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Rok s rokem se schází a v brně na náměstí 
Svobody svítí vánoční strom z bílovických 
lesů. byl slavnostně rozsvícen 25.11. a bude 
neodmyslitelnou součástí vánočních progra-
mů. věřme, že i letos se v pokladničce pod 
stromem nasbírá úctyhodná suma peněz, 
která pomůže tam, kde je to nejvíce potřeba.
U Myslivny lišky bystroušky se uskuteč-
nilo slavnostní předání vánočního stromu 
z  bílovického polesí městu brnu v  úterý  
15. listopadu odpoledne. Tato událost, 
každoročně se opakující, je hojně navštěvo-
vána, a další lidé ji sledují v místní kabelové 
televizi. Nejdůležitějšími účastníky jsou 
vždy děti, které pod vedením svých učitelů 
navozují sváteční atmosféru, projevy účasti 
a pochopení s  lidmi potřebujícími pomoc 
druhých. Příběh odloženého dítěte v bílo-
vických lesích snad každý místní zná, rovněž 
tak zásluhu Rudolfa Těsnohlídka, který na 
základě této události svým vlivem přispěl již 
v roce 1924 v brně k postavení Dětského 
domova Dagmar pro opuštěné děti. Děti 
z  tohoto domova se pravidelně zúčastňují 
předávání vánočního stromu vždy s  nově 
připraveným programem. letos již potřetí 
přijel převzít strom i primátor města brna 
Roman onderka.
Na dlouholetou tradici a prvenství v předávání 
vánočního stromu mohou být bílovčáci pyšní, 
a všem, kteří se na přípravě a průběhu této 
slavnosti podílejí, patří veřejné poděkování.
v bílovicích vánoční strom nemůže chy-
bět! Již tradicí se stalo, že máme osvětlený 
rostoucí vánoční strom před kostelem 
cyrila a  Metoděje, letos byl slavnostně 
rozsvícen 4. prosince. o tuto tradici pečuje 
farní společenství a  Mo kDU-ČSl ve 
spolupráci s obcí.
vážení čtenáři, prosinec - to jsou především 
vánoce, přípravy na ně, ale také konec roku 
plný shonu, náročný na lidské konání. Asi k 
tomu přispívají i nejkratší dny v roce.
Redakce bílovického zpravodaje vám přeje, 
abyste v tom všem shonu našli chvíle pohody 
a štěstí a s optimismem a ve zdraví vykročili 
do nového roku 2012.
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Uplynul více než rok od volby nového Zastu-
pitelstva obce a s ním i nového starosty pana 
Arnošta Huňaře. Rok je dost dlouhá doba na 
to, aby se mohlo bilancovat, a proto jsme 
pana starostu požádali o rozhovor.

Pane starosto, jak Vy osobně hodnotíte 
svůj první rok ve funkci?
kladně. Spousta věcí se mi zdá lepších 
než v minulém zastupitelstvu, myslím, 
že táhneme všichni za jeden provaz, jak 
jsme si slíbili. Spolupráce se podle mého 
názoru daří, nejsou zde žádné politické 
rozbroje, jako v  mnoha jiných obcích 
nebo třeba městských částech brna. 
S místostarostou, se kterým trávím nej-
více času, se mi také dobře spolupracuje, 
snažím se ho brát na všechna důležitá 
jednání, protože chci, aby se seznámil 
se vším, co se děje na krajské úrovni 
a v okolí. Také bych chtěl zdůraznit, že 
svou funkci beru zodpovědně a vážím 
si důvěry, kterou mně velká většina za-
stupitelů dala, hlavně si cením podpory 
mladších a nových zastupitelů.

Je něco, co jste Vy osobně změnil v ří-
zení obce proti dřívějším zvyklostem?
osobně nemůžu měnit nic, pokud chci 
něco změnit, musím přesvědčit o svém 
názoru ostatní zastupitele nebo radní, 
snažím se ale vždy prosadit to, co je 
dobré pro obec a to se mi doufám daří.
Podařilo se prosadit, aby se zastupitelé 
pravidelně scházeli na pracovních pora-
dách každý měsíc, kde se řeší důležité 

se starostou obce
rozhovor

kroky dalšího směřování obce – to se 
mi líbí, i  když se bohužel vzhledem 
k  časovým možnostem zastupitelů 
nescházíme v  takovém počtu jako na 
veřejných zasedáních.
Jinak se snažím organizovat neformální 
setkávání zaměstnanců obecního úřadu 
- třeba při oslavách narozenin, aby se 
zlepšovaly vztahy i na této úrovni.

Jak hodnotíte činnost současného 
zastupitelstva obce a jak se Vám spo-
lupracuje se členy rady obce?
i když je jasné, že se vždycky nemů-
žeme na všem shodnout, myslím, že 
spolupráce je na dobré úrovni, snažíme 
se nacházet kompromisy. všechno vy-
žaduje dlouhá jednání a také je potřeba 
některé věci vysvětlovat novým členům 
zastupitelstva, aby chápali souvislosti.

co Vám funkce starosty dala a co vzala?
Funkce mi dala to, že si vážím názorů 
a  důvěry mladších zastupitelů a  ob-
čanů vůbec, v mém věku už jsem měl 
být jinde. Myslím si, že mě ve funkci 
přijali - neslyším názory „vrať se do 
hrobu“ a podobně. A to mi dává energii 
do řešení složitých úkolů. i když někteří 
občané dávají najevo nespokojenost, 
udělali jsme nyní hodně věcí, co se 
v  minulém volebním období udělat 
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konaného
dne 14.9.2011

zastupitelstva obce
zpRáva ze zasedánínepodařilo – konečně se podařilo vyjed-

nat úpravu Dobrovského ul., je hotová 
kanalizace na Hradisku a Mladovech, 
položil se vodovod na Mladovech, 
podařilo se získat dotaci na revitalizaci 
zeleně, opravují se cesty, i když nemáme 
bohužel finance na generální opravu, 
která by byla potřeba. Pořád se něco děje 
ve škole, je toho spousta… Málokdy mi 
někdo děkoval a teď se sem tam někdo 
najde, což člověka potěší.
A co mi vzala? Můžu snad vzpomenout 
jen to, že mám méně času na osobní 
záliby, trochu jiná situace by možná 
byla, kdyby ve vedení v uvolněné funkci 
byl i místostarosta a mohli jsme si práci 
rovnoměrněji rozdělit. Ale nestěžuji si.

Kolik hodin průměrně denně se vě-
nujete práci?
24… Například nedávno mi lidé volali 
i  o půlnoci. Neberu to jako práci, ale 
jako službu spoluobčanům. když někde 
po obci běhá pes, tak to řeším, veřejné 
osvětlení většinou opravuju sám, když 
někde praskne voda, musí se to řešit 
hned, atd. Pracuji ve dne i v noci, soboty, 
neděle. vždycky se musím snažit obča-
nům poradit či pomoci, a když nemohu 
pomoci, snažím se aspoň neublížit. 
A dokážu se také omluvit.

Zbývá vám vůbec nějaký čas na Váš 
osobní život, koníčky, psa?
Čas si najdu, zvlášť podzim je moje 
období. kamarádi a  přátelé mě zvou 
na myslivecké akce – hony neberu 
jako lovení zvěře, ale především jako 
společenskou záležitost, rád zatroubím 
fanfáry, předvedu svého hodného psa, 
který mi nedělá ostudu… Získávám tak 
i kontakty, přátele, setkávám se s lidmi, 
co působí v různých úřadech, institucích 
a občas probereme i záležitosti veřejné.

chcete čtenářům zpravodaje vzkázat 
ještě něco dalšího?
Hlavně bych chtěl popřát všem bílovic-
kým občanům krásné prožití vánočních 
svátků, spokojenosti v rodinách a všech-
no nejlepší do nového roku 2012. Také 
bych chtěl požádat o trpělivost s námi, 
kteří musíme obec řídit. Děkujeme 
občanům za pochopení, že nejde vše 
udělat ze dne na den. Těším se na další 
spolupráci se všemi.

Ptala se: Vendula Bartáková

Zasedání zahájil starosta Arnošt 
Huňař, přítomno bylo 10 členů 
zastupitelstva. Na začátku zasedání 
proběhlo schválení programu, volba 
členů návrhové komise, ověřovatelů 
a určení zapisovatelky.
Místostarosta Miroslav boháček 
přednesl zprávu o  činnosti Ro za 
uplynulé období.
Následovalo hlasování o majetkových 
převodech - Zo schválilo prodej 
části pozemku 1181/1 o výměře 139 
m2 v  lokalitě Polanka, prodej částí 
pozemku st. p. 29/2 ost. plocha a st. 
p. 127, ostatní plocha na ulici Huso-
vě o  celkové výměře 229 m2, koupi 
pozemku p. č. 1110/2 o výměře 1053 
m2 v  oblasti za „Novým mostem“ 
mezi řekou a státní silnicí ii. tř., koupi 
pozemku vedeného ve zjednodušené 
evidenci 316/7 na ulici Dobrovské-
ho, která je součástí komunikace, 
s  výměrou 28 m2, koupi pozemku 
vedeného ve zjednodušené evidenci 
316/5, na ulici Dobrovského, která 
je součástí komunikace s výměrou 22 
m2. Poslední dva jmenované pozemky 
se vykupují z  důvodu rekonstrukce 
komunikace na ulici Dobrovského.
ZO pověřilo starostu obce dalším 
jednáním ve věci koupě pozemku pro 
rozšíření areálu mateřské školy.
ZO schválilo:
•	 směnu pozemků, a  to: části po-

zemku 677/2, nově nazvaného jako 
p.č. 677/4 o výměře 157 m2 za část 
pozemku 673/2 o  stejné výměře 

157  m2, která bude sloučena s  po-
zemkem p. č. 677/2 na ulici Husově. 
Tímto krokem se umožní průjezd do 
lesa v dané oblasti

•	 přiložení vodovodního řadu ke 
kanalizační stoce v oblasti Mladova 
a dohodu o užívání inženýrských sítí 
a vybudování kanalizační a vodovod-
ní přípojky v této lokalitě

•	 dohodu o  narovnání mezi obcí 
bílovice nad Svitavou a  manželi 
imrýškovými jako investory o úhradě 
inženýrských sítí na ulici kozlíkově 
(po delší diskusi a  objasnění pro-
blému)

•	 přijetí rozpočtového opatření č. 
9/2011

•	 dodatek smlouvy o  zajištění finan-
cování iDS

•	 smlouvu o smlouvě budoucí o bez-
úplatném převodu majetku – infra-
struktury na pozemku p. č. 480/102

ZO vydalo Dodatek k obecně závazné 
vyhlášce o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, kterým přesně 
definuje všechna místa výběru poplatku.
ing. klíma přednesl Zprávu o činnosti 
finančního výboru – vyzdvihl hlavní 
úkol výboru, a  to kontrolu účetnictví 
Mateřské školky za rok 2010, které 
souvisí s  finančními příspěvky obce. 
Hospodaření se zdá průkazné a výbor 
neshledal žádné chyby. ing. klíma také 
za finanční výbor upozornil na značné 
finanční náklady spojené s  převodem 
bytů na Polance počínaje rokem 2018 
a zamyšlení se nad řešením již teď.
Do různého se přihlásil člen Zo ing. 
koprda, který se ptal na fázi řešení 
vybudování dopravního uzlu iDS 
u nádraží, na který je schválen projekt 
už tři roky. Starosta odpověděl, že se 
nyní čeká, jestli Jihomoravský kraj 
uvolní nějaké finanční prostředky na 
realizaci projektu. ►
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Starosta obce přednesl text dopisu 
nepřítomného člena Zo Mgr. vozky. 
Jednalo se o návrh, aby do programu 
příštího veřejného zasedání Zo bylo 
zařazeno jednání o  zrušení obecní 
policie a aby o tom bylo i hlasová-
no. k  návrhu se postupně vyjádřili 
místostarosta jako velitel obecní po-
licie, členka Zo MUDr. bartáková 
a předseda dopravní komise ing. Ho-
ráček ve smyslu vhodnosti zachování 
obecní policie jako instituce.
Dále se přihlásila o  slovo Mgr. 
lázníčková, předsedkyně kyno-
logického klubu, která vyjádřila 
nelibost nad volně pobíhajícími 
psy bez náhubku, nad psími výkaly 
a nad neochotou policie toto řešit. 
Uvedla, že v jiných obcích se takové 
problémy nevyskytují nebo se řeší 
a pozastavovala se nad tím, proč je 
v bílovicích situace jiná.
Dále vyjádřila názor, že nově vybudo-
vaný park u nádraží bude nevyužitý 
a že mělo být na tomto místě parko-
viště a zeptala se, kam zmizel starý 
železný plot. Starosta jí odpověděl, 
že park odsouhlasilo bývalé zastupi-
telstvo a starý plot je stále ve skladě 
a  jsou o něj zájemci na odkoupení. 
Místostarosta reagoval na stížnost 
kvůli psům s  tím, že strážníkům 
speciálně nařídil, aby se na psy za-
měřovali, ale že i sami občané musí 
být důslední a chápat, že dva členové 
obecní policie nemohou být všude.
o slovo se přihlásil velitel dobro-
volných hasičů pan bednařík, který 
prosil radu o odsouhlasení připojení 
nové hasičské zbrojnice na komuni-
kaci Nad Tratí. bc. kárná upozornila, 
že je třeba podat písemnou žádost na 
jednání rady, na zastupitelstvu není 
možné toto řešit.
Pan bednařík se dále pozastavoval 
nad neutěšeným stavem kanalizace 
na Dobrovského ulici. Starosta osvět-
lil, že se nyní tato část kanalizace 
opravuje a  bude vyžadovat nemalé 
náklady.
Protože už nebyly žádné další při-
pomínky, starosta ukončil zasedání 
a popřál všem přítomným příjemný 
zbytek večera.

Zapsala Vendula Bartáková

Rada obce Bílovice nad Svitavou se od 
předchozí schůze Zastupitelstva obce 
sešla na sedmi schůzích, kde se zabývala 
těmito body:

jeDnání | 13. 9. 2011
Rada obce schválila
•	 novou nájemkyni bytu č. 302 o veli-

kosti 1 + kk v DPS
•	 pro zakázku malého rozsahu „vy-

malování prostor oÚ bílovice nad 
Svitavou“, firmu PaD interiér, s.r.o, 
Horova 71, 616 00 bRNo s nabíd-
kovou cenou 91 460,- včetně DPH

Rada obce neschválila
•	 snížení částky za umístění základ-

nové stanice společnosti Telefónica 
czech Republic, a.s. Polanka, Šebe-
lova 679, bílovice nad Svitavou

Rada obce doporučila
•	 Zo schválit připoložení vodovod-

ního řadu k budovanému kanali-
začnímu řadu v části obce Mladova 
a  schválit částku ve výši 780.000,- 
kč v  rámci rozpočtového opatření 
č.9/2011

•	 Zo schválit uzavření Dohody o uží-
vání inženýrských sítí a vybudování 
kanalizační a  vodovodní přípojky 
v části obce Mladova

Rada obce odsouhlasila
•	 maximální počet rodinných domů 

v lokalitě br16 do 20 RD

Rada obce jmenuje novou členku 
komise sociální a zdravotní paní Mgr. 
bohuslavu Hamákovou.

jeDnání | 16. 9. 2011
Rada obce schválila
•	 Smlouvu o  dílo č. /2011/D s  vo-

dárenskou akciovou společností a.s.

jeDnání | 27. 9. 2011
Rada obce schválila
•	 Smlouvu č. 09047221 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v  rámci operačního 
programu Životního prostředí ze 
dne 05.09.2011, jedná se o dotaci na 
dostavbu kanalizační stoky Mladova 
a Hradisko

Rada obce vzala na vědomí
•	 zápis z jednání komise kulturní
•	 zápis z  jednání komise dopravní 

a bezpečnostní
Rada obce nemá námitky
•	 k připojení objektu čerpací stanice 

FoRS na ul. obřanské na splaško-
vou kanalizaci, pro vlastní připojení 
je nutno dodržet zákonem stanovené 
podmínky, za cenu, kterou považuje 
za obvyklou v daném čase a místě

•	 Ro nemá námitky s  rekonstrukcí 
a  nástavbou RD na pozemku st.p. 
128/1, ul. Husova, pokud bude tato 
rekonstrukce splňovat podmínky 
stavebního zákona

jeDnání | 11. 10. 2011
Rada obce schválila
•	 Smlouvu o nájmu bytu č. 312/733/k 

k malometrážnímu bytu č. 312 
v DPS, komenského 733

Rada obce vzala na vědomí
•	 informaci o  výsledcích zápisu dětí 

do MŠ bílovice nad Svitavou, bez 
usnesení

Rada obce nemá námitky
•	 k zamýšlenému záměru novostavby 

cukrárny s bytovou jednotkou Žižko-
va čp. 60, bílovice nad Svitavou, pro-

z jednání Rady Obce
bílovice nad svitavou

zpráva
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tože druh provozovny tohoto typu 
je v záměru obce na využití centra. 
Ro doporučuje citlivěji se zabývat 
architektonickým ztvárněním domu. 
k rozhodnutí ve věci je kompetentní 
stavební úřad

Rada obce odsouhlasila
•	 stavbu RD na p.č. 460/61 v  souladu 

územním plánem a požaduje předlože-
ní Smlouvy o zřízení věcného břemene 
jako práva věcného na p.č. 460/42 
včetně grafické přílohy, ke schválení

•	 změnu lékaře závodní preventivní péče, 
kterou bude vykonávat MUDr. Pavel 
klíma a schvaluje uzavření smlouvy

•	 finanční zabezpečení akce „ Den pro 
knihovnu“ v celkové výši 5 500,- kč

jeDnání | 25. 10. 2011
Rada obce schválila
•	 převod nájemních práv ke garáži č. 

8 v přízemí bytového domu č.p. 710 
na lesní ulici.

•	 Smlouvou o  dílo č.18/2011/D na 
zimní údržbu obce.

•	 kupní smlouvu 3/2011 na pozemek 
v  lokalitě Polanka, cena za 1 m2 = 
550,- kč. výměra : 139 m2

•	 kupní smlouvu 4/2011 k pozemku 
na ulici Dobrovského, který je sou-
částí komunikace. výměra 28 m2, 
cena za 1 m2 = 350,-kč

•	 kupní smlouvu 5/2011 k pozemku 
na ulici Dobrovského , který je sou-
částí komunikace. výměra 22 m2, 
cena za 1 m2 = 350,- kč

•	 Rozpočtové opatření č. 10.
•	 Smlouvu s  provozovatelem vývozu 

komunálního a  tříděného odpadu 
z obce společnost AvE cZ odpadové 
hospodářství s.r.o. Tato společnost 
dodavatelské ceny pro obec bílovice 
nad Svitavou pro rok 2012 nenavýšila.

•	 vyřazení majetku dle zpracovaného 
inventárního seznamu

Rada obce odsouhlasila
•	 stavbu Sb-4111-083 bílovice nad 

Svitavou, vodárenská, zřízení pří-
pojky NN pro RD, výkopem v p.č. 
4600/38, 460/34, k.ú. bílovice nad 
Svitavou, které jsou ve vlastnictví 
obce. Stavba bude provedena dle 
situačního výkresu.

Rada obce navrhuje
•	 vyvěsit záměr pronájmu pozemku p. č. 

1092/1 o výměře 196 m2, k. ú. obce bí-
lovice nad Svitavou v oblasti Mladova

jeDnání | 8. 11. 2011
Rada obce schválila
•	 smlouvu 3/2011/NP na pronájem 

části pozemku p. č. 331/1 - oddě-
lené části dle GP nazvané jako p. 
č. 331/8 o  výměře 85 m2, na ulici 
S.k.Neumanna k. ú. obec bílovice 
nad Svitavou. cena za pronájem: 
4,- kč /1m2 ročně, celková částka 
340,- kč ročně

•	 Ro schvaluje zveřejnění záměru pro-
deje pozemku p.č. 929/8 o  výměře 
476 m2 na Havlíčkově ulici. Ro do-
poručuje Zo prodat tento pozemek 
za celkovou cenu 10.000,- kč

•	 vyhotovení aktualizace pasportu 
dopravního značení a  místních 
komunikací společností Urbania za 
částku dle nabídky tj. 23.969,40 kč

•	 do připravovaného návrhu rozpočtu 
na r. 2012 zařadit částku ve výši 
40.000,- kč na činnost Sk Radio-
sport

Rada obce doporučuje
•	 Zo schválit do rozpočtu obce na rok 

2012 přípěvek pro SvČ lužánky - 
pracoviště liška ve výši 10.000,-kč

jeDnání | 8. 11. 2011
Rada obce schválila
•	 dodatek č. 4 ke smlouvě č. 3/2009/N 

o  pronájmu nebytových prostor 
v nemovitosti č.p. 47 na ul. Žižkova 
na dobu neurčitou, počínaje dnem 
1.1.2012 za stávající nájemné ve výši 
165,- kč/m2/rok

•	 dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11/2009/N 
o  pronájmu nebytových prostor 
v nemovitosti č.p. 47 na ul. Žižkova 
na dobu neurčitou počínaje dnem 
1.1.2012 za nájemné ve výši 165,- 
kč/m2/rok

•	 demolici č.p. 50, ul. Žižkova společ-
ností Maša – Stavby s.r.o. za cenu 
358.096,- kč vč DPH

•	 objednání vytýčení hranice pozemku 
p. č. 712/1 a 712/2 pro řešení přístu-
pu k pozemku p. č. 711/1, p. č. 711/2 
a navazujících

•	 poskytnutí finanční částky ve výši 
3.500,- kč na pořádání kulturní 
akce bílovického  amatérského 
chrámového sboru bAcH‘S: Česká 
mše vánoční „Hej mistře“ v kostele 
sv. cyrila a Metoděje

•	 rozpočtové opatření č. 11/2011

Rada obce bere na vědomí
•	 odstoupení paní MvDr. M. Špat-

né z  funkce předsedkyně komise 
sociálně-zdravotní k 31.12.2011 ze 
zdravotních důvodů, zůstává i nadále 
členkou komise. Ro jmenuje jako 
novou předsedkyni komise sociálně-
-zdravotní paní RNDr. T. Součkovou 
od 1.1.2012

•	 informaci ředitelky MŠ o uzavření 
mateřské školy v  době vánočních 
prázdnin od 23.12. do 31.12.2012.

•	 zápis za jednání komise mediální ze 
dne 1.11.2011

Rada obce doporučuje
•	 Zo bílovice nad Svitavou udělit 

souhlas s přijetím daru – pozemku p. 
č. 269/3 o výměře 68 m2, k. ú. i obec 
bílovice nad Svitavou

Vypracoval: Miroslav Boháček, 
místostarosta

Redakce bílovického zpravodaje 
vyhlašuje soutěž o nejvtipnější ama-
térské video s  vánoční tematikou. 
Např. Jak jsme spálili cukroví, Jak 
nám děti shodili stromeček nebo 
Jak se kapr honí po podlaze, kam 
jsme se zašli o vánocích podívat. 
Maximální délka záznamu je 2 mi-
nuty. DvD s vaším videem můžete 
posílat nebo předávat do 15.1.2012 
na podatelnu oÚ. vyhodnocení 
provede redakce a  vysledky zve-
řejní na webu obce a  stránkách 
zpravodaje.
vítězné DvD bude promítáno 
v bílovické televizi a autora odměna 
nemine.

sOUTĚŽ
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Práce obecní policie v Bílovicích nad Svitavou je stále žhavým tématem, většinou s negativ-
ním vyzněním pro strážníky. Občané si stěžují na nedodržování veřejných vyhlášek, že jsou 
strážníci málo vidět v terénu, že jsou nedostupní... 
Zastupitel obce, Mgr. Martin Vozka tedy na zasedání zastupitelstva v září 2011 navrhl, aby 
se na příštím veřejném zasedání hlasovalo o zrušení obecní policie. Proč, a jaké na to mají 
názory další zainteresovaní – velitel obecní policie Miroslav Boháček a předseda dopravní 
komise Ing. Karel Horáček či jak se s OP vypořádávají v okolních obcích – to vše jsme se 
pokusili uvést v „Hlavním tématu“ tohoto vydání Bílovického zpravodaje.
Pozn. red.: Celé číslo mělo uzávěrku na konci listopadu – tj. před hlasováním o návrhu na 
zrušení obecní policie.

Obecní pOLIcIe

MUSíMe Se V OBCI  
O SeBe POSTARAT, nIKDO 
jIný TO ZA náS neUDělá
obecní policie v naší obci byla založena 
předchůdci současného vedení obce. Za 
tento čin jim dodnes patří dík. obecní 
policie jako instituce má zákonem dány 
poměrně rozsáhlé pravomoci k ochraně 
občanů, jejich majetku a bezpečí před 
protiprávním jednáním. Rozsah těchto 
pravomocí předčí jen pravomoci státní 
policie. bílovická obecní policie je 
prakticky jedinou, byť v našich obecních 
podmínkách velmi skromnou institucí, 
pomocí níž je možné udržovat v obci 
dohled na elementární pořádek, zákon-
nost a  dodržování obecních vyhlášek. 
Slovo skromnou bych rád zdůraznil 
především ve vztahu k početnímu 
stavu a  vybavení, kterým disponuje. 
Tento stav naprosto neodpovídá veli-
kosti obce a  současnému počtu jejích 

obyvatel. obecní policie je jedinou 
a naší-obecní pořádkovou-bezpečnostní 
institucí ovládanou námi. My jsme ti, 
kteří prostřednictvím vedení obce roz-
hodují, co a kdy bude tato složka dělat. 
Je zákonem podloženou ochranou před 
místními „rošťáčky“ i darebáky, kteří se 
v obci objevují z blízkého brna, nebo jen 
ochranou před občany nerespektujícími 
obecní vyhlášky a základní normy sou-
sedského soužití, popř. nejbližší obranou 
pro oběti protiprávního jednání, domá-
cího násilí a jiných rizik dnes běžných. 
Tyto úkoly nemůže a  v  konečném 
důsledku ani nesmí zabezpečovat žádná 
bezpečnostní agentura.
Nikde na světě, a žádná bezpečnostní 
nebo policejní služba nezajistí absolutní 
bezpečnost a jistotu před porušováním 
zákonnosti. Také od naší oP nemůžeme 
očekávat, že nám bude zárukou absolut-
ní bezpečnosti a pořádku. Nemůžeme 

očekávat, že bude plnit úkoly a činnosti 
pátrání a vyšetřování příslušející Policii 
ČR, okamžité vypátrání zloděje, dopa-
dení vandala při činu a  podobně. To, 
čím oP disponuje, je místní znalost 
prostředí, znalost místních „firem“, čas 
a  místa, kde dochází k  problémům, 
osobní kontakty s občany. Tyto znalosti 
jsou nesdělitelné, nepřenosné.
o problémech v činnosti státní policie, 
která by teoreticky snad měla nahradit 
obecní policii, se prakticky denně do-
zvídáme z médií - nemá peníze, nemá 
lidi, její šéfové se nemohou vzájemně 
dohodnout,…. Slušný a poctivý člověk 
se v  naší společnosti stal ohroženým 
druhem. Pošlete dítě do školy a  na 
cestě ho lákají do auta pánové s podiv-
nými úmysly. Na silnicích potkáváte 
opilé řidiče, nebo přímo  psychopaty 
s vražednými sklony. ohradíte se proti 
okrádání kapsáři a zmlátí vás, až skon-
číte v nemocnici. Starostové v severních 
Čechách marně škemrají u státní správy 
o adekvátní ochranu občanů před tlu-
pami darebáků, kteří je mlátí. Tyto in-
formace nejsou někde z daleka. Jsou od 
nás, z obcí, ve kterých žijeme, stejných 
obcí, jako je ta naše. Pakliže potřebujete 
tento seznam ještě rozšířit, stačí si pustit 
zprávy v  televizi, nebo koupit denní 
tisk a nemusí to být bulvár. Ponechme 
na posouzení občanů, jak dnes Policie 
ČR zabezpečí ty nejjednodušší služby, 
které obecní policie řeší. Jak bude PČR 
zajišťovat dodržování obecních vyhlá-
šek, parkování, nebo veřejný pořádek 
v naší obci? Je možné, že se najde někdo 
z čtenářů bílovického zpravodaje, který 
tuto problematiku nesleduje. Proto tyto 
skutečnosti uvádím. Naši zastupitelé, 
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jako politici na komunální úrovni, se 
však o  tato fakta z hlediska námi de-
legované funkce musí zajímat a jistě je 
znají. Jsem tedy přesvědčen, že na ně 
vzpomenou při rozhodování o budoucí 
existenci oP.
v současné bezpečnostní atmosféře naší 
společnosti může pro nás být poměrně 
velkým překvapením již samotný návrh 
na zrušení obecní policie. od prozíra-
vých politiků s  předvídavostí a  spole-
čenským rozhledem lze spíše očekávat 
návrh na posílení naší bezpečnosti a ve-
řejného pořádku. vedení obce nyní stojí 
před rozhodnutím, zda bezpečnost bude 
podporovat a zajišťovat prostřednictvím 
obecní policie, nebo tuto odpovědnost 
přenese na občany ve smyslu jakési 
občanské svépomocné sebeobrany: „Ať 
se každý postará sám o sebe.“
v  okamžiku, kdy bude oP zrušena, 
budou již marné diskuze o kvalitě práce 
naší oP, jednotlivých strážníků, nebo 
jejich počtu a vybavení. Normální občan 
nebude mít žádné zastání a  případné 
obnovení oP bude dlouhodobé a ná-
kladné, nehledě na případné následky 
za dobu její absence.

Ing. Karel Horáček, předseda komise 
dopravní a bezpečnostní

Některé menší obce v okolí obecní po-
licii nemají. Jak řeší vedení těchto obcí 
problémy, které by měla řešit obecní 
policie? Jaký mají názor na spolupráci 
a chtěli by zavést obecní policii?
Na to vše jsme se zeptali vedení obcí 
kanice, Řícmanice a babice. odpovědi 
jsme se dočkali bohužel jen od starosty 
kanic, pana vladimíra kalivody.
Téma fungování bílovické obecní policie 
i pro obec kanice bylo již mezi vedením 
obou obcí vícekrát projednáváno. Závěr 
je, že obec kanice nemá zájem jakkoli se 
podílet na chodu oP, ani ji převzít od bí-
lovic (nemáme prostředky na její provoz).
v kanicích řešíme přestupky (parko-
vání, pálení odpadu apod.) s Policií ČR 
a je to bezproblémová spolupráce.
Zřízení obecní policie nepodporuje-
me - máme jiné priority  (dokončení 
splaškové kanalizace, vybudování MŠ, 
splátky úvěrů na splaškové kanalizace) 
kam uvolňovat finance, kterých je stejně 
nedostatek.

Ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce 
Kanice, předseda DSO Časnýř

Jsem zastáncem zrušení obecní policie. 
v  tomto článku bych rád svůj postoj 
zdůvodnil a zároveň občany naší obce 
podnítil alespoň ke chvilce zamyšlení 
a  polemiky nad tímto problémem. 
Zvažte sami pádnost mých argumentů.
Podle mého názoru by mělo pro každou 
složku policie (obecní i státní) platit, aby 
byla slušnými a  zejména neslušnými 
občany nejen viděna v ulicích, ale také 
aktivně zasahovala. chtěl bych proto 
naši obecní policii pravidelně vídat ráno 
na přechodech pro chodce, organizovat 
dopravu u školy, při vánočním prodeji 
stromků, pohádkovém lese a  jiných 
akcích. chtěl bych strážníky potkávat 
večer a v noci, když v Trávníkách sedí 
mládež a  ničí lavičky a  dětské hřiště, 
když sprejeři „zdobí“ fasády domů, pod-
jezdy pod tratí nebo nádražní budovu. 
chtěl bych, aby pokutovali nepoučitelné 
majitele psů, kteří po svých miláčcích 
neuklízejí, či aby sami od sebe zasáhli, 
když na ceduli „památný strom ČR“ 
u  hrušky někdo připevní ceduli s  na-
bídkou čerstvého burčáku. Uvádím jen 
krátký výčet aktivit, které by, podle mě, 
měly být úkolem právě obecní policie.
Paradoxně jsme my, zastupitelé, sami 
měli loni po volbách problém definovat, 

co od obecní policie vlastně očekává-
me. v okamžiku, kdy jsme se dohodli, 
vyvstal další problém. Jak to udělat se 
dvěma strážníky? Aby mohli sloužit ve 
dvou (jak sami požadují nebo je to snad 
i povinné?) a zároveň byl dodržen záko-
ník práce v případě, že čerpají dovolenou 
nebo nemocenskou, bychom potřebovali 
alespoň 6 strážníků. v takovém případě 
by ale položka rozpočtu obecní policie 
nebylo současných 1.115.000 kč, ale 
trojnásobek. otázkou je, zda by při 
počtu 6 policistů byla situace v  obci 
trojnásobně lepší? Myslím si, že ne.
Místostarosta, který je od března 2011 
pověřen řízením obecní policie, se snaží 
jejich činnost částečně rozhýbat. Zdá se 
mi však, že vše jede pořád ve stejných 
kolejích. Právě od místostarosty jsem 
nedávno slyšel velmi trefnou větu na ad-
resu obecní policie: „..když oni jsou úplně 
vyhořelí“. Nejen já si myslím, že velký díl 
nespokojenosti s prací obecní policie ne-
sou právě naši „vyhořelí“ obecní strážníci. 
Zákon o obecní policii, který specifikuje 
jejich pracovní náplň, je napsán velmi 
široce a například výklad znění „přispívají 
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku“ 
lze interpretovat mnoha způsoby. Jak ale 
všichni víme, je to „o lidech“.

proč zrušit obecní policii

►
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velmi těžko se hodnotí práce někoho, 
kdo je, zjednodušeně řečeno, placen 
od toho, aby byl. Aby již svou přítom-
ností odrazoval případné pachatele 
a výtržníky od nepravostí. Práci obecní 
policie stejně tak nelze posuzovat po-
dle počtu přestupků v katastru obce či 
počtu vybraných pokut. byť do konce 
října 2011 bylo na pokutách vybráno 
3.300 kč a  za celý rok 2010 19.200 
kč. Stejně nelze ani argumentovat, že 
zrušením obecní policie výrazně vzros-
te kriminalita. Také srovnání počtu 
posprejovaných ploch před vznikem 
obecní policie a  stavem dnes je údaj 
pro srovnávání nerelevantní.
Pojďme se dohodnout třeba s  panem 
školníkem, paní uklizečkou nebo zdat-
ným důchodcem a  nabídněme tisíc 
korun měsíčně za to, že bude denně, 
zdůrazňuji denně, ne jen když má 
službu, stát od 7,30 do 8 hodin na dvou 
přechodech pro chodce ve výstražné 
vestě a zastaví provoz, když budou děti 
přecházet. Najměme pracovníka, třeba 
nezaměstnaného, který bude denně 
uklízet psí exkrementy nebo odpadky po 
„zlaté mládeži“ v Trávníkách a v Husím 
parku. k tomu dvakrát do roka vápnem 
vybílí posprejované tunýlky, natře auto-
busové zastávky… vím, že tento přístup 
není správný, vždyť nikdo by neměl ničit 
cizí majetek a každý by si měl po svém 
psím mazlíčkovi uklidit. Avšak v sou-
časné situaci, kdy obecní policie, která 
má v popisu práce primárně dohled nad 
dodržováním obecní vyhlášky o veřej-
ném pořádku, nepůsobí preventivně ani 
nikoho netrestá, aby k takovým věcem 
nedocházelo. Pak alespoň sjednejme 
nápravu.
Je to nepříjemné, ale přiznejme si, 
že na obecní policii ani ve stávajícím 
počtu 2 strážníků nemáme dostatek 
financí. v okamžiku, kdy všichni z nás 
naleznou hned několik věcí, které by se 
v obci mohly zlepšit, položme si otáz-
ku. Nejsme schopni tyto peníze využít 
smysluplněji? Zrušme obecní policii 
a  jejich, podle mého nejviditelnější 
a také nejzáslužnější prací, službou na 
přechodech pro chodce, pověřme ně-
koho jiného. Jsem přesvědčen, že toto 
řešení bude efektivnější nejen finančně, 
ale i v celkovém výsledku.

Martin Vozka

Vážení SPOlUOBČAné,
velitelem obecní policie jsem se stal 
dnem 1.4.2010. Doufal jsem, že 
změním některé věci, které jsou již 
zaběhlé několik let. Než jsem byl 
pověřen velitelem policie, tak jsem 
si zjišťoval spoustu věcí - jak jsou 
policisté vidět, co dělají, jakou mají 
pracovní náplň. Doufal jsem, že se mi 
podaří některé věci změnit, ale neu-
vědomil jsem si, že jako neuvolněný 
místostarosta jsem tu jen dva až tři 
dny v týdnu, tzn. že nejsem schopen 
každý den, kdy mají policisté službu, 
je kontrolovat a  úkolovat. bohužel, 
řada lidí dospěla k názoru, že obecní 
policie nedělá nic, jen sedí v kanceláři, 
v noci spí atd. Přiznávám, že jsem asi 
přecenil schopnosti lidí samostatně 
jednat, uvažovat a  řešit situace. Ne-
myslím si ale, že policisté nedělají 
nic. Je množství případů, které tento 
rok řešili a každý den, kdy mají den-
ní službu, v  rámci možností jsou 
na přechodu pro chodce Žižkova/
komenského, kde střeží provoz k ZŠ. 
vzhledem k tomu, že máme jen dva 
strážníky, tak nejsme schopni pokrýt 
jejich činnost tak, aby byli ve službě 
každý den. Také si myslím, že obec, 
která má více než 3 000 obyvatel, by 
z  hlediska veřejného pořádku měla 
policii mít. Na prosincovém zasedání 
zastupitelstva obce se bude rozhodo-
vat, jestli obecní policii zachovat, nebo 
ne. Uvidíme, jak to dopadne, a  čas 
ukáže, jestli rozhodnutí zastupitelů 
bylo dobré nebo ne. Já osobně budu 
hlasovat za zachování obecní policie, 
protože si myslím, že v  budoucnu 
nám ještě v mnohém pomůže. Je to 
jen o lidech.

Miroslav Boháček, 
místostarosta

VýPIS ČInnOSTí OBeCní 
POlICe ZA OBDOBí  
01–11/2011
Přestupků v dopravě bylo řešeno celkem 
115 případů. vybírám např.:
•	 2 x preventivní akce besip se za-

měřením na dodržování pravidel 
silničního provozu

•	 v  létě probíhala preventivní akce 
„PŘilbA“ se zaměřením na kont-
rolu jízdních kol a cyklostezky

•	 Řízení dopravy při pořádání akce 
„Pohádkový les“ a „Sokolské hody“

Přestupků proti veřejnému pořádku bylo 
řešeno celkem 48 případů. vybírám např.:
•	 kouření v prostoru zastávky ČD
•	 Rušení nočního klidu hudební pro-

dukcí v baru na ulici Žižkova
•	 kontrola stánkového prodeje
•	 Porušení vyhlášky – ustanovení 

o pohybu psů v obci na ulici Husova, 
Žižkova, Fügnerovo nábřeží, Mla-
dova, Havlíčkova, lesní, obřanská

•	 Řešení porušení vyhlášky o  pálení 
a sečení trávy

•	 odstraňování vraků osobních moto-
rových vozidel

Dále byly řešeny 3 přestupky proti ob-
čanskému soužití a 12 přestupků proti 
majetku obce, a to:
•	 krádeže, poškozování motorových 

vozidel a zařízení vodárny na Nivách
Dále byly řešeny přestupky na ochranu 
před alkoholismem, a to:
•	 Zákrok s PČR – řešení skupiny pod-

napilé mládeže v prostorách vodárny
•	 Preventivní akce s PČR se zaměře-

ním na podávání alkoholu v restau-
racích osobám mladším 18 let

v neposlední řadě byly řešeny trestné 
činnosti v 11 případech, a to:
•	 vloupání do garáží, krádež jízdního 

kola, odcizení motorových vozidel, 
vloupání do RD

Z dalších činností vybírám:
•	 odchyt psů, nálezy fotoaparátu, in-

jekčních stříkaček, osobních dokladů
•	 Doručování pro státní orgány

jak TO vIdí
velitel obecní
policie



Sešli jsme se s panem Tomášem Hájkem, 
jednatelem firmy a majitelem bílovické pe-
kárny, v „naší“ pekárně, provoněné čerstvým 
pečivem. Pekárna řadu let nezměnila svoji 
podobu, navenek působí trochu usedle až 
staromódně – uvnitř však pracují usměvaví 
a příjemní lidé.

Pane Hájku, jak jste se vlastně k peka-
řině a posléze do bílovic dostal?
Na začátku devadesátých let jsem se roz-
hodoval, co bude profesní náplní mého 
života. v té době byl velký rozmach všech 
řemesel, a já si vzpomněl na slova mého 
dědečka „vyuč se pekařem a nikdy nebu-
deš mít hlad a nebude ti zima.“ Takové 
bylo myšlení lidí, kteří prožili doby války 
a nouze. když se k tomu přidalo to, že 
v mojí rodné vesnici na vysočině se znovu 
otevírala řemeslná pekárna, bylo rozhod-
nuto - vyučil jsem se pekařem v brně na 
SoŠ charbulova. Při praxi jsem tam 
pracoval na parní peci, kde se topilo uhlím 
a dřevem a sázelo lopatou. Po vojně jsem 
pracoval v oboru technologie výroby pro 
firmu, která dělala technologický servis 
pro pekárny a  cukrárny. v  roce 2002 
jsem s manželkou založil malou pekár-
nu v Rosicích. v roce 2004 jsme získali 
v konkursu zdejší pekárnu s dlouholetou 
tradicí, kterou začátkem devadesátých let 
zrekonstruovala obec bílovice. bohužel se 
zde vystřídalo několik majitelů a firem, 
kteří ji prakticky „vybydleli“ a zadlužili 
v řádech desítek milionů korun.

byly zde nutné nějaké prvotní úpravy?
Pekárna byla v žalostném stavu. kromě 
lidí, kteří byli a jsou výborní a zruční, bylo 
nutné začít pomalu pekárnu dávat do 
pořádku. Pekařská dílna, sociální zázemí 

bíLOvIcký chLéb,
jak ho neznáte
pro zaměstnance, kancelář, dvůr - vše 
bylo v  absolutně nevyhovujícím stavu, 
což jsme dávali celá léta pomalu dohro-
mady, v  rámci našich možností. Dále 
nás v příštím roce čeká pekárnu zvelebit 
i zvenku, což pochopitelně muselo po-
čkat před rekonstrukcí zázemí pekárny. 
Začátky tady byly velmi náročné. bylo 
nutno zajistit všechno tak, aby se pekárnu 
z konkursu a následné dražby podařilo 
přebrat bez přerušení výroby.

co byste mohl čtenářům prozradit 
o  počtu zaměstnanců a  provozu pe-
kárny?
Pracujeme na 2-směnný provoz (21:00 
– 5:00, 5:00 – 13:00), ale je to složitější, 
jinak se peče v  pátek, v pondělí nebo 
v sobotu. Prakticky celou neděli probíhá 
příprava na noční směnu, aby zákazníci 
měli v  pondělí ráno čerstvé výrobky. 
Zaměstnanců je kolem 20, většinou 
stálí zaměstnanci, místní občané – pekař, 
pomocný pekař, prodavačky, provozní 
a  administrativní pracovníci, řidiči. ve 
výrobě pracuje asi 15 lidí. věkové složení 
zaměstnanců je různé od mladých po 
starší; někteří ve zdejší pekárně pracují 
už 20 let. Práce svých zaměstnanců si ne-
smírně vážím, je náročná na čas, směnný 
provoz a práci v noci, většinou jde o ruční 
práci (v pekárně je strojovým pomocní-

kem pouze míchačka a rohlíkový stroj), 
což se ovšem kladně promítá do kvality 
výrobků. Zaměstnanci by si zasloužili 
lepší finanční ohodnocení, ale prodej 
pečiva není tak výnosný jako jiný byznys. 
Nutné jsou opravy, investice – příští rok 
bych rád realizoval již zmíněnou opravu 
fasády, a to je nemalá finanční investice. 
Přitom zde, v  bílovicích, prodáváme 
1200 g chléb za 28 kč, v brně za 35 kč.

Jaká je kapacita a sortiment pekárny?
Množství pečiva se různí podle dnů 
v  týdnu a  podle okolností, před a  po 
svátcích apod., ale běžně pečeme asi 3000 
chlebů (1200g a 800g), 500 – 600 ks vá-
noček s rozinkami a po 500 kusech tvaro-
hových, ořechových a makových buchet 
denně. chléb pečeme kromě klasického 
bílovického ještě moskevský, výražkový, 
žitný, vlákninový – kvasový s přídavkem 
zrn, krájený, dalamánky, dále rohlíky, 
pletýnky, grahamové rohlíky a  bagety, 
veky, mazance, buchty, koláče atd.

Mohu se zeptat, čemu osobně dáváte 
přednost?
Rád si pochutnám na chlebu se sád-
lem s  česnekem a  solí, k  čaji jím rád 
buchty a vánočka je nejlepší druhý den, 
s dobrým máslem. Děti mají v oblibě 
tvarohové buchty a vánočku.

9

►



10

Přejděme k  výrobě té nejzákladnější 
potraviny, kterou se spolu se solí vítali 
hosté (protože tato potravina byla vždy 
v domě) a později i celé delegace státní-
ků… Jaké je složení chleba a jak vzniká?
Surovinou na výrobu našeho chleba je 
pouze mouka, voda, sůl a kmín. Neob-
sahuje klasické kvasnice, jak by se mohl 
leckdo domnívat, ale kvas, který vzniká 
dlouhým kvasným procesem – zkvaše-
ním žitné mouky a vždy se musí jeho část 
nechat pro příští výrobu. kvasnice také 
používáme, ale pouze do běžného pečiva 
a jemného pečiva. chléb pečeme z 50% 
z pšeničné a 50% žitné mouky. Máme 
stabilního dodavatele mouky z  jižní 
Moravy s  výbornou kvalitou mouky. 
Postupujeme klasickou metodou tří-
stupňového vedení kvasu – je to metoda 
náročná jak časově, tak na odborné zna-
losti a zkušenosti pekaře. kvas musí asi 

9 hodin zrát – smícháním žitné mouky 
a vody se nechá zrát v nerezových dížích, 
kde se mouka prokvasí – tvoří se v něm 
kvašením ideální poměr kyseliny octové 
a mléčné, a díky němu pak i chléb kyne. 
Při nedodržení doby kvašení se poměr 
kyselin rychle mění, kvas rychle stárne 
a stává se nepoužitelným. chléb získává 
kyselost přírodní cestou, není tomu tak 
všude. většina pekáren si dnes práci 
usnadňuje, kyselost dodává uměle a ky-
nutí zařídí kvasnice. Přidávají se i další 
přípravky, které vyrovnávají proměnnou 
kvalitu mouky tak, aby výsledný efekt byl 
„na oko“ co nejlepší. Toto velmi rychle 
odhalíte, pokud si přečtete složení chleba 
- je to samé „Éčko.“
Za čtvrt hodiny 2 pekaři ručně naválí 
asi 120 chlebů; 1 pekař zvládne ručně 

za minutu kolem 30 ks pletýnek. chléb 
kyne v rákosových ošatkách podprášený 
moukou cca 45 minut, pak se vyklopí, 
zbaví přebytečné mouky, aby nebyl 
zašedlý a  potře se vodou. Do pece se 
sází ručně dřevěnou lopatou. Nejprve 
je pár minut v „ostré“ peci při teplotě 
asi 280 °c , pak se „přepéká“ a pak se 
dopéká dalších 35 – 40 minut v druhé 
peci s teplotou 170 °c.

někdo má rád chléb se světlejší kůr-
kou, jiný více propečený…
Zákazníci skutečně preferují svůj oblí-
bený stupeň propečení kůrky, ale na kva-
litu chleba nemá barva kůrky výraznější 
vliv, spíše jen na chuť kůrky – faktorů, 
které ovlivňují vzhled chleba, je při ruční 
výrobě celá řada a nelze upéct všechen 
chléb stejný, obzvláště při tradičním 
postupu, který u nás přísně dodržujeme.

V  dnešní době asi označení „ parní 
pec“ nebo „parnička“ neznamená, že 
pracovní výkon zajišťuje jako u  par-
ního stroje pára?
Ne, pece jsou dnes plynofikovány. „Par-
ničky“ - pece s  nepřímým vytápěním 
(topí se mimo pečící plochu) - se začaly 
stavět ve třicátých letech minulého sto-
letí. Pára vzniká v ostré peci vstříknutím 
vody do pece, chléb je pár minut v páře, 
což má vliv na jeho vzhled, hlavně na 
lesk kůrky. Pec se pak odvětrá a přeby-
tečná pára uniká ven.

chléb máme tedy upečený. Kam se 
z bílovické pekárny expeduje?
chléb expedujeme 2x denně třemi auty 
do brna a příměstských částí – tedy ranní 
a odpolední závoz. Zásobujeme prodejny 

TESco, AlbERT, iNTERSPAR, síť 
Mo brněnka i další menší prodejny.

Výroba chleba je podle tradičního 
způsobu. V čem bylo nutné se přizpů-
sobit požadavkům moderní „rychlejší“ 
doby?
Musíme dodržovat přísné hygienické 
normy – procházíme úspěšně pravidel-
nými hygienickými audity, jak ze strany 
státních orgánů, tak ze strany řetězců, 
kam naše výrobky dodáváme. Tyto au-
dity jsou daleko přísnější, než ze strany 
státu. Snažíme se jít s dobou a objed-
návky i  faktury ve většině případů už 
nevyřizujeme telefonem nebo faxem, 
ale elektronicky, šetří to čas i papír…

Čím může bílovický chléb konkurovat 
levnějším výrobkům, které se prodáva-
jí za cenu i pod 20 Kč?
Své zákazníky náš chléb stále má – ne-
hledají nejlevnější cenu, ale kvalitu za 
přijatelnou cenu. bílovický chléb je už 
na první pohled jiný, déle vydrží chutný, 
neplesniví tak snadno jako levnější chle-
by, nedrobí se, za to vděčí klasickému 
způsoby výroby z  kvasu a  vysokému 
podílu ruční práce, což se odráží na 
jeho vyšší ceně. Dříve se v domácnos-
tech také pekl chléb jen jednou týdně, 
většinou v sobotu  a vydržel  zase až do 
dalšího pečení. ve velkopekárnách se 
nahrazuje kvas průmyslovými umělými 
kyselícími přípravky, které se dodávají 
v  sušeném stavu - manipulace je pak 
snadnější, méně časově náročná, odpa-
dá manipulace s dížemi na kvas a jeho 
hlídání. Tomu ale také odpovídá kvalita 
chleba – dříve zplesniví než ztvrdne 
a hodně se drolí, o jeho chuti nemluvě. 
Tím ovšem nechci říci, že tady nejsou 
jiné řemeslné pekárny, které dělají 
kvalitní výrobky. S  těmito pekárnami 
se snažíme držet krok, a  s  některými 
i spolupracujeme.

Moje babička jako dítě jedla do-
mácí chléb pravidelně ráno a  večer, 
nadrobený do žitné kávy s  mlékem. 
Její matka pekla chléb pro 12 dětí a 2 
dospělé na celý týden. To muselo být 
bochníků… Jak vůbec přistupovaly 
minulé generace k  pečení a  chlebu, 
jako základní potravině?
chléb se nabízel návštěvám jak symbol 
pohostinnosti, jeho odmítnutí se pova-



žovalo za urážku. Dřevěná díže se vůbec 
z pověrčivosti nesměla vynášet z domu, 
ani na zápraží, a nikomu se nepůjčovala. 
Před započetím práce se označovala 
3 křížky, aby se těsto podařilo a  po 
zpracování znovu další 3 křížky, aby se 
podařila i další várka. Před sázením se 
pec žehnala a první bochník se křižo-
val a označil se, např. důlkem, a jedl se 
jako poslední. chléb se většinou nejedl 
teplý - ne pro možné žaludeční potíže, 
ale aby ho tak rychle neubývalo… večer 
se pecen nenakrajoval, aby předčasně 
neoschl a před dětmi se chléb často za-
mykal… Prostě chléb byl u lidí ve velké 
úctě. byli závislí pouze na místní úrodě, 
kterou snadno zničilo sucho, krupobití. 
v dobách nouze, když byl mouky ne-
dostatek, nastavovala se otrubami nebo 
slámou. Sedláci sami vlastními silami 
museli pole zorat, zasít, sklidit, vymlátit, 
uskladnit a nechat semlít… věděli, kolik 
je to namáhavé práce.

no vidíte a já jsem poměrně často dnes 
ve škole svědkem toho, že děti odha-
zují chléb a třeba i se šunkou do od-
padkového koše… za což dostanou ne 
vyčiněno, ale pěkně vysvětleno, jakou 
práci dá chléb vyrobit od zrna až domů 
a jak bylo dříve. Sama vzpomínám ve 
svém rodišti na kruhy vyznačená místa 
na chodníku, kde byly za války nacis-
ty zastřeleny děti, které se pokusily 
ukrást pár bochníků chleba. buďme 
rádi, že je chleba dostatek a ne naopak. 
Ale určitě budete se mnou souhlasit, 
že nepatří v žádném případě do koše; 
ztvrdlý se může zkrmit dobytkem, 
starší lze použít na topinky, např. k ob-
líbenému „tataráku“, existuje zajímavý 
recept na chlebové karbanátky, kde 
nahrazuje část masa nebo opražený 
do polévky nakrájený na kostičky. Jak 
se vlastně pecen chleba krájí? Zprava 
doleva nebo naopak?
chléb se krájí podle preference ruky, 
jinak pravák (po směru hodinových 
ručiček) a  jinak levák, každý jak umí. 
Pokud pomineme elektrický kráječ. 
Znám hodně lidí, spíše starších, kteří 
udělají před nakrojením křížek.

Pane Hájku, děkuji za příjemné poví-
dání a přeji zdar ve vaší práci.

Rozhovor připravila 
Mgr. Martina Schoříková

jako nezávislou pozorovatelku a obyvatelku 
Bílovic nad Svitavou mě v poslední době za-
ujalo hned několik akcí pořádaných pro děti. 
Zajímám se o dění v Bílovicích, a tak jsem 
odchytla dvě z maminek a poptala se jich, jak 
se jim tyto akce líbí a co na to říkají jejich děti.
lenka Prudíková má dvě děti - skoro dvoule-
tého syna Matěje a osmiletou dceru nikolku. 
Společně prý nevynechají skoro žádnou 
akci. Petra Halířová má dvě děti – 7 letého 
Theodora a 3 letou Vilmu. 

Můžu se Vás zeptat, kterých akcí se v Bílovi-
cích s dětmi pravidelně účastníte?
lenka: Letos jsme se účastnily mnoha akcí v MC 
Žirafa, Pohádkového lesa, Drakiády, Lampionové-
ho průvodu a dalších.
Děti si tyto akce velmi užívají, protože mají rády, 
stejně jako já, pobyt v přírodě a zmíněné akce 
bývají pro ně velmi atraktivní.
Petra: Pravidelně se účastním akcí pořádaných 
MC Žirafa – Lampionový průvod, Mikulášská, 
různá divadelní představení apod.

Kterou z akcí byste hodnotila jako jednu 
z nejlepších?
lenka: Uvedla bych například Pohádkový 
les. Dětem se moc líbí pohádkové postavičky 
v kostýmech a soutěže, kterých je připraveno 
vždy plno.
Petra: Asi bych nerada vybrala jenom jednu. 
Myslím, že všechny akce, které Žirafa dělá, 
jsou výborné. Asi bych zmínila dětský den, který 
proběhl v červnu.

nikolko, co tobě se na pohádkovém lese 
nejvíc líbilo?
Potkám tam plno kamarádů a u soutěží jsou 
i paní učitelky, které mám moc ráda, hlavně 
naši - Petru Glosovou, která byla převlečená 
za Čerta a moc se mi líbila.

Petra: Dětem se vždy líbí vše, co má spád, je 
tam legrace, akce nebo nějaké napětí. a samo-
zřejmě sladká odměna.

lenko a Petro, jak byste hodnotily připra-
venost akcí?
lenka: Akce jsou převážně dobře zorganizo-
vány a na dobré úrovni. Výbornou propagaci 
má MC Žirafa, protože posílá maminkám po-
zvánky na své akce i e-mailem. Škoda je toho, 
že některé jiné akce bývají málo propagované, 
pak na ně chodí málo lidí. Stane se také, že se 
kryjí dvě akce ve stejnou dobu. Bylo by dobré 
v budoucnu pořádání akcí koordinovat a třeba 
uvádět pozvánky na tyto akce i v Bílovickém 
zpravodaji.
Petra: Protože vím, kolik je za každou akcí 
práce, tak připravenost hodnotím známkou 1.

Postrádáte nějakou konkrétní akci, která 
třeba pro děti bývala v minulosti a už není?
lenka: Ano, myslím si, že Svatojánská noc 
měla pro děti své kouzlo a Divadelní pohádky 
pro děti od divadelního spolku Bota byly taky 
moc pěkné. Je to škoda. Snad se časem obnoví.
Petra: Protože tady nebydlíme tak dlouho, tak 
nedokážu zcela zodpovědně odpovědět.

Děkuji Vám za rozhovor, a přeji Vám mnoho 
dalších pěkných zážitků.

Vážení čtenáři, vy, kteří se zúčastňujete místních 
aktivit pro děti i pro dospělé, budete jistě se mnou 
souhlasit, že jsou na vysoké úrovni a cenově 
velmi přijatelné. Jistě rádi svou účastí podpoříte 
další sportovní nebo kulturní akce. A vám, kteří 
se nezúčastňujete, doporučuji využít možností 
pobavit se a zhodnotit snahy organizátorů 
o zpestření kulturního a sportovního dění v obci. 
Jejich práce zaslouží uznání a ocenění.       KH
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si akce užívají
dĚTI 
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KADeřnICTVí
Věnujeme se diagnostice vlasů a následně 
individuální aplikaci nejvhodnějšími metodami. 
Chceme docílit a proto uděláme maximum.

!!!! I bez Objednání !!!!!!
 
novinka:

• Brazilský NEUTRA KERATIN, uhlazuje 
a ošetřuje vlasy, navrací jim přirozenost, lesk 
a vitalitu (permanentní narovnaní vlasu).

• Došivání vlasů ruznými způsoby – kerati-
nem, micro ring. Za nízké ceny.

KOSMeTIKA
Dopřejte si příjemnou zkrášlující kosmetiku v 
příjemném prostředí. Pracujeme s profesionál-
ní japonskou  kosmetikou Temperance. Čistě 
přírodní receptura Vám zajistí mladě vypadající 
pleť. Mimo jiné nabizíme i prodlužování řas za 
super cenu.

MeDICIální PeDIKúRA
Nebo-li suchá pedikúra je zcela bezbolestná, 
příjemná, rychlá a hlavně bezpečná. Vhodná 
i pro diabetiky.
O dokonalý vzhled Vašich nohou se postará 
rychloobrátkový přistroj, do kterého se upínají 
frézy z těch nejkvalitnějších materiálů. 

DR. FISH FACTORy 
Léčivé rybky Gara Rufa bezbolestně obrušují 
kůži a zbavují ji nadbytečných a odumřelých 
kožních buněk, čímž zabraňují vzniku kožní 
infekce, která je příčinou kožních onemocnění 
a následného viditelného poškození kůže.
Tento netradiční způsob peelingu podporuje 
krevní oběh v těle a stimuluje reflexní body.

jsou známé pozitivní účinky rybek na:
• lupénku
• těžké nohy
• suchou kůži
• ekzém
• celulitídu
• akné
• bradavice
• zlepšení krevního oběhu 

Kadeřnictví | Kosmetika | Suchá Pedikúra | Manikúra | Dr. Fish Factory
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Salon Factory
Selská 71, 614 00 Brno-Maloměřice
Tel.: +420 775 541 123, +420 608 127 601

Otevírací dOba:Po-Pá 9:00-20:00So 
10-20:00Ne 
Zavřeno

Těšíme se na Vás!

naše akce

Každé páté stříhání zdarma!

Stříhání od 9:00 do 13:00 s 30% slevou!
 (Tato akce platí do 30.12. 2011)

V prodeji i dárkové poukázky 
 v hodnotě od 300 do 1000 Kč.

Jako skvělý dárek u nás můžete zakoupit 
 vánoční balíčky s vlasovou kosmetikou.

Objednávky na internetu online!

Kadeřnictví | Kosmetika | Suchá Pedikúra | Manikúra | Dr. Fish Factory

www.medicinalnipedi.webz.cz
www.salonfactory.cz
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První polovina školního roku je pomalu 
za námi a to nám dává možnost trochu 
poupravit svůj rozvrh. Někteří z nás se 
už nemohou dočkat vánoc, aby trochu 
zpomalili ve svém pracovním tempu, 
jiní naopak možná zjišťují, že mají přeci 
jenom docela dost volného času. Ti star-
ší z nás třeba doma až příliš slýchávají 
„mamííí, já se nudíííím...“, případně by 
i bez této průpovídky své děti rádi nějak 
smysluplně zaměstnali. a právě pro ty 
jsou v bílovicích hned dvě centra, věnu-
jící se mládeži a jedno z nich dokonce 
i maminkám. Jde o mateřské centrum 
Žirafa a o pobočku střediska volného 
času lužánky, liška. obě centra mají 
s vedením malých dětí velké zkušenosti 
a za sebou dosti dlouhou a úspěchy na-
plněnou historii. i přesto, že zápis dětí 
do nového školního roku již proběhl, 
uvidí naše děti rádi i od následujícího 
pololetí. Zde tedy malá nabídka toho, 
co pro děti i pro nás nabízejí:

MATeřSKé  
CenTRUM žIRAFA
Mateřské centrum Žirafa (dále jen 
Mc) vzniklo původně jako seskupení 
maminek s  malými dětmi, které ne-
chtěly trávit svůj čas samy doma. ve 
výčtu bílovických organizací a uskupe-
ní se Mc postupně zviditelnilo a nyní 
mezi nimi má již své nepřehlédnutelné 
místo. Z  práce jeho členů vyzařuje 
nejen vstřícnost a dobrosrdečnost, ale 
i velké nasazení, se kterým rok co rok 
pořádají neuvěřitelně pestré spektrum 
kroužků, kurzů a jiných akcí určených 
nejen pro rodiny s malými dětmi, ale 
i širokou veřejnost. Čemu se tedy vě-
nují letos?

Z dopoledních kroužků pro rodiče 
s mrňousky do 4 let bych, kromě oblí-
bených a osvědčených kurzů jako jsou 
např. „cvičení s miminky“, „Kolo, kolo 
mlýnský“, „cvičeníčko“ či „Pastelka“ 
rád zmínil nový kurz „Kulíšek“, který v 
Žirafě probíhá ve 2 skupinách – pro děti 
od 2 a od 3 let – vždy v úterý dopoledne. 
v kurzu je část hodiny věnována pohybo-
vým hrátkám a část výtvarnému tvoření, 
takže si děti v doprovodu rodičů a pod 
vedením lektorky v rámci jedné hodiny 
zkoušejí řadu různorodých aktivit.
Mezi odpoledními kurzy pro starší děti 
– od přibližně 4 let – mají v rozvrhu 
Žirafy již několik let své pevné místo 
zejména oblíbené středeční „Tanečky“ 
a vyhledávané výtvarné kurzy „Šikov-
né tlapky“ a  „barvínek“. Po loňské 
úspěšné premiéře probíhají v Mc 
letos druhým rokem také „Divadelní 
hrátky“, ve kterých dále pilují své dra-
matické schopnosti malí herci, a „Hu-
dební hrátky“ určené malým flétnistům. 
Z letošních novinek bych rád upozornil 
na pondělní kurz pro malé keramiky 
„Hliněné objevy“ a úterní kroužek pro 
„Roztleskávačky“, který ocení zejména 
holčičky ve věku od 5 do 8 let. 
Jako každoročně nezapomínají v Žirafě 
ani na dospělé návštěvníky, kteří si od 
září budou moci přijít do Mc zacvičit 
na overballech nebo si vyzkoušet práci 
s  keramikou v kurzu „hliněné dobro-
družství“.
Aktuální rozvrh a podrobnější informa-
ce o připravovaných kurzech i  jedno-
rázových akcích Mc najdete na www.
mczirafa.diadia.cz. veškeré potřebné 
informace (včetně možnosti přihlá-
šení do jednotlivých kurzů a  aktuální 
obsazenosti) vám rádi poskytnou na 
e-mailové adrese mczirafa@seznam.cz. 
Pokud chcete být o akcích i dalším dění 
v Žirafě informováni e-mailem, můžete 
na výše uvedenou adresu poslat žádost 
o zařazení do databáze kontaktů Mc.

lIšKA
centrum liška se věnuje skoro všem 
věkovým kategoriím dětí. konkrétněji 

pak dětem od dvou do pěti let, pro 
které je otevřen kroužek Maceška, 
kde mohou děti trávit svůj volný čas 
denně od půl deváté ráno do půl jedné 
odpoledne, zatímco jejich rodiče mají 
čas na práci či vyřízení různých jiných 
povinností. Pro starší děti od pěti do 
patnácti let najdete v nabídce výtvarný 
kroužek, dramatický kroužek, krou-
žek angličtiny či kroužek deskových 
her. Program lišky se však nevěnuje 
jen našim ratolestem, ale i nám starším 
osmnácti let, pro které je každý čtvrtek v 

dopoledních hodinách otevřena hodina 
aerobiku, kterou pravděpodobně ocení 
hlavně maminky, které si tak mohou 
jít zacvičit, zatímco jejich děti jsou ve 
škole či ve školce. Zaujala-li vás nabídka 
centra liška, vězte, že se přímo v centru 
setkáte s mnoha příjemnými lidmi, kteří 
vám rádi vyjdou vstříc.
Pro bližší informace týkající se organizace 
těchto kroužků se můžete zajít domluvit 
osobně přímo do centra nad samoobslu-
hou na ulici Žižkova, nebo se podívat na 
internetovou adresu http://lesna.luzanky.
cz/onas/oddeleni/liska.php.

Jan Horáček, Šárka kučerová

MIMOškOLní akTIvITy
malého „bílovčáka“
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Dnes již neexistující objekt hájenky 
Polanka se nacházel na stejnojmenném 
kopci nad centrem bílovic nad Svitavou, 
na hranici zastavěného intravilánu obce 
a uceleného komplexu lesů Mendelovy 
univerzity v brně, obhospodařovaného 
Školním lesním podnikem Masarykův 
les křtiny, a pomyslně vytvářel vstup do 
lesa. Původní stavba dřevěné hájenky 
byla dle dochovaných údajů podnikové 
účetní evidence dokončena v roce 1939. 
Stejně jako převážná většina ostatních 

hájoven a  lesoven hájenka Polanka 
sestávala z  typové stavby s  obytnou 
částí, obsahující bytovou jednotku 3+1 
(služební byt pro hajného), a z hospo-
dářského zázemí.
Stavebně-technický stav objektu již 
dlouhodobě nesplňoval standardy mo-
derního bydlení (objekt nebyl napojen 
na veřejnou vodovodní a  kanalizační 
síť, nevyhovující byly tepelně-izolační 
vlastnosti pláště, staticky narušené 
bylo trámoví střešní konstrukce apod.). 
Navíc v posledních letech v důsledku 
vleklého a komplikovaného soudního 
sporu s předchozím nájemníkem ob-
jekt značně zchátral. ŠlP křtiny se 
tedy rozhodl původní objekt asanovat 
a  následně na jeho místě vybudovat 
nový nízkoenergetický objekt, který by 
koncepčně navázal na funkční schéma 
původního objektu typické hájovny. 
Navíc by byly vytvořeny další možnosti 
k využití stavby a navržených parko-
vých úprav pro studenty univerzity, 

hájenka pOLanka
odbornou veřejnost i návštěvníky lesa, 
zabývající se moderními stavbami na 
bázi dřeva.
Z  plánovaného investičního záměru 
byla v  roce 2010 realizována první 
etapa prací, jejímž výsledkem bylo 
odstranění původních staveb a  pro-
vedení základních terénních úprav 
staveniště. S vlastní výstavbou nového 
multifunkčního objektu mělo být za-
počato v březnu 2011. Pro nedostatek 
finančních zdrojů však byla realizace 
projektu do odvolání pozastavena. Aby 
po letech znovu zkulturněná plocha 
v  mezidobí opět nezarostla plevelem 
a  měla smysluplné využití, přistoupil 
ŠlP křtiny MENDElU na návrh 
zastupitelstva bílovic nad Svitavou 
a  plochu staveniště dočasně pronajal 
obci ke sportovnímu a  rekreačnímu 
využití obyvateli sídliště Polanka.

Ing. Radek Malý
ŠLP ML Křtiny MENDELU

www.slpkrtiny.cz

Den pro knihovnu v prostorách obecní 
knihovny a  kulturního sálu obecní 
hospody se uskutečnil v sobotu 15. říj-
na 2011. Akce nebyla pořádána pouze 
s  cílem přivést do naší obce zajímavé 
osobnosti, ale především upozornit 
občany na špatný stav budovy obecní 
knihovny a  v neposlední řadě získat 
finanční prostředky, které budou využity 
na zvelebení jejích prostor.

celá akce byla zahájena autorským čte-
ním Jiřího kratochvila, původem brněn-
ského spisovatele, který v čítárně obecní 
knihovny posluchačům přečetl několik 
ukázek ze své knihy brněnské povídky. 
Na autorské čtení v knihovně navázala 
výtvarná dílnička pro děti, které si mohly 
vytvořit veselou knižní záložku. Současně 
se mohly děti, ale i dospělí, posadit u ně-
kterého „literárního automatu“, který jim 
po vhození drobné mince přečetl krátkou 
pohádku nebo příběh.
v sále obecní hospody se mezitím začali 
scházet první milovníci knih a hledali své 
úlovky v provizorním antikvariátu. Moh-
li si vybírat z knih vyřazených z knižního 
fondu knihovny. Nabídku je možné 
i nadále využít – knihy jsou umístěny v 
čítárně knihovny a je možné je zakoupit 
kdykoliv během výpůjční doby, a to za 
jednotnou cenu 20 kč.

jak knIhOvna
může být středem pozornosti

►

Stěžejní část programu začala přednáš-
kou brněnské historičky, paní Mileny 
Flodrové, která poutavě připomenula 
historii vzniku tradice vánočního 
stromu a promluvila o osobě Rudolfa 
Těsnohlídka. Pak již přišel na řadu nej-
více očekávaný host, herec a architekt 
David vávra. Svým laskavým přístupem 
(a humorem) si snadno získal přítomné 
publikum.
Závěr dne patřil dražbě knih s autor-
skými podpisy a koncertu kapely Dizzy. 
v dražbě se podařilo získat neuvěřitel-
ných 19 410,- kč. Pod dohledem pro-
fesionálního licitátora Josefa Machů se 
vydražilo 27 knih od 21 autorů, z toho 
bylo 8 knih určených dětem. Pověstnou 
třešinkou na dortu byla vydražená slad-
kost: karamelka zabalená v básni. Skvělý 
výkon kapely Dizzy završil organizačně 
náročný, ale současně vydařený den.
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v průběhu akce, i později v knihovně, 
měli návštěvníci možnost vyplnit an-
ketu týkající se poskytovaných služeb. 
Do začátku listopadu bylo vyplněno 40 

dotazníků. Z průzkumu vyplynulo, že 
drtivá většina respondentů je spokojena 
s nabídkou publikací v knihovně a větší-
mu počtu také vyhovuje výpůjční doba. 
Ukázalo se také, že on-line katalog za-
tím využívá méně než 50% respondentů 
a naopak okolo 60% respondentů by při-
vítalo automatizovaný výpůjční systém 
- u některých respondentů by zvýšený 
komfort výpůjček mohl být i  jedním 
z důvodů, proč do místní knihovny začít 
chodit. Podrobné výsledky můžete najít 
na internetových stránkách obce pod 
sekcí kulturně-školské komise.
Výtěžek z akce činil 29 083 kč, z toho 
se v dražbě vybralo 19 410 kč, výtěžek 
za prodané knihy v antikvariátu byl 4 
234 kč, z literárních automatů 420 kč 
a na dobrovolném vstupném se vybralo 
5 019 kč. Děkujeme všem, kteří přišli 
a už svou účastí ukázali, že má smysl 
podobné akce v naší obci pořádat!
co se týká využití získaných financí, 
připravuje v současné době kulturně-
-školská komise podrobný návrh pro 
radu obce. Po schválení bude návrh 

čTenářské 
OkénkO
Jak už čtenáři bílovické knihovny zare-
gistrovali, z kabelové televize z úspor-
ných důvodů zmizely po 13 letech 
pravidelné relace o  nových knihách. 
Proto ve spolupráci s mediální komisí 
zavádíme toto čtenářské okénko, ve 
kterém uvedu vždy výběr několika 
zajímavých knih. všechny novinky pak 
budou uváděny na pravidelných bese-
dách v čítárně knihovny každý poslední 
pátek v měsíci, vždy od 15 hodin. Po 
besedě jsou novinky ihned k půjčení. 
Podrobnější aktuální informace, včetně 
on-line katalogu knihovny, jsou už rok 
k dispozici na webu knihovny (www.
knihovnabilovicenadsvitavou.webk.
cz). Z tohoto elektronického katalogu 
je možné také zjistit všechny nové 
přírůstky, stačí zadat počet dní, o  jak 
„čerstvé“ novinky máte zájem.
Ale teď už k avizovaným novým pří-
růstkům:

Zuzana Pospíšilová napsala a Mar-
kéta Vydrová namalovala krásnou 
knihu pro děti s názvem
lUMPíČeK A ROšťAnDA

Dva malí lesní skřítci škodí, kde můžou. 
lumpárničky a  řošťácké šibalství jsou 
na denním pořádku. Naštěstí se včas 
dostanou do rukou pana učitele. lesní 
skřítkové ale nesedávají v lavici jako děti 
ve škole. lumpíček a Rošťanda se učí 
přímo v lese. Seznámí se tak s lesními 
zvířaty, naučí se rozpoznávat houby, 
bylinky a lesní plody a mnoho dalších 
věcí, užitečných pro skřítky i pro děti.
Nádherně ilustrovaná kniha lesní 
moudrosti pro malé školáčky je jako 
ušitá pro děti z bílovic n.S., které mají 

čerpání vyvěšen na internetových strán-
kách obce pod sekcí kulturně-školské 
komise. bezprostředně po akci byly obcí 
vyčleněny prostředky na nejnutnější 

opravy na budově knihovny (především 
v sociálním zázemí). Rádi bychom proto 
prostředky ze Dne pro knihovnu inves-
tovali především do výmalby prostor 
a zvelebení dětského oddělení.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se 
podíleli na organizaci akce, především 
Renatě Munteanu, Janě Skládankové, 
luďku ledvinovi, Martinu Tomáškovi 
a také dalším, kteří svým dílem přispěli 
k úspěchu celé akce. Děkuji knihovníkovi 
Miloši kuderovi a členům vedení obce 
za podporu naší myšlenky. obrovské 
díky patří také všem účinkujícím, kteří 
ochotně přijali naše pozvání bez nároku 
na honorář - Mileně Flodrové, Jiřímu 
kratochvilovi, Davidu vávrovi, Josefovi 
Machů, Milanu Nevídalovi a  kapele 
Dizzy, Jiřímu vyorálkovi, Marii lud-
víkové ml. a Tomáši Sýkorovi. Dalšími, 
kdo se o úspěch akce zasloužili, jsou paní 
Marie ludvíková, Sylva Zimulová, Jiřina 
kolouchová, Miroslav balaštík a všichni 
autoři knih věnovaných do dražby.

Monika Nilašová
předsedkyně kulturně-školské komise



les kolem dokola. k samostatnému čtení 
určeno dětem od 7 let, pokud jim budou 
číst knížku rodiče, tak už od 4 let.

nadine bismuthová je autorkou 
knihy povídek
VZAlA jSTe  
SI PSyCHOPATA?

Povídky mladé současné kanadské 
autorky o  tom, proč zůstávají krásné 
a chytré třicátnice v dnešním světě bez 
partnera. kniha získala několik literár-
ních ocenění a je přeložena do mnoha 
jazyků. Tento bestseller se zabývá téma-
tem zvláště aktuálním dnes, po tragické 
smrti spisovatelky Simony Monyové.

ian Mcewan nejnověji napsal 
a už i u nás vychází román
SOlAR

Michael beard je nositelem Nobelovy 
ceny za fyziku, ale svou nejlepší práci 
(vlastně spíš náhodný geniální objev) od-
vedl v raném mládí. Seznamujeme s ním 
coby sukničkářem ve chvíli, kdy se rozpa-
dá jeho už páté manželství. Tentokrát je 
to ale jiné: nevěrná je mu žena, kterou on 
stále miluje. Typicky mcewanovský zvrat 
v něm probudí starý vědecký potenciál 
a  jeho nový objev může zachránit svět 
před environmentální katastrofou. Slavný 
anglický spisovatel dokázal docela při-
rozeně spojit osobní příběh s globálním 
problémem současnosti. Jedna z nejlep-
ších knih poslední doby.

Karin Pavlosková přichází 
s cestopisem
OSUDOVá PlAVBA

kniha lékařky a cestovatelky zachycuje 
dobrodružství a  úskalí plavby, kterou 
podnikla se starým mořským vlkem 
oldou karáskem v Tichomoří na staré, 
špatně vybavené devítimetrové jachtě. 
Na této loďce prožili při pouti z ost-
rovů Tonga přes Marshallovy ostrovy, 
Mikronésii, indonésii, Singapur až do 
Malajsie téměř rok života. Nevšední 
četba nejen samotnou látkou, ale i psy-
chologicky.

Miloš Kudera, knihovník

Nedaleko bílovického nádraží vy-
kvetl na přelomu září - října starý 
kaštan – jírovec... byl to překvapivý, 
ale i příjemný pohled v podzimních 
dnech, neboť květy na stromech 
spíš symbolizují jaro. Některé květy 
vykouknou na konci zimy i ze sněhu 
a jsou předzvěstí jara, které naplňuje 
člověka radostí a těšením se na pří-
jemnější období roku, pozorováním 
přibývající délky dne a  slunečního 
svitu, tepla, jarní a pak letní pohody. 
květy jsou ke krášlení všeho mož-
ného, vhodným doplňkem interiérů 
i exteriérů, jsou pěkným dárkem při 
různých příležitostech a  nelze ne-
zmínit květomluvu - každý květ něco 
znamená, darovaná květina by měla 
vystihovat přítomnou situaci.
Na podzim rozkvetlý strom, spíše 
jen rozkvetlá jedna větev, není tak 
neobvyklý jev. Není to poprvé, co v 
kaštanové aleji některý ze stromů na 
podzim rozkvetl. vzpomínám si, je to 
už hodně dávno, i na zahrádce u nás 
doma jednou rozkvetla větev jabloně.
Naše kaštanová alej je dnes torzem 
krásné někdejší aleje, ale můžeme se 
těšit na její obnovu, nové mladé stro-
my jsou již zasazeny. Nenechme je bez 
potřebné a pravidelné péče, abychom 
se mohli jejich růstem a krásou kochat 
nejen my, ale i další generace.

v těsné blízkosti toho letošního kve-
toucího kaštanu bohužel „kvete“ vanda-
lismus, a nejen zde. Hlavním tématem 
tohoto vydání zpravodaje jsou úvahy 
o tom, zda zrušit či nezrušit v bílovicích 
nad Svitavou obecní policii. Ať už to 
dopadne tak či tak, je v moci strážníků 
vandalismu v jejich rajónu zabránit? 
odpovím si sama - možná se se mnou 
shodnete - pokud se nebude dařit pacha-
tele při činu chytit a trestat, tak si stále 
budou toto potěšení dopřávat, dokud 
neuzrají k rozumnějším zábavám (a to 
nemám na mysli pouze adolescenty). 
Přesto si myslím, že když se chce, jde 
všechno. Jen nesmí mezi lidmi vládnout 
lhostejnost, chybějící odvaha postavit se 
nepravostem čelem a nesmyslné zabývá-
ní se tím, proč to nejde nebo se nemůže.

Olga Uhrová

kvĚTy pOvznášejí 
naši mysl a přinášejí radost
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•	 karel kučera z  obřan požádal 
o  povolení stavby kruhové cihelny 
v lipinách (dnes sběrna ojetých aut 
v zátočině silnice směr brno).

•	 byla založena vzdělávací beseda 
Havlíček (46 členů, předseda Alois 
kala), hráli ochotnické divadlo, zří-
dili tamburášský soubor a knihovnu.

... PřeD 75 leTy – 1936
•	 Při místní měšťanské škole poprvé za-

hájil výuku JUk – jednoroční učební 
kurs (9. ročník školní docházky).

•	 byla dokončena silnice z bílovic do 
Adamova.

•	 byla vybudována první kanalizační 
síť v obci a její povrch pokryt chod-
níkovou dlažbou v  ul. Svat. Čecha 
a komenského.

•	 byla zřízena obecní mostní váha.

… PřeD 100 leTy - 1911
•	 Proběhlo sčítání lidu: 1445 obyvatel 

(z toho 25 Němců), 285 domů.
•	 obecní představenstvo volilo starostu. 

v tříkolové volbě žádný z kandidátů 
nedosáhl většiny hlasů, a tak bylo roz-
hodnuto losem mezi dvěma kandidá-
ty. Starostou se stal Antonín kartous.

•	 v  říjnu byla dokončena stavba br-
něnského vodovodu a nad ním mezi 
tratí a  řekou postaven chodník do 
Anenského údolí. v úseku Adamov 
– bílovice se na stavbě podílelo 800 
dělníků, mezi nimi také italové z Ty-
rol, chorvati, Slovinci. Docházelo 
ke rvačkám, došlo i k vraždě řezníka 
Antonína blatného.

•	 okrašlovací spolek vysadil kolem 
kostela 100 stromů – lípy, kaštany, 
jasany.

•	 František koudelka zřídil obchod 
smíšeným zbožím na komenského 
ul. č. 191.

•	 J. Janák přestavěl a  zvýšil o  jedno 
poschodí zájezdní hostinec na Füg-
nerově nábřeží č. 31 (dnes kavárna 
Svitava). Podezdil a upravil i zahradní 
restauraci na protějším ostrůvku mezi 
mlýnským náhonem a řekou Svitavou.

Není tomu tak dávno, co jsem se 
procházel ulicemi Prahy, když mou 
pozornost upoutalo malé starožit-
nictví, a  jelikož mám umění a  staré 
věci všeobecně rád, rozhodl jsem se 
„nakouknout“ dovnitř. Prohlížím si tak 
vystavené obrazy: „Zátiší, krajinka, olej 
na plátně, krajinka, kostelík, olej na 
plátně... ale počkat. vždyť to není olej 
na plátně, to je přece tetka z bílovic!“ 
Její podoba mi přišla natolik fascinu-
jící, že jsem si obraz tajně vyfotil a při 
nejbližší příležitosti utíkal za strýcem, 
abych se mu se svým úlovkem pochlubil. 

o co větší bylo moje překvapení, když 
si strýc fotku prohlédl, usmál se a řekl: 
“No aby to nebyla teta, když to maloval 
koudelka. Ten u nás bydlel...“ Natolik 
mě to zaujalo, že jsem se rozhodl napsat 
malý sloupek o tomto bílovickém rodá-
kovi, který jakožto umělec možná více 
než většina z nás vnímal krásu a půvab 
lesů a kopců, které na nás i dnes působí 
nemenším půvabem, jakým působily 
na naše předky před více než stoletím.
František koudelka se narodil 9. října 
1896 do významné rodiny koudelků, 
která ve své době patřila mezi nepře-
hlédnutelné nejenom v bílovicích, ale 
i v okolí. Ještě mezi námi žijí spoluobča-
né, kteří si pamatují dobu, kdy bílovice 
sluly nejenom dobrým chlebem, ale 
i  funkčním mlýnem a  někteří z  nich 
možná vzpomenou, že právě z tohoto, 
koudelkova mlýna proudila do domác-
ností v naší obci první elektřina.
v jedenadvaceti letech odešel František 
koudelka na Akademii výtvarných 

stalo se v bílovicích n. svitavou

umění do vídně, kde studoval u prof. 
Mullnera a  Edmunda von Helmera. 
Učiteli mu poté byli i sochař prof. Jan 
Štursa a  malíř prof. František Thiele, 
oba z  Akademie výtvarných umění 
v Praze. Po studiích odjel v roce 1920 
do Paříže, kde sbíral zkušenosti pod 
vedením umělců takových jmen, jako 
E. A. bourdell nebo Roul Duffy.

(9. 10. 1896 – 13. 4. 1976)

koudelka
František
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•	 Do bílovic byla přestěhována par-
ketárna fy Hass a Žáček, byla v dnes 
již neexistující budově na Fügnerově 
nábřeží naproti mlýnu.

•	 Na olympijských hrách v  berlíně 
získalo družstvo českých gymnastek 
stříbrnou medaili, členkou družstva 
byla cvičenka místního Sokola bo-
žena Dobešová (provdaná kalová).

•	 Zahrádkáři provedli parkovou úpra-
vu okolí kostela.

•	 bílovicemi projížděl vlak s preziden-
tem Dr. Edvardem benešem, pro tuto 
příležitost vytvořily místní spolky ze 
svých krojovaných členů na nádraží 
živý obraz.

…PřeD 50 leTy – 1961
•	 Proběhlo sčítání lidu a v bílovicích 

bydlelo v 546 domech se 749 byty 
2 455 osob.

•	 byl otevřen první klub důchodců 
z  iniciativy Antonína kotola, který 

se stal jeho vedoucím. Důchodci se 
scházeli v místnosti, která je dnes ne-
kuřáckou jídelnou obecní hospody, 
kde měli veřejně přístupný televizor.

•	 v kollárově ulici byl svépomocí 
vybudován vodovod zásobený ze 
studny v Melatíně.

•	 Ustavilo se stavební bytové družstvo 
pro výstavbu bytů na obřanské ul.

•	 byla zahájena výstavba pomníku S.k. 
Neumanna u Sokolovny.

•	 U 3. tunelu směrem k Adamovu byla 
zahájena stavba nového mostu.

•	 byl vybudován chodník na zaklenu-
tém potoku Časnýř na Havlíčkově ul.

•	 Fungovalo Místní hospodářství se 42 
pracovníky 18 profesí, kteří pracovali 
v 33 provozovnách.

•	 bohatý kulturní život evidovala 
osvětová beseda. Uskutečnilo se 
6 divadelních představení (z toho 
i  liška bystrouška), 25 tanečních 
zábav a plesů, 2 výstavy a 2 koncerty. 
Jedním z koncertů bylo vystoupení 

pěveckého sboru AcElHANG 
(ocelový hlas) z budapešti.

•	 obecní knihovna byla umístěna v 
dřevěné provizorní budově v místě 
dnešního Domu s  pečovatelskou 
službou. vedla ji prof. Marie loulová 
a měla 281 čtenářů.

•	 Při místní základní škole aktivně 
pracovala Pionýrská skupina Marie 
Majerové, která měla řadu oddílů 
a zájmových kroužků i oddíly Jisker 
(děti 3. a 4. třídy).

•	 bohatou tělovýchovnou činnost 
zajišťoval Sokol s předsedou vladi-
mírem Henclem. Měl několik oddílů 
Základní rekreační tělovýchovy, oddíl 
tenisu, atletiky a hokeje.

•	 Také turistický odbor, který pro-
vozoval po řadu let vysokohorskou 
turistickou základnu na biele vode 
ve vysokých Tatrách pod vedením 
Miloše Jelínka.

Bořivoj Nejezchleb

Po návratu do vlasti pobýval zpočátku 
v rodných bílovicích, v jejichž okolí čer-
pal inspiraci. v přilehlém brně byl čle-
nem uměleckého spolku „Aleš“ a vedle 
umělecké tvorby se zabýval také výstavní 
činností. Jeho díla si mohli prohlédnout 
návštěvníci výstav v brně, Praze, Zlíně, 
bratislavě, ale i jinde. v současné době 
jsou jeho díla k  vidění nejenom při 
náhodných pochůzkách Prahou, ale i ve 
výstavních síních mnoha evropských ale 
i zámořských států.
Ačkoli spíše portrétista a sochař (vzpo-
meňme při té příležitosti portréty T. G. 
Marasyka, Rudolfa Těsnohlídka, Pavla 
Eisnera, nebo busty Jana Masaryka, 
arcibiskupa a  pozdějšího kardinála 
berana, Petra bezruče a dalších), v jeho 
díle je znát vliv francouzských umělců, 
zvláště pak cezana. Svým osobitým 
nevtíravým stylem se snaží dobrat 
křehké rovnováhy mezi rozumem 
a citem. Z  jeho krajinářské tvorby, ať 
už z okolí bílovic, karlových varů či 
odjinud, čiší láska k  rodnému kraji, 
lesům, stráním, potůčkům a ke všemu 
tomu, co kolem sebe denně můžeme 
vidět při procházkách přilehlými lesy 
a co tak milujeme.
Máte-li pocit, že vám jeho jméno stále 
nic neříká, nezbývá mi, než vám připo-

menout tři muže, kteří při předvánoční 
procházce přilehlými lesy našli roku 
1919 odložené nemluvně. vedlo je to 
k ustanovení tradice „vánočního stro-
mu republiky“ a  k  založení dětského 
domova Dagmar. Už si vzpomínáte? Šlo 
o  Rudolfa Těsnohlídka, Josefa Tesaře 
a … mistra Františka koudelku.
buďme hrdí na rodáky jako je on 
a doufejme, že i teď mezi námi žijí jemu 

podobní, se kterými je nám dobře a kteří 
dokáží okolnímu světu ukázat krásy 
našeho domova.

Jan Horáček

Zdroj: vzpomínka na akademického 
malíře Františka koudelku podle 
podkladů PhDr. Jany Říhové, neteře 
mistra koudelky a Petra Strnada, malíře 
a grafika, karlovy vary.

Obraz Františka Koudelky, Železniční most v Bílovicích nad Svitavou
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vážení sportovní přátelé,

rádi bychom vás v několika bodech 
seznámili s výsledky uplynulé, podle 
našeho názoru velmi úspěšné sezóny:
Sk RADioSPoRT bílovice nad 
Svitavou se už po desáté za sebou  
s obrovským náskokem umístil na 
prvním místě v hodnocení národního 
žebříčku ČR, a to v bodovém hodnocení 
i počtu závodníků.
celkové hodnocení: 
1. GbM - SK RADiOSPORT bílovi-
ce nad Svitavou (7405,43 bodů)
2. FPA - SZTM Rob Pardubice 
(4694,38 bodů)

hOdnOTí UpLynULOU sezÓnU
sk radiosport

Mistrovství Evropy v ROB - Baile Felix (Rumunsko) - radost po vyhlášení výsledků posledního 
závodu (Jiří Mareček, Andrea Moučková, Pavla Hažmuková, Zbyněk Žáček)

Výprava ČR na žákovském ME v bulharském Primorsku - z Bílovic Katka Bžatková, Martina 
Dvořáková, Jan Priessnitz, Robert Polák, Jakub Šrom a Jiří Mareček (vedoucí výpravy)

3. DcH - RADioElEkTRoNikA 
cheb (4257,02 bodů)
(celkem je v ČR 24 oddílů)
bílovičtí závodníci získali celkem 31 
titulů Mistr/Mistryně ČR.
Do reprezentačního družstva ČR na 
žákovském Me (bulharsko) se nomi-
novalo 5 závodníků z našeho oddílu 
- katka bžatková, Martina Dvořáková, 
Jan Priessnitz, Robert Polák a  Jakub 
Šrom. všichni se umístili v první de-
sítce a  i když svými výkony nedosáhli 
na individuální medaile, podíleli se 
významně na zisku řady medailí v tý-
movém hodnocení.
Na Mistrovství evropy dospělých v ru-
munském baile Felix nás reprezentovalo 
8 závodníků v barvách České republiky, 
Slovenska a  velké británie (Andrea 
Moučková, Alžbeta Stehlíková, Pavla 
Hažmuková, Alexandra látalová, Mária 
Fekiačová, Zbyněk Žáček, Steve chalk, 
Jiří Mareček). Rovněž z této akce jsme 
si přivezli řadu cenných kovů.
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SK RADiOSPORT má v současné 
době 179 členů, což z něj dělá největší 
oddíl v ČR a jeden z největších oddílů 
na světě. věkové rozpětí závodníků 
máme od 4 do 61 let a v každé věkové 
kategorii máme závodníky, se kterými 
se musí na soutěžích počítat.
v letošním roce se můžeme pochlubit 
úspěšnou organizací řady akcí. Přede-
vším je to samozřejmě Mezinárodní 
Mistrovství ČR v ROb, JM krajský 
přebor, další dvě soutěže krajského 
žebříčku a řada okresních a místních 
akcí. Dále pak jarní a letní tréninkové 
soustředění a - trochu z jiného soud-
ku - závod ve sportovním trekingu 
bílovické krpály.
Po celý rok pořádáme pravidelné tré-
ninky v několika skupinách - od před-
školních dětí až po zdatné závodníky 
zařazené do reprezentačního výběru.

PřIjĎTe MeZI náS!
Rob je moderním sportem pro 
všechny věkové kategorie. Pro ty, kteří 
si chtějí dokázat, že na to mají, i pro 
ty, kteří si chtějí jen volně zaběhat po 
lese. Rob spojuje zájem o moderní 
techniku, volný pohyb v přírodě 
i orientaci.
Pokud byste si chtěli tento krásný 
sport vyzkoušet, přijďte mezi nás! 
v zimním období probíhají tréninky 
v tělocvičně ZŠ v bílovicích nad 
Svitavou vždy v pondělí 17:00-18:00 
(určeno hlavně pro děti od 4 do 16 let) 
a ve středu 18:00-19:30 (určeno hlav-
ně pro starší a  zdatnější). Přijďte se 
podívat, rádi vás mezi sebou uvítáme.

nA ZáVěR...
bychom rádi poděkovali
•	 starostovi bílovic panu Huňařovi 

a celému obecnímu zastupitelstvu 
za trvalou podporu, kterou nám 
poskytují

•	 všem sponzorům, příznivcům, 
přátelům a rodičům dětí za jejich 
přízeň a podporu

•	 všem aktivním členům oddílu za 
jejich úsilí a výsledky

a ujistili vás, že si tohoto přístupu 
velmi vážíme a uděláme vše pro to, 
abychom úspěšně reprezentovali bí-
lovice nad Svitavou i v dalších letech.

Jiří a Iva Marečkovi

jak si představujete 
střed obce?
Zastupitelé obce se shodli na zahájení 
kroků vedoucích k  řešení současného 
neutěšeného stavu středu bílovic.
Protože dřívější architektonické studie 
řešení středu obce nejsou v  současné 
době dohledatelné, navrhuje vedení 
obce vyhlášení soutěže o  nejlepší ar-
chitektonický návrh řešení středu obce 
bílovice nad Svitavou pro studenty 
fakulty architektury vUT brno. co si 
představit pod „středem obce“? Jedná 
se o plochu na levé straně návsi vedle 
hlavní silnice, která zahrnuje obě zelené 
plochy podél silnice na Polanku, plochu 
před domem č.p. 24 po paní Trnkové 
a dále plocha mezi domem č.p. 24 až 
k pekárně. Již nyní se myslí na dostavbu 
zázemí pro sál obecní hospody.
Protože se jedná o  výrazný zásah do 
vzhledu středu obce, vyzýváme občany, 
aby přispěli svými nápady k  diskusi 
o funkci středu obce a vyjádřili se nej-
později do 31.12.2011 buď prostřed-
nictvím e-mailu na adresu zpravodaj@
bilovice-nad-svitavou.cz, nebo vhodili 
své návrhy do schránky u  vchodu do 
budovy oÚ.
Do zadání architektonické soutěže bu-
dou vaše náměty zakomponovány. vý-
sledkem bude výběr několika vítězných 
studí, ke kterým se budou moci vyjádřit 
občané ve veřejné diskusi.

Zastupitelstvo obce 
Bílovice nad Svitavou

ankeTa 
17.12.2011 vánoční jarmark 8.30 - 

12.00 - zahrádka před sokolovnou, 
sobota

24.12.2011 Štědrý den, v 15 hod. 
sv. mše pro děti v kostele

24.12.2011 Štědrý den,  ve 
22. hod. tradiční noční mše se 
zpěvem Rybovy mše vánoční – 
chrámový sbor

25.12.2011 Živý betlém v 17 hod. 
před kostelem - divadelní soubor 
boTA

8. 1. 2012 koncert Smíšeného 
sboru kantilény se sólisty, Matin 
Jakubíček - varhany, diriguje 
Martin Franze, program - ca-
mille SaintSaëns: vánoční orato-
rium, kostel cyrila a Metoděje, 
neděle

15.1.2012 Dětský maškarní – Mc 
Žirafa a Sokol, sokolovna, neděle

21.1.2012 Hasičská zábava – 
SDH bílovice n. Sv., sokolovna, 
sobota

28.1.2012 Sokolský ples – Sokol 
bílovice n. Sv., sokolovna, sobota

4.2.2012 Myslivecký ples – My-
slivecké sdružení, sokolovna, 
sobota

11.2.2012 Maškarní bál – oddíl 
kopané, sokolovna, sobota

19. 2. 2012 Masopustní karneval, 
v 16 hod. v sále obecní hospody, 
neděle 

17.3.2012 irský večer – sdružení 
Na Nivách, sokolovna, sobota

sezÓna
spOLečenská

21



22

Propolis je vzácná přírodní látka prysky-
řičného charakteru, kterou včely sbírají 
z pupenů různých rostlin a stromů. Po-
máhá jim udržovat hygienu ve včelstvu 
a přispívá k obraně proti infekci zvenčí.
Propolis obsahuje v průměru 50 až 60 
% pryskyřic, 10 až 12% éterických olejů, 
5% pylu, dále silice, organické kyseliny, 
vitamíny (b, PP, A), stopové prvky 
a  flavonoidy. Silných antioxidačních 
vlastností propolisu se využívá v  boji 
proti nepříznivým vlivům životního 
prostředí a  volným radikálům. Na 
propolis nevzniká rezistence bakterií 
jako u antibiotik. Naopak, v kombinaci 
s nimi propolis zvyšuje jejich účinnost 
a současně snižuje vedlejší účinky.

VyUžITí PROPOlISU  
Ve FARMACII
léčení propolisovými preparáty (nebo-
-li propolisoterapie) má svoji tradici už 
v dávném starověku.
klinické používání propolisu – zejména 
vnitřní – je v některých zemích běžné. 
Členské státy Evropské unie nemají 
v těchto otázkách shodné postoje. Přesto 
takové preparáty – klinicky ověřené 
a řádně registrované na trhu jsou. Jejich 
spektrum se však mění a odborné infor-
mace o nich se dají získat v lékárnách, 
tyto přípravky by měly být při dodržení 
návodu bezpečné. Farmacie využívá 
vlastností a účinků propolisu, jež jsou 
následně využitelné v  aplikovaném 
i alternativním lékařství:
•	 Antioxidační účinky a  vlastnosti – 

komponenty propolisu ( např. ze sku-
piny flavonoidů) patří k nejznáměj-
ším antioxidantům. Antioxidanty se 
studují v souvislosti s toxicitou látek 

z vnějšího prostředí, dále v souvislosti 
s procesy stárnutí organizmu a v sou-
vislosti s  inhibicí volných radikálů 
v  organizmech. význam poznání 
antioxidantů v medicíně stále roste.

•	 Protibakteriální, protivirové, proti-
plísňové účinky a vlastnosti – propolis 
ničí řadu mikroorganizmů a zastavuje 
růst dalších druhů, působí proti ně-
kterým zánětům a kožním plísním.

•	 lokálně anestetické účinky a vlast-
nosti – působí místní znecitlivění, 
zklidnění.

•	 Epitelizační a  regenerační účinky 
a  vlastnosti – při léčení popálenin, 
důsledků ozáření, zranění a vyčerpá-
ní organizmu. v literatuře jsou zmín-
ky i o mnoha dalších experimentech 
zahrnujících problematiku vysokého 
krevního tlaku, nádorů, krvácivosti, 
lupénky, anorexie a mnoha dalších. 
Prostor pro výzkum a klinické studie 
je stále obrovský.

Z  celé řady farmaceutických výrobků 
s propolisem vyráběných u nás i ve světě 
pod různými názvy lze zmínit alespoň 
některé:
•	 lihový extrakt propolis – je použí-

vaný při onemocněních kůže, zubů, 
sliznic na inhalaci při onemocnění 
dýchacích cest, trávicího ústrojí apod

•	 mast s  propolisovým extraktem 
– mírní bolesti kůže a  sliznic, má 
protizánětlivé účinky a působí hojivě 
na rány, nedoporučuje se při silných 
ekzémech

•	 olej do nosu při nachlazení
•	 oční kapky ve formě vodného rozto-

ku extraktu propolisu
•	 čípky určené pro gynekologickou 

léčbu
•	 propolisové dražé nebo propolisové 

dražé v kombinaci s  jinými včelími 
produkty či extrakty z  bylin jako 
celkový energostimulant a biologický 
aktivátor

•	 sirupy obsahující propolis, především 
proti nachlazení

•	 med v kombinaci s propolisem jako 
regenerátor tvorby krve a jako celko-
vý biostimulátor organizmu

•	 suspenze na léčení aktinomykóz 
(plísní)

•	 suspenze na zastavení krvácení 
k vnějšímu použití

VyUžITí PROPOlISU 
V KOSMeTICe
Propolis se ve formě různých kosme-
tických přípravků a doplňků užívá po 
celém světě.
Snad jeho nejznámější využití je pro výro-
bu ústních vod v různých koncentracích 
propolisového extraktu. Tato antibakte-
riální ústní voda se užívá jako osvěžovač 
a zároveň i jako dezinfekce ústní dutiny 
Dalším výrobkem, který pomáhá ošetřo-
vat ústní dutinu, jsou zubní pasty s opti-
málním přídavkem propolisu. kosmetika 
využívá jeho regenerační schopnosti při 
výrobě krémů na ošetřování suché a po-
praskané kůže obličeje a rukou. Propolis 
je v kombinaci se včelím voskem součástí 
některých kosmetických přírodních de-
pilátorů. Některé kosmetické společnosti 
vyrábějí pokojové rozprašovače s přídav-
kem propolisu vhodné jako dezinfekční 
prostředek místnosti.
UPoZoRNĚNí: Propolis může 
u  citlivých osob vyvolat alergickou 
reakci. vnější aplikace je třeba nejprve 
opatrně vyzkoušet. Jakékoliv vnitřní 
aplikace propolisu je třeba provádět pod 
dohledem lékaře.

Převzato jako výňatek článku z časopisu 
Včelařství 8/2009 od autora: Ing. Panayotis 
Margaritopoulos.

Český svaz včelařů o.s. 
v Bílovicích n/Svit. 

k čemu se využívá
včelí produkt pROpOLIs



Přátelé sportu a dobré nálady společně s obcí Bílovice n. Sv. 
si Vás dovolují pozvat na

Petr Pavlíček, Polanka 628, 664 01 Bílovice nad Svitavou 
mobil: 728 320 571, e-mail: petr-pavlicek@email.cz

» Závodníci si u startu vyzvednou čísla, podle kterých poběží « 
» Při prezenci závodníků je nutno předložit potvrzení o věku «

Závodí se v těchto kategoriích:

» chlapci: 3—6, 7—10, 11—14, 15—17 let 
» muži: 18—39 let
» muži: 40—54 let
» muži: 55—100 let
» pán se psem na vodítku

» dívky: 3—6, 7—10, 11—14, 15—17 let
» ženy: 18—34 let
» ženy: 35—49 let
» ženy: 50—100 let
» nejstarší účastník

Závod bude slavnostně zahájen

SilVeStroVSký 
Běh do Schodů
22. Silvestrovský běh do schodů v Bílovicích nad Svitavou 2011

SilVeStroVSký Běh
do schodů 
2011Bílovice nad Svitav

ou

22.

registrace závodníků od
9.30 hod

ukončení registrace v
11.30 hod

Přijd́te s námi               konec starého a začátek nového roku!
  další informace můžete získat prostřednictvím internetu na adrese

 http://behdoschodu.aktualni.com
 oslavit

dršt́ková polévka
Vrcholné sportovní výkony

31. 12. 2011
v 10.00 hod pod schody u nádraží




