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OBEC INFORMUJE
Svoz nebezpečného odpadu
Sobota 27. 3. 2004
Stanoviště č. 1
Stanoviště č. 2
Stanoviště č. 3

před domem pí. Saxové
u Sokolovny
před pomníkem Dr. Tyrše v Nové čtvrti

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

před domem pí. Saxové
u Sokolovny
před pomníkem Dr. Tyrše v Nové čtvrti

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

Sobota 9. 10. 2004
Stanoviště č. 1
Stanoviště č. 2
Stanoviště č. 3

Kategorie vybíraného odpadu:
televize • rádia • ledničky • mrazničky • nádoby ze železných kovů od škodlivin • odpadní
motorové a převodové oleje • olověné akumulátory včetně kyseliny • plastové nádoby od škodlivin
• pneumatiky – osobní nebo motocyklové • vyřazené léky, zářivky, výbojky • zbytky barev –
odpadní ředidla a rozpouštědla, vše včetně obalů • zbytky prostředků na ochranu rostlin

Svoz velkoobjemového odpadu
Pondělí 10. května 2004

před domem pí. Saxové

Středa 12. května 2004

u Sokolovny

Pátek 14. května 2004

před pomníkem Dr. Tyrše v Nové čtvrti

Kontejner zůstává na každém místě 2 dny !!!

Úřední hodiny Obecního úřadu Babice nad Svitavou
Pondělí
Středa

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00

e-mail: ou.babicens@tiscali.cz
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Společenská kronika
V letošním roce oslaví naši spoluobčané svoje životní jubilea. Všem oslavencům přejeme
z celého srdce pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let.
99 let
Anežka Štrofová

č. p. 128

94 let
Arnošt Kubeš

č. p. 60

91 let
Margareta Pozorská
Marie Pantůčková

č. p. 233
č. p. 247

90 let
Juliana Kupčíková

č. p. 155

89 let
Antonín Starý
Marie Blažíková

č. p. 84
č. p. 246

88 let
Emilie Moserová

č. p. 222

86 let
František Tejkal

č. p. 92

85 let
Jarmila Pelčíková
Josef Šturm
Květoslava Zemánková
Vlasta Kubešová

č. p.
č. p.
č. p.
č. p.

174
270
137
14

84 let
Bohumil Adámek
Stanislav Nippert
Marie Jurková
Anna Flodrová
Anna Julínková

č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.

83 let
Vlastimil Kubeš

č. p. 14

82 let
Květoslava Kotulánová
Olga Šubrtová
Vlasta Holá
Jaroslava Danišová

č.
č.
č.
č.

81 let
Eva Jedličková
Hana Saxová
Josef Kalvoda

č. p. 249
č. p. 94
č. p. 82

80 let
Zdenka Kabátová
Jan Kovář
Mojmír Hofírek
Věra Prachařová
Drahomíra Viedoňová
Františka Štrajtová

č.
č.
č.
č.
č.
č.

p.
p.
p.
p.

p.
p.
p.
p.
p.
p.

107
53
192
108
161

170
199
154
234

158
216
272
208
235
203

V roce 2003 se v naší obci narodilo 9 dětí – 5 chlapců a 4 děvčata.
David Pelant
Tereza Lindušková
Jakub Hloušek
Ester Mikulcová
Matouš Kabát

Josef Končený
Zuzana Zdražilová
Apolena Sklenaříková
Mojmír Peška

Všem dětem přejeme hodně zdraví, životních úspěchů a jejich rodičům mnoho radosti a
spokojenosti ze svých dětí.
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A nakonec tu smutnější zprávu.
V roce 2003 zemřelo 15 spoluobčanů – 7 mužů a 8 žen.
Františka Sehnalová
Jiřina Adámková
Jarmila Nešetřilová
Miroslav Blažík
Rudolf Pacek
Josef Ševčík
Oldřich Havlásek
Antonie Dvořáková

84
74
76
85
67
89
69
73

let
let
let
let
let
let
let
let

Ludmila Zdražilová
Miroslav Sehnal
Jindřiška Pištělková
Josef Hromek
Marie Šindelářová
Ludmila Sehnalová
Richard Noss

54
81
76
76
87
76
41

let
let
let
let
let
let
let

Čest jejich památce.
Josef Pidra

Usnesení obecního zastupitelstva za loňský rok
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou mělo v roce 2003 deset veřejných zasedání a dalších
deset pracovních porad. Jednání se zúčastňují zpravidla všichni členové zastupitelstva. Následující
výčet je jen zkratkovitý, aby čtenáři měli přehled, čím se musí OZ zabývat.

Usnesení ze dne 14. února
Schválení zkrácení části splaškové kanalizace vedoucí lesem kolem studánky Huberta a
přemístění čerpací stanice blíže k obci. Využití zkrácené délky kanalizace a její doprojektování do
nové zástavby na Stádlech (Toto bylo nutné pro dodržení smluvních závazků uzavřených při prodeji
stavebních parcel obcí.) • Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s pověřeným OÚ Šlapanice
o vedení přestupkových řízení • Schválení příspěvku pro obecní knihovnu, příspěvku na stravování
žáků v ZŠ Kanice, příspěvku včelařské organizaci, příspěvku pro Svaz postižených a souhlas
s využitím civilní služby pro práci v obci.

Usnesení ze dne 28. března
Schválení zadání a vypracování obecního znaku a praporu • Schválení zakázky na vypracování
projektu rekonstrukce školní jídelny dle norem EU • Schválení prodeje stavebního pozemku na
Stádlech • Schválení využití služeb advokátní kanceláře • Zadání hydrogeologického průzkumu
hřbitova • Výměna nájemníků obecního bytu na bývalém zdrav. středisku • Provedení sběru
odpadků v okolí obce.

Usnesení ze dne 23. dubna
Schválení prodeje stavební parcely na Stádlech • Schválení vyhlášky o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem • Schválení rozpočtové změny • Schválení upraveného návrhu smlouvy
o půjčce na poskytnutí překlenovacího úvěru pro zajištění financování kanalizace • Schválení
zástavní smlouvy pro zajištění finančního úvěru • Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na
kanalizaci • Schválení a zadání zakázky urbanistické studie pro zástavbu na Stádlech.

Usnesení ze dne 28. května
Schválení směny pozemku na Stádlech • Schválení prodeje stavební parcely na Stádlech •
Schválení prodeje domku z majetku obce stávajícímu nájemníkovi p. Horákovi (Zastupitelstvo při
rozhodování přihlédlo k faktu, že p. Horák investoval do oprav a údržby domu vlastní finanční
prostředky.) • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2002 • Schválení odpisového plánu pro
budovu MŠ.
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Usnesení ze dne 27. června
Schválení návrhu přeparcelování pozemků na Stádlech • Schválení prodeje stavební parcely na
Stádlech • Schválení návrhu obecního znaku a praporu • Projednání návrhu na sloučení ZŠ a MŠ
v Babicích nad Sv. se ZŠ Kanice.

Usnesení ze dne 25. července
Schválení prodeje stavební parcely na Mordovnách • Schválení prodeje stavební parcely na
Stádlech • Schválení prodeje stavební parcely na Stádlech • Schválení prodeje stavební parcely na
Stádlech • Schválení „Záměru o prodeji pozemků v k.ú. Babice nad Sv.“ • Schválení rozpočtové
změny.

Usnesení ze dne 22. srpna
Zrušena vyhláška o podmínkách chovu domácích zvířat • Zamítnutí žádosti o dočasném snížení
nájemného • Schválení „Jednacího řádu zastupitelstva“ • Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na
kanalizaci v obci • Schválení finančního příspěvku JME na vytvoření nových odběrných míst nn na
Stádlech • Schválení návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem VAS a.s. na vodovodní řad na
Stádlech.

Usnesení ze dne 18. září
Zadání vypracování změny č. 3 územního plánu obce Babice nad Svit. • Schválení návrhu
smlouvy o dílo na pokračování výstavby kanalizace • Schválení „Záměru obce o prodeji pozemků“
• Schválení zřízení stavební uzávěry v lokalitě Stádla • Schválení dodatku smlouvy ke splaškové
kanalizaci • Schválení odkupu cisternové stříkačky CAS-25 RTHP od obce Velké Losiny •
Schválení zadání zpracování zastavovací studie v lokalitě Mordovny.

Usnesení ze dne 7. listopadu
Schválení smlouvy o dílo na pokračování splaškové kanalizace • Schválení smlouvy o dílo na
obnovu místních komunikací • Schválení úpravy rozpočtu • Schválení návrhu změny územního
plánu obce Babice nad Svit. • Projednání situace mezi zaměstnanci ZŠ a MŠ v Babicích nad Svit. •
Projednání integrované dopravy Jihomoravského kraje se zástupci KORDIS JmK.

Usnesení ze dne 29. prosince
Schválení návrhu vyhlášky pro komunální odpady • Schválení úpravy rozpočtu • Schválení
rozpočtového provizoria pro rok 2004 • Schválení smlouvy o zajištění financování integrovaného
dopravního systému • Schválení Konvence integrovaného dopravního systému JmK • Schválení
inventarizační komise.
Všechny zápisy a usnesení z jednání Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou jsou řádně
číslovány a je možno do nich nahlížet, případně si pořizovat výpisy na OÚ Babice nad Svitavou
(dle zákona 128/2000 Sb.).
Miroslav Martykán, starosta obce

Stanovisko k uzávěrce silnice II/383 v obci Kanice
V Kanicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce kanalizace, vodovodu, armatur, plynových,
vodovodních a kanalizačních přípojek a následná oprava živičného krytu komunikace. Investorem
akce nejsou Kanice, ale Státní údržba silnic Jihomoravského kraje.
Na žádost Obce Babice nad Svitavou proběhlo několik jednání v Kanicích za přítomnosti
investora, dodavatelské firmy (t.j. Inženýrské stavby Brno) se zástupci dopravních firem KORDIS a
ČSAD. Další jednání byla na MěÚ Šlapanice - odboru dopravy (Gorkého 10) a JMK (Žerotínovo
nám.).
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Uzavírku povoluje MěÚ Šlapanice - odbor dopravy a okolní obce nejsou účastníky řízení.
Dostávají rozhodnutí o uzavírce pouze na vědomí. Podle § 129 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích se na stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se nelze proti němu
odvolat.
ČSAD a KORDIS JMK navrhovalo zajistit provoz spojů veřejné autobusové dopravy směrem na
Křtiny. Toto řešení bylo z mé strany zamítnuto z důvodu prodloužení přepravní doby o čtyřicet
minut v jednom směru a zvýšení ceny jízdného o jedno pásmo. Při uzavírce komunikace směrem na
Řícmanice bude autobusová doprava směrována na Ochoz s přestupem v Ochozi a opět se bude
platit jedno pásmo (101) navíc. Původní dohoda s investorem byla, že linkové autobusy v měsíci
únoru budou projíždět a kyvadlo začne až v březnu. Na neustálé stížnosti a hrubé chování z řad
některých babických občanů reagovalo ČSAD tak, že zavedlo kyvadlovou dopravu okamžitě.
Máme dohodu s odborem dopravy MěÚ Šlapanice, že naše obec bude přítomna na dalších
jednáních o uzavírkách Kanic a jednání s Krajským úřadem JMK o zachování průjezdu vozidel
veřejné autobusové dopravy. Oprava komunikací v Kanicích na semafory není možná, protože není
zachována zpevněná plocha široká 3,5 m, jak ukládá zákon. Dále je snaha odstranit zákazovou
značku v kopci Křtiny - Březina pro zkrácení objízdné trasy. Kontroly Policie ČR a následné pokuty
v uzavírce Kanice byly zapříčiněny opakovanými stížnostmi na rychlou a bezohlednou jízdu našich
občanů. Komunikace v Kanicích bude pravděpodobně dokončena v letošním roce a potom bude
desetiletý zákaz zasahovat do povrchu vozovky. Domnívám se, že oprava komunikace bude velkým
zlepšením jízdního komfortu na cestě do Brna i pro nás.
Miroslav Martykán, starosta obce

Zánik Základní školy v Babicích nad Svit. - ano či ne?
Snahou tohoto i minulého zastupitelstva bylo udržení ZŠ s dlouholetou tradicí v naší obci.
Provoz základní školy a mateřské školky stojí obecní pokladnu nemalé finanční prostředky. Máme
za to, že pro malé děti je vhodnější škola v místě bydliště, než stresující dojíždění do méně či více
vzdálených obcí.
Uvědomujeme si všichni, jaké názory na budoucnost škol mají nejvyšší státní orgány?
Očekává se likvidace, případně slučování škol s malým počtem žáků. Za každého žáka
dojíždějícího mimo obec se platí poplatek 3 - 5 tisíc Kč dle typu a velikosti navštěvované školy.
Dále školský úřad uděluje výjimku pro existenci školy s menším počtem žáků, než je povolen a tato
výjimka může stát obec i 100 000 Kč ročně.
Jsme ochotni si připustit naši zodpovědnost za budoucnost školy?
V letošním roce půjde k zápisu do 1. třídy jen deset dětí. Z tohoto počtu jich pět zůstává v obci a
pět odchází jinam. V naší malé škole se učí děti moderní učební metodou. Tato vynikající forma
netradiční výuky umožňuje žákům získat dobré vědomosti s daleko menší psychickou zátěží, než na
škole s klasickou výukou, protože cyklus nabývání základních znalostí je pozvolnějšího rázu,
nenásilnou formou v duchu "škola hrou" známé již od J. A. Komenského. Děti budou lépe odolávat
velké pracovní a psychické zátěži, která je v dnešní náročné době v životě ještě čeká. Věřím, že je
naším společným cílem, aby se dětem ve škole líbilo a proto doufám, že rodiče změní svůj pohled a
přístup k této škole. Našim učitelkám se povedlo vytvořit vlídné a příjemné prostředí, na které
budou děti celý život rády vzpomínat.
Buďme patrioty a uvědomme si, že zatím je v našich rukou možnost zachránit existenci ZŠ
v Babicích nad Svitavou, která by jinak mohla navždy zaniknout. Tím by obec ztratila své prestižní
postavení i pro další rozvoj.

6
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Dne 23. února 2004 Obec Babice nad Svitavou žádala Ministerstvo školství o udělení výjimky
z počtu žáků pro školní rok 2004/2005. Ve škole chybí jeden žák a obec bude muset navíc doplácet
mzdové prostředky jinak hrazené z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Miroslav Martykán, starosta obce

Zkuste to bez drátů, pane Marconi… !
Stále více babických občanů pociťuje v naší obci absenci kvalitního připojení na internet. Stejně
jak se rozšiřuje povědomí o tomto informatickém fenoménu, rozšiřuje se i potřeba jeho používání.
Dnes si již těžko někdo představí podnikání bez internetu.
Dosavadní pokusy o zprovoznění místního přípojného bodu pro kvalitní bezdrátové internetové
připojení bohužel ztroskotaly, vždy na straně dodavatelské firmy, a proto jsme se rozhodli oslovit
firmu velkou a zavedenou. V únoru proběhlo na obecním úřadě jednání s firmou České
radiokomunikace a. s., která si přizvala svoji partnerskou firmu z Brna – CS Controls s. r. o.
Výsledkem jednání je tato cenová nabídka:
Zřizovací poplatek: 1900,-- Kč bez DPH 22% při podpisu smlouvy na 12 měsíců.
K tomu se připočítají náklady na materiál při instalaci antény vně objektu
v řádu stovek korun (konzola a přívodní kabel).
Parametry připojení: datový tok 1024/256 kbit/s sdílený minimálně 30 účastníky.
Zařízení zůstává ve vlastnictví firmy CS Controls a v případě ukončení smlouvy si
je firma odmontuje.
Měsíční paušál: 799,-- Kč bez DPH 22% (cca 975,-- Kč vč. DPH).
Cenová nabídka se nám zdála sice zajímavá, ale pro většinu občanů příliš drahá na to, aby
vyměnili dosavadní vytáčené připojení přes telefon za bezdrátové. Proto jsme se dohodli s firmou
CS Controls na jiném postupu. Známe částku, kterou firma musí měsíčně od účastníků inkasovat,
aby připojení mohla provozovat. (Ostatně čtenář je schopen si ji spočítat sám.) Nás teď zajímá, kdo
chce bezdrátové připojení na internet a kolik je ochoten a schopen měsíčně platit. Je jasné, že čím
více lidí se sejde, tím nižší částku bude každý platit. Podle zájmu potom nastavíme parametry,
které budou platné pro všechny. Kdo se do výsledné měsíční platby „nevejde“, buď přehodnotí své
možnosti a zaplatí víc, nebo se dohodne se sousedem a mohou připojení sdílet. Sdílení připojení je
také dobrou variantou pro případ, že zájemce nemá přímou viditelnost na střechu školy, kde bude
umístěna všesměrová anténa.
Nyní potřebujeme, aby se zájemci co nejdříve ohlásili na obecní úřad a sdělili:
jméno, číslo popisné, částku možné měsíční platby.
Po 14 dnech vyhodnotíme ohlasy a uvědomíme firmu CS Controls, která si sjedná osobní
návštěvu, aby s budoucími zákazníky sepsali předběžnou objednávku a domluvili se na konkrétním
technickém řešení přípojky. Je třeba počítat s tím, že účastnická anténa musí mít přímou viditelnost
na všesměrovou anténu na škole.
Firma České radiokomunikace v celé akci figuruje jako garant řešení a poskytovatel primárního
připojení přípojného bodu do internetu.
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Pro bližší informace kontaktujte mne, nebo přímo zodpovědného pracovníka firmy CS Controls,
pana Jozefa Sedláčka. Telefon: 777 607 296, e-mail: sedlacek@i-tempo.cz.
Firma samozřejmě nabízí i připojení pro firmy s garantovanou přenosovou rychlostí. Nabídka je
k dispozici na obecním úřadu, popř. se obraťte na pana Sedláčka.
Věřím, že si již brzy budete moci třeba zrovna Babické listy přečíst, díky novému připojení na
internet, v elektronické podobě.
Richard Sklenařík

Generální rekonstrukce fary
S odchodem pana faráře Poláka přestala být fara trvale užívána a vytápěna. Objekt začal rychle
chátrat, do dřevěných podlah se dokonce dala dřevomorka. Farní společenství se rozhodlo faru
zrekonstruovat tak, aby odpovídala soudobému stylu bydlení. Navíc od srpna tohoto roku přišel
nový administrátor P. Pavel Novotný, který byl okouzlen polohou Babic, nádherným výhledem na
údolí Svitavy, a chtěl by se v Babicích usadit. Bude zde vybudován byt kněze na standardní úrovni,
je plánována shromažďovací místnost pro farníky se sociálním zařízením. Rozpočet rekonstrukce
činí Kč 650 000,–.

nakreslila Eva Holoubková, 11 let

Obracíme se na občany s prosbou o příspěvek na opravu druhé nejstarší budovy v obci, protože
farnost v současné době disponuje zhruba polovinou potřebných prostředků. Příspěvky lze předat
buď do pokladničky v kostele nebo paní Hromkové na obecním úřadě. Všem dárcům předem
děkujeme.
Pro zájemce umožníme prohlídku fary vždy v neděli po bohoslužbě, tj. cca ve 12 hod.
Jménem Farní rady
Petr Ševčík a Václav Holoubek
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Není ohně bez kouře
Vážení spoluobčané,
topná sezóna se chýlí ke konci a mně nezbývá než konstatovat, že kvalita ovzduší v naší obci
v zimním období je špatná (především ve večerních hodinách, o víkendech a při horších
rozptylových podmínkách). Stížností na dým a zápach v obci stále přibývá. Přitom by obec mohla
být svou polohou, velikostí a mírným provozem ideálním místem se zdravým životním prostředím.
V předválečném období byly Babice vyhledávaným rekreačním místem a kvůli čistému ovzduší a
dostatku ozónu sem lékaři posílali pacienty na zotavenou až ze Slovenska.
Lidé, kteří obec zamořují jsou svým konáním všeobecně známi a toto upozornění se týká
především jich. Uvědomme si, že zimou nic nekončí, protože následky takového bezohledného
chování přetrvávají v zamořené půdě, rostlinách a především mají dlouhodobý vliv na zdraví naše a
našich dětí.
Nekvalitním spalováním dochází k uvolňování velmi nebezpečných látek do ovzduší, které se
i v malém množství v těle hromadí a způsobují zdravotní potíže (viz následující tabulku).

NESPALUJTE
PLASTY

PVC (nejhorší)

VZNIKAJÍ

ZPŮSOBUJÍ

Oxid uhelnatý
Těžké kovy
ftaláty
Dioxiny

Blokuje přenos kyslíku, vnitřní „udušení“
Otravy
Poruchy ledvin, jater
Vývojové a imunitní vady, jednoznačně
rakovinotvorný účinek
Závažné nemoci dýchacích cest
Naleptání dýchacích cest, používány jako
bojové plyny
Dráždí oči, sliznice, působí nevolnost a
bolesti hlavy
Již malé množství způsobuje škrábání
v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti
hlavy až závratě, blokuje přenos kyslíku
krví
Dráždění dýchacích cest
Otravy, rakovinotvorné
Prokazatelně rakovinotvorný účinek
Blokuje přenos kyslíku krví, vnitřní
„udušení“
Dráždění dýchacích cest

Kyselina chlorovodíková
Plynný chlor, fosgen
Čpavek

Silon, nylon

Pryž
Nekvalitně
spalované uhlí
nebo vlhké
dřevo

kyanovodík

Oxidy síry
Polyaromatické uhlovodíky
Dehtovité látky
Oxid uhelnatý
Oxidy síry

Dále bych doporučil zamyslet se nad způsobem vytápění rodinných domů. Z fosilních či
pevných paliv (uhlí, dřevo, koks) je nejlepší suché dřevo. Problémy přináší vytápění uhlím,
především nekvalitním hnědým uhlím, jež se v naší obci často používá. Při jeho spalování dochází
ke znečisťování vzduchu nadměrným kouřením. Příčinou je ve většině případů nevhodný nebo
zastaralý typ kotle, nevyhovující tahové podmínky a mnohdy také špatná obsluha. Žlutohnědý kouř
to jasně potvrzuje.
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Pro zajímavost uvádím tabulku výhřevnosti, z níž nepřímo vyplývá, že konečné náklady při
vytápění černým nebo hnědým uhlím jsou cenově srovnatelné. Z hlediska dopadu na životní
prostředí je lépe vybrat černé uhlí než hnědé, z důvodu dokonalejšího spalování černého uhlí.
Druh
Hnědé uhlí
Brikety
Černé uhlí
Koks

Výhřevnost GJ/tunu
12,86
18,80
22,85
26,95

Především doporučuji občanům přečíst si povinnosti provozovatele malých zdrojů znečišťování
ovzduší (jedná se o vytápění rodinných domů) podle §12 odst.1 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně
ovzduší, z kterého mimo jiné vyplývá, že provozovatelé jsou povinni zejména:
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz
těchto zdrojů. (Pozn.: u každých kamen či kotle je v návodu přesně stanoveno, jaký druh
paliva lze použít a za jakých podmínek.)
b) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle §38 odst.1
e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno a neobtěžovat kouřem a
zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti
Nedodržování těchto povinností je porušování zákona a bude obcí kontrolováno.
Miroslav Martykán, starosta obce

KULTURA
Obecní knihovna
Od ledna 2003 došlo k významné změně v knihovně v naší obci. Z "Místní" knihovny se stala
"Obecní" knihovna, tak jak to po dlouhá léta bývalo. To znamená, že činnost a financování
knihovny nyní zajišťuje obec. Díky tomu se knihovna může pružněji přizpůsobovat požadavkům
čtenářů. Nyní máme v knihovně 5 188 knih nejrůznějších žánrů a odebíráme 4 tituly časopisů.
Naším plánem je rozšířit nabídku zejména naučné literatury pro děti a mládež i pro dospělé.
Ošizeni nezůstanou ani čtenáři beletrie, i pro ně přibudou nové a zajímavé knihy, které slouží jako
oblíbená zábava ve chvílích odpočinku. Doufám, že s rozšířením nabídky knih, se rozroste i počet
čtenářů. Už nyní je jich skoro 90, z toho 30 dětí. Jsem ráda, že zájem našich dětí o četbu neklesá a
věřím, že děti budou častými hosty naší obecní knihovny i nadále. Knihovna dětem přináší nové
informace, doplňuje jejich znalosti ze školy a podporuje jejich zálibu v nejušlechtilejší zábavě,
kterou je právě četba.
Těším se nashledanou s vámi každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod.
Jana Buřivalová, knihovnice

Divadlo v Babicích znovu žije!
Věřím, že pro mnohé z vás je tato zpráva příjemná, pro mnohé překvapivá, ale dobrá věc se
podařila a chuť něco udělat zvítězila.
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Jak jsem řekl před premiérou 14. června 2003: „Chceme navázat na to, co tady před námi začali
jiní a velmi dobře.“ Zásluhy našich předchůdců byly do té míry zavazující, že jsme se museli velmi
snažit, abychom navázali na výkony, které jsou ještě v živé paměti mnoha spoluobčanů. Doufám, že
se nám to podařilo, s přihlédnutím k návštěvnosti všech představení (cca 800 diváků) a s kladnými
ohlasy na naše výkony. Věřím, že se nám v budoucnu podaří skloubit naše povinnosti s ochotnickou
činností do té míry, že uvedeme v co nejbližší době další představení, které vás zaujme stejně, ne-li
více.
Do další práce nám držte palce, ať si vzájemně děláme radost a přineseme víc úsměvů do
všedního života a radosti z toho, že nejenom pachtěním se se svými „voňavými“ kuličkami a
nadáváním na všechno a všude, živ je člověk.
Proto se těšíme, spolu se všemi členy našeho spolku „Divadelníci z ochoty z vesničky Babice
n./Svit.“, na další setkání s paní Thálií.
Ctirad Ondráček

SPORT
Hurá, máme medaili !!
V sobotu 21. 2. 2004 se konal Župní přebor v plavání v brněnském bazénu Na Ponávce. TJ
Sokol Babice nad Svitavou reprezentovaly 4 závodnice:
•
•

Tereza Sobotková v kategorii mladších žákyň,
Jolana Holubová a Jana Tomášková v kategorii starších žákyň

• a Michaela Sobotková v kategorii dorostenek.
Závodilo se volným stylem na 25 m (nejmladší a mladší žákyně), 50 m (starší žákyně) a 100 m
(dorostenky a ženy).
Naše plavkyně vybojovaly v silné konkurenci: Tereza Sobotková – skvělé 14. místo, na 9. místě
se umístila Jana Tomášková, na 6. místě Jolana Holubová a nejlepší z našich – Michaela Sobotková,
získala stříbrnou medaili.
Naše TJ se Župního přeboru v plavání zúčastnila již potřetí, ale medailové umístění se nám
podařilo získat teprve letos. Všem závodnicím gratuluji ke skvělému úspěchu, děkuji za
reprezentaci Babic a věřím, že za rok se opět sejdeme u startovacích bloků.
Mirka Streitová, cvičitelka TJ Babice nad Svitavou

Oddíl kopané informuje
Skončily skromné oslavy 70. výročí založení babického fotbalového klubu a po krátké přestávce
začal prostý fotbalový život, podzimní část mistrovské sezóny 2003 – 2004. Nastal pravidelný
sportovní rytmus, zápasy, tréninky, výborové schůze, hráčské schůze, shánění hráčů, aut na zápasy
venku, úprava hřiště s jeho okolím a kabin na domácí zápasy.
Za největší úspěch považujeme udržení v okresních soutěžích všech tří mužstev. Mužstvo žáků
má dostatek hráčů, avšak převážně nižších ročníků, a proto výsledky nejsou zatím nikterak výrazné.
Čas našich nejmenších by měl přijít později. Mužstvo dorostu má za sebou jednu sezónu, ve které si
chlapci „osahali“ mistrovské zápasy a „oťukali“ mužstva, se kterými hrají i v letošním roce a
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předpokládáme zlepšení výkonnosti. Někteří hráči dorostu nastoupili, a to celkem úspěšně, v I.
mužstvu a pak v praxi prokázali nutnost této mládežnické kategorie. Mužstvo dospělých po 2. místě
v uplynulém ročníku nebude mít v tom současném na růžích ustláno. Do naší skupiny přibyla
některá kvalitní mužstva, řada oddílů získala štědré sponzory a nemají problém se svými vysokými
ambicemi. Kdo sleduje vývoj na okrese a tabulku naší soutěže, ví o čem respektive o kom mluvím.
Přes všechny zmíněné okolnosti věříme, že bude naše I. mužstvo předvádět líbivou kopanou
s dobrými výsledky.
Že fotbal nepřináší pouze veselé a příjemné zážitky, poznali naši členové v závěru prázdnin. Ze
dne na den zmizely sítě z branek, někdo je prostě ukradl. Pro oddíl, který počítá s každou korunou,
je to rána pod pás, protože cena nových sítí se pohybuje dle kvality a provedení v rozmezí 1 500 –
5 000 Kč. Tato krádež urychlila připravované zvýšení bezpečnosti kabin. Byly pořízeny mříže na
všechna okna na západní straně kabin a z napjatého finančního rozpočtu klubu odteklo dalších
6 000 Kč. Dále nás čeká výměna nebo rekonstrukce branek na hřišti. Jsou navrženy dvě varianty:
•

celková výměna v ceně cca 15 000 Kč,

•

rekonstrukce - výměna horních trubek, které jsou značně zkorodovány a to v hodnotě cca
7 000 Kč.
Uvedené ceny jsou pouze za materiál, protože cenu za práci, kterou musí provést specialista si
zatím netroufáme odhadnout. Další věcí, se kterou si nevíme rady, tedy po finanční stránce, je
napojení kabin na splaškovou kanalizaci. Přestože vedení oddílu zajišťuje příliv finančních
prostředků všemi dostupnými způsoby, jsou výdaje za poslední dvě sezóny příliš vysoké. Rozpočet
klubu se dostává do situace, kdy bude nucen buď zvyšovat příjmy, nebo snižovat výdaje. Snižovat
výdaje lze samozřejmě různým způsobem. Jsou výdaje, které jsou dány a nelze s nimi nic udělat.
Např. startovné, dávka na pokuty, odměny rozhodčím. Něco málo můžeme ušetřit na cestovném.
Radikální snížení výdajů však znamená omezení počtu mužstev v soutěži. Cesta velmi jednoduchá,
avšak z hlediska budoucnosti likvidační. Nejsou-li mládežnická mužstva, která dodávají novou
krev, zbývají prakticky jen dvě možnosti.
Když má klub peníze, nakoupí hráče a skončí tak jako Ochoz nebo Řícmanice. Tyto oddíly
nemají mládežnická mužstva řadu let a v jejich mužstvech dospělých hrají 2 – 3 domácí hráči.
Podle toho vypadá zájem domácích diváků. U nás se přijde podívat na utkání žáků v neděli
dopoledne řada otců, matek, babiček, dědů a strýců malých fotbalistů, kteří normálně ani nevědí kde
hřiště leží. A to je ta druhá cesta.
Navýšení příjmů není rovněž jednoduchou záležitostí. Vlastní příjmy – sběr železného šrotu,
taneční zábavy, vstupné na mistrovských zápasech a oddílové příspěvky – pokryjí cca 25%
rozpočtu klubu při standardní výši výdajů. Část výdajů pokryjí dotace Sokola a OÚ, možnosti
těchto institucí jsou však omezené. Zbývají sponzoři. Nějaké prostředky jsme touto formou získali a
o další se snažíme.
Děkujeme touto cestou všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli do naší kasy a věříme, že se
řady těchto mecenášů budou rozšiřovat. Vždyť nechceme žádné závratné částky, ale víme jak to
chodí, kapka ke kapce, pramínek k pramínku a babický fotbal bude žít.
Závěrem chci připomenout, že jsou stále v prodeji brožované publikace připomínající 70 let
činnosti oddílu s řadou zajímavých informací. Cena činí 50 Kč a je k dostání u předsedy oddílu
Josefa Ševčíka a pokladníka Miloše Prachaře.
Josef Ševčík, předseda oddílu
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Z HISTORIE OBCE
Coxwellova aerodrožka
První vzlet s balónem s lidskou posádkou provedl v Brně v neděli 22. září 1850 Angličan Henry
Coxwell.
„Včera v neděli viděli jsme zde velký povětrný balon do výšky se vznášeti. Angličan Coxvell ještě
s dvěma Brňákami, kteří se k tomuto nebeskému vzletu za 40 zl. stř. byli odhodlali, vylétli si o 6
hodinách vzhůru a vznášeli se do nesmírné výšky na stranu k Adamovu.
Dle vypravování jednoho z těch dvou spolucestovatelů při této větroplavbě dosáhl balon výšku
největší dle zvláštního stroje vypočítanou 9.000 střevíců (cca 3.000 metrů) nad planinou okolo Brna
a teploměr ukazoval ve výšce této 12 stupňů tepla. Cestujícím zdálo se býti Brno jako stůl
s dřevěnými domečkami posetý, a vlak na železnici podobal se jako plechový pro malé dítky ku
hraní zhotovený. Každé písknutí při vlaku, štěkot psů, zvonění, slyšeti bylo v lodičce velmi dobře,
ano i když se nad Adamovem snášel balon, slyšeli kohosi volati na zemi „Coxvell.“ Dole však na
zemi nezdá se, že byli slyšáni, jelikož právě tam v Adamově dolů z lodě křičeli, aniž odpověď jakou
dostali. Balon se poponášel k Rejci (Rájec nad Svitavou), kdež však okolo osmé hodiny od větru
k Babicím hnán byl. Tu chtíce se spustiti na zem shledali, že jsou nad jedným lesem 300 stop pod
nimi ležícím, vyhodili tedy dva pytle písku (každý pytel o jednom centnýři) a v jedné minutě zas byli
tisíc stop ve výšce. Konečně viděli o půl osmé hodině u Babic ohně ze slámy snad schválně od
tamějších obyvatelů strojené, čímž lépe rozeznati mohli pole od lesů.
Spustili se vypouštěním plynu z balonu na jedno pole dolů a hodili kotvici na zem, po čemž jako
šíp s nesmírné výšky sletěli, třikrát na zem lodička uhodila, až nápotom jim lze bylo dostati se na
pevnou zem. Shrklo se kolem nich množství venkovanů, jimž však p. Coxvell dýmky z úst vyndati
velel, aby se plyn nechytil. Odtud najavše sedláka s vozem a naloživše balon, jeli do Adamova, a
odtud vlakem ranním pražským o čtyřech hodinách do Brna.“ 1)
Angličan Coxwell patřil k vzduchoplavcům, kteří jezdili od města k městu a předváděli lety
balónu. V případě zájmu brali s sebou i cestující. Jeho balón se nazýval „Sylph“, byl 65 stop
vysoký, největší obvod měl 125 stop a obsah 35.000 krychlových stop. V člunu bylo místo pro 4
osoby. Byl prvním, který plnil balón svítiplynem a vystupoval s ním v našich zemích. Jsou zprávy o
tom, že v Praze provedl svůj 149., 150. a 151. vzlet z nádvoří karlínské plynárny. Bylo to ve dnech
9. července 1851, v neděli 13. července 1851 a v neděli 20. července 1851. Jeho spolucestujícím byl
ve všech případech pražský továrník Leonard, který zaplatil vždy 50 zlatých.
O tom, jak byly první lety přijímány venkovskými lidmi, svědčí vyprávění o všem, co se událo
v Babicích, když tam pan Coxwell se svojí vzdušnou lodí přistál.
„Z Babic, 24. září (P)
Měli jsme my to u nás v neděli melu, kteráž zajisté památníka nemá. Dozvěděli se někteří, že na
večer popluje mimo nás větroplavec v balonu z Brna do Prahy, i sešlo se na vršku „skalka“ hezky
mnoho lidí, čekajíce na odvážného plavce, bylo však mnohých, jenž o ničem nevěděli. Čekali jsme
na kopečku hezky dlouho, tu najednou jsme spatřili v povětří míč, ne větší než klobouk, jak u nás
nosejí, a tento pozlehounka k nám se přibližoval.
Jelikož se již stmívalo, a plavci dvakráte dolů se spustiti chtějíce, zpozorovali, že nad velkými
hustými lesy se vznášejí, tu napadlo našemu p. myslivcovi, udělati na skalce oheň, aby se pak lépe
vyznati mohli. Stalo se, šest otýpek slámy bylo přineseno, as 40 z nás nadělalo pochodní, kteréž
rozžáli a jako čertici sem tam s nimi běhali. Za chvilku spustil se balon hned za kostelem na zem,
i byli plavci od nás srdečně pozdraveni.
Mezi tím se ale strhl v dědině strašný shon. „Hoří, hoří!“ volali ti, jenž naší osvěty se polekali,
„Čert letí! Čert letí!“ křičely staré báby a choulostivci, a na kolena padajíce skroušeně se modlili:
Bože, rač být s námi – Bůh nás všelijak tresce, proto, že polepšiti se nechceme – běda, přeběda, mor
k nám přichází – běda té osadě, kde čarodějník strašlivý padne – atd.
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Našim slovům nechtěli mnozí uvěřiti, že to Brňáci k nám přiletěli, a když již byli na naší půdě,
hleděli jako u vytržení jak brzy z toho měcha vylezou. Až konečně viděli, jak plavci balon a člunek
na vůz skládají a s námi se loučí, vzpamatovali se, baby ale ze skrýši svých vyleznuvše kroutily přec
hlavami a stály na tom, že to nejde s dobrým a že svět nebude již dlouho státi, neboť o tom, co včil
se děje, neměli prý vážní naši předkové ani tušení. Ovšem, jest to něco neslýchaného, jaká vítězství
duch lidský nyní slaví! Kýž by i v životu společenském tak rychle kráčel ku předu! pak bychom
zajisté ráj z nebe brzy na zem přesadili, a poslední den v tomto slzavém údolí nebyl by již daleký,
jak babička prorokuje!“ 2)
Coxwell se v Brně zdržel ještě další týden, neboť v sobotu, 28. září 1850 přinesly „Moravské
noviny“ tuto noticku:
„Pozor v Babicích! Čert již zas poletí! P. Coxvell se chystá na neděli (dne 29. září 1850) znovu
do povětří. O dvou hodinách (neopozdí-li se jako předešle, což by pak o pěti býti mohlo) vyletí
vzhůru. O třech hodinách pustí dva menší balony, a až sám pojede spustí s výšky 200 střevíců
nějaké zvíře s vznášedlem dolů. Ještě jednou: pozor tedy, babičky Babické!“
K této produkci však nedošlo, o čemž svědčí krátká zpráva z 30. září jež uvádí, že „p. Coxwell
pro silný vítr s balonem svým se nemohl do povětří pustit.“ Dodávalo se v ní, že „příští neděli,
bude-li počasí příznivější, pustí se od země.“
Ale zdá se, že p. Coxwell na zlepšení povětrnosti nečekal a z Brna začátkem října 1850 odjel,
poněvadž o jeho dalších produkcích v této době již v Brně nejsou žádné zprávy. Svůj vzlet
uskutečnil zřejmě z nádvoří brněnské plynárny na Radlase (v místech, kde dnes plynárna ještě
stojí), neboť plnil svůj balón svítiplynem, který nemohl jinam převážet. V Brně byla plynárna již od
roku 1846, proto zde mohl svoji produkci předvést.
Poznámky:
1) Moravské noviny, čís. 219, Brno, 24. září 1850
2) Moravské noviny, čís. 222, Brno, 27. září 1850
autor: Slavomír Šindelek, 1976
Pro obecní kroniku poskytl: Miroslav Minařík, Šlapanice, 16. 1. 2003

Vojenská letadla nad Babicemi ve válečných letech.
Konec třicátých let dvacátého století, ovlivněn německým fašismem, byl ve znamení zvýšeného
zbrojení a také mohutným rozvojem letectví. V celé Evropě objevily se nové typy letadel, převážně
vojenských, a při okupaci naší republiky Německem v roce 1939, všichni babičtí občané viděli na
vlastní oči při přeletech, mohutnou sílu německé Luftwaffe.
V lednu 1943 se babické půdy poprvé dotkl německý letoun. Ve sněhové vánici nouzově přistál
na polích u silnice do Křtin cvičný, jednomotorový, hornokřídlý letoun typ K-65 Storch (Čáp). Při
jízdě po poli a špatné viditelnosti narazil do kupky zmrzlé chlévské mrvy a převrátil se na záda.
K většímu poškození letounu nedošlo. V letadle byl jen pilot a zůstal nezraněn. Ještě týž den byla
u letadla demontována křídla a letadlo odvezeno na brněnské letiště v Medlánkách.
V průběhu druhé světové války nad naší vesnicí vídali jsme přelety amerických bombardovacích
svazů. Již z dálky ohlašoval se přelet svazu silným hukotem motorů. Bombardovací letadla byla
čtyřmotorová, létala ve výšce 10 km a více a jevila se jako malé stříbrné křížky. Za každým
motorem zůstávala bělostná čára zkondenzovaných výfukových plynů, při přeletu více letadel
seskupených do svazu, byla obloha celá počárovaná. Občané často přelety pozorovali s dalekohledy
a počítali letadla, aniž si uvědomovali nebezpečí. Aby bylo znemožněno zaměření letadel
německými radary, vypouštěla letadla staniolové proužky šířky 2 cm a délky cca 80 cm, na jednom
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konci zatížené kartónovými krabičkami. Tyto se třepotavým letem pomalu snášely k zemi. Později
byly tyto proužky nahrazeny drobně nařezaným staniolem o šířce 3 mm, které ještě dlouho po
odletu letadel se pomalu snášely k zemi. O Vánocích v roce 1944 byly mnohé stromy v lese tímto
staniolem ozdobeny jako vánoční stromky.
V roce 1944 z jara při přeletu amerických bombardovacích letadel přes Babice, jedno odhodilo
prázdnou přídavnou palivovou nádrž. Lesklý převracející se předmět snášel se pomalu k zemi a
v Babicích způsobil poplach. Občané mysleli, že padá bomba. Nádrž dopadla na pole Engelberta
Motyčky (nar. 1894). Pro nádrž si přijela hlídka Wehrmachtu, ale pan Motyčka je přesvědčil, že
nádrž spadla na jeho pole a je tedy jeho a vojenská hlídka mu ji nechala. Ještě několik roků po válce
používal pan Motyčka nádrž ve svém hospodářství na dovoz vody ze sedlácké studny.
První americké bomby do oblasti Babic dopadly 20. listopadu 1944 v poledních hodinách. Ten
den byla souvislá oblačnost a nulová viditelnost. Od severu k Brnu letělo 150 bombardovacích
letadel a jeden bombardér B-24 svrhl 3 bomby v Zadních polích, kde vybuchly. Dalších asi 15
bomb dopadlo do lesa v okolí Řícmanic a do Řícmanic, kde bylo zabito 7 osob a byl rozbořen dům
p. Silvestra Slaného naproti škole. Letadla pak bombardovala Brno, na které svrhla asi 370 tun
bomb.
Z jara roku 1945 se z jižní Moravy pomalu ale jistě přibližovala fronta k Brnu. Od 8. dubna 1945
bylo město Brno již často bombardováno sovětskými letadly a nálety se postupně rozšířily i na
okolí města. 25. dubna při přesunech německé armády bylo bombardováno okolí Babic mimo jiné
Adamov, Bílovice a v 11.30 h. přiletěla od severovýchodu skupina lehkých amerických bombardérů
A-20G Boston se sovětskými posádkami a bombardovala a ostřelovala Babice a to místa, kde byla
soustředěna německá armáda. Byly poškozeny domy: Jaroslava Pidry č. 102, Josefa Plhoně č. 37,
Františka Hemžala č. 64, Josefa Kováře, č. 92, Richarda Prachaře č. 140, Jaroslava Možného č. 219,
sokolovna č. 141, dvůr a zahrada školy č. 139, Jana Kováře č. 216, Františka Blažíka č. 217,
Františka Mosera č., 222, Dominka Idrného č. 160, Julia Šnajdra č. 195 a Antonína Kyzlinka č.
188. Letadla shazovala malé tříštivé bomby a ostřelovala cíle kanóny ráže 20 mm a těžkými
kulomety ráže 16 mm.
Na silnici u domu Jaroslava Pidry č. 102 byl těžce zraněn Emil Holoubek (nar. 1913), který vezl
Prachařovým potahem fůru latí z lesa. Dne 1. 5. 1945 svému zranění podlehl. Při náletu bylo
zraněno několik německých vojáků a zabit jeden kůň civilní a dva koně vojenští. U domu Dominika
Idrného č. 160 bylo bombami zasaženo na silnici stádo ovcí, které hnali němečtí vojáci. Mnohé byly
zabity, zraněné byly hned poraženy. Krátce po poledni přilétala k Babicím od Ochoze 3 stíhací
letadla typ La-7. Německá protiletadlová palba 1 letadlo zasáhla, letadlo explodovalo, odlomilo se
od něho křídlo a letadlo dopadlo u křtinské silnice asi 100 m od lesa na pole Ferdinanda Beránka
(nar. 1887) a shořelo. Babičtí občané, kteří přibíhali k hořícímu letadlu začali ostatním letadlům
mávat, ale ta začala střílet z palubních zbraní. Posádky sovětských
letadel asi mysleli, že jde o německé vojáky. Naštěstí nikdo nebyl
zasažen. Dle nálezu pozůstatků v místě dopadu letadla, usuzovalo se,
že letadlo pilotovala žena. Jméno se nepodařilo zjistit ani po válce a
vznikla legenda o neznámé sovětské letkyni. K objasnění této záhady
došlo až v roce 1978 skupinou vojenských historiků „Z 77“.
30. dubna 1945 v poledne přiletěla 3 sovětská letadla typ
Šturmovik nad Babice do prostoru kostela a fary, svrhla 3 těžké
bomby a ostřelovala palubními zbraněmi silnici. Jedna bomba padla
u farní stodoly, kterou poškodila. Nedaleko měl farář zakopány
ovocné a masové konzervy a několik lahví s mešním vínem. Ze
všeho zůstala jenom skleněná tříšť. Druhá bomba padla na silnici
před faru, poškodila vrata a zničila nádrž na dešťovou vodu, třetí
padla do farní zahrady. Při náletu byla zraněna střepinami na tváři,
Foto: Richard Sklenařík
pravé ruce a stehně hospodyně na faře p. Františka Velebová.
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8. května před polednem přiletělo nad Babice 1 letadlo typ La-7 a vyhodilo nad německými
pozicemi letáky tištěné v němčině a ruštině, vyzývající německou armádu k ukončení bojů a ke
kapitulaci. Byla to poslední vojenská akce sovětského letectva v prostoru Babic ve druhé světové
válce.
Josef Pidra, kronikář

BABICKÉ DĚNÍ
Zápis do první třídy
Začátek školy má být pro dítě příjemný, šťastný, úspěšný – tak aby
jako „za vojem vůz“ za tímto dobrým začátkem následovala celá další
dobrá školní kariéra našeho dítěte.
Tento citát prof. Matějčka z časopisu pro předškoláky jsem vybrala proto, že i já jsem byla se
svou předškolačkou u zápisu, a chci se v krátkosti zamyslet nad školní docházkou svých dětí.
Nejstarší dcera navštěvuje 4. ročník v babické škole a je tady spokojená. Největší zásluhu na tom
mají paní učitelky, které ji učily. Dokázaly si vybudovat vztah důvěry mezi sebou a dětmi a také
navodily spolupráci mezi rodiči a školou. Zpočátku jsme měli strach z dvojtřídek, ale ověřila jsem
si, že když je paní učitelka šikovná, mají i své výhody. Dcera není oproti jiným dětem pozadu, látku
má dobře zafixovánu a ještě se učí pracovat samostatně. Naše škola je malá, všichni se v ní znají a
je v ní opravdu příjemně.
Když jsme se tedy rozhodovali do jaké školy dáme naši šestiletou dceru, vůbec jsme neváhali.
S naší školou máme výborné zkušenosti, není nutné stresující dojíždění a je zde to, co dceři
v prvních letech školy přejeme – laskavý přístup, nápaditá výuka, povídání, zpívání, pohoda…
Na zápis do školy jsme se tedy už všichni těšili a musím říct, že jsme byli velmi příjemně
překvapeni. Ráda bych se o něm v krátkosti zmínila. Paní učitelky jej měly krásně připravený. Děti
postupovaly po „květinové cestě“ z látek, na kterých byly květiny se včelkami. U jednotlivých lavic
postupně plnily úkoly, za které dostávaly včelku do květinové krabičky, kterou si na začátku
vyrobily. Děti povídaly, skládaly z kostek, poznávaly barvy, kreslily, vystřihovaly a poznávaly
květiny, psaly na tabulky, zpívaly… Od skřítka pak na památku dostaly malou včelí královnu a
včelky. Myslím, že se všechny děti na první třídu už moc těší.
Máme ještě půlročního syna. Moc bych mu přála, aby i on mohl do babické školy chodit – není
totiž nad dobrý začátek.
Ing. Lenka Kabátová

Setkání Babic
V pátek 12. září 2003 se v obci Okrouhlice – Babice uskutečnilo v pořadí již třetí setkání obcí
nesoucích název Babice. Ze 14 pozvaných obcí z celé České republiky a 1 z Polska se zúčastnilo
devět.
Program setkání byl dokladem toho, že přípravy na setkání „Babičáků“ byly pojaty vskutku
zodpovědně. Sraz všech účastníků byl v restauraci „U Pacienta“. Následovalo přivítání starostou
obce Okrouhlice – Babice, krátké představení jednotlivých „obecních delegací“ a předávání
upomínkových a propagačních předmětů. Putovní pohár Babic našel pro následující rok svého
„přechodného majitele“, a to obec Okrouhlice – Babice, která letos setkání obcí uspořádala.
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Prvním bodem „společného programu“ byla
návštěva Bohemia sklárny ve Světlé nad
Sázavou, kde se vyrábí olovnatý křišťál. Vidět
na vlastní oči ruční výrobu skla byla pro
nezasvěcené jedinečnou podívanou. „Zlaté
české ruce“ dokážou skutečné divy – vyrábí tu
skleněnou krásu, která se distribuuje do celého
světa.
Procházka obcí Okrouhlice byla příjemným
zpestřením po vydatném obědě. Měli jsme
možnost nahlédnout do interiéru loni
zrekonstruované budovy mateřské školy,
budovy obecního úřadu, kanceláře starosty a
Foto: autor obecní knihovny.
Následoval autokarový přesun všech účastníků do malebného městečka Lipnice nad Sázavou,
které vévodí oblasti mezi městy Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou,
Humpolec a Jihlava. V dáli se rýsovala silueta hradu Lipnice ze 14. století, na kterém se viditelně
podepsal „zub času“. O dávné mohutnosti hradu svědčí zachovalé torzo velké věže, o jeho bohaté
historii jsme se mohli přesvědčit při prohlídce – zejména hradní zbrojnice se stala předmětem
velkého zájmu některých z nás – historické zbraně i dnes mají své jedinečné kouzlo …
Památník Jaroslava Haška – přímo v domku, kde Hašek bydlel, nám dal nahlédnout do jeho
života a tvorby. Dodnes stojí pod hradem hospůdka (byť dnes už s jiným názvem), kde Hašek
zpočátku bydlel a později trávil většinu svého času.
Pozdně odpolední program začal grilováním selete a pokračoval za doprovodu místní hudební
skupiny až do pozdních nočních hodin.
Letos se setkání Babic uskuteční v Polsku, v obci Babitz, na jednom z okolních hradů. V roce
2005 jsou 2 zájemci o pořádání tohoto setkání – naše obec a obec Babice u Šternberka. Přepokládá
se tedy, že v tom roce budou setkání dvě – jedno na jaře a druhé na podzim. Už teď můžeme
přemýšlet, jaké krásy našeho okolí ukážeme ostatním „Babičákům“ …
Za všechny účastníky z Babic nad Svitavou
Ing. Dagmar Hlaváčová

Odpověď na otevřený dopis
Vážený pane inženýre,
děkuji Vám za Vaše již nejméně třetí veřejné prohlášení, které jsme od vás obdrželi.
Opravdu jen nerad, hned v úvodu odpovědi na Váš třetí „otevřený dopis“, se ohrazuji proti
invektivám, objevujícím se ve Vašich veřejných sděleních a prohlášeních – jednak proti
zastupitelům obce, jednak proti mně.
V každém z Vašich dopisů totiž hluboce a v mnoha slovech, rozebíráte skutečnosti nepodstatné,
vytrhujete je ze souvislostí, účinně rozmělňujete, doplňujete mnoha čísly a numerickými přehledy
o dřívějším (a vždy jen vzorným a bezchybným) hospodaření obce okořeníte docela malichernou a
bezdůvodnou snahou prokázat, jak nedůstojní jsou vaši následovníci v čele obce a že vše, co zatím
udělali, bylo a určitě i bude špatné!
Vážím si Vás jako staršího zkušeného občana, který bezesporu věnoval – zcela nezištně – mnoho
úsilí ku prospěchu Babic. Ale nezapomínejte na to, že každý z nás – ať už starší nebo mladší jedinec
– by se měl vyvarovat především dlouhotrvajících stresů, které, jak je z medicínského hlediska
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dostatečně známo, jsou původem mnoha vážných onemocnění. Z Vaší neutuchající snahy o veřejné
dopisování s obecním zastupitelstvem a se mnou, každý nezaujatý pozorovatel musí vyvodit, že se
určitě nacházíte v takovém dlouhodobém stresovém stavu. Proto Vám opravdu upřímně radím,
abyste víc dbal především o své zdraví. Vždyť jako vůdčí a uznávaný činovník TJ Sokol můžete
jistě ještě mnoho, mnoho vykonat…
Tedy, ještě jednou Vám děkuji za Váš milý dopis, svědčící o tom, jak hluboce máte vrytou
v srdci minulost, současnost i budoucnost naší obce.
Rád, velice rád, odpovídám alespoň částečně na některé Vaše připomínky, jistě vycházející
z dobrého úmyslu. Znovu však musím opakovat, že při jejich prezentaci jste se měl vždy řídit jen
objektivními fakty a skutečnostmi ve všech souvislostech. Neměl jste se nechat ovládat vzepjatými
emocemi, vyplývajícími z bezdůvodného pocitu křivdy, které se na vás podle vašeho názoru
dopustili obyvatelé obce Babice nad Svitavou, když Vám neprojevili dostatečnou podporu a
nezvolili Vás v minulých komunálních volbách. Ostatně, sám jste mnohokrát při osobních
rozhovorech s mnohými lidmi před volbami prohlašoval, že už kandidovat nebudete a že jste pro
tuto obec už toho udělal víc než dost…
Nebudu s Vámi, pane inženýre, zbytečně a rozvláčně polemizovat mnoha rozevlátými slovy jak
rád činíte Vy, ale odpovím vám stručně, jasně a bez zbytečného pathosu pod titulkem:

Nechtěné a neradostné ohlédnutí za minulostí
•

•

•
•

•

•
•

•

Nové obecní zastupitelstvo v roce 2002 začínalo téměř s prázdným účtem v našem
finančním ústavu, ale zato s balíkem neuhrazených faktur a daňových nedoplatků za
urychlený prodej stavebních parcel, ke kterému došlo těsně před koncem minulého
volebního období.
Přesto, že bývalý starosta obce Ing. O. Pařízek „otevřenými dopisy“ neustále přesvědčoval
veřejnost o takřka neomezených možnostech obecního rozpočtu, byli jsme nuceni okamžitě
jednat. Podstatně přehodnotit trasu splaškové kanalizace, neustále hledat a především
nacházet místa a možnosti největších finančních úspor.
Na jarní rozjezd kanalizační výstavby v roce 2003 obec musela sáhnout k nemalé půjčce.
Jinak by dodavatelská firma ani nezačala pracovat.
V dubnu téhož roku se podařilo prodat první stavební parcelu a do konce roku pak všechny
další, které obci zůstaly z dřívějšího období k dispozici. Celková plocha všech prodaných
stavebních parcel činí přibližně 8 000 m2.
Několikrát jsme byli přesvědčováni, že můžeme ihned prodat pozemky o rozloze 30 – 40
000 m2. Všechny další plochy jsou blokovány: vlastníky pozemků, kteří je prodat nechtějí,
nebo Pozemkovým fondem ČR. O pozemky z majetku PFČR jsme požádali už před jeden a
půl rokem. Jednání se neustále – a zdůrazňuji, že ne z naší viny – protahuje a potrvá
minimálně ještě půl roku.
Do konce tohoto roku musíme doplatit za kanalizaci 5,2 milionu korun a v dalších čtyřech
letech 700 000 korun ročně.
Každý občan, který si nechal zhotovit kanalizační přípojku na hranici pozemku a dosud se
nenapojil ke kanalizační síti, bude muset nezbytně obci prokazovat způsob, jakým odpady
likviduje. Obec se maximálně snažila napojení občanům usnadnit a zjednodušit
nadstandardním přitažením přípojek až k hranici pozemků, vyřízením stavebního povolení
i nejrůznějšími formami technické pomoci.
Bohužel je třeba konstatovat, že se na kanalizační síť zatím napojilo pouze 25 ze 170
možných rodin. Taková skutečnost v nejvyšší míře ohrožuje pro obec výhodnou možnost
dočerpání zbytku dotace v nezanedbatelné míře 1 200 000 korun. Není třeba zdůrazňovat, že
tyto prostředky obec nutně potřebuje.
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•

Obec pro tento rok zažádala o několik dotací na –
rekonstrukci kuchyně a jídelny školky,
opravu komunikací,
výsadbu veřejné zeleně,
údržbu zalesněných ploch,
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
a o bezplatný převod hasičské techniky ze sektoru Ministerstva obrany ČR.
• Získané finanční prostředky od sponzorů a dárců v letech 2003 a 2004 obec použila ve
prospěch občanů. V neposlední řadě přispívá také částkou cca 40 000 korun na provoz
sportovní haly TJ Sokol Babice nad Svitavou.
• Dne 18. září roku 2003 jsme zadali vypracování změny číslo 3 Územního plánu obce Babice
nad Svitavou. V dubnu se uskuteční veřejné projednávání této změny, která významným
způsobem podstatně rozšiřuje plochy pro bydlení, ale současně i podporuje vznik nových
ploch pro vybudování průmyslové zóny. Vznik takového pásma podstatně zvýší možnost
nabídky pracovních příležitostí a trvalého zaměstnání pro místní obyvatelstvo.
• Současné zastupitelstvo obce řídí tyto akce se záměrem, že není v žádném případě důležité
pouze rozprodat hektary pozemků, ale zahajovat jednotlivé etapy výstavby postupně,
bedlivě sledovat termíny průběhu i postupného dokončování jednotlivých prací.
• Za maximálně prioritní zastupitelstvo obce považuje dokončení zástavby v navrhovaných
plochách až do úplného zastavění – včetně dobudování inženýrských sítí, komunikací,
chodníků a veřejné zeleně.
• Nemáme zájem stavět nějaké zahradní město za vesnicí a nečinně sledovat, jak původní
zástavba postupně chátrá a jádro vesnice se postupně vylidňuje.
• Plně podporujeme rozvoj služeb, vznik nejrůznějších činností s možností zaměstnávat co
nejvíce místních občanů, další nárůst sportovního a kulturního vyžití.
• Nadále již nehodlám žádným způsobem reagovat na neustále „otevřené dopisy“ pana Ing.
Oldřicha Pařízka (jako je kupř. jeho poslední dopis z 9. března t. r., který mají občané
k dispozici na obecních nástěnkách.) Je stejným občanem této obce, jako každý jiný, se
stejnými právy a povinnostmi. Kladu proto jen řečnickou otázku, co by asi následovalo,
kdyby každý z občanů naší obce začal jednat podle jeho receptu s obecním zastupitelstvem
prostřednictvím „veřejných prohlášení“? Na jejich vyřizování by nestačilo několik plně
vytížených pracovních sil. I mne tato odpověď připravila o určitý volný čas, který jsem mohl
zase jednou věnovat rodině…
Potřebujeme však pracovat a nevyžívat se v psaní dopisů. Opravdu si dosud asi neuvědomuje, že
se už netěší nějakému výsadnímu právu, které ho povznáší nad ostatní občany této obce. Totéž bude
čekat i současné zastupitele, až odejdou z funkcí, do kterých je občané zvolili. Jeho skryté
i otevřené narážky na to, že obecní zastupitelstvo i já vlastně nic neděláme a nejsme tedy ti správní
lidé na správných místech, necháváme bez povšimnutí a nehodláme je prozatím řešit jiným
způsobem právní cestou.
Tolik k oddílu tohoto dopisu, který jsem nazval Neradostné a nechtěné ohlédnutí za minulostí.
Závěrem Vám, pane někdejší starosto, Ing. Oldřichu Pařízku, přeji do dalších let zasloužilého
odpočinku méně zbytečného stresu, tudíž i hodně zdraví a spokojenosti.
V Babicích nad Svitavou dne 19. 3. 2004
Miroslav Martykán, starosta obce
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Babické listy
Nepravidelná informační publikace určená všem
občanům obce Babice nad Svitavou.
Neprodejné.
Příspěvky neprošly jazykovou úpravou.

Leden – únor 2004. Vyšlo 26. 3. 2004 nákladem 300 ks.
Vytiskl ADATISK technologií offset.
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