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OBEC INFORMUJE
Letošní a příští rok bude ve znamení splátek za provedenou splaškovou kanalizaci a v tomto
roce budeme realizovat pouze akce menšího rozsahu. Uvádíme částečný výpis akcí uskutečněných od začátku letošního roku:
Požární zbrojnice
Od začátku letošního roku probíhá rekonstrukce klubovny a přilehlých prostor požární zbojnice.
Byly nově provedeny rozvody kanalizace, vody a elektřiny. Dále byly zhotoveny nové omítky,
proběhla výměna podlah, dveří a montáž elektronického zabezpečovacího systému. Materiál
hradí obec a téměř všechny práce na objektu provádí členové Sboru dobrovolných hasičů zdarma
a ve svém volném čase.
Obecní úřad
V budově obecního úřadu byla provedena rekonstrukce letitých telefonních rozvodů. Rozšíření
počtu tel. zásuvek a zřízení linky ISDN. Obec má k dispozici dvě telefonní čísla 545 237 208
a 545 237 058. Dále byla opravena a zvětšena zasedací místnost pro pořádání menších akcí,
zakoupili jsme promítací plátno pro možnost pořádání přednášek na různá témata. Předpokládaná
kapacita sálu je nyní cca šedesát osob. O novém dění v obci budete průběžně informováni na
nových internetových stránkách www.babice-nad-svitavou.cz, které jsou v současné době provizorně zřízeny a budou v nejbližší době aktualizovány.
Opěrná zeď
Na výtoku dešťové kanalizace na skládce pod Statkem bylo prodlouženo potrubí o dalších 30 m
a postavena opěrná (gabionová) zeď. Prodloužení bylo vynuceno velkým objemem materiálu
vzniklého z výkopů splaškové kanalizace a celkovým zajištěním skládky proti sesuvu. Sesuvem
skládky mohlo dojít k narušení kvality pitné vody ve studnách pro chatovou oblast. Na stavbu
zdi bylo použito katrované kamení z výkopů kanalizačních stok v obci. Mobilní třídící linka stála
v prostoru vyvážky na Stádlech a měla třídit kamení na několik frakcí. Výsledek třídění neodpovídal našim představám pro velký obsah mokrého jílu a byl po třech dnech práce ukončen. Postavení opěrné zdi je poslední etapou prací na místní skládce. V krátké době dojde k přesunu zbytku
výkopové hlíny, vysvahování terénu a ukončení ukládání dalšího materiálu. Povrch skládky bude
upraven a využit jako skladovací prostor.
Setkání u cimbálu
Děkuji všem organizátorům II. setkání u cimbálu za přípravu pěkného odpoledne pro příznivce
lidové muziky. Všechny přítomné potěšilo také vystoupení dětí ke svátku matek. Děkujeme jim
i učitelkám. Obec na příští vystoupení dětí zajistí ozvučení technikou, aby bylo slyšet i v zadních
řadách…
Miroslav Martykán

Společenská kronika
V minulém čísle Babických listů se do Společenské kroniky vloudil tiskařský šotek a svým
drápkem vyškrábl ze seznamu babických jubilantů jméno paní Zdenky Friákové, která v letošním roce oslaví své 82. narozeniny. Omlouváme se a dodatečně přejeme paní Friákové k životnímu jubileu z celého srdce pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let.
Josef Pidra
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Tak, bez drátů to nepůjde
Jak jsme slíbili, posbírali jsme zájem babických občanů o bezdrátové připojení k internetu
a můžeme konstatovat jediné. Přihlásilo se 10 zájemců, kteří jsou ochotni zaplatit v průměru Kč
500,-- měsíčně za tuto službu. Pro tak nízkou platbu by se muselo přihlásit přibližně 50 zájemců,
což je asi v Babicích nereálné. Začít budovat bezdrátovou síť v případě, že mám k dispozici jen 10
zájemců, je zase značně nerentabilní. Takováto situace je pro jakéhokoli investora natolik nezajímavá, že se Babice v blízké budoucnosti kvalitního internetu nedočkají.
Doslechl jsem se, že je spousta lidí, která čeká, až jak to dopadne, a potom se třeba připojí. Tak
tímto jim vzkazuji, že už nemusí čekat, protože se není na co připojit.
Když to nejde bez drátů, třeba by to šlo s dráty. Prověřovali jsme tedy i možnost ADSL (širokopásmové připojení k internetu pomocí telefonní linky), ovšem se zcela stejným výsledkem.
Služba je dražší a nedosahuje takových parametrů, jaké byly nabízeny. Co je ovšem podstatné,
aby byla v Babicích k dispozici, musel by Český telecom zainvestovat do technologického vybavení místní ústředny a to udělá, jen pokud bude dostatečný zájem o tuto službu.
Pokud pozorný čtenář nalezl podobnost, není to náhodou. V obou případech jde o moderní technologie, které vyžadují počáteční investice, které musí někdo zaplatit. Babice nemají žádného
mecenáše, ani v podobě Českých radiokomunikací, ani v podobě Českého telecomu. Budou-li
zmíněné rmy své prostředky investovat, chtějí mít jistotou, že se jim vrátí.
A mobilní operátoři? Zkuste si v Babicích normálně zavolat. Představte si, že stejně budou fungovat i datové přenosy. V tomto případě je přímá viditelnost Brna jen dalším důvodem nekvalitního pokrytí signálem.
Ing. Richard Sklenařík
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Výzva hasičů
Vážení občané, dovolte nám, abychom Vám v roce 110. výročí založení hasičského sboru
v Babicích nad Svitavou řekli pár slov.
Po létech tápání a přešlapování byla opět obnovena činnost sboru dobrovolných hasičů (SDH).
Dala se dohromady skupina mladých a odhodlaných chlapů, začali pracovat na obnově a údržbě
stávající techniky, začali cvičit. V krátké době, díky jejich mimořádnému úsilí a poctivému přístupu, se utužil a stmelil kolektiv, který již dokázal co umí a dovede. Díky pochopení p. starosty
Martykána a zastupitelstva obce byly uvolněny peníze na opravu techniky. Je dobře, že se pro tak
důležitou podporu rozhodli, neboť schopný sbor dobrovolných hasičů je pro obec přínosem.
Naši chlapci již mají za sebou čerpání nádrže v bývalém areálu JZD, kontroly hydrantů, tlakové
zkoušky hadic, generální úklid zbrojnice a jiné. Zúčastnili se i prvního veřejného vystoupení na
soutěži požárních družstev 31. 8. 2003 v Kanicích a připravují se na další. Na opravě a údržbě
vozu T-805, PPS 12 odpracovali více než 120 hodin, a to je jen zlomek.
Hasičům patří úcta a poděkování. Hasič vykonává nejnebezpečnější činnost. Ochrana a záchrana
lidí, zvířat a majetku je velice důležitá, je to poslání. Tímto chceme poděkovat našim mladým
kolegům hasičům za jejich práci, poděkovat i p. starostovi a zastupitelstvu obce za jejich přístup
k činnosti SDH a za podporu, kterou nám obec poskytuje.
Obracíme se na Vás, občané Babic, chcete-li a můžete-li nám pomoci, přijďte mezi nás, rádi
uvítáme nové zájemce do našich řad. Čeká nás hodně práce, ale je to pro občany této obce, kterou
máme všichni rádi.
Vaši hasiči
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Hasičská pouť
V neděli 8. května se konala na poutním mariánském místě ve Křtinách Hasičská pouť. Kdo
z hasičů tam byl, ví své; kdo z poutníku a diváků se této pouti zúčastnil, také se něco dozvěděl;
a kdo tam nebyl, možná se něčeho doslechl. Já si dovoluji Vám všem přinést pár drobných informací.
V den 4. května hasičské sbory slaví svátek svatého Floriána, patrona všech hasičů, záchranářů
a také patrona celé Evropy. U této příležitosti hasičský sbor z Kanic, pod patronací farnosti Křtiny
a za přispění obcí Kanice a Křtiny, uspořádal již III. Hasičskou pouť.
Pouť pro přihlížející začala slavnostním průvodem hasičských sborů a techniky obcí ke chrámu
Panny Marie Křtinské, v němž posléze p. Tomáš Prnka sloužil slavnou mši svatou obětovanou za
všechny živé i zemřelé členy hasičských jednot. Při mši svaté bylo vzpomenuto památky významných členů okolních hasičských sborů i našeho nedávno zemřelého bratra Josefa Hromka.
Po mši svaté byly na
křtinském náměstíčku
odstartovány divácky
atraktivní ukázky hasičských zásahů. Prvně byl
proveden požární útok
kanických hasičů za
pomoci historické koněspřežné ruční stříkačky.
Poté své umění požárního útoku předvedly
mladé dívčí i chlapecké
naděje z Kanic a celou
akci zakončil profesionální hasičský sbor
města Adamova, který
předvedl vyprošťování
osob z havarovaného
automobilu a likvidaci
foto: Autor
požáru hořícího automobilu se simulací otravy zplodinami jednoho ze zasahujících a samozřejmě s následným podáním první pomoci.
Náš SDH Babice nad Svitavou letos na tuto pouť zavítal poprvé a to s touto technikou: Vozy
Škoda CAS 25 a Tatra 805; a mezi historickými kousky nemohl chybět náš klenot, dvoukolová
motorová stříkačka značky Praga o výtlaku 1600 l/min. Dále náš podíl na pouti spočíval v řízení
dopravy v průběhu akce.
Doufáme, že pouť nebyla jen přehlídkou hasičů a že také přinese trochu toho požehnání nejen
hasičskému počínání.
Při podobných akcích, nikoliv při požárech, se těšíme opět na shledanou.
SDH Babice nad Svitavou
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Obec má znak a prapor
Na sklonku zimy se podařilo obci konečně získat obecní
znak a obecní prapor. Gracké návrhy variant měli občané
možnost vidět a připomínkovat v minulém roce na obecní
vývěsce na obchodě paní Martykánové. Tiskovou podobu
znaku začala obec ihned používat pro svoji prezentaci.
S černobílou podobou se čtenáři měli možnost setkat
již v minulém čísle Babických listů a bude tomu tak
i nadále.
Necháme se překvapit, u jaké významné příležitosti
nám zastupitelstvo představí znak i prapor v celé své
kráse.
Redakce

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Rok na základní škole
Školní rok se chýlí ke konci. V pracovních sešitech a písankách zbývá dopsat, v čítankách
dočíst, v učebnicích dobrat už jen pár stránek… a končíme.
Učební plán je splněn, v něčem i překročen. Nejen díky paním učitelkám, ale také díky rodičům,
kteří své děti celým rokem trpělivě provázeli. Největší zásluhy samozřejmě mají děti samy – učitelé a rodiče jim mohou pomoci, ale naučit se za ně nikdo nic nemůže.
Stejně jako zvládnutí učebního plánu mě těší, že jsme při vší práci zařadily do výuky i to, co už
osnovy nestanoví – hraní na étnu, výuku cizího jazyka, práci na počítači a činnosti vedoucí k získávání sociálně komunikačních dovedností. Ty třeba v naší třídě záměrně pěstujeme při našich
„sezeních v kruhu“.
Symbolika kruhu spočívá v tom, že jsou si všichni rovni. Každé dítě dostává příležitost vyjádřit
se k tématu, které je ve třídě právě aktuální. Nahlas přemýšlí nejen o tom, co se mu líbí či nelíbí,
ale snaží se také přijít na to, čím může samo přispět ke změně. Tím nejen přebírá část zodpovědnosti za vzniklou situaci a za její možnou nápravu, ale také se učí beze strachu hovořit o svých
slabostech.
Při řešení různých situací ve třídě nám velmi pomáhají pohádky a příběhy. V těch klasických si
děti byť podvědomě zažívají základní archetypy jako dobro, zlo, pravda, lež, … a vnímají morální
ponaučení, jež z každé pohádky plyne. V příbězích vymýšleních na konkrétní situace ve třídě zase
dítě poznává samo sebe. Je mu nenásilnou formou předestřeno, v co by jeho chování až mohlo
vyústit, zároveň je mu nabídnuto jedno z možných řešení, jak „ze šlamastyky“ ven.
Snažíme se děti přimět k tomu, aby si všímaly i kladných povahových rysů svých i spolužáků
a aby je dokázaly ocenit. Dobrou příležitostí ke cvičení této dovednosti jsou např. narozeninové
oslavy. Oslavenec se ocitá v centru radostné pozornosti – děti pro něj vyrábí přání, připíjí mu na
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zdraví, blahopřejí… A každý se snažíme najít a vyslovit, co se nám na oslavenci líbí, čeho si u něj
vážíme.
Vzájemnou soudržnost dětí upevňují i společné prožitky ze slavností či mimořádných akcí
konaných v rámci mimoškolní činnosti. Každá ze slavností přitom má svou symboliku. Při semínkové slavnosti konané v říjnu jsme si připomněli, že příroda vydala svou úrodu a nyní se ukládá
ke spánku. Zároveň však už je připraven nový život zatím skrytý v semínkách.
Měsíce listopad a prosinec jsou svou povahou dosti temné, a tak jsme se radovali, když nám
Martin na bílém koni přivezl světýlko přátelství. Toto světlo se postupně rozzářilo ve všech lampionech vyrobených dětmi i dospělými, kteří ho roznesli v průvodu po vesnici. Také na vánoční
besídce si děti došly pro světýlko, a sice velkou spirálou z chvojí. Byla jich jen hrstka – tři čtvrtiny dětí ležely s chřipkou v posteli. Nemocným spolužákům roznášely po slavnosti ostatní děti
vánoční dárky.
V lednu jsme oslavili rozdání vysvědčení v čajovně v Brně a zakusili atmosféru exotických
zemí. Děti si přitom osvojovaly dovednosti ryze praktické – jak a kde si cvaknout lístek, jak si
objednat čaj, požádat o mléko, zaplatit…
V březnu jsme za halasného pokřikování vynesli z Babic Smrtku a nechali ji odplout po řece
Svitavě. Jestli jste to tedy nevěděli – za příchod jara vděčíte dětem.
V květnu jsme vystoupili
v babické sokolovně – prvňáčci předvedly jarní pásmo
říkanek a písniček, děti
z ostatních třech ročníků
zahrály pohádku Princové
jsou na draka. Za své herecké
výkony sklidily zasloužený
potlesk.
Hned další týden jsme se
zajeli podívat do Technického
muzea v Brně. Žasli jsme nad
tím, jak vypadal život lidí na
začátku 20. století. Hodně se
nám ulevilo, že už je všechno
jinak.
V červnu nás čekají dva výlety. Návštěvu hradu Svojanova zajišťují učitelky mateřské školy.
Paní učitelka Pučová hodlá se třeťáky a čtvrťáky spát pod širákem a vařit na ohni. Prvňáčci s druháky se mnou zase v předvečer svatojánské noci půjdou trhat zázračné byliny, a až se otevře
země, vydáme se hledat poklad. Pokud nepřekročíme bludný kořen, vrátíme se živí do školy, kde
přespíme ve spacácích.
Takhle tedy vypadal náš rok - učebně-prožitkově-hravě-povídavě… Všichni jsme si za těch
deset společně prožitých měsíců prošli určitou proměnou – jak žáci, tak učitelky - což je jasnou
známkou vývoje. A vývoj je život sám. Doufám, že na životě babické školy se budou moci ještě
dlouho podílet i další děti a další učitelé. Děkuji všem babickým i jiným, kteří v sobě tuto myšlenku nosí.
Mgr. Michaela Večeřová
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Život v naší mateřské škole
V mateřské škole žijeme vyrovnaně – trochu se učíme a trochu přemýšlíme a každý den trochu
malujeme a kreslíme a zpíváme a tancujeme a hrajeme si a pracujeme. Řídíme se školním vzdělávacím programem Barevné pastelky, který respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání:
• rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
• osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
• získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí.
S dětmi tvoříme a pracujeme převážně ve skupinkách, ale i individuálně a kolektivně. Veškeré
činnosti jsou dětem nabízeny nenásilně, přirozeně, s přihlédnutím k věkovým a vývojovým
zvláštnostem dětí. Týdenní témata vybíráme s ohledem na roční doby, svátky, společenské události, lidové tradice a zvyky, změny v přírodě. Tyto každodenní činnosti obohacujeme mimořádnými akcemi:
září
– výstavka ovoce a zeleniny v MŠ • svatováclavské zamykání země
říjen
– výstavka fotograí uplynulého školního roku • bramborování
listopad – návštěva muzea Fauna Moravy • fotografování s vánoční tematikou
prosinec – Mikulášská nadílka • předvánoční dílna (výrobky ze slámy, ozdoby z voskových
plátů) • vánoční oslava v MŠ • vánoční vystoupení pro babické občany v sokolovně
leden
– bruslení za sokolovnou • návštěva 1. třídy ZŠ Babice
únor
– pěvecká soutěž Babický skřivan • výstavka hudebních nástrojů
březen – divadelní představení O zlobivém andílkovi • výstava v MŠ jak se žilo dříve +
výroba kachlových kamen z papíru • vynášení Smrtky
duben – výstava v MŠ Svátky jara • velikonoční tradice – batikování kraslic, pečení beránka
• pozorování mláďat domácích zvířat (u babických občanů) • ukázka výcviku dravců
v ZŠ Kanice
květen – divadelní představení Opice v Africe • oslava ke Dni matek v MŠ • pečení perníkových srdíček pro maminky, babičky, … • vystoupení v sokolovně u cimbálu
Na červen pro děti ještě připravujeme: Akce k MDD – hledání pokladu • oblíbené noční spaní
v MŠ s překvapením • divadelní představení Michala Nesvadby • fotografování •
výlet s dětmi na hrad Svojanov • tablo předškoláků • táborák + rozloučení s předškoláky
Nejstarším dětem ještě nabízíme specický program: hrátky s předškoláky • pískání na étničku
• seznamování s angličtinou • saunování • plavecký výcvik.
Snažíme se, aby naše děti, když „vyrazí od nás do světa“, byly samostatné, dostatečně sebevědomé a úspěšné ve svém dalším životě.
Hana Hemžalová, Daniela Doláková
pedagogické pracovnice MŠ
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Naše škola z pohledu rodičů
Dotazník pro rodiče vypracovaný podle knihy „Řídíte dobře svou školu“ od Dr. Rudolfa Šupa.
Dotazník z 28 rodičů školních dětí nevrátili 2 rodiče. Čísla v kolonkách označují počet rodičů,
kteří zatrhli právě uvedenou odpověď. Dotazníky jsou kdykoli k nahlédnutí v ředitelně Základní
školy.
Na otázky označené hvězdičkou někteří rodiče neodpověděli, nebo připsali doplňující komentář.
Jak hodnotíte celkově
kvalitu výuky ve škole?

výborná
14

dobrá
11

s nedostatky

neuspokojivá

Jak hodnotíte vztah
vyučujících k žákům?

výborný
22

dobrý
3

s nedostatky

neuspokojivý

Jak hodnotíte zacházení
s Vaším dítětem ve škole?

výborné
19

dobré
6

s nedostatky

neuspokojivé

výborná
18

dobrá
8

průměrná

neuspokojivá

velmi často

často
1

výjimečně
8

vůbec ne
16

stále
9

občas
16

málokdy

vůbec

výborný
13

dobrý
10

průměrný

špatný

výborně
8

dobře
16

málo
1

vůbec

Jak posuzujete náročnost školy
na domácí přípravu Vašeho dítěte
na vyučování (včetně úkolů).

malá
6

přiměřená
19

velká

nezvládnutelná

Jaká je Vaše informovanost o práci
a chování Vašeho dítěte ve škole?

výborná
8

dobrá
14

dostačující
3

neuspokojivá

* Jak hodnotíte pomoc, kterou
poskytují učitelé Vašemu dítěti,
když má problémy?
Je škola pro Vaše dítě
stresující?
Těší se Vaše dítě
na něco ve škole?
* Jak hodnotíte způsob výuky?
Vzbuzuje škola zájem o učení
a poznávání u Vašeho dítěte?

* Jaké je jednání učitelů
s rodiči při informačních
schůzkách?
Jste spokojeni s nabídkou školy
ohledně pořádání slavností
během roku?

taktní a zdvořilé, ale
podnětné nic neříkající málo taktní
22

nevhodné

ano
22

s výhradami
3

málo

nespokojeni

Jaká je, podle Vašeho názoru,
činnost školy celkově?

výborná
10

dobrá
14

s nedostatky

špatná

Jaké je, podle Vás,
materiální vybavení školy?

výborné
1

dobré
18

nedostatečné
1

nevím
5
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Naše školka z pohledu rodičů
Dotazník pro rodiče vypracovaný podle knihy „Řídíte dobře svou školu“ od Dr. Rudolfa Šupa.
Z 24 rodičů jich vyplněný dotazník vrátilo 21. Na otázky označené hvězdičkou někteří rodiče
uvedli úplně jinou odpověď, nebo připojili poznámku. Dotazníky jsou kdykoliv k nahlédnutí
v ředitelně Základní školy.
Váš názor na kvalitu výchovně
výborná
vzdělávací činnosti ve školce celkově: 15

dobrá
6

průměrná

neuspokojivá

Vzbuzuje školka u Vašeho dítěte
zájem o poznávání?

dobře
10

málo

vůbec

Jak hodnotíte
dopolední činnosti
ve školce?

různorodé, kreativní,
stále se opakující,
podnětné
průměr
nudné
17
4

Jste spokojeni s nabídkou MŠ
ohledně pořádání besídek,
zajištění divadla, výletů apod.?

ano
20

* Jaký je Váš pohled na četnost
vycházek během týdne?

Jak hodnotíte
zacházení s Vaším
dítětem ve školce?

s výhradami
1

příliš časté vyhovující
18

Těší se Vaše dítě na něco
ve školce?
* Jak hodnotíte
vztah učitelek
k dětem?

výborně
11

stále
5

často
13

málo

nespokojeni

málo, krátké
3

příliš málo

málokdy
3

vůbec

laskavý, ohleduplný,
vstřícný
vstřícný
10
7

průměrný
3

laskavé, ohleduplné,
vstřícné
vstřícné
11
5

průměrné
5

* Jak hodnotíte pomoc, kterou
poskytují učitelky Vašemu dítěti,
když má problémy s adaptací?

odtažitý,
chladný
odtažité,
chladné

výborná
6

dobrá
2

průměrná
3

neuspokojivá
1

velmi často

často

výjimečně
6

vůbec ne
14

výborná
8

dobrá
11

téměř žádná
1

nulová

taktní
a podnětné
7

zdvořilé
14

málo taktní

neuspokojivé

Jaké je podle Vás materiální
vybavení školky?

výborné
6

dobré
13

nedostatečné
1

nevím
1

Jaký je Váš názor na kvalitu školky
celkově (vých. vzděl. činnost
+ sociální vztahy)?

výborná
9

dobrá
9

průměrná
1

neuspokojivá

* Je pobyt ve školce pro Vaše
dítě stresující?
* Jak hodnotíte ochotu učitelek
vyjít rodičům vstříc v případě
individuálních žádostí?
Jak hodnotíte jednání
učitelek s Vámi
jako rodiči vůbec?
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KULTURA

Velikonoční koncert
V neděli 2. května se v našem farním kostele Sv. Jana Křtitele uskutečnil již druhý společný
koncert chrámových sborů z Babic a Ochoze (Ochozský Kostelní Sbor Ivy Drahovzalové –
OKSID).
V repertoáru zazněly písně Adama Michny z Otradovic (Aleluja, Lev z pokolení Juda, Vstal
Kristus), současné křesťanské písně a Boshammerova spirituálová mše. K příjemnému májovému odpoledni přispěli svým dílem i paní Ludmila Kleinbauerová - akordeon (sbor Židů z opery
Nabucco – G. Verdi; Stará francouzská píseň – P. I. Čajkovskij; Poslední růže – F. Flotow; Francouzský vals – R. Dumas) a Banjoband z Jedovnic (Pozdrav Pánbu, Svatba v Káni – Svatopluk
Karásek; americké tradicionály – Divné to věci, V ten den kdy Pán, Vzkříšený Pán; a songy –
Ó pane otevři mé rty, Na horách). Závěrečným číslem byl americký tradicionál a současný křesťanský song v podání spojených sborů a banjobandu.
Věříme, že farní spolupráce bude pokračovat i nadále – neboť hudba, svrchovaná řeč krásy,
osloví každého a pomáhá nám odhalit jádro našeho bytí.
Ing. Dagmar Hlaváčová

foto: OKSID

Pozvánka na koncert
Závěrečný koncert Základní umělecké školy Adamov se uskuteční v úterý 22. června v 17 hod.
v budově Základní školy v Babicích.
Na výlet do světa hudby srdečně zvou malí i velcí babičtí muzikanti…
Ing. Dagmar Hlaváčová
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Divadlo
Paní učitelka Míša upravila a zkrátila divadlo Princové jsou na draka,
a tím vše začalo. Jeden den nám
to oznámila a hned jsme se hádali
o role. Pak jsme se dohodli, že Jakub
Holub bude Jiřík, Filip Vozdecký
posel, Pavel Kovář král, Terka Ševčíková bude princezna a Ondrovi připadla role Honzy. Divadlo bylo dvakrát odloženo kvůli onemocnění dětí.
Jak vše probíhalo? Zpívali jsme písničky, nacvičovali jsme gesta a někteří
dělali i blbosti, jak už to bývá. Největší zážitek byl, když se otvírala
a zavírala opona. Toto divadlo jsme
hráli v Sokolovně 16. 5. 2004 v 15
hodin. Role se povedla všem, ale Filip
Vozdecký to prožíval ze všech nejvíc.
Rádi bychom si zahráli ještě další
divadlo!
Zuzana Kabátová
a Pavlína Švehlová,
žákyně 4. ročníku

SPORT

Trénink fotbalu – žáci
Trénink na fotbal začíná v 17 hodin. Trénuje nás p. Hynšt, p. Hloušek
a můj otec – p. Hruška. Na tréninku běháme dvě až tři kolečka kolem
hřiště, potom se rozcvičíme a jdeme střílet na bránu. V současné době
máme dva brankáře jsem to já, Marek Hruška, a Lukáš Pecher z Kanic.
Nejprve kopeme my velcí (12 - 15 let) a pak ti menší hráči (6 – 12 let).
Do starších žáků patří: Lukáš Pecher, Lukáš Vodička, Robin Hynšt, Jiří
Ondráček, Ladislav Ondrášek, Martin Kučera, Tomáš Kučera, Tomáš
Doležal, Tomáš Švehla, někdy i Matěj Rotrekl a Josef Klučka ml. Po
rozkopání znovu běháme kolem hřiště ale tentokrát s míčem. Po ukončení tréninku si zahrajeme fotbálek. Nakonec nám trenéři řeknou kdy
a kde máme čekat na zápas. Když hrajeme doma, tak to bývá v 9:30
na hřišti, pokud jedeme pryč, míváme sraz v 7:30 na horní autobusové
zastávce. Ale teď se nám zápasy jaksi vymkly z ruky, občas spadne
nějaký ten gól do naší branky. Nevadí, příště určitě vyhrajeme!
Sportu zdar!!!
Marek Hruška, hráč SK Babice nad Svitavou - žáci
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Z HISTORIE OBCE
Vzducholoď ITALIA na babickém nebi
15. dubna 1928 v 16:00 hodin přiletěla od Brna přes Hády vzducholoď ITALIA, honosně
pomalu přeletěla „Velké skály“ a pokračovala v letu na sever. Vzducholoď podnikala vědeckou
výpravu k severnímu pólu pod vedením italského generála Umberta Nobileho. Na palubě vzducholodi byl i český vědec, fyzik František Běhounek.
Vzducholoď podobala se velké zelené okurce a vyvolala nesmírný rozruch. Na dědině bylo jako
o božím těle, kdejaké divadelní kukátko šlo z ruky do ruky a mířilo do oblak. Divadlo to bylo jistě
nádherné. Občané vyprovodili plující okurku s nápisem ITALIA halasně až na Stádla a dlouho
za ní mávali, snad proto, že tam vysoko plul odvážný Čech. Nebyl to pro občany ohromující
objev nové věci. Ale byl to poslední pozdrav létajícího stroje lehčího vzduchu, který náš kraj
zaznamenal v době, kdy již v aviatice denitivně zvítězil směr „těžší než vzduch“.
Po přeletu Moravy nastaly však pro vzducholoď nečekané komplikace – silné bouřky způsobily,
že vzducholoď, která byla v podvečer již nad Kladskem, byla vržena vichřicí zpět nad Moravu,
takže se v 21:30 hod. opět nacházela v blízkosti Babic a byla viditelná osvětlená na severní
obloze. Počasí se náhle zlepšilo a vzducholoď pokračovala v letu na sever.
Zpátečního letu vzducholodi ITALIA se již Babice nedočkaly. Vzducholoď 24. května přeletěla
přes severní pól, 25. května však došlo k prudké změně počasí, v náporech větru se vzducholoď
stala neovladatelnou a následoval pád z výšky 300 m. Po nárazu na ledovou kru se kabina roztrhla a část posádky s velitelem Nobilem vypadla na led. Generál Nobile byl zraněn. Těžce poškozená vzducholoď po katastrofě opět vzlétla k obloze a 6 členů posádky odnesla s sebou a vrak
denitivně zmizel. Z 16 členů expedice přišlo o život 7 mužů.
Záchranné expedice vyslaly na pomoc trosečníkům různé země: 16 lodí, 21 letadel, několik
skupin na saních – dohromady 1500 lidí se pokoušelo najít expedici. Dlouho však záchranáře
pronásledovala smůla. Až 27. června Einar Lundborg přistál s letadlem Fokker s podvozkem na
lyžích nedaleko místa katastrofy. Odvezl z ledové kry zraněného generála Nobileho. Švédská
letadla mezitím ze vzduchu zásobovala trosečníky nezbytným materiálem. Později se pilot Lundborg vrátil, ale při přistávání se jeho letadlo převrhlo a on zůstal s trosečníky na kře.
3 z trosečníků se vydali pěšky směrem ke Špicberkům, jeden zůstal nezvěstný, dva později
naložila záchranná loď. Ostatních 5 polárníků, mezi nimi i Čech František Běhounek, strávilo 48
dnů na ledové kře a nakonec je 12. července zachránil ruský ledoborec KRASIN, který je vzal na
palubu.
Kromě 8 mrtvých ze vzducholodi ITALIA si další oběti vyžádala jedna ze záchranných akcí.
18. června při hledání trosečníků zahynul norský polární badatel Roald Amundsen ve svém hydroplánu Latham se svými pěti přáteli.
František Běhounek po návratu napsal o výpravě k severnímu pólu knihu „Trosečníci na kře
ledové“.

Havárie letadla v prostoru Babice
25. září 1951 havaroval ve večerních hodinách letoun leteckého dopravního pluku D-47/C-47
A20-DK AF42-108910-12948, DC-3 (Dakota). Po startu z letiště Brno – Černovice odlétal směr
Praha, ale krátce po startu pro poruchu se vracel zpět do Brna a zřítil se v prostoru Babice nad Svitavou, když před tím dopravil z Prahy – Kbel do Brna velitele letectva, divizního generála Josefa
Hanuše. Posádka letounu na místě zahynula – kapitán František Rezek, kapitán Stanislav Roubíček 1.pilot, kapitán Miroslav Veselý 2.pilot, poručík Jiří Honek navigátor, podporučík Štěpán
Chytil palubní mechanik.
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Dle očitých svědků letělo letadlo nad babickou zastávkou ČSD směrem k Brnu nízko a pomalu,
jeden motor byl v plamenech a z letadla svítil k zemi světlomet. Letadlo chtělo zřejmě nouzově
přistát. Před letadlem se ale objevil kopec prvního tunelu k Bílovicím, letadlo prudce vzlétlo,
pozbylo rychlost a zřítilo se za druhým tunelem mezi řeku Svitavu a železniční trať. Při nárazu do
země se odlomilo jedno křídlo a přeletělo na druhou stranu železničního náspu. Šetřením havárie
se zjistilo, že jeden motor po havárii byl bez vrtule, která byla po čase nalezena v říčce Punkvě.
Divizní generál Josef Hanuš patřil k hlavním odpůrcům československých letců z Velké Británie
a významnou měrou se podílel na jejich perzekuci. Tehdy vzniklo podezření ze sabotáže a událost důkladně vyšetřovaly orgány Obranného zpravodajství – OBZ. K jednoznačným závěrům se
nedospělo.
Na památku obětí byl na pravém břehu řeky Svitavy – katastr obce Bílovice nad Sv. – v místě
havárie postaven pomníček s bronzovou deskou, na které bylo uvedeno datum havárie a jména
zahynulých letců.
Po padesáti letech, 6. října 2001, uspořádala obec Bílovice nové odhalení pamětní desky.
Původní bronzová deska byla vandaly odcizena a pomníček poškozen. Pomníček byl opraven
a byla na něm umístěna nová žulová deska s datem havárie a jmény 5 letců. Jako hosté byli přítomni současní i bývalí letci:
• plukovník RAF Emil Boček
• kapitán RAF Bohumil Svoboda
• plukovník ing. Stanislav Filip
• plukovník Ivan Šikl
• plukovník ing. Vladimír Fros
• plukovník Augustin Kalendřík
• podplukovník Roman Chudoba
• podplukovník ing. Ladislav Maťašovský
• ing. Arnošt Šebela – bratranec pilota RAF plukovníka Matěje Šebely z Bílovic
• Alexandra Kučerová – vdova po generálu Otmaru Kučerovi, veliteli 313 stíhací perutě RAF
Josef Pidra, kronikář

Z OKOLÍ BABIC
Dotazníková akce ŠLP Křtiny
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
oslovil prostřednictvím obecních a městských zastupitelstev všechny občany, kteří žijí na území,
kde v lesních porostech podnik hospodaří, aby sdělili svoje názory na obhospodařování těchto
lesů a na jejich stav, aby podali návrhy a doporučení do budoucna. Dotazníková akce proběhla
v zimě 2002 – 2003 především s pomocí vytištění formuláře ve vydávaných bulletinech jednotlivých obcí a měst, někde také s roznáškou dotazníku přímo do domu. Bohužel v několika obcích
převážil nezájem nebo neochota ke spolupráci. Konečné výsledky ankety byly zpracovány až
v letošním pokročilém létě, neboť reakce obyvatel přicházely postupně, také s velkým zpožděním.
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Na dotazník odpovědělo celkem 287 občanů, z toho 149 žen a 138 mužů. Průměrný věk respondentů byl 50 let, jejich vzdělání bylo z 50% středoškolské, z 32% základní a z 18% vysokoškolské. Odpovídali lidé různých zaměstnání, i když převážně důchodci, jako učitelé, podnikatelé,
úředníci, dělníci, studenti, ženy v domácnosti, občané v invalidním důchodu atd.
Z ankety vyplynulo, že občané navštěvují les za účelem rekreace převážně jednou za týden –
38%, každý den – 12%, jednou za dva dny – 6%, jednou za tři dny – 10%, dvakrát za týden
jich navštěvuje les 14%. Jedno procento občanů do lesa nechodí vůbec, zbytek připadá na jinou
návštěvnost, než byla uvedena v nabídce dotazníku.
Na otázku, jak dlouhý čas při procházce průměrně návštěvník stráví v lese, občané odpovídali
takto: 45% je v lese více než 1 hodinu, 32% asi 1 hodinu, 13% 3 – 4 hodiny, 7% půl hodiny, 4%
pobude v lese méně než půl hodiny, nebo naopak více než 4 hodiny.
V odpovědích na otázku, jak dlouhou dobu
se občané dostávají do lesa, převažovala
odpověď 5 – 10 minut u 37% respondentů,
24% cesta trvá čtvrt hodiny, 19% 2 – 5
minut, 8% do 2 minut, 7% půl hodiny, zbylých 5% občanů se dostane do lesa do jedné
hodiny.
V další otázce, jaké dopravní prostředky
jsou užívány k návštěvě lesa, většina odpověděla, že chodí pěšky – 71%. Z dalších
prostředků je nejčastěji používáno kolo –
17%, dále autobus – 5%, auto a vlak po 3%,
motorka a kůň se vyskytli pouze ve dvou
případech.
A jaké rekreační zázemí v lese návštěvníci
postrádají? Mnoho občanů na tuto otázku
pravděpodobně pro pocit spokojenosti neodpovědělo, jiní zase postrádali skoro všechno.
Na jedné straně se někteří přímo vyjádřili,
že taková zařízení, jako jsou lavička, altánek, odpočívadla a záchytná parkoviště, do
lesů vůbec nepatří. Naopak zase nejvíce
lidem chyběly lavičky – 52%, odpočívadla
– 24%, altánky – 13%, záchytná parkoviště
– 5%, zbytek připadá na jiná rekreační
zázemí. Lavičky postrádali převážně starší občané.
Průměrný člověk provedeného nahodilého průzkumu tedy chodí do lesa jednou za týden, stráví
zde více než jednu hodinu, do lesa se dostane za 5 – 10 minut, a to převážně pěšky, a samozřejmě
má nějaké připomínky.
Velmi potěšitelné bylo, že oslovení v dotazníku vyjádřili i vlastní nápady, doporučení, případně
návrhy nápravy, jak zpříjemňovat pobyt v lese. Proto lze říci, že nejvíce občany v současnosti
trápí stav lesních cest, jejich poškozování těžkou technikou, koňmi na vyjížďkách i pohybem
cyklistů. Především v oblasti Soběšic, Ořešína, Obřan a Babích dolů lidé navrhují vytýčení speciálních stezek pro koně. V souvislosti s cyklisty upozorňují na jejich bezohlednost při jízdě po
cykloturistických trasách, které jsou však určeny i pro pěší. Velmi negativně je vnímán vyvezený
domovní odpad na divoké skládky, v této souvislosti by dokonce mnozí občané rádi v lese viděli i
odpadkové koše. Vyskytují se připomínky k prováděným těžebním zásahům v lesních poros-
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tech. Veřejnost tuto činnost často nevnímá z pohledu těžby obnovitelné suroviny na základě
decenálního lesního hospodářského plánu, tedy zákona, ale spíše subjektivně pociťují, že v lese,
který okolo nich roste a dospívá často mnoho desetiletí, se kácí až příliš. Co vadí v těžební
činnosti ale nejvíce, je minimální úklid po provedené těžbě. Veřejnost nezná, nebo i neuznává,
poslední výsledky lesnického výzkumu a následné provozní trendy, tedy ponechávat těžební
zbytky v porostě, aby lesní biocenóza nebyla zbytečně ochuzována o živiny.
Dále si lidé přejí více informačních tabulí o přírodních zajímavostech území, detailní mapu
cestní sítě a nové naučné stezky, např. s pohádkovými postavami pro děti. Občané hodnotí kladně
péči o pomníky a studánky Lesnického Slavína, lesní palouky a o celkový vzhled těchto lesů
vhodných pro rekreaci. Někteří by přivítali u pramenů vyvěšený rozbor vody. Občané vidí také
problém v ubývání lesní zvěře.
Závěrem je nutné srdečně poděkovat všem, kteří si našli čas, zamysleli se a vyplnili dotazník.
Je jen škoda, že tuto výzvu k aktivní spolupráci nepřijalo ještě větší množství občanů, neboť
výsledky ankety jsou podle možností promítány do každodenní práce zaměstnanců ŠLP Masarykův les Křtiny i do zpracovávaných výhledových programů.
Ing. Pavel Mauer
ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně
www.slpkrtiny.cz

Z TVORBY NAŠICH DĚTÍ

Malá Macocha

Malá Macocha je velký závrt, který se nachází v lese, kousek od babické hájovny. Závrt vzniká,
když se propadne strop jeskyně, která je v podzemí. Malá Macocha byla dříve důl na železnou
rudu. Železná ruda se tady těžila na přelomu 18 – 19. století. K Malé Macoše je moc pěkná procházka.
Šárka Novotná, žákyně 3. ročníku ZŠ Babice nad Svitavou

Poklad sopky
Byl ostrov, na kterém byla velká sopka. Na ostrově bydleli domorodci, jednou připluli američtí
vojáci a začali plenit a drancovat domorodce. Domorodci rychle utíkali k americkým lodím.
Kapitán amerického vojska zajal náčelníka domorodců a začal ho vydírat: „Kde je poklad?!“
Náčelník řekl: „Poklad je v sopce.“ Nikdo mu nerozuměl. Americký kapitán mu rozuměl, řekl,
ať ho pustí. Kapitán nařídil svým vojákům, aby zůstali na místě, že jde obhlídnout ostrov (velká
sopka měla za dvě hodiny vybuchnout, vojáci to netušili). Generál obešel ostrov a vysápal se na
sopku. Uviděl zazděný otvor zlatem, byly tam i dveře, kapitán je otevřel a vešel dovnitř, všude
bylo zlato. Pak otevřel ještě jedny dveře a vstoupil, dveře se za ním zavřely (všechny stěny byly
ze zlata). Vtom se začalo jádro sopky zvedat a zlato se začalo tavit. Generál chtěl otevřít dveře,
ale zlato bylo přitavené ke stěně, generál zůstal uvězněn uvnitř, zlato se tavilo dál a generála za
velkého řevu pohřbilo a v tom okamžiku vybuchla celá sopka a láva pokryla celý ostrov i s americkými vojáky. Poklad byl zničen lávou. Náčelník domorodců mezitím utekl ke svým mužům a
odpluli, jen jednu loď nechali na ostrově.
Jan Možný, žák 2. ročníku ZŠ Babice nad Svitavou
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Shiatsu - energetická masáž pro zdraví
a dobrou kondici

REKLAMA

Shiatsu je speciálním druhem masáží, které vychází
stejně jako apunktura z tradiční východní medicíny.
Nelékař nesmí narušit integritu lidského těla, proto se
při masáži a akupresurních technikách používají prsty,
ruce, lokty, kolena i chodidla. Škola Shiatsu masáží Prof.
RNDr. Jarmily Riegerové, CSc. reprezentuje tzv. zenové
Shiatsu, kdy terapeut pracuje v alfa hladině, masírovaný
se postupně uvolňuje a začíná vnímat sám sebe. Shiatsu
je uměním doteků, neboť dotek (odborně bychom řekli
taktilní stimulace) je pro vývoj člověka a udržení zdraví
důležitý stejně tak, jako potrava a kyslík. Dnes již víme,
že nedonošené děti, či děti s mozkovými dysfunkcemi
se vyvíjejí lépe, pokud je jim věnována péče ve formě
energetických masáží a různých kontaktních technik.
Stále více se Shiatsu používá jako pomoc při detoxikační
a odvykací léčbě alkoholiků a drogově závislých.
Kořeny technik Shiatsu spočívají v učení o principech
jin a jang o jejich vzájemných vztazích. Všechny jevy
vykazují aspekty jin a jang, vzájemně se vytvářejí a spočívají v relativní protikladnosti. Zdraví tak můžeme
chápat jako harmonii jinu a jangu, každé onemocnění je
disharmonií.
Ve škole Shiatsu Prof. RNDr. Jarmily Riegerové, CSc.
jsou vyučovány techniky Shiatsu masáží pro dospělé
i pro děti.
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