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OBEC INFORMUJE
Užitečné informace a rady
Stává se, že kontejnery na sklo nebo PET láhve jsou občas přeplněné, což vzniká skutečností,
že svozová rma neplní své povinnosti v důsledku špatné organizace práce. Dosáhnout vývozu
kontejnerů na sběr skla kupř. pro nás znamená obvykle měsíc až téměř dva měsíce neustálých
urgencí, než organizace zareaguje a kontejnery vyveze.
Vaší spokojenosti jistě dobře poslouží několik dobrých rad a užitečných informací:
- kontejner na bíle sklo u pošty lze otevírat, takže tam lze ukládat i sklo větších rozměrů
- v obci máme dva kontejnery na papír
- do kontejneru na plasty je možno vkládat pouze sešlápnuté a znovu zavíčkované PET láhve
- obaly od šamponů, jarů, tzv. igelitové sáčky a podobný materiál ukládejte do popelnic k odvozu
pevného domovního odpadu
- v případě, že je kontejner naplněný, raději odpad doma provizorně uložte a vyčkejte, než se
nám podaří zajistit odvoz. V žádném případě však laskavě neodhazujte odpad u kontejneru na
zem. Ničíme a znečišťujeme si tak naše vlastní životní prostředí.
- nikdy nespalujte umělé hmoty v kamnech či kotlech. Nehledě k tomu, že snižujete jejich životnost, vydatně takovým postupem přispíváte k vážnému narušování ovzduší a možnosti onemocnění nás všech (ovšem, včetně vás samotných) dosud nevyléčitelnými chorobami.
- pravděpodobně i v tomto případě někteří jedinci jsou nepolepšitelní. Často, když večer otevřu
dveře či okno, ocitnu se ve smrdutém oblaku chemického původu, který kdysi neustále ležel
nad chemickými továrnami v severních Čechách!

Změny cen některých služeb
Od nového roku opět podraží likvidace domovního odpadu. Znovu se zvýšily poplatky za uložení odpadků na skládku o 100 kč za jednu tunu odpadu. K tomu ovšem dále přistupuje zvýšená
daň z pěti na 19 procent a neustále vzrůstající cena pohonných hmot, která se zákonitě promítá i
do cen svozových rem. Ceny za odvoz pevného domovního odpadu v naší obci vybírané za jednoho občana byly dosud z okolních obcí nejnižší a v tomto trendu budeme pokračovat i nadále.

Ztratili jsme dobrého pomocníka

(mm)

Díky všem, kteří si to zaslouží!
Více než rok a půl zaměstnávala naše obec prvního a historicky posledního „civilkáře“ – Davida
Boumu z Babic. V této době vykonal velké množství dobré a prospěšné práce: od rozvážení
obědů starším občanům až po kladení vodovodních řadů. Za vždy obětavou činnost, příkladnou
ochotu a spolehlivost mu co nejupřímněji děkuji a v dalším životě i v zaměstnání mu přeji mnoho
štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Kromě toho v naší obci vzniklo jedno místo pro pracovníka, na kterého přispíval úřad práce a
v sezóně pro obec pracovalo i několik brigádníků. I těmto pracovníkům děkuji za dobrou práci
ve prospěch obce. V současné době zaměstnáváme jednoho mladého muže – údržbáře v hlavním
pracovním poměru. Současný stav v naší obci lze však charakterizovat tak, že práce máme nejméně pro deset lidí, ale nedostává se nám nančních prostředků na jejich zaplacení.
(mm)
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Všeho moc škodí
Nic se nemá přehánět!
Dalo by se říci, že nadtitulek i titulek tohoto článku vytváří závažné poučení, zkrátka memento,
kterým by se měli řídit všichni drobní budovatelé a stavitelé v naší obci. Ti bohužel mnohdy
ani nevědí (nebo to snad sami před sebou úzkostlivě tají), že při našem obecním úřadě pracuje
stavební komise, která má podle zákona jisté povinnosti a práva.
Povoluje nebo i nepovoluje drobné stavby. Např. ploty, kůlny, přístřešky, výměny oken a dveří a
jiné stavby do velikosti 4x4m. Je nezbytné, aby každý, kdo má potřebu něco podobného postavit
či vyměnit, požádal komisi o povolení, aby se vyhnul případným nepříjemnostem, které mohou
nastat. Je nutno si uvědomit, že odněkud jsou vždy ony nepovolené, byť drobné stavby, vidět a
lidé se obvykle kolem sebe pozorně rozhlížejí. Především k sousedům. Kromě toho bez patřičného povolení není možno takové stavby ani zapsat do katastru nemovitostí. Musíme konstatovat,
že prohřešky tohoto druhu se bohužel množí a nezbývá nám, než ukončit tuto lamentaci dlouholetou zkušeností našich otců a dědů – Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až…
(red)

Ach, ta kanalizace!
Při nedávném budování kanalizace se zastupitelstvo obce rozhodlo, že vyjde občanům vstříc
a oproti původnímu plánu zřídí kanalizační přípojky až na hranici pozemků jednotlivých budoucích uživatelů. Tato akce stála dva miliony korun a zastupitelé se domnívali, že občané ocení
tak vstřícný postup a očekávali, že za rovných podmínek občané takový počin plně využijí. Zdá
se však, že značné procento našich spoluobčanů takové gesto nepochopilo. I nadále totiž lidé
vypouštějí přepady ze septiků do dešťové kanalizace.
Jsme tedy nuceni přistoupit k tvrdším opatřením a občané, kteří mají už možnost napojit se
na splaškovou kanalizaci a dosud tak neučinili, nám budou muset prokazovat, jakým způsobem
odpadní látky likvidují. Množství takových látek lze podle počtu obyvatel, žijících v rodinných
domcích, poměrně velice přesně spočítat. Obec při stavbě kanalizace udělala pro obyvatele maximum – od vyřizování stavebního povolení, zabezpečení nákupu materiálu, kolaudace, budování
přípojek atd. Nenastane-li zásadní obrat v myšlení a konání některých potenciálních uživatelů,
bude je muset obec pokutovat a dešťovou kanalizaci ucpávat nafukovacím vakem. Jen tak bude
možno zajistit návratnost prostředků, vložených do stavby.
Na výstavbu kanalizace v částech obce, kde zatím ještě není vybudována, se zpracovává projektová dokumentace a předpokládáme, že na jaře příštího roku (2005) obdržíme stavební povolení
k provedení této akce. Finanční náročnost díla se zatím odhaduje na osm milionů korun a stavební
práce je možné zahájit až po přiznání státní dotace.
(mm)

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
Ve znamení překvapivě vysoké účasti
Při nedávných celostátních volbách do zastupitelstev krajů v naší obci překvapila především
poměrně vysoká účast voličů ve srovnání s účastmi minulými. To však neznamená, že v příštích
volbách by nemohla být ještě větší. Jen takovým způsobem dosáhneme, aby naši společnost ve
všech úrovních a na všech stupních opravdu řídili zodpovědní a čestní lidé, skutečné osobnosti.
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Voleb se zúčastnilo 250 voličů, což představuje 36, 32 procent.
Občanskou demokratickou stranu volilo
Křesťanskou demokratickou unii
Komunistickou stranu Čech a Moravy
Českou stranu národně demokratickou
Sdružení nezávislých kandidátů
Zelená pro Moravu
Nezávislí
Unie svobody
Evropští demokraté
Koruna česká
Moravská demokratická strana
Pravý Blok
Konzervativní strana

75
67
32
30
15
11
6
6
3
2
1
1
1

voličů
voličů
voličů
voličů
voličů
voličů
voličů
voličů
voliči
voliči
volič
volič
volič

Nezájem o pět tisíc korun
V minulosti avizovaná soutěž o nejlepší předzahrádku v obci se zcela minula účinkem. Nikdo
z občanů svou zahrádku nezlepšil a neupravil a tak vyhlašujeme soutěž pro rok 2005 a snižujeme
částku pro hodnocení z pěti na dva tisíce korun.
Komise, složená z odborníků v jarních měsících posoudí všechny předzahrádky v obci a v létě
následně vyhodnotí jejich úpravu. Majitel té vítězné pak na podzim obdrží částku 2 000 Kč.
Pokud najde tato akce, směřující ke zkrášlení prostředí ve kterém žijeme, odezvu, v následujícím
roce částku opět vrátíme na původní výši. V opačném případě nebudeme v soutěži pokračovat.
(zast)

Past na zloděje a sprejery!
V poslední době, kdy následkem dopravních uzávěr se Babice na čas staly průjezdní obcí, je
objevili pobertové a sprejeři. Nejsou už bohužel místem, kde lišky Bystroušky dávají dobrou
noc.
Počet zlodějských nájezdů neustále roste a výtvory sprejerů se v obci objevují stále častěji.
Jsou to lidé, kteří vystřikují barvu na všechno, co jim stojí v cestě. V této souvislosti je třeba si
uvědomit, že výměna pouhé jedné dopravní značky, vyzdobené jejich osobitou „tvorbou,“ přijde
obec na tři tisíce korun. Připočteme-li k nemalým částkám za takovou výzdobu další umělecké
nátěry autobusových zastávek, kabin na fotbalovém hřišti a jiných objektů, dospějeme k celkovému velice zarážejícímu obnosu napáchaných škod. Tyto skutečnosti nás inspirovaly k tomu,
abychom zažádali o dotaci na pořízení mobilního kamerového systému s nočním viděním a
záznamovým zařízením v hodnotě 180 000 Kč.
Kde jsou ty časy, kdy v okolí Bílovic a Babic se pohybovalo méně kanců a v lesích klidně přežívala rozličná lesní zvěř, kterou si pečlivě hlídal pan nadlesní se sborem hajných. Se škodnou se
vždy dovedli vypořádat. Jsme přesvědčeni, že k obnovení takového stavu nám přispěje i neuvěřitelně vyspělá technika 21. století…
(zast)
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Kácení dřevin a ochrana přírody
Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny před poškozováním a ničením. Obecní úřad povoluje kácení stromů s obvodem kmenu
80 centimetrů a více (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) a souvislých keřových porostů od 40
m2. Pozor! I na vlastních zahradách a pozemcích.
O každý zákrok je třeba žádat a důvodem k vydání povolení odstranit strom či keře není kupř.
zastínění objektu, ani skutečnost, že ze stromu na podzim padá listí a zanáší okapy. Právnické
osoby musí žádat o povolení k pokácení dřeviny jakékoli velikosti. Sankce za porušení výše
citovaného zákona jsou značné. Dospějete-li k úmyslu, že něco uříznete, raději nás navštivte.
Nezištně vám poradíme a vyhnete se nemilým důsledkům.
(mm)

Nejkrásnější vánoční dárek uživatelům internetu v Babicích
Zvláštní zpráva těsně před uzávěrkou
Podle zpráv z dobře informovaných pramenů rádi
oznamujeme všem zájemcům o trvalé bezdrátové připojení na internet (čtyřiadvacet hodin denně), že se
podařilo zajistit mikrovlnné, technicky vysoce náročné,
přímé napojení na internet z Brna do Babic nad Svitavou.
Zařízení je již v současné době v Babicích ve zkušebním provozu, což však nevylučuje, aby se už nyní
zájemci hlásili o připojení ke kvalitní službě, poskytované za optimálních a bezkonkurenčních cenových podmínek. (!)
Kdo, tedy, má zájem o takovou službu, nechť se telefonicky spojí s babickým občanem Ing. Jaroslavem
Kocourkem (iniciátorem a hlavním strůjcem výše uvedené služby) na telefonních číslech 545 237 039 nebo
603 443 015. Obdrží i během svátků komplexní informace.
V prvním čísle našeho časopisu po Novém roce přineseme v Babických listech na toto téma
rozhovor s Ing. Kocourkem. Stane se tak v době, kdy už řada z nás v plné spokojenosti bude
běžně využívat nepřetržité internetové připojení.
(sg)

Štědrodopolední krmení zvířátek
Na Štědrý den, 24. 12. 2004, v době od 10 do 13 hodin se uskuteční v Zoologické zahradě Brno
Štědrodopolední krmení zvířátek. Sraz účastníků je v 10 hodin ve vestibulu správní budovy.
Tam od pracovníků ZOO obdrží pokyny, která zvířata mohou krmit, a balíčky, jejichž počet
bude omezen z důvodu prevence zdraví zvířat. (Ani zvířátka se nemohou přejídat!) Pokud
návštěvníci přinesou krmení z domova (tvrdý chléb, rohlíky, zeleninu, ovoce, ořechy), odevzdají
je do připravených přepravek. Je nezbytně nutné, aby návštěvníci plně respektovali doporučení
pracovníků ZOO a neuváženým krmením nezpůsobili zvířatům vážné zdravotní problémy.
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Jak dál s lesní cestou „Pod Babicemi?“
Mnozí chodci a především automobilisté (nebo ti snad ne?) si povšimli, že lesní cesta „Pod
Babicemi,“ která vede z obce Babice n./Svit. kolem železniční zastávky, penzionu s koupalištěm
v blízkosti řeky Svitavy a ústí na silnici spojující Adamov s Bílovicemi nad Svitavou, byla na
jaře osazena z obou stran cesty značkou zákazu vjezdu a později závorou. Pokusíme se vysvětlit
situaci, která takové opatření vyvolala.
Cesta leží na pozemcích tří vlastníků: nejdelší úsek vedoucí lesem patří obci Babice nad Svitavou, podjezd či podchod pod tratí a cesta vedoucí po obou stranách železničního tahu patří
Českým dráhám a konečně vozovka u penzionu Pod Ronovem a přilehlého koupaliště vlastní
provozovatel Oldřich Kukrecht. Na údržbu této komunikace nepřispívá ani stát ani žádná jiná
organizace…
V průběhu roku 2003 ve spolupráci obce Babice n./Svit. a Oldřicha Kukrechta došlo k podstatné
opravě můstku přes řeku Svitavu (výměna dubových desek, rozšíření o 10 cm, vyrovnání a nátěr
zdevastovaného zábradlí) a cesta – po drahné době, kdy můstek stále více a více chátral – se stala
opět průjezdnou.
Zhruba po roce užívání se však lesní komunikace i s můstkem dostala opět do havarijního stavu.
Dá se dokonce říci, že do daleko horšího, než kdy předtím. Stalo se tak především z důvodu velkého provozu, způsobeného zejména uzávěrami silnic v okolních obcích. Nevyhovující, úzkou
a dostatečně nepřizpůsobenou lesní cestou projíždělo stále více motorových vozidel, mnohdy až
50 za hodinu. Stopy tak nadměrného používání jsou jasně patrné nejenom na zubožené stavu
vozovky, ale i na říčním přejezdu: zábradlí můstku je znovu poničené pokusy o průjezd nákladními automobily (dokonce i značky Avia) a velkými dodávkovými automobily.
Vlastníci komunikace mají trvalý zájem na použitelnosti této cesty především v mimořádných
situacích, kdy mohou být ohroženy životy a majetek obyvatelstva z přilehlé obce, chatové oblasti
či turistů, navštěvujících pravidelně oblast, která je po léta jedním z vyhledávaných cílů návštěvníků nejen z Brna, ale i z ostatních částí kraje a republiky. Dohodli se proto na jistých pravidlech
provozu tak, aby lesní cesta a další dopravní zařízení nebyly soustavně přetěžovány. Komunikace
má v podstatě sloužit pouze občanům Babic nad Svitavou, pracovníkům Českých drah a hostům
a návštěvníkům areálu Pod Ronovem (penzion, budoucí restaurace a koupaliště). Pochopitelně
kromě přednostního používání – v mimořádných případech - vozidlům záchranné služby, rychlé
zdravotní pomoci, hasičské techniky apod.
Proto byla nejprve osazena dopravní značka zákazu vjezdu – bohužel zatím bez doplňkového
upozornění, že neplatí pro výše uvedené skupiny obyvatel a organizací. Nakonec po zkušenostech s absolutním nerespektováním zmíněného zákazu byla na pozemku penzionu Pod Ronovem
umístěna závora.
Klíče od závory jsou pro občany Babic nad Svitavou k dispozici na obecním úřadě, kde budou
zaregistrovány SPZ vozidel a jména majitelů či uživatelů vozidel a jejich seznam bude k dispozici
všem vlastníkům cesty. Pokusy o průjezd vozidel mimo závoru, případně manipulace s uzamčenou závorou budou posuzovány jako poškozování cizího majetku a řešeny ve spolupráci s Policií
ČR.
Věříme, že se tímto opatřením podaří cestu udržet v provozuschopném stavu pro ty, kterým je
určena. V neposlední řadě i pro chodce, kteří jezdí do zaměstnání vlakem.
Zbývá jen dodat, že lesní komunikací je možno projíždět i za dobrého počasí jen s maximální
opatrnosti a při úzkostlivém dodržování všech pravidel bezpečného provozu na cestách tohoto
druhu (co nejmenší rychlost, možnost okamžitého zastavení, vzájemná ohleduplnost řidičů,
respektování chodců apod.) V zimním období je lesní cesta zpravidla zcela neprůjezdná, povrch
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vozovky není udržovaný posypem a jízda motorovými vozidly je tam vysoce nebezpečná a tudíž
nepřípustná. Přesto se však najdou takoví hazardéři…
Nevyřešená zůstává však otázka opravy a údržby vozovky v poměrně dlouhém lesním úseku
a je otázkou diskuse, jak by se stálí uživatelé cesty (držitelé zapůjčených klíčů) mohli a měli
v budoucnu podílet nejen na její opravě ale i na soustavné údržbě. V nejbližší době je dále zcela
nezbytné vyvolat společné jednání všech majitelů, tedy i pracovníků Českých drah s cílem vytvoření optimálních podmínek pro pohyb cestujících na úsecích jim patřícím (vozovka po obou
stranách trati, podchod, posyp). Jedině tak bude možno v budoucnu zamezit nebezpečnému přecházení dvoukolejné trati, po které se v obou směrech pohybují vysokou rychlostí vlakové soupravy.
Mnohé z nich – především nákladní vlaky – v železniční stanici Babice nad Svitavou nezastavují a jsou tudíž vysoce rizikovým faktorem pro neukázněné chodce, kteří si vesměs nebezpečně
krátí cestu. I v tomto směru se naskytuje možnost jistého řešení výstavbou ochranného plotu
v dostatečné délce tak, aby cestující byli nuceni používat v cestě na nástupiště směrem do Brna
malého podchodu.
Jak je všeobecně dobře známo, úrazy při přecházení trati nekončí obyčejně jen zlomenou nohou
či rukou…
(ok, red.)

Kolem Anapúrny a o cestě po Ecuadoru
Tradice setkání se zajímavými přáteli založena
Ing. Pavel Plšek z Babic se stal zakladatelem a inspirátorem nové tradice, která v naší obci má
bezesporu dostatek živné půdy k dalšímu úspěšnému rozvoji. O svém zajímavém a mnohdy dramatickém putování po světě natočil řadu dokumentárních lmů a dovede poutavě vypravovat…
V první besedě, doprovázené dokumentárním lmem, 24. června v zasedací síni Obecního
úřadu v Babicích nad Svitavou hovořil o trekkingu – vysokohorských túrách, které společně
s přáteli absolvoval kolem desáté nejvyšší hory světa, osmitisícové Anapúrny. Účastníci besedy
prostřednictvím dokumentárního lmu a zasvěceného výkladu navštívili království Nepál, procházeli uličkami Katmandu a prohlédli si buddhistický chrám Svajambunát na Opičí hoře. Poté
spolu s cestovateli v šestnáctidenním trekkingu kolem rozsáhlého masivu Anapúren dospěli
údolím řeky Marsyangdy až nad její prameny do nejvýše položeného bodu zvolené trasy – 5 416
metrů vysokého sedla Thorong La. Odtud pak sestoupili do Kagbeni a údolím řeky Kaligandaki
dorazili do vesnice Beni. Další tři dny strávili vysoce atraktivním ale i náročným raftingem –
sjezdu po vodním toku s velkým průtokem a spádem.
Na druhém setkání s posluchači, především s dětmi – opět u vlastního dokumentárního lmu
– besedoval Ing. Plšek 25. 11. o cestě po Ecuadoru, ležícím v rovníkové oblasti na západním
pobřeží Jižní Ameriky, mezi Kolumbií na severu a Peru na jihu a na východě. V Ecuadoru žije
kolem jedenácti milionů obyvatel – tedy asi tolik, jako nás v České republice – ale na ploše 3,5
krát větší. Na území, zasahujícím obě dvě polokoule setkávají se dva zcela odlišné světy: jeden
prezentuje majestátní pohoří And s vrcholky, pokrytými ledovci, a druhý pak tvoří tajemný svět
nížinných džunglí a tropických pralesů.
Obě besedy měly vysokou dokumentární hodnotu a je jen škoda, že v zasedací síni obecního
úřadu zůstala některá místa neobsazená. Nelze však přestávat v úsilí o získávání posluchačů a
návštěvníků i v našich podmínkách poměrně malé obce, byť nedaleko velkého kulturního centra
jako je město Brno.
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V příštím roce budeme připravovat každý měsíc nejméně jednu besedu, pod jednotným mottem
Setkání s přítelem. Besedy bude moderovat Lubomír Selinger, trvale žijící v Babicích, sám dlouholetý žurnalista, zabývající se zahraničím, publicista, autor a překladatel literatury faktu aj. Bude
zvát do Babic své přátele z nejrůznějších oborů a oblastí lidské činnosti (a nemá jich málo), kteří
vynikají nejen ve své profesi, ale i nějakým jiným způsobem. Spisovatele, novináře, výtvarné
umělce, herce, zpěváky, hudebníky, lékaře, vysokoškolské profesory aj. Rovněž přislíbil, že do
každého čísla Babických listů napíše interview na téma čistě babické – „Víš vůbec, kdo je tvým
sousedem?“
Oba dva projekty jsou bezesporu velice zajímavé a potřebné. Vždyť ruku na srdce, známe se
vůbec navzájem i když bydlíme třeba deset let vedle sebe? Víme, co prospěšného a užitečného
dělá vlastně náš soused?
Nechejme se však překvapit. Již dnes vás však můžeme informovat, že v lednu a únoru se uskuteční besedy s Ing. Jaroslavem Kocourkem, ultramaratoncem, který v Austrálii je snad známější
než v České republice, a MVDr. Martinem Hovorkou, ředitelem Zoologické zahrady v Brně,
který se kupříkladu před několika dny vrátil z Nového Zélandu, aby za necelý týden nečekaně a
nutně odletěl na Tchaj-wan. Tedy, kdo z nich se objeví v babické zasedací síni obecního úřadu
jako první ještě nevíme, budeme však naše obyvatele informovat místním rozhlasem i osobními
pozvánkami. Jen z jediného důvodu nemůžeme stanovit přesný termín: ani jeden z milých hostů
v současné době ještě neví dne ani hodiny, kdy přesně odjede na další ze svých zahraničních
cest…
Jsem pevně přesvědčený, že koncem příštího roku se budou naše besedy konat – pro velký
zájem – v sále Sokolovny. Že stejně jako babickým divadelním ochotníkům podaří se nám prorazit bariéry sebeuzavírání do soukromí, které bohužel staví mezi naše obydlí, vzájemné soužití a
plnohodnotné kulturní vyžití – tak pohodlná, bačkorová televize s nejrůznějšími kanály a satelitními anténami. Nuže tedy v příštím roce – Na živo, po našem, podle našich potřeb, zájmů a pro
nás! A v neposlední řadě i na dvanáct čísel Babických listů!
Co říkáte? Na realizaci takového záměru bychom si měli o Silvestru připít!
(mm)

Babický Inter(NĚT)?
Telefonování z mobilů v různých částech Babic je zajímavé. Kdo volá s Oskarem, tak stojí
u okna, T–mobile – nejlepší signál je u branky a Eurotel se nejlépe chytá za garáží. To jsou zkušenosti z mého okolí.
Pevná linka – ADSL – tzv. rychlý Internet, zatím v Babicích není. Teoretická rychlost toku dat je
cca. 50kB/s. Cena zavisí na paušálu od Telekomu – používaném tarifu. Většina uživatelů používá
tzv. vytáčené připojení.
Poskytovatelé bezdrátového Internetu WIFI – ceny jsou od cca. 450,- do 2 000,- Kč dle objemu
a rychlostí stahování dat, i vyšší. Totéž platí i o kabelovce. Vzhledem ke vzdálenosti od Brna jsou
zatím dva poskytovatelé pro Babice.
OSKAR
Vzhledem k tomu, že provádím elektrorevize po různých objektech, dostal jsem se i do prostorů,
kde se může podívat málokterý člověk. V jednom nenápadném objektu v Králově Poli je umístěna centrála OSKARA. Vstup je do objektu (kde sídlí i jiné rmy) přes černého šerifa. Dále se
smí do oskarových prostor pouze na kartu a se zaměstnancem rmy.
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V části prostor je obvyklé administrativní centrum, do dalších prostor, téměř veřejnosti nepřístupných, se umístilo technologické centrum – srdce mobilního operátora. Pracují tam technici –
cca. 4 lidé, kteří mají na starosti okamžité řešení přípaných problémů sítě.
Zajímal jsem se však o signál, který v Babicích za moc nestojí. V Útěchově má být vybudována
do konce letošního roku BTS s pracovním kmitočtem 900MHz. Mimo jiné směrování antén má
být v azimutu 100 stupňů. Vyzařovací úhel je 60 stupňů, což pokryje celé Babice. Stávající převaděče – BTS – jsou v Adamově, v Bílovicích – vše pod kopcem a poslední je za lesem v Březině.
Internet na Oskarovi je zatím dostupný přes mobil pouze přes GPRS, nebo WAP.
Na základě článku z www.mobil.cz z 24. 10. 2004 již Oskar testuje také EDGE, spuštění by
také mohlo být do konce t.r. Co se týče pokrytí signálu Babic, tak při výletě na Alexandrovku
uvidíte vpravo od Útěchova hotovou konstrukci vysílače BTS. Zde se již montuje technologie
a antény. Takže také letos asi Oskar pokryje konečně signálem Babice, alespoň na kmitočtu nosné
900MHz.
T–Mobile
Do konce roku má být spuštěn systém EDGE, funguje GPSR a WAP. Systém EDGE je funkční
již v několika okolních státech včetně Slovenska. Systém je přímo implantován na současnou síť
GSM, tedy celosvětově akceptovatelný. Příjem je možný přímo přes telefon, nebo přes notebook
s kartou PCMCIA, nejsou potřeba různé přídavné modemy a antény apod. Stačí některé již prodávané telefony. Rychlost stahování dat je teoretická asi 100kB/s. Skutečná rychlost podle Slováků
je asi poloviční (pozor – na Slovensku však službu poskytuje Eurotel).
Internet automaticky funguje při cestování např. vlakem apod., přelaďuje se automaticky na
dostupné BTS převaděče bez přerušení toku dat. Cena zatím v ČR za tarify (objemy dat) a termín
spuštění není známa, zřejmý asi prosinec. Dne 7. 10. byl pokusně spuštěn u Globusu v Brně první
převaděč BTS s EDGE.
Eurotel
Má také funkční GPRS, WAP. Nyní je ve zkušebním provozu bývalá analogová síť NMT se
systémem CDMA. Ten není s ničím kompatibilní, je to ve světě nepoužitelná technologie. Internet automaticky nefunguje při cestování např. vlakem. apod. Je nutné nové přihlášení na další
dostupné BTS. Objem stahování dat je teoretická 80kB/s. Skutečná cca. polovina.
Uživatelů CDMA je údajně asi 70 000. Názory dle uživatelů, které čtu na www, jsou různé.
Chvála na rychlost, hanění rychlosti, hanění výpadků modemu a poruchovost…
Pro provoz je nutný modem a anténa, karty PCMCIA pro notebooky zatím nejsou. Tzv. dotovaná cena (smlouva „jen“ na rok) je za modem 3 300,- Kč, nedotovaná cca. 10 000,- Kč. Modem
stojí t.č. v USA cca. 100 dolarů (2 600,- Kč, což je určitě zajímavý výdělek pro Eurotel). Musí se
platit měsíční paušál 1 000,- Kč. Objem dat není stanoven, ale rychlost ano – je dána již článkem
Smlouvy:
Čl. 12 2 3 a 3 2 6: ……mohou být přijata opatření k ochraně sítě, omezení některých protokolů…
V praxi se (už teď se v závislosli na době stahování omezují rychlosti) tímto na úkor uživatelů
zamezuje přetížení sítě proti tzv. stahovačům dat – lmů…
Závěrem – v Babicích zatím (Inter) NĚT.
Výběr z www.oskarmobil.cz, www.eurotel.cz, www.t-mobile.cz a články z www.mobil.cz
J. Jílek
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ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Čím se zabýváme v Základní škole
Pro děti začíná školní rok 1. září, ne tak pro učitele (alespoň některé). Dlouho před tímto dnem
už promýšlí řadu otázek souvisejících s osobností dětí – jak se během prázdnin asi změnily, jak
právě v tomto věku prožívají a chápou svět, jaké mají vnitřní potřeby, jak se mi podaří přispět
k jejich naplnění, jak budu k dětem přistupovat – vždyť třeťáci už potřebují něco úplně jiného než
ti malí, a s učebním procesem – co chci vlastně děti naučit? Učivo stanoví osnovy, to je bez debat,
ale jaké postoje v nich budu pěstovat, jaké hodnoty jim zprostředkuji, jaké sociální schopnosti
v nich budu rozvíjet, a hlavně – jakým způsobem toho všeho dosáhnu?
V babické škole se k těmto všem otázkám druží ještě jedna. Jaké zvolíme téma roku – motiv,
který nás bude provázet po celých deset měsíců.
Ve školním roce 2002/2003 se celým rokem prolínal motiv světla. Od tohoto roku pořádáme
slavnosti, jež nějakým způsobem se světlem souvisí – Slavnost semínkovou, Slavnost martinskou, Vánoční spirálu, vynášení Smrtky a Svatojánskou noc.
V roce následujícím 2003/2004 jsme zvolili motiv stromu s motem: „Buď jako strom. Měj
pevné kořeny, rovný kmen a košatou korunu.“ Spíše než ve vnějších projevech se toto moto projevilo ve vnitřní oblasti – bylo potřeba ustát mnohé situace, tak jako strom musí ustát nápory větru
za bouří.
Letos (2004/2005) se téma obrací k praktickému životu. Chtěli bychom s dětmi projít rok řemesel, navštívit uměleckého kováře, skláře, paní, která tká na ručním stavu, dílnu, kde se ručně
vyrábí papír … Sami si také zkusíme činnosti dříve běžné, jako mletí mouky, pečení chleba, tkaní,
drhání, výrobu ručního papíru, barvení látek přírodními materiály, pletení proutěných podložek
pod hrnce…
Neobracíme se však k řemeslům z nostalgie za světem dávno zaniklým, ale abychom zažili,
z čeho jsme vyšli, abychom znovu objevili moudrost, jež byla našim předkům vlastní, a hlavně
abychom si uvědomili hodnotu tvoření. Vždyť tvořením utváří člověk především sám sebe, zapojuje se do něj celou svou bytostí. Nejprve přijde myšlenka vyvolaná fantazií – co chci vytvořit, jak
to má vypadat. Pak je třeba vynaložit vůli k provedení záměru a k jeho dokončení. A jaké vnitřní
boje člověk prožívá, když se mu práce nedaří! A jakou radost a pocit úspěchu, když zvládne vyrobit opravdu užitečnou věc.
Přály bychom si, aby si děti tento prožitek nesly dál, aby v našem technickém světě dokázaly
vnímat rozdíl mezi zmáčknutím tlačítka přístroje a třeba mletím mouky, aby jim prožitek živé
tvorby skrytý kdesi v hloubi duše pomohl rozpoznávat, při které činnosti je člověk skutečně více
člověkem.
Mgr. Michaela Večeřová

Organizační změny v Základní škole Babice nad Svitavou
Od 1. září došlo v právním subjektu Základní školy v Babicích k některým personálním
změnám.
Poloviční úvazek učitelky v Základní škole vzniklý přechodem na právní subjektivitu (ředitel
subjektu zastává nové administrativní funkce a z toho důvodu se mu snižuje počet hodin přímé
vyučovací povinnosti) zastává paní učitelka Leona Bakalová z Bílovic nad Svitavou.
Z Mateřské školy odešla z důvodu přestěhování paní učitelka Dana Doláková, na její místo byla
v konkurzu konaném v červenci 2004 vybrána paní učitelka Eva Sádlíková z Brna.
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Z důvodu nadbytečnosti byla sloučena místa školnice mateřské a základní školy, tento jeden
celý úvazek školnice nyní zastává paní Marcela Opatřilová.
Mgr. Michaela Večeřová

BABICKÉ DĚNÍ
Naši hasiči mají další stříkačku
Starosta obce již několikrát žádal Ministerstvo obrany o bezplatné přidělení nevyužívané vojenské techniky se zájmem o vylepšení technické výzbroje Sboru dobrovolných hasičů.
Díky tvrdošíjnosti představitele obce jedna ze žádostí konečně našla patřičnou odezvu a obec
obdržela pro SDH hasičskou techniku. U vojenského útvaru v Čáslavi byla obci k dispozici motorová stříkačka PPS-12 v dobře vybaveném přívěsu a ve velice slušném technickém stavu. Starosta
zbytečně neotálel a ihned po sdělení o převodu stříkačky nasedl do auta a v pondělí tak potřebný
dárek osobně dovezl do Babic. Inu, kdo rychle bere věnovaný dar, alespoň o něj třeba jen náhodou nepřijde…
(hasiči)

Hasiči z Babic nezahálejí
Na jaře jsme přinesli zprávu, že Sbor dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou opět pracuje, že se dala dohromady hrstka mladých a odhodlaných chlapů, kterým o něco jde a kteří se o
něco snaží. To vše dělají dobrovolně, ve volném čase, bez nančních nároků. Jedinou odměnou
je jim radost, že mohou pomáhat druhým, snad i trochu jistého vzrušení ze zajímavé a odpovědné
činnosti. Jsou velice rádi, že ve svém snažení cítí podporu nejen u vedení obce, ale také od spoluobčanů. Ale nechejme je promluvit samotné. Mají co říci…
„Především děkujeme za vaše kladné hodnocení naší činnosti. I když vlastně o nás ani mnoho
nevíte. Jedná se, totiž, často o práci vskutku mravenčí. Tak tedy, co se nám povedlo a jaká je situace dnes. Rekonstrukci interiérů hasičské zbrojnice a klubovny můžeme považovat, až na malé
detaily, za dokončenou. Ve zbrojnici jsme vybudovali novou železobetonovou podlahu, opravili
omítky, vyřešili (díky novému roštu před vjezdem) i problém s vodou, která navštěvovala naší
zbrojnici při větších deštích. V klubovně jsme dokončili rozvody, podlahu, omítku stěn i stropů,
obklady. Veškerý stavební materiál a mnoho dalšího nám poskytla obec.
Pracovali jsem všichni, ale přesto bychom chtěli trochu vyzvednout nezměrné úsilí našich dvou
kamarádů - „všeumějících šílenců“ - Petra Ševčíka a Romana Uhera, bez jejichž zápalu a všestranné iniciativy by se nám nepracovalo tak dobře. Bohužel i tak jsme zatím zvládli jen část toho,
co je ještě třeba udělat na naší „hasičce.“
Nyní něco k bojeschopnosti naší techniky. Vozidlová cisterna Škoda CAS 25 splňuje všechny
zákonné normy a je připravena kdykoliv vyjet s vodou k zásahu, především zásluhou údržby a
oprav našich strojníků, Tomáše Ševčíka a Romana Uhera. Stejně je v naprostém pořádku také
motorová stříkačka PS 12. U automobilu Tatra 805 – zvaného „Kačena“ nyní provádíme opravu
brzdového systému. Z vlastních zdrojů a s přispěním sponzorů, jímž tímto velmi děkujeme, bylo
pořízeno nové hasičské vybavení a požární příslušenství, zvláště vozidlové a ruční radiostanice,
oživovací a dýchací přístroje. Revize a atesty přístrojů provedli naši profesionální kolegové z protiplynové jednotky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje na Lidické ulici v Brně.

11

U téhož HZS naši velitelé rovněž absolvovali i odborná školení stejně jako strojníci a nositelé
dýchací techniky, na které jsou kladeny vysoké nároky fyzické, zdravotní a odborné způsobilosti.
Členové zásahové jednotky jsou pravidelně teoreticky a prakticky školeni pro případy požárů a
jiných mimořádných událostí.
Nám vlastní mladickou touhu, zvednout hladinu adrenalinu v krvi, trochu zklidnilo založení
ženského družstva, pár závodů v požárním sportu a několik drobných zásahů. Ženské družstvo
bylo založeno 23. července 2004 a od samotného začátku snoubí se v něm obdivuhodná zkušenost s dravým mládím. Skvělou perspektivu na vysoké úrovni začaly prokazovat naše kolegyně
již od prvních tréninků, do kterých se vrhly s velkým nasazením a chutí a při kterých začínaly
tuhnout úsměvy na rtech posměváčků z našich řad. Své schopnosti pak daly jasně najevo při
netradičním závodě v Kanicích, kde vybojovaly vynikající 3. místo. Bylo to jejich první vystoupení a hned tak úspěšné. I v budoucnu můžeme od nich mnoho očekávat. Ale to už se pomalu
dostáváme k reprezentaci na závodech požárního sportu. Mužské družstvo se zúčastnilo závodů
v Olomučanech a ve Lhotkách, kde jsme získali čtvrtá místa. Až při netradičním závodě požárních družstev v Kanicích, dne 28. 8. 2004, se konečně povedlo prorazit onu pověstnou smůlu a
vystoupili jsme na stupně vítězů. Radost z poháru za druhé místo mužů ještě umocňoval pohár za
již zmiňované vynikající třetí místo družstva žen. Snad se nám bude dařit i nadále.
Je třeba také zmínit výjezdy naší zásahové jednotky. Ta provedla několik technických zásahů,
jako např. kvalitně a rychle odklidila padlý strom na komunikaci a umožnila v krátké době
obnovení provozu, soustavně zneškodňovala obtížný hmyz, likvidovala úniky provozních látek a
vyprošťovala uvízlá auta.
Nyní už jen něco veselejšího a jistě příjemnějšího než vosí roje, které letos dokázaly prohánět
mnohé z babických občanů. Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční společenský ples, který se
uskuteční 29. ledna 2005 ve všech sálech Sokolovny. Rádi se tam s Vámi setkáme!
A snad ještě jedno pozvání. Avšak trvalého rázu! Opakujeme znovu, přijďte mezi nás! S radostí
Vás uvítáme jako nové členy, kteří jsou ochotní udělat něco pro obec a pro bezpečnost našich
spoluobčanů.
Přejeme Vám i nám hodně úspěchů, radosti, štěstí a zdraví!
Vaši členové Sboru dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou.

Výstavba a investiční akce v obci
Bohužel platíme i staré dluhy…
V jarních měsících jsme se už zmínili o nezbytné výstavbě opěrné zdi a o prodloužení dešťové
kanalizace o třicet metrů na bývalé skládce pod lokalitou, kterou nazýváme Statek. Tato akce
představuje vydání půl milionu korun a v podstatě vybudované dílo nikdo nevidí, protože je zakopané v zemi…
Bohužel ani po dokončení nám nemůže nahradit zničené chodníky a komunikace. Bylo však
nezbytně nutné ji provést, aby v rámci komplexního zajištění celého potrubí byla dokonale zabezpečena stabilita mnoha set tunové skládky. Skládka je nyní už urovnána, uklizena a je využita
jako skladovací prostor. Dešťová kanalizace a opěrná zeď prošly úspěšnou kolaudací a na skládku
je možné po dohodě svážet pouze výkopovou hlínu.
Dále jsme úspěšně dokončili:
- vybudování vodovodního řadu o délce 100 metrů pro zásobování rodinných domků vodou
v nové zástavbě lokality „Mordovny“ (podle závazků ve smlouvách o prodeji stavebních
parcel, dříve patřících obci)
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- položení vodovodního řadu o celkové délce 140 metrů pro zásobování rodinných domků
v lokalitě „Stádla“
- položení části vodovodního řadu o délce 15 metrů ve stejné lokalitě
- položení 40 metrů vodovodního řadu jako propojení tlakové vody pro zásobování rodinných
domů ve stejné lokalitě
- položení části splaškové kanalizace o průměru 250 mm v délce 40 a 15 metrů v téže lokalitě
(Je třeba upozornit, že k provedení všech těchto prací se obec zavázala ve smlouvách o prodeji
stavebních parcel s termínem realizace do konce roku 2003!)
- položení více jak jednoho kilometru kabelů pro napojení rodinných domků a k tomu přiložení
nezbytných kabelů venkovního osvětlení a rozhlasu v nové výstavbě v lokalitě Stádla. Kabelové rozvody jsou v provozu a po kolaudaci. Podíl obce na investici činí cca 700 000 Kč. I
v tomto případě se jedná o závazky vzniklé při prodeji obecních parcel.
- letos na podzim bylo položeno 230 metrů vodovodního potrubí ze související nově vybudované šachty v hodnotě 100 000Kč u Tyršova pomníku. Vodovod je určen k zásobování Nové
čtvrti. Lze očekávat, že výstavba další části bude zahájena v jarních měsících
- další větší akcí bylo napojení budovy Obecního úřadu kanalizační přípojkou v délce 80 metrů
a výměna vnitřních kanalizačních rozvodů
- uskutečnila se částečná rekonstrukce jídelny ve školce podle požadavků Evropské unie v ceně
cca 350 000Kč. Jednalo se o prospěšné stavební úpravy: nové dlažby, obklady, sanitární techniku, rozvody elektřiny, vody a o novou kanalizaci v celém rozsahu. V rámci těchto maximálně
potřebných zlepšení bylo nutné ve školce využít prostory, ve kterých dosud byl sklad hraček,
k jiným účelům, a proto na zahradě školky vyrostla dřevěná chata sloužící k ukládání venkovních hraček.
- dále bylo provedeno nespočetné množství různých prací v celém katastru obce a drobná údržba
obecních budov.
(mm)
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Zástupci obcí jménem Babice letos v zahraničí
Netradičně nedaleko Krakova
Každoroční setkání delegací obcí, nesoucích název Babice, po loňské návštěvě v Babicích u
Okrouhlice nedaleko hradu Lipnice se tentokrát uskutečnilo na mezinárodní úrovni za hranicemi
naší republiky, v polských Babicích nedaleko Krakova ve dnech 26. a 27. června.
Program pořadatelé naplánovali ve formě sportovních her a klání v poněkud neobvyklých disciplinách, které byly příjemné, ale i náročné. Dlužno však konstatovat, že soutěžní tým Babic
nad Svitavou (Lupač, Pelant, Martykán, Sotona) se klání zhostil na bronzovém třetím místě. Za
vzornou reprezentaci děkujeme a blahopřejeme ke skvělému umístění!
Po sportovní části následovala prohlídka místního hradu, kdy si poněkud znavení účastníci
v příjemném chládku vyslechli historické informace z úst dobře poučeného kastelána. Poté se
odpočatí účastníci přesunuli do krásného dřevěného kostela, ve kterém před lety začínal svou
kněžskou dráhu papež Jan Pavel II.
Na závěr prvního dne se pak přesunuli na bujarou taneční zábavu, kde se o hudební doprovod
vzorně postarala babická kapela. Srdečná a bohatýrská veselice skončila až s ranním kuropěním.
Po nezbytném odpočinku si delegáti v pozdním dopoledni prohlédli místní skanzen a posléze
nastoupili cestu k domovu.
Ze setkání Babice 2004 vyplynulo poučení, že naše Babice by si postupem doby měly vychovat
zdatný hudební dorost a že i ociální oslavy lze pořádat vtipně, vesele a radostně.
(sg)

Tajemství bývalého zdravotního střediska
Nájemník i s rodinou zmizel beze stopy
Nájemník, který si před časem pronajal přízemí a první poschodí budovy bývalého zdravotního
střediska, po sobě zanechal zdevastovaný byt, ve kterém kanalizace protékala stropem, z podlah
a stěn trčely uřezané zbytky veškerých trubek ústředního topení a ve všech prostorách se válely
hory různého odpadu (např. vyjeté oleje, staré akumulátory, 50 kusů zcela ojetých pneumatik,
staré barvy, rozebrané vraky aut atd.) Na vyklizení těchto prostorů musela obec vynaložit nejméně 10 000 Kč, takže s dlužným nájmem celková škoda činí více než 40 000 Kč, což je bezesporu dosti zajímavá bilance nájemníka, který má i s rodinou stále trvalé bydliště v Babicích nad
Svitavou a po němž se slehla zem. Jeho nové bydliště není nikomu známé a nemalý dluh zůstane
patrně neuhrazený…
Zastupitelstvo vyhovělo žádostem obou žadatelů, souhlasilo s rozdělením prostoru na přízemí a
první poschodí a byty jim na základě patřičných smluv pronajalo. Nájemníci k tomu, aby se byty
staly obyvatelnými, byli nuceni do oprav investovat více než 100 000 Kč. Tato částka jim bude
postupně odečtena z nájmu.
Pro zastupitelstvo je podstatné, že byty jsou z větší části opraveny, řádně trvale obydleny a
budova nadále nechátrá. Vedení obce se bude všemožně snažit, aby budova zůstala i nadále
v majetku obce a pokud to bude možné nebude nemovitost prodávat.
(zast)
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Nenechejme si vzít advent - úvaha
V tradičním předvánočním shonu jsme zapomněli na krásný čas advetní. Naši předkové jej obohatili nádhernými rorátními zpěvy, jejichž myšlenková bohatost i melodie jsou krásnější a půvabnější než oblíbené zpěvy dnešní doby. V očekávání Vánoc si mnohé naši předci uměli odříci, aby
se o to více o Vánocích radovali, aby si vážili vzájemné pospolitosti, lásky i darů života.
Na době adventní je krásné to, že dává naději a učí nás velikému umění „očekávání“, což
už dnešní člověk neumí, a to je škoda. Pro současného člověka je typické, že chce všechno, a
to hned! Moderní civilizace nám skutečně mnohé činí dostupné i v době neobvyklé. V lednu
můžeme mít svěží hrozny, jahody i růže. V zimě se můžeme koupat v teplém moři... . Tedy ztrácíme zkušenost rolníka, který očekává úrodu, ztrácíme trpělivost zahradníka, který se těší, až mu
vykvetou krásné květiny... . Vždyť právě to těšení se, to očekávání, kdy si musíme mnohé odříci,
právě to nás vychovává. A jakási dostupnost všeho a hned, nás o mnohé připravuje.
Dítě, které má vše hned, nač si vzpomene, se stává sobecké. V životě mladých už není svatba
jasným předělem ve společném soužití, a proto se uzavírá mnohem méně sňatků než dříve. Jakási
touha po vysoké výplatě manžela už rozbila nejednu rodinu... . Tedy mít všechno a okamžitě nás
skutečně o mnohé připravuje, připravuje nás o to, co dělá náš lidský život lidštější, ušlechtilejší
a radostnější.
Na advent jsme zapomněli. Kouzlem adventu bylo, že lidé odložili chvat a měli na sebe čas.
Ráno šli všichni společně na roráty. Otcové se svými syny vyřezávali a stavěli betlémy. Mámy
si se svými dcerami upravovaly domácnost, chystaly cukroví a všelijaké dobroty, ze kterých se
nejedlo dříve než o štědrovečerní večeři. Po večerech si všichni společně vyprávěli a zpívali, ne
koledy, ale písně naděje a očekávání, písně adventní, které už ani neznáme, přestože je od nás
převzali i okolní národy. Vánoce se změnily v hromadění dárků, ze kterých se už neumíme ani
radovat, ale přesto všechno Vánoce jakési kouzlo stále mají. Vánoce jsou svátky, na které se děti
těší, už také proto, že jim věnujeme svůj čas.
Život se mění, ale advent a Vánoce nás stále učí, abychom si mnohé uměli odříci, abychom se
učili velikému umění „očekávání“ a snažili se na sebe mít čas. To je cesta, která dovede překonávat těžkosti, což nakonec vede k radosti ze života i ze všech darů, které nám život přináši. Jen je
zřejmé, že všechno nemůžeme mít, a to hned.
Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Jana Křtitele, Babice nad Svitavou
pátek: 24. prosince – mše sv. 16.00 hod., 24.00 hod. vigilie. Štědrý den
sobota: 25. prosince – mše sv. 11.00 hod. Boží hod vánoční
od 14.00 do 18.00 hod. možnost návštěvy kostela rodičů s dětmi, adorace u jesliček
neděle: 26. prosince – mše sv. 11.00 hod. Svátek sv. rodiny – obnova manželských slibů
pátek: 31. prosince – mše sv. 18.00 hod. sv. Silvestra I.
sobota: 1. ledna 2005 – mše sv. 11.00 hod. Nový rok
neděle 2. ledna 2005 – mše sv. 11.00 hod.
sobota 8. ledna 2005 – vánoční koncert 16.00 hod.
Radost očekávání adventní doby,
světlo a požehnání vánoční,
ať prozáří Váš život a zůstává
s Vámi po celý rok.
Přeje R. D. Pavel R. Novotný O. Praem.
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KULTURA
Nastává doba nového národního obrození?
Ochotníci dostali jedničku s hvězdičkou
Zdá se, že konečně se vše začíná vracet do normálních kolejí a lidé se postupně zbavují televizního jha, které tak tvrdě po léta dopadá na naše hlavy. Vysedávání u televizorů a sledování třeba i
nezajímavých pořadů po celé hodiny je jednou z forem nebezpečné závislosti, onemocnění, které
se jen těžko léčí. Obdobně jako jiná zhoubná závislost na nikotin či jiné drogy nejrůznějšího
druhu.
Asi před rokem se kolem bývalého profesionála a několika starších divadelních ochotníků soustředila divadlem nadšená mládež a dala se do práce. Zanedlouho uvedli s velkým úspěchem ve
dvou představeních dnes již klasiku, Nebe na zemi.
Letos se Divadelníci z ochoty z vesničky Babice nad Svitavou, jak si sami říkají, znovu přihlásili s další inscenací a s ještě větším návštěvnickým ohlasem uvedli Nejkrásnější válku na motivy
Aristofanovy Lysistráty. Hra si po několika týdnech vyžádala celkem čtyři představení, z nichž
poslední dvě se uskutečnily 19. a 20. listopadu. Není bez zajímavosti, že každé z dosavadních
představení v poměrně velkém sále místní Sokolovny bylo vždy do posledního místečka vyprodané.
A naplnit v malé vesničce s osmi sty obyvateli včetně nemluvňat, kojenců, batolat a dětí, kteří
zatím večerní představení nemohou navštěvovat, čtyřikrát za sebou divadelní sál, to je panečku
už velká věc! Připomíná časy národního obrození, kdy se kultura dostávala k prostému českému
člověku prostřednictvím divadla.
Jen tak dál! Přeji babickým ochotníkům mnoho dalších uměleckých úspěchů, oceňuji jejich
nadšení, nezkrotné mládí, elán a touhu tvořit. Jen stále častěji vyhlašujte nelítostný boj bezduchým televizním seriálům, které nepřinášejí většinou nic nového a navíc ještě mnohdy dokonce
škodí a u těch nejmladších v případě televizních pohádek s úspěchem potlačují a mnohdy zcela
ničí dětskou představivost. Tak obrodnou a všestranně potřebnou fantazii.
K této recenzi rád připojuji dopis vedoucího souboru, bývalého předního profesionálního tanečníka Ctirada Ondráčka. Milé sdělení, které se mně dostalo na psací stůl s prosbou o uveřejnění
v Babických listech:
(sg)
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Vážení spoluobčané,
chci Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2004. Věřím,
že naše práce Vám byla pro potěchu a strávili jste rádi spolu s námi příjemné chvíle s divadlem.
S živým divadlem.
Všichni členové našeho Divadla z ochoty Vám do nového roku 2005 přejí mnoho zdraví, radosti, pohody a příjemných zážitků a doufáme, že nám zachováte přízeň nejenom při představeních
našeho spolku, ale i při akcích, na kterých se budeme spolupodílet s ostatními ochotnickými divadly.
Tedy, ještě jednou hodně zdraví a Božího požehnání. A vždy dobrou náladu!
Ctirad Ondráček

Internet v knihovně
V obecní veřejné knihovně se neustále zvyšuje počet nových titulů a s radostí lze konstatovat,
že lidé začínají opět ve větší míře číst.
Letos byl pro knihovnu zakoupen dokonce nový počítač a zřízena internetová linka pro bezplatné využití tohoto všestranně prospěšného zařízení. V knihovně tak vznikla tzv. veřejná internetová stanice, která je občanům k dispozici během výpůjční doby knihovny.
(ek)

SPORT
Za Antonínem Kubíčkem…
Dne 21. září 2004 zemřel ve věku 55 let dlouholetý hráč oddílu kopané, kamarád a spolužák,
Antonín Kubíček.
Od dětství jsme společně honili veverky, lezli po skalách a prohledávali jeskyně, stavěli s ostatními kamarády bunkry, chaty, stany, jezdili na čundry, chodili na zábavy doma i do okolních
vesnic, ale hlavně jsme sportovali. Fotbal, hokej, atletika, volejbal a další. Tonda byl velký sportovní talent, na co sáhnul, to se mu dařilo. Fotbal byl jeho velikou vášní. V dorosteneckých
kategoriích hrával v útoku a střílel branky. Byl rychlý, nebojácný bojovník tělem i duší. Později
s příchodem mladých vlků hrával v záloze a obraně. Patřil vždy k nejplatnějším hráčům a v dlouhodobé tabulce mu patří třetí místo za odehrání 549 zápasů v babickém dresu.
K uvedenému počtu je nutno při bilancování jeho fotbalové kariéry připočítat na sedmdesát
dalších zápasů odehraných za Řícmanice a dalších minimálně šedesát sehraných zápasů v dresu
Adamova, kde v 38 letech skončil. Tam rovněž od poloviny sedmdesátých let bydlel. Velice miloval dceru Moniku a oba dva vnuky, kterým se ve svém volném čase hodně věnoval.
Sbohem, Kubo, budeš nám všem chybět.
Josef Ševčík
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Z HISTORIE OBCE
Odhalení záhady sovětské letkyně
V roce 1969 vznikl Klub vojenské historie Brno s cílem kriticky zhodnotil válečné události
jejich studiem od úsvitu dějin po druhou světovou válku. V roce 1977 se skupina rozdělila na
dvě části. První skupina se začala věnovat letecké historii, jejímž duchovním otcem byl ing. Jan
Krumbach. Tato skupina si dala název „Z77“. Objevila několik desítek letounů a 35 pozůstatků
sovětských vojáků, hlavně letců. Postup pátrání byl zveřejňován na stránkách časopisu Zápisník.
Jak je uvedeno v kapitole „Vojenská letadla nad Babicemi ve válečných letech“ (Babické listy
1/2004), 25. dubna 1945 krátce po poledni bylo v prostoru babických polí sestřeleno sovětské
letadlo a podle pozůstatků v místě dopadu, usuzovalo se, že letadlo pilotovala žena. Jméno se
nepodařilo zjistit a v roce 1960 nedaleko místa dopadu postavil MNV pomník neznámé sovětské
letkyni. Na desce pomníku byl nápis:

ZDE PADLA
V POSLEDNÍCH DNECH VÁLKY
V ROCE 1945
SOVĚTSKÁ LETKYNĚ.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE.
V roce 1978 skupina historiků „Z77“ provedla průzkum i místa dopadu uvedeného sestřeleného
sovětského letadla. Při vyzvedávání trosek letadla byly nalezeny neúplné kosterní pozůstatky
letce. Antropologické zhodnocení nálezu vyznělo jednoznačně – letadlo pilotoval muž. Mezi
troskami letadla nalezl se také kus překližky, takový, že by ho překryla mužská dlaň. Na tomto
drobném kousku nazelenalé překližky, která jakoby zázrakem přečkala havárii, výbuch, požár
i dlouhý pobyt v zemi, bylo vidět několik drobných bílých čísel. Jedna – nula – tři – tři.
Bylo to opravdu neuvěřitelné. V archivní zprávě ze Sovětského svazu byly totiž uvedeny tyto
údaje: „Dne 25. dubna 1945 bylo v prostoru Brna sestřeleno pět sovětských letadel … Jeden
z letounů byl sestřelen protiletadlovou palbou nepřítele a explodoval v prostoru obce Ochoz, 9
kilometrů severně od Brna. Letoun byl pilotován gardovým poručíkem Alexejem Ivanovičem
Menšikovem ze 177. gardového stíhacího pluku 14. gardové stíhací divize 5. letecké armády. Šlo
o letoun typu La-7, číslo 1033.“ Ženy v armádě generálplukovníka S. K. Gorjunova nelétaly.
Po mnoha letech podařilo se konečně odhalit tajemství neznámé sovětské letkyně. Problém
pomníku neznámé letkyně se řešil citlivou úpravou následovně: Pomník sovětské letkyně je
uváděn na mapách přírodních a kulturních památek vydávaných Českým úřadem geodetickým
a kartograckým v Praze a také v turistických průvodcích, byl proto zachován a byla jen zhotovena nová deska s nápisem:

HRDINNÝM SOVĚTSKÝM
LETKYNÍM
Z DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
Pozůstatky gardového poručíka A. I. Menšikova byly 27. dubna 1982 pohřbeny u památníku
RA v Babicích.
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Babický Ikaros
Létání v podvěsu pod Rogallovými křídly se v Československu začínalo v Brně. Rogallo je
nejjednodušší provedení závěsného kluzáku – 3 tyče šípovitě nastavené a spojené vyklenutou
plastickou tkaninou. Závěsný kluzák dostal název podle svého tvůrce, amerického inženýra F. F.
Rogalla.
První pokusy u nás prováděli nezávisle na sobě violoncelista státní lharmonie Václav Lukáš
a horolezec a jachtař Oldřich Karásek. Jejich první pokusy proběhly již ve druhé polovině šedesátých let dvacátého století. V listopadu 1974 prováděl v Brně první krátké skoky na rogalle Pavel
Kilián.
V roce 1953 přistěhoval se do Babic ing. Petr Skyba (nar. 1937) a bydlel zde až do konce šedesátých let. Od svého příchodu do Babic byl činný ve výboru Sokola Babice, kde působil jako
cvičitel a tuto funkci vykonával i po odstěhování do Brna až do konce svého života. Byl zdatný
atlet a sportovec, věnoval se také horolezectví a byl u začátků letů na rogalle. Jeho touha dostat
se dál a výš, než se dosud podařilo ostatním, bytostně ovládala jeho život, o čemž svědčí to, že
byl držitelem dvou československých rekordů v létání na rogalle a to maximální dosažená výška
3600 m a v délce trvání letu. Zúčastňoval se mezinárodních soutěží. Rok 1980 stal se mu osudným. Při letu na rogalle v horách Kavkazu v údolí Dombaj 4. 7. 1980 ve věku 43 let tragicky
zahynul. Čest jeho památce!

Horkovzdušné balóny na babickém nebi
Renesance letů balónů začala v osmdesátých letech minulého
století. V Brně vznikl Aviatik klub, zařazen do SVAZARM a byl
zde vyroben první československý horkovzdušný balón. Vzlet
prvního upoutaného balónu uskutečnil akademický maliř Vratislav Hlavatý na letišti v Medlánkách 5. června 1983. Vzlet byl uspořádán ke dvoustému výročí
letu prvního balónu na teplý vzduch bratrů Josepha a Etienna Montgolerů. Tento balón později
obdržel státní poznávací značku OK – 3010.
15. srpna 1986 uskutečnili první přelet hřebene Vysokých Tater v horkovzdušných balónech
brněnští piloti ing. Aleš Kubíček, balón OK – 4014 a PhDr. Jan Kunovský, balón OK – 3010.
Mezi prvními členy Aviatik klubu, kteří složili pilotní zkoušky a získali pilotní průkaz je
i babický občan ing. Zdeněk Buřival (nar. 1954), který absolvoval svůj první let na Společenském
soustředění v Maďarsku 11. října 1983 na balónu OK – 3010. Balón má typové označení AB –
1, jeho obsah je 2100 m3, průměr asi 13 m, výška 16 m a váží kolem 160 kg. Koš pojme 2 – 4
osoby, pro výrobu horkého vzduchu se používá propan-butanový hořák s dvěma lahvemi plynu
(2 x 30 kg), doba letu asi 1 hodinu.
Babice se dočkaly přistání horkovzdušného balónu 14. října 1989. Balón OK – 3010 vzlétl na
letišti v Medlánkách, přistál asi po hodině letu v prostoru polí na Příhoně a byl pilotován ing.
Buřivalem. Toto přistání balónu je v historii Babic již druhé. První přistání uskutečnil Angličan
Henry Coxwell na balónu Sylph 28. října 1850 na polích za kostelem.
6. ledna 1990 vznikly základy Balónového svazu v Brně a to byl začátek rozšíření tohoto sportu.
Babice pak viděly často přelety horkovzdušných balónů. V září 1995 na podnikové slavnosti
babické rmy MOND, uskutečnil se vzlet balónu z areálu rmy (č. p. 24) a po hodině letu balón
přistál v prostoru Bukovinky. Babický pilot ing. Zdeněk Buřival absolvoval 35 letů a nalétal 32
hodin.
Josef Pidra, kronikář
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Z TVORBY NAŠICH DĚTÍ
Jak jsme pekli chleba
Prvně jsme vylouskali zrníčka, nejvíce bylo v klásku 66 zrníček. Pak jsme zrníčka pomleli
a zvážili. Pak jsme šli do kuchyně a paní učitelky smíchaly mléko s kváskem a moukou ze
zrníček. Potom jsme prohmatávali těsto, jak jsme je prohmatali, paní učitelky dali těsto vykynout. Zatím jsme měli hodinu. Pak jsme si z těsta dělali pletýnky. A pak jsme ty pletýnky upekli
a snědli.
Terča Š.

Semínková slavnost
V sedm hodin jsme měli být ve škole. Pak jsme šli do druhé a třetí třídy, poslechli jsme si
pohádku o Michaelovi. Vydali jsme se jako v pohádce. Šli jsme do lesa. Našli jsme plachtu, pod
ní svíčku, našli jsme i Michaela. Postupně jsme šli s Michaelem za drakem a řekli zaklínadlo
a vzali poklad. Michael nám ukázal cestu k silnici, pak jsme se rozdělili na skupiny a šli domů
promočení.
Monika

Martinská slavnost
Před Martinem jsme hráli divadlo. Pak byl příběh a potom jsme si zapálili lampionky a šli jsme
ven. Tam čekal Martin na bílém koni.
Martin nás provedl po vesnici. A šli jsme až k pumpě. A tam jsme si pohladili koně. A zpívali
jsme mu písničky Broučka, Lucernu a Martina. Pak Martin jel cestou dál pomáhat lidem. A potom
jsme šli domů.
Zdeňka Sotonová

Příběh o Martinovi
Byla jedna země, kde moře bylo modré jako nebe a kde růže byly červené jako červánky, tak
v té zemi žil jeden chlapec jménem Martin. A ten Martin jednou viděl, jak jdou řady vojáků po
cestě. Martin si řekl, že až bude velký, tak že se stane vojákem.
A Martin rostl, až byl velký muž. A cvičil se a šel do boje, až se stal velitelem. A jednoho dne si
řekl, že odejde. A tak šel a uviděl před sebou žebráka skoro nahého. A Martin hned vytáhl meč,
sundal si plášť a přesekl ho a Martin řekl, že bude pomáhat lidem.
Tereza Ševčíková
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM SPONZORŮM
A BLAHOPŘÁNÍ OBYVATELŮM NAŠÍ
OBCE
Rád na závěr tohoto vydání Babických listů srdečně
děkuji všem sponzorům naší obce za dobrou spolupráci
a těším se, že ještě v daleko větší míře bude úspěšně
pokračovat v roce příštím. Jsme vskutku vděční za každou
pomoc, které se naší malé obci v klínu lesů vod a strání
dostává.
Přísné redakční vedení mi nedovoluje, abych děkoval
a přál krásné Vánoce, mnoho spokojenosti, poklidu, štěstí
a zdraví v novém roce dvakrát. Jednak již osloveným
sponzorům a poté znovu všem spoluobčanům naší obce
a dokonce ještě do třetice mým činorodým spolupracovníkům v zastupitelstvu.
Proto všechna ta upřímná přání spojuji v jedno, protože
stejně nepochybuji o tom, že se z Vás, sponzorů, už
vlastně stali, nebo v dohledné době stejně jednou stanou,
stálí obyvatelé Babic. Tak krásné, tiché, milé a po všech
stránkách půvabné životní prostředí totiž jen tak lehce
nenajdete.
Nuže tedy ještě jednou vám všem opravdu srdečné díky
a vše dobré !

MIROSLAV MARTYKÁN
STAROSTA OBCE
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FALKO UNIVERSUM, s.r.o.
Návrší Svobody 27, 623 00 Brno
Komplexní domácí péče
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST
ASISTENČNÍ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Agentura: PhDr. Ladislava Kozáková
Přítomnost druhé osoby je tím nejlepším lékem na deprivaci způsobenou
samotou, také na strach, co všechno se může stát, když jsem tady sám. Jen
málokdo z nás zdravých si uvědomí kolik věcí je pro nás samozřejmých, normálních, jen do té doby, pokud nepotřebuje pomoc jiné osoby.
Služby naší agentury patří do systému zdravotních a pečovatelských služeb,
sloužícím lidem, kteří je nejvíce potřebují - tj. starším, nemocným, nepohyblivým
občanům, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc a díky našim službám mohou žít
plnohodnotný život v domácím prostředí.
Výhodou domácí péče je bezesporu to, že udržuje rodinu pohromadě, umožňuje klientovi setrvat ve známém prostředí a pohodlí domova a tak zlepšuje psychický stav, zpříjemňuje dobu léčení nebo rekonvalescence a zkvalitňuje život
klienta.

Nejčastějšími poskytovanými úkony jsou celková hygiena, psychoaktivace,
logopedie, podání stravy, pohybová prevence, podání léků, doprovod k lékaři, na
úřady, vycházky, nákupy, asistenční služba - dohled, předčítání aj., hlídání dětí
v domácnosti, doprovod dětí do školy, na zájmovou činnost a další pomoc dle
individuálních potřeb klienta.
Pečovatelské služby poskytujeme 24 hodin denně nebo formou denní či noční
služby po 7 dní v týdnu včetně svátků.
Pečovatelky, které se o Vás budou starat jsou vybírány s velkou péčí. Musí splňovat podmínky bezúhonnosti a praxe, ale velmi důležitý je jejich přístup k Vám,
ke klientům a vztah k vykonávané práci - jejich ochota, pracovitost a poctivost.
Dojednání služeb a veškeré informace Vám poskytne vedoucí agentury:
Andrea Kozáková na tel.: 605 280 059
Iveta Tichá, odborná domácí a zdravotní péče, tel.: 723 908 143
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REKLAMA

Služby jsou určeny klientům v pokročilém věku, občanů s různým stupněm
soběstačnosti, osobám vyžadujícím zvýšenou péči, nemocným před a po hospitalizaci, lidem po úrazu, osamoceným lidem i rodinám s dětmi.

REKLAMA

Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám nabídnou komínový nástavec pro regulaci tahu
komínu
Podstatou výrobku je zredukovat tah komínu na konstantní hodnotu daného
komínu a tím uspořit značnou část paliv. U plynových kotlů dle jeho kvality od 10
do 40 %. U kotlů na tuhá paliva a krbových kamen až 65 %.
Dosavadní stav techniky
Doposud je tah komínu závislý i na venkovních povětrnostních podmínkách.
Když vítr více zaduje, tah komínu se zvýší, a to i přesto, že je dosti vysoký. Do
ovzduší tím vyletí mnohem rychleji a mnohem více tepla, čímž se spotřebuje více
paliva, které rychle a nedokonale prohoří, aby dorovnalo ztracené teplo. Nedokonalým spalováním paliva vzniká velké množství odpadu a do ovzduší se dostává
velké množství škodlivin.
Podstata výrobku
Tyto nedostatky se odstraní komínovým nástavcem, který zredukuje tah
komínu na optimální podmínky a vyloučí vnější povětrnostní vlivy / vítr, atmosférický tlak, atd./. Pro správnou funkci nástavce je třeba zjistit výšku, průměr
komínu a spotřebič, který je na komín napojen / krb, kotel, sporák ...../. Zjištění
informace slouží k výpočtu parametrů nástavce pro jeho výrobu.
Instalací nástavce vzniká v komíně druhotná spalovací komora, čímž se
odstraní kondenzace a dehtování spalin v komíně. Staré usazeniny se odstraní.
Těmito podněty dochází k dokonalému spalování paliva, čímž se do ovzduší
dostane minimální množství škodlivin. Toto umožní i spalování méně hodnotného
paliva.
Popis výrobku
Výrobek je českým patentem. Úřadem průmyslového vlastnictví je evidován
pod zn. PV 2004-306. Tvoří jej dva komínky pod sebou s vnitřní tryskou. Montáž
se provádí jednoduchým nasazením na komínovou vložku. Aby bylo dosaženo
vysokého efektu musí být komín v perfektním stavu. Výrobek byl patentován
v březnu 2004. V současné době jich již pracuje 35. Opakované měření výsledků
na měřícím zařízení TESTO 300 L provedl a výsledky potvrdil Oldřich Bartošík,
kominický mistr, tř. T. Bati 2591, 760 01 Zlín, tel: 577 437 481, revizní technik
komínů č. 30/03/90.
Cena
Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek, který je určený a vyrobený přesně
pro daný komín, a to na základě informací uživatele, je nutno při objednání uhradit zálohu ve výši 30 % z ceny výrobku, který na průměrný dvougenerační rodinný
domek stojí cca. 13 000,--Kč včetně montáže. Možno využít i prostředků ze stavebního spoření. Dodací lhůta 3 týdny po obdržení zálohy.
Kontakt
V případě zájmu volejte:
EL.STAR, JUDr.Stanislav Řezníček
tel: 605 215 872
mail: rezna@telecom.cz
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