provedou adventním časem až k Vánocům.

Přírodu, jež se mění vlivem studeného 
počasí, mohou Skřítci pozorovat na vlastní 
oči, někdy si také osahat. Tam, kde je to 
vhodné, podat pomocnou ruku a přikrmit 
tak lesní zvěř nebo přezimující ptactvo.

Vzhled Skřítků se též mění. Balí se do šál, 
na řadu přichází zimní oteplováky a kombi-
nézy, teplé rukavice. Myšlenka vzdělávání 
pod širým nebem je naplňována i v chlad-
ném období. Přesto děti netrpí zimou, část 
dne tráví ve vytápěném zázemí, kde mohou 
odpočívat, ale také tvořit a věnovat se akti-
vitám spojeným s vánočním obdobím, jako 
je např. výroba ozdob z šišek či voňavých 
vánočních řetězů z koření.

„V adventní době si povídáme o Váno-
cích, vánočních obyčejích a seznamujeme 
se s pranostikami pro toto období. Skřítci 
se mohou těšit na procházku k památníku 
Lidušky a dozvědět se něco o  jejím pří-

běhu i tradici Bílovického vánočního stro-
mu,“ říká průvodkyně Zuzana Minaříková. 
„Půjdeme spolu i na barborky a počkáme 
si, zda nás letos navštíví svatý Mikuláš,“ 

JAK PROŽÍVAJÍ ADVENT 
LESNÍ SKŘÍTCI?

dodává. Loni nechal u školky pytel s dárky 
a vzkazy adresovanými jmenovitě jednot-
livým Skřítkům. Každého ocenil za doved-
nosti a vlastnosti, které na nich obdivuje.

U Lesních skřítků se již stalo tradicí ko-
munitní vázání adventních věnců, výroba 
cukroví i pečení perníčků na bílovické faře. 
Loňské perníčky mohli ochutnat senioři 
v  Domě domácí péče v  Bílovicích nad 
Svitavou. Nadělili je osobně Skřítci spolu 
s  dárky vytvořenými v  rámci vánočních 
dílniček, a seniorům zazpívali koledy, které 
se společně naučili. Propojení světa senio-
rů a malých dětí by se chtěl klub Lesních 
skřítků věnovat i nadále a vytvořit z těchto 
setkání další tradici.

Adventní čas vrcholí setkáním rodičů, 
dětí, průvodců a  přátel lesního klubu 
u  zapáleného ohně k  oslavě slunovratu, 
ale také přicházejících Vánoc. Přišel čas 
na vzájemné obdarovávání, ale také lou-
čení se starým rokem. Po dobu vánočních 
prázdnin se vrátka Lesních skřítků zavírají 
a otevřou se až po Novém roce.

Do prožívání vánočních příprav po skřít-
kovsku se mohou zapojit i vaše děti! Pokud 
je vám filosofie lesních školek a klubů blíz-
ká, připojte se k nám. Máme ve vybraných 
dnech ještě pár volných míst.

Krásné prožití adventu venku i v teple 
domova přejí

LESNÍ BÍLOVICE Z.S. 

Adventní kalendář s Panenkou Marií putující 
do Betléma (foto: Magdalena Hnilicová)

Pečení perníčků na bílovické faře 
(foto: Anežka Habancová)
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Kroužky jsou v  plném proudu a  Liška 
se nám pomalu obléká do zimního hávu. 
Na podzim se u nás kromě klasik rozjelo 
i pár novinek jako šití, focení, záchranáři, 
manuální tvořivost nebo kulináři v  Ka-
nicích. Zároveň jsme podnikli několik 
workshopů a jednodenních akcí, např. in-
-line bruslení, tvoření lampiónů pro malé 
i velké, workshop Buď svůj, a taky akční 
přespávačku Světlo a tma. Ke konci listo-
padu se můžete těšit na vánoční elektro 
akci Rozsviťte si Vánoce, nebo tvoření 
vánočních dekorací z květináčů.

Dovolte mi právě v  kontextu Vánoc 
menší zamyšlení nad směřováním nejen 
našeho střediska.

Rádi na našich kroužcích a akcích s dět-
mi sdílíme vánoční pohodu, podněcujeme 

atmosféru tohoto významného svátku. 
Rovněž však nejen v  tento čas chceme 
předávat hodnoty, které se liší od kon-
zumního nastavení společnosti, honby za 
maximalismem či okázalostí. Krásu vidíme 
hlavně v maličkostech, které právě v glo-
bále mohou tvořit něco velkého, například 
ve zbytku nezpracovaného materiálu, 
opotřebených věcech, kterým dáme novou 
tvář, v  radosti z  každé minuty pohybu, 
v nadšení z tvoření, hry, sdílení, kooperace, 
v zářících očích a smíchu, v pocitu, že naše 
práce dělá radost nejen nám, ale hlavně 
všem zúčastněným. A nejpodstatněji – že 
nám dává smysl.

Chceme nejen v  době Vánoc nabízet 
(a  možná právě nyní připomenout) únik 
od komercializovaných světů v  podobě 

Milí členové, návštěvníci a příznivci 
Žirafy, kvapem se blíží konec roku 
a spolu s ním těšení na nové začátky 
v roce příštím. Pro naši milou Žirafu to 
letos platí dvojnásob, protože nás čeká 
změna, která se dotkne vás všech, kteří 
k nám pravidelně, čas od času nebo 
i výjimečně zavítáte.

Nebudu vás déle napínat, chystáme 
se na velké stěhování. Obec Bílovice 
nad Svitavou nabídla našemu rodin-
nému centru větší prostory v novém 
Komunitním centru. Pro ty z  vás, 
kteří nejsou zcela v obraze, jedná se 
o nově zrekonstruovaný objekt bývalé 
bílovické knihovny, který se nachází 
za řekou nedaleko od lávky směrem 
ke mlýnu.

asi příliš prostě znějícího, ale mnohdy 
opomíjeného přátelství, spolupráce, žití 
okamžikem, inspirace, nadchnutí se, ve-
selení se a vzájemného respektu.

Aktivity, které nabízíme, děláme po celý 
rok s láskou, nasazením a kouzlo vnímáme 
právě ve „všednosti“ a autenticitě okamži-
ku. Děkujeme, že jste s námi a přejeme 
vám tímto kouzlem prosycené Vánoce.

PAVLA ŠARMANOVÁ 

Budete to tedy k nám mít o kousíček dál, 
ale zato vás všechny čekají prostory, jaké 
si Žirafa nejen už dlouho přála, ale které 
jsou pro provozování rodinného centra po 
všech stránkách vhodnější. Více prostoru, 
lepší zázemí, částečně nové vybavení – 
zkrátka svěží vítr, který již vbrzku zafouká 
do našich plachet.

A co v  souvislosti s  novým zázemím 
pro Žirafu plánujeme? Můžete se těšit 
například na rozšíření nabídky volné herny, 
protože budeme disponovat jednou míst-
ností navíc oproti stávajícímu stavu. Plá-
nujeme také příjemné posezení pro rodiče, 
kteří si budou moci čas strávený v Žirafě 
zpříjemnit například dobrou kvalitní ká-
vou. A samozřejmě nezapomínáme ani na 
děti – větší prostor nabízí větší možnosti 

vyžití, proto bychom byli rádi, kdyby-
chom dětem mohli pořídit nové herní 
prvky jako žebřiny, kuličkový bazén 
či rehabilitační houpací prkna. Jak již 
však víte, naše finanční možnosti jsou 
omezené a k uvedení všech těchto vizí 
do života bychom velmi potřebovali 
vaši pomoc, ať již finanční, ve formě 
věcného daru, či manuální. Oceníme 
tedy jakoukoli formu vašeho zapojení, 
od příspěvku na kávovar, žebřiny či 
jiné plánované vybavení, přes ochot-
nou ruku při stěhování nebo montáži, 
až třeba po věcný dar, který by mohl 
přispět k zútulnění a vybavení nových 
prostor Žirafy. Stěhování je plánováno 
na přelom roku, od ledna už se na vás 
budeme těšit v novém.

Krásný adventní čas, Vánoce plné 
pohody a prostoru pro váš odpočinek 
a  chvíle s  vašimi blízkými vám přeje 
celý náš žirafí tým – Soňa Konečná, 
Petra Kuhejdová Halířová, Ivana Novot-
ná, Šárka Kučerová a Klára Mrkosová.

Na viděnou v novém roce na nové 
adrese!

ŠÁRKA KUČEROVÁ 

KROUŽKY V LIŠCE
JSOU V PLNÉM PROUDU

ŽIRAFA OD LEDNA
NA JINÉ ADRESE
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Druhý červencový týden hostil Hradec 
Králové Mistrovství světa v Shotokan Kara-
te s více než 1 868 soutěžícími z 50 zemí 
světa. Sportovní klub karate KODOKAI 
BRNO, který působí na ZŠ Bílovice nad 
Svitavou, dokázal na šampionát připravit 
hned 8 závodníků, kteří ukázali, že jejich 
výkony jsou doslova světové!

Českou republiku a  hlavně naši obec 
reprezentovali: Adam Gregůrek, Kateřina 
Gregůrková, Matyáš Konopčík, Daniel 
Nilaš, Štěpán Nilaš, Kristýna Suchyňová 
a Natálie Štenclová. Navíc se jména našich 
závodníků, ale i ne-závodníků, zapsala do 
české knihy rekordů, kdy zacvičili společně 
s ostatními výpravami během slavnostního 
nástupu kata Heian Shodan, která zde po-
sloužila jako symbol míru. Tohoto rekordu 
se zúčastnilo 1 359 cvičících.

Zeptali jsme se reprezentačního trenéra 
klubu KODOKAI na krátké zhodnocení.

Michale, zkus se nám v krátkosti představit.
Ahoj! Kromě jména, které již zaznělo, 

je mi 25 let a karate se věnuji od osmi. 
Ve 14 letech jsem byl vybrán do širšího 
okruhu reprezentace ČR. Během své zá-
vodní „kariéry“ jsem zažil i několik poměrně 
zajímavých úspěchů, např. na mistrovství 
Evropy ve stylu Shotokan v Itálii jsem ob-
sadil 2. místo, na MS v Austrálii jsem byl 
pátý, v „multistylové“ organizaci jsem byl 
v individuálních soutěžích na MS devátý 
a umísťoval se v žebříčcích své kategorie 
pravidelně do top 15 závodníků světa. 
Posléze jsme s  týmem obsadili 3. místo 
na akademickém MS v  Černé Hoře, na 
MS v Brémách jsme se dostali mezi top 
8 týmů. Sport mě vždy bavil, vedl jsem 
pár fitness projektů, chodil na jiné bojové 
sporty a umění a třeba teď mě ve volném 
čase baví crossfit.

Teď ale působíš v KODOKAI, co na klub říkáš?
Je perfektní! V  podstatě od 13 let 

jsem zažíval karate hlavně jako jednotlivec 
– trenéry jsem míval z jiných klubů po ČR, 
dojížděl jsem za nimi a trénoval jsem se 
hlavně sám. Nicméně, když mě Víťa oslovil, 

jestli bych pomohl v KODOKAI, po čase 
jsem zjistil, že mě tento klub baví snad 
vším! Je tu perfektní parta, bez rozdílu 
věku, tedy od „prcků“ až po dospělé. Se 
všemi se moc rád potkávám i mimo karate.

Jak tedy, jako reprezentační trenér klubu, 
hodnotíš výkon na Mistrovství světa v Hradci 

Králové?
Tenhle šampionát byl výjimečný. V první 

řadě výjimečný tím, že byl v České republice, 
dále organizací, která byla špičková, chtěl 
bych touto cestou pogratulovat všem orga-
nizátorům, a dále i tím, že pro všechny naše 
závodníky to byla první zkušenost na MS. 

Všichni odvedli obrovský kus práce, každý 
zápas, který jsem od našich svěřenců/re-
prezentantů viděl, byl perfektní, plný zvratů, 
nabytých zkušeností, ale i emocí. Myslím, že 
všichni si můžou odnést přinejmenším super 
pocit a brát to jako startovací můstek k dal-
ším úspěchům. Největší „krasojízdu“ před-
vedla nicméně Kristýnka Suchyňová, která 
se probojovala až do semifinále a následně 
prohrála s Japonkou Kawamurou, pozdější 
vítězkou. Ostatní bohužel neměli takové 
štěstí, ale z pohledu trenéra všichni podávali 
výkony naprosto srovnatelné s konkurencí, 
což mě opravdu těší.

To zní skvěle! Jaké má KODOKAI plány na školní 
rok 2019/2020?

Plánů je víc než dost! V září jsme od-
startovali velkou náborovou kampaň do 
sportovní přípravky, která probíhá kaž-
dou středu 18.00–19.15 hod. na ZŠ a  je 
po celý rok otevřená všem zájemcům. 
Rozjeli jsme opět všechny tréninkové sku-
piny a chystáme se na větší mezinárodní 
soutěže, jako je např. Venice Cup v Itálii, 
mezinárodní turnaj v Mexiku a především 
Mistrovství Evropy v  Holandsku. Kromě 
spousty soutěží nás také čekají semináře 
s  japonskými mistry, tréninky, školení, 
přípravy jednotlivých akcí a v neposlední 
řadě i  oslava narození dalšího kumiťáka 
našim trenérům Víťovi a Petře, na což se 
všichni moc těšíme!

Michale, díky za rozhovor!
ING. VÍT ŠTENCEL,  

KODOKAI BRNO Z. S.

Sportovní klub KODOKAI BRNO z. s. 
působí především na ZŠ Bílovice nad 
Svitavou. Hlavním trenérem je bývalý 
reprezentant, mezinárodní rozhodčí 
a  instruktor karate Ing. Vít Štencel 
(4.  dan), trenér a  reprezentant ČR 
Michal Slávik (2.  dan), trenérka 
a reprezentant ČR Petra Štenclová 
(3. dan), trenér Ing. Martin Suchyňa 
(3. kyu), asistenti Mgr. Dana Konop-
číková, MUDr. Tomáš Gabriel, Ing. 
Jiří Beránek, Mgr. Zuzana Beránková 
a Ing. Jana Suchyňová.
 VÍT ŠTENCEL 

V SHOTOKAN KARATE
ZÁSTUPCI NAŠI OBCE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
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Po několikaleté tréninkové pauze (způ-
sobené cyklem těhotenství – kojení – 
těhotenství – kojení) jsem se letos opět 
zúčastnila Mistrovství Evropy v Rádiovém 
orientačním běhu, které se uskutečnilo 
ve Slovinsku v lyžařském středisku Rogla.

Vzhledem k termínu (první týden v září) 
jsme se těšili na nádherné horské slunce 
a  výhledy všemi směry, bohužel, čím 
víc se akce blížila, tím byla předpověď 
počasí nepříjemnější (deštivo celý týden 
a teploty 4–6°C přes den). Naštěstí realita 
byla nakonec podstatně lepší a  během 
3 závodů ze čtyř dokonce svítilo slunce.

Samotné mistrovství trvalo celý týden: 
v  pondělí příjezd a  tréninkový závod, 
v  úterý až čtvrtek tři závody, v  pátek 
volný den, v  sobotu poslední závod 
a v neděli ráno odjezd. Jako první discip- 
lína byl foxoring, tedy kombinace ROB 
a  klasického orientačního běhu. Závod 
se startoval přímo v Rogle a kontroly se 
nacházely v remízcích a úzkých pruzích 
lesa mezi sjezdovkami kolem. Naštěstí 
pro nás, cíl byl u SPODNÍHO konce vle-
ku. Celou dobu před závodem jsme se 
obávali, že se poběží v opačném směru, 
tedy po sjezdovce nahoru…

O co jsme přišli v prvním závodě, to nám 
pořadatelé vynahradili následující den, kdy 
se běžel sprint. Tento typ závodu patří 
mezi nejtěžší na koncentraci. Závodník 
musí ve velmi krátkém čase zaměřit kon-
troly, vyhodnotit jejich vzdálenost a určit 
ideální pořadí, ve kterém bude kontroly 
vyhledávat. Tady navíc ve velkém svahu 
včetně sjezdovky, tentokrát vybíhané 
zdola nahoru.

Další dva závody byly klasické tratě. 
Očekávali jsme těžké tratě s  velkým 
převýšením, nakonec se ale běželo na 

mírně zvlněné náhorní plošině asi 1500 m 
nad mořem. Terén a  podrost byl hodně 
podobný našim Jeseníkům – bažiny a ko-
sodřevina.

Přesto se čtvrteční klasika nakonec 
ukázala jako noční můra, nejen pořadatelů. 
Přímo u doběhu do cíle zkolaboval jeden 
závodník kvůli infarktu – naštěstí se jej 
podařilo (hlavně díky českým závodníkům 
a  slovenskému doktorovi) zresuscitovat 
a  urychleně převézt vrtulníkem do ne-
mocnice. Další závodník vůbec do cíle 
nedorazil. Celý večer a noc Horská služba 
za pomoci vojáků a dobrovolníků prohledá-
vala okolí, naštěstí nakonec vše dopadlo 
dobře – závodník zabloudil do údolí, pře-
spal v seníku a ráno dorazil stopem.

Během volného dne jsme jeli na exkur-
zi do Žiče prohlédnout si kartuziánský 
klášter a následně do vinařství Zlati Grič 
(především kvůli ochutnávce místních vín, 
která mimochodem nezklamala).

JAK SE KONEČNĚ 
DOBŘE VYSPAT
ANEB Z MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 
PŘÍMO NA MISTROVSTVÍ EVROPY

Už během páteční exkurze začalo 
opět pršet a deštivé počasí vydrželo i na 
poslední závod. Nutno říct, že pásmo 
144 MHz se v dešti a podmáčeném terénu 
chová dost nevyzpytatelně – kontroly tzv. 
„hází“ a signál se všelijak odráží, proto je 
v takových podmínkách závod podstatně 
těžší, a tak i největší borci dobíhali do cíle 
s velkými časovými ztrátami.

Celkově se mi letošní šampionát hodně 
líbil – nejen proto, že pro mě to byla skvělá 
dovolená (tak kvalitně jsem se už hodně 
dlouho nevyspala, o  vynikajícím jídle 
a nádherné přírodě kolem ani nemluvě); 
pořadatelé měli všechno skvěle zorgani-
zované a výsledky našich (především bílo-
vických) závodníků rozhodně stály za to:

Mistry Evropy se stali Dominik Šrom, 
Tomáš Hikl, Pavla Hažmuková, Natalia 
Hiklová. Stříbro získali Lucie Matulová, 
Petr Hrouda, Jiří Mareček, Mária Fekiačová 
(3x) a  Natalia Hiklová. Bronz vybojovali 
Jiří Mareček, Pavla Hažmuková, Mária 
Fekiačová a Jozef Fekiač.

LUCIE MATULOVÁ 

Mistrovství světa žactva a dorostu 
v rádiovém orientačním běhu – Vin-
nitsia (Ukrajina). Začátkem červen-
ce se v ukrajinské Vinnitsii konalo 
třetí Mistrovství světa žáků a do-
rostenců radioorientačního běhu. 
Z  bílovického SK RADIOSPORT 
se do české výpravy nominovali 
Věra Staňková, Jakub Unčovský 
a  Jáchym Tomášek. V  konkurenci 
závodníků ze 13 zemí zazářili ze-
jména Věrka a Jakub (oba stříbrná 
medaile). Gratulujeme!
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GABRIELA
DVORNÍKOVÁ

dvornikovag@email.cz
+420 731 518 045

účetnictví a daňové 
evidence pro fyzické 
i právnické osoby

přiznání k DPH + KH, 
souhrnné hlášení

přiznání k dani 
z příjmů FO i PO

vyúčtování 
silniční daně, daně 
ze závislé činnosti

mzdy

zastupování 
na úřadech, aj.
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