Babické listy

jaro – léto 2005

ÚVODNÍK
Přijdete na premiéru filmového pozvání do Babic?
„Před jeskyní bylo ticho. Mužové odešli hned z rána, mávajíce oštěpy, směrem k Blansku
nebo k Rájci, kde bylo vystopováno stádo sobů; ženy zatím po lese sbíraly bobule klikvy a
jen časem bylo slyšet jejich ječivý pokřik a repetění; děti se nejspíš čabraly dole v potoce
– ostatně kdo by se těch harantů dohlídal, holoty darebné a zvlčilé. A tož starý pračlověk
Janeček klímal v tom vzácném tichu na mírném slunci říjnovém; po pravdě řečeno chrápal
a v nose mu hvízdalo, ale dělal, jako by nespal, nýbrž jako by střežil jeskyni kmene a panoval nad ní, jakož se sluší na starého náčelníka…“
Ne náhodou jsme si k úvodu krátkého filmového pozvání - do překrásného přírodního prostředí
lesů, vod a strání, do naší obce, vklíněné mezi hvozdy, po kterých se nepochybně až do dnešní doby
prohánějí potomci světově známé Lišky Bystroušky - vybrali slova snad průvodce nejpovolanějšího.
Karel Čapek - jako pravidelný host nedalekých Bílovic - na svých toulkách bezesporu dobře poznal
okolní krajinu. Možná právě Velké skalky, vypínající se v zeleni vysoko nad Babicemi a poskytující
jedinečný pohled daleko do klikatého údolí řeky Svitavy, ho inspirovaly k napsání jednoho z jeho
nejkrásnějších apokryfů o prastarém praotci Janečkovi, meditujícím před velkou kmenovou jeskyní
o úpadku doby, řemesla a nezvedenosti mládeže.
Starobylá obec Babice, ležící v nadmořské výšce 500 metrů, je vzdálená – jen neuvěřitelných třináct kilometrů od Brna. Archivní prameny ji po prvé zmiňují v roce 1365 jako majetek pana Čeňka
Krušiny z Lichtenburka. Dominantu rozlehlého sídliště tvoří od roku 1448 farní kostel zasvěcený sv.
Janu Křtiteli. Není bez zajímavosti, že v druhé polovině 16. století příslušely k babické farní správě
nedaleké malé obce Josefov a Adamov. A ejhle, z Adamova se pojednou stalo město…
Život v naší vesnici nebyl lehký. Kupříkladu v roce 1645 při dobývání Nového hradu obec vypálila
švédská vojska, v roce 1809 ji navštívili – ne, ovšem jako vítaní hosté – francouzští vojáci a několik
desítek let poté v roce 1866 příslušníci rakouských a pruských armád. Další okupace, ostatně, provázely nejen Babice, ale celou naší zem až do konce minulého století.
Půvabně prostý kostelík obklopený hřbitovem a vypínající se na jednom z nejvyšších bodů v obci
byl však svědkem také radostných i jinak významných událostí. V jeho prostorách v období 1843
až 1859 zásluhou babického rektora Valentýna Petyrka a jeho čtyřiadvacetičlenného orchestru obyvatelé měli možnost slýchávat hudbu světových mistrů – díla Beethovenova, Mozartova, Händelova
a jiných, kostelní budova se stala inspirací i pro další umělce, z nichž jmenujme alespoň spisovatele
Jaroslava Marchu a malíře Ottu Petra a Františka Pokorného.
Další umělec, akademický sochař Břetislav Kadlčík z Prostějova je autorem pomníku, jehož stěžejní
výtvarnou dominantu tvoří mužská postava s přetrhanými pouty na rukou. Pomník je umístěn před
domem číslo 8 a nese nápisy - Památce padlých 1914 – 1916 a Važte si dobyté svobody.
Na počátku minulého století, již v roce 1906 u silnice stoupající do vrchu vyrostla obecná škola,
která v současné době poskytuje základní vzdělání žákům první až čtvrté třídy, a nedaleko odtud
budova aktivní tělocvičné jednoty Sokol, kde se soustřeďovala téměř veškerá sportovní a kulturní
činnost. Téměř o sto let později získala sokolovna pozoruhodnou dostavbu – víceúčelovou a plně
využívanou sportovní halu.
V katastru obce se nachází jihozápadní část Babické plošiny, která v roce 1976 získala status přírodní rezervace o rozloze 55 hektarů. Leží na geologické hranici devonských vápenců Moravského
krasu a vyvřelými horninami brněnského masivu. Na jižním okraji obce jsou prokázány archeologické doklady slovanského železářství a v lesích severně od Babic najdeme četné stařiny po dolování
železných rud. Nejznámější z nich je Malá Macocha. Opuštěný důl na železnou rudu se nachází také

2

u Alexandrovy rozhledny. Na jámu vyhloubenou do dvaačtyřiceti metrů tam navazují úzké těžní
trychtýře sahající zatím do neznámé hloubky.
Obec s čistým ovzduším, bohatstvím ozonu, záviděníhodnou polohou v lesích a krásnými výhledy
do blízkého i dalekého okolí – za dobré viditelnosti lze spatřit i souvislá pásma rakouských Alp - lze
vskutku považovat za vpravdě výtečné klimatické prostředí lázeňského charakteru v těsné blízkosti
druhého největšího města v České republice.
Mnoho vody uplynulo Svitavou, tekoucí – tu klidně, tu divoce – údolím hluboko pod Babicemi.
Ach, jak mnohé se změnilo od někdejší pravěké pohody či snad nepohody? Nikdy ale nedošlo
k úpadku doby, který letitý Janeček tak nekompromisně předvídal. Ostatně takové soudy o úpadku,
nevděčnosti a zhýralosti současné mládeže dodnes pronáší každý člověk s neúprosně mu přibývajícími křížky na hřbetě. Babice už dlouho nejsou zapadlým koncem světa, kde lišky – byť slavné –
dávají dobrou noc. Den ze dne rostou do krásy, o čemž konečně svědčí i naše velmi stručná vizuální
pozvánka k návštěvě. Její premiéry budeme mít příležitost zúčastnit se hned, jakmile bude dokončeno
ozvučení krátkého filmového snímku, u příležitosti některé z přednášek nebo setkání, které máme
pro tento rok v plánu.
Zkrátka, každému návštěvníku, který zavítá do Babic nad Svitavou, se taková cesta vyplatí po všech
stránkách. Najde totiž tady u nás – až na malé výjimky – kus panenské přírody (které bohužel na
mnoha jiných místech neúprosně ubývá), zdravé prostředí, výborné občerstvení v místních restauracích a dobré lidi.
Nepochybuji, že i náhodní pocestní z řad turistů, toulajících se po kraji, se k nám budou vždy rádi
vracet. Ale nikdo z nich by si předtím neměl opomenout pozorně přečíst Čapkovu Knihu apokryfů.
Nejen proto, aby se v jednom z překrásných příběhů dověděl, co měl tehdy starý Janeček na mysli a
jak to tenkrát všechno vlastně dopadlo…
(sg)

OBEC INFORMUJE
Odpady: Čekáme na vaše náměty a připomínky
STAČILO BY JEN TAK MÁLO!
Prostý pohled z některého výše položeného místa v okolí, letecký snímek nebo naopak
třeba, zadíváme-li se od Nové čtvrti na poměrně příkře stoupající stráň vzhůru k centru,
jemuž vévodí kostelík, vždy spatříme především bujnou zeleň, se které vystupují různobarevné budovy větších staveb nebo jen červené střechy vilek a rodinných domků naší obce.
Babice nad Svitavou, zasazené do členitého, hustě zalesněného okolí a zeleně zahrad mají opravdu
ideální polohu, která by už sama o sobě hrála významnou roli v soutěži o nejkrásnější obec v České
republice. Kdyby se ovšem do takové soutěže zapojily. A stačilo by jen tak málo! Jen se podívejme
na tu krásu zrakem návštěvníka, který přichází do Babic poprvé. Jen se zbavme zátěže každodenního
pobytu v tak kouzelném prostředí, který v nás vytváří pocit všednosti! Zatají se nám dech, když spatříme malebnou vpravdě horskou vesničku, vklíněnou mezi pásma zalesněných úbočí, sbíhající se ke
korytu řeky Svitavy.
Jen srovnejme naši vesnici s některou z těch, které leží v naprosté, či jen nepatrně zvlněné vyprahlé
rovině ve stejné vzdálenosti na jih od Brna, kde lesy a zeleň je třeba hledat v pravé poledne s lampou
v ruce.
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Příroda je k Babicím vskutku štědrá a je v našich silách, abychom z míst, které máme to štěstí
obývat, udělali pravý ráj.
Jak málo by k tomu stačilo, je třeba opakovat ještě jednou. Jen se zamysleme nad takovou jednoduchou otázkou. Kdyby naše obec jednou vstoupila do soutěže o nejhezčí vesnici v zemi (což by nám
mohlo přinést řadu výhod), největší práci by za nás udělala příroda sama. Něčím bychom k tomu však
museli přispět také sami.
Vyměňme tentokrát pohled obdivný za pohled kritický! Zjistíme třeba, jaký nepořádek máme na
našich zahradách, kolik odpadků a rezavějícího železa tam ještě stále leží bez užitku a postupně podléhá zkáze, zhodnoťme stav našich předzahrádek (jejichž úprava nám ostatně již letos může přinést
docela slušnou částku do rodinného rozpočtu), podrobme hodnocení stav našich veřejných prostranství, o kterých podle toho, jak se nám to hodí jednou tvrdíme, že patří všem a podruhé zase že s nimi
nemáme nic společného. Má se přece o ně starat obec. Inu, vždy záleží právě na tom okamžitém a
jedině správném zorném úhlu pohledu. Většinou však taková místa jsou zemí nikoho (a podle toho
se k nim také chováme!). Kde jsou ty doby, kdy lidé na vesnicích zametali vždy v sobotu i veřejnou
cestu před svými domky!
Napište nám o svých zjištěních, stačí jen pár slov. Rádi přijmeme váš námět, poznámku, návrh,
co by se dalo zlepšit! Při svých cestách obcí povšimněme si, co všechno leží kolem. Neodhazujme
kolem sebe to, co nám právě v tom okamžiku přestalo sloužit! Přece nás nemůže nijak obtěžovat,
když papír od svačiny strčíme do kapsy a odhodíme do nejbližšího kontejneru. Do sběrné nádoby
také patří použitá láhev z umělé hmoty. Když ji odhodíte tam, kde právě dopijete její obsah, časem se
nerozpadne, ale zůstane tam na věky – neodklidí-li ji někdo jiný. Nevyvážejte domovní odpadky do
lesa a na divoké skládky. Vždyť je všude kolem plno k tomu určených kontejnerů!
A dostáváme se k dalšímu problému: ke zdroji mnoha stížností na zacházení s odpady.
Obecní úřad v březnu ukončil smlouvu s firmou, která až do té doby měla na starosti odvoz tříděných a komunálních odpadů. Časté stesky se týkaly špatného stavu a nedostatečného odvozu nádob
na sklo, na PET láhve a časté nepravidelnosti ve svozu pevného komunálního odpadu.
Zastupitelstvo obce v prosinci minulého roku vybralo firmu, která efektivně dlouhodobě pracuje
v oblasti sběru, třídění, přepravy a ekologické likvidace odpadů. Společnost van Gansewinkel, založená v roce 1964 v Holandsku, patří k nejstarším evropským firmám, zabývajícím se nakládáním
s odpady na moderním základě. V současné době je jednou z největších společností, která řeší problematiku odpadu komplexně při dodržování všech zásad moderních technologií.
Komunální odpad se od dubna odváží vždy v úterý každý sudý týden. Je zásadou, že
do nádob patří - veškerý odpad z běžného provozu domácnosti a
naopak tam nepatří - velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, žíravé a výbušné látky, živočišné tkáně, zemina, kamenivo a stavební suť.
Velkoobjemový odpad bude odvážen podle potřeby pomocí kontejnerů, umístěných na obvyklých místech. O termínech odvozu bude obecní úřad včas informovat.
Neuškodí zopakovat, že do kontejnerů patří pouze koberce, textil a starý nábytek.
Nebezpečný odpad bude odvážen obdobným způsobem pomocí kontejneru, přistaveného v určený
den postupně na třech místech. Den svozu a přesné doby, kdy se bude kontejner zdržovat na určených místech budou vždy ohlášeny.
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Do tohoto speciálního kontejneru patří – zbytky olejů, brzdových kapalin, barev, ředidel a ostatních chemikálií včetně znečištěných obalů z takových odpadů, dále akumulátory, monočlánky, léky,
zářivky, ledničky, televizory a pneumatiky.
Sběr papíru
– do nádob patří karton, noviny, časopisy, sešity,kancelářský papír
– do nádob nepatří papíry s nánosem polyethylenu, pergamenové papíry, asfaltové a dehtové
papíry a lepenky, brousící papíry a mastné papíry, tzv.Zlaté stránky
Sběr skla
– do nádob patří skleněné láhve od nápojů, skleněné nádoby, okenní sklo
– do nádob nepatří keramika,drátěné sklo, zrcadla, znečištěné skleněné nádoby a sklo z automobilových oken

Sběr PET láhví
– do nádob na plasty patří sešlápnuté a znovu pevně uzavřené PET láhve
– nepatří plastové nádoby od olejů, šamponů, tekutých mýdel, nádoby od čistících prostředků,
igelity a stahovací fólie
V této souvislosti je třeba upozornit, že hořlavé odpadové materiály všech těchto skupin nelze
spalovat jak v domácích kotlech, tak ve volné přírodě, kde ostatně platí všeobecný zákaz spalování
nejrůznějších materiálů.
Na vaše postřehy a připomínky se těšíme i v této problematice. Vyvodíme z nich důsledky a zodpovíme je v nejbližším čísle Babických listů.
(zast./sg)
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Společenská kronika
Významné životní jubileum 100 let oslavila 16. ledna 2005 paní Anežka Štrofová. Přejeme z celého
srdce pevné zdraví, životní pohodu a další spokojená léta
95 let
Arnošt Kubeš

č. p. 60

92 let
Margareta Pozorská
Marie Pantůčková

č. p. 233
č. p. 247

91 let
Juliana Kupčíková

č. p. 155

90 let
Antonín Starý
Marie Blažíková

č. p. 84
č. p. 246

87 let
Tejkal František

č. p. 92

86 let
Jarmila Pelčíková
Josef Sturm
Vlasta Kubešová

č. p. 174
č. p. 270
č. p. 14

85 let
Stanislav Nippert
Marie Jurková
Anna Flodrová
Anna Julínková

č. p. 53
č. p. 192
č. p. 108
č. p. 161

84 let
Vlastimil Kubeš

č. p. 14

83 let
Květoslava Kotulánová
Olga Šubrtová
Zdenka Friáková
Vlasta Holá
Jaroslava Danišová

č. p.
č. p.
č. p.
č. p.
č. p.

82 let
Eva Jedličková
Hana Saxová
Josef Kalvoda

č. p. 249
č. p. 94
č. p. 82

81 let
Zdeňka Kabátová
Dinarie Šedová
Jan Kovář
Mojmír Hofírek
Věra Prachařová
Drahomíra Viedoňová
Františka Štrajtová

č. p. 158
č. p. 268
č. p. 216
č. p. 272
č. p. 208
č. p. 235
č. p. 203

80 let
Zdena Olejníčková
Antonín Kotouč

č. p. 43
č. p. 185

170
199
17
159
234

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho dalších spokojených let.
V roce 2004 se v naší obci narodilo jen 6 děti – 4 chlapci a 2 děvčata
Kateřina Petrželová
Ondřej Buriánek
Tobiáš Troják
Natálie Trojáková
Lukáš Herceg
Jan Julian Dvorský
Všem dětem přejeme hodně zdraví, životních úspěchů a jejich rodičům mnoho radosti a spokojenosti ze svých dětí.
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A nakonec tu smutnější zprávu ………
V roce 2004 zemřelo 6 spoluobčanů – 2 muži a 4 ženy
Se zármutkem v srdci připomínáme tyto naše zemřelé:
Věra Kalvodová
Emilie Moserová
Stanislava Sehnalová
Helena Sehnalová
František Hloušek
František Hemzal

73 let
87 let
70 let
54 let
62 let
70 let

Všem zesnulým spoluobčanům věnujeme, prosím, tichou vzpomínku
ROD ZA RODEM JDOU ROVINOU
ÚRODA ZRAJE ZA ÚRODOU
JDOU LIDI – ZAJDOU, POMINOU ……
A VÍTR DÁL SI HRAJE S HLADINOU ……
připravil Josef Pidra

Neustále čilá a plná zájmu
STOLETÁ JUBILANTKA
Všeobecně se tvrdí, že Babice mají velmi dobrou polohu, zdravé prostředí a lidé se tam
dožívají vysokého věku. protože má dar velmi dobrého a zdravého prostředí. Není jistě
časté a obvyklé takto charakterizovat obec, ležící téměř v těsné blízkosti velkoměsta. které
však z výše položených míst při dobré viditelnosti lze často jen tušit pod hříbkem šedého
smogu.
Živým dokladem takového tvrzení je ale paní Anežka Štrofová, která letos 16. ledna v plné duševní
i tělesné svěžesti oslavila své sté narozeniny. V Babicích se narodila v domku číslo 128, který po celý
život prakticky na delší dobu neopustila. I nyní tam žije v rodině své vnučky Stanislavy Přibylové.
Měla čtyři děti a v současné době má patnáct vnoučat a zatím šest pravnoučat.
Není tomu dlouho, kdy jubilantka trávila hodně času v lese, který ostatně obklopuje celou obec.
Nyní si trochu naříká na bolesti nohou a delší vycházky už tak často neabsolvuje. Je však stále čilá, čte
každý den noviny, zajímá se o nejnovější zprávy nejen z obce, ale i z tuzemska a ze světa.
K významnému jubileu oslavenkyni kromě členů rodiny a blízkých přátel přišel poblahopřát také
starosta obce Miroslav Martykán. Několik dnů před narozeninami se informoval u manžela vnučky
paní Štrofové, z jakého dárku k té stovce by babička měla největší radost. Vojtěch Přibyl se smíchem
odpověděl, že by patrně nejvíc ocenila novou sekeru a tak dva, tři metry pořezaného dřeva. Stále
totiž velice ráda na zahradě štípe dřevo na polínka a třísky a je vždy nespokojená, když k tomu nemá
potřebné nástroje a materiál.
Pokud je nám známo, starosta se nedostavil ani se sekerou, ani s pořezaným dřevem. V zastoupení
všech spoluobčanů však stařence jménem všech spoluobčanů předal dárkový koš a velkou kytici. Ke
gratulantům se ještě v den narozenin připojila ve vysílání také stanice brněnského Českého rozhlasu
a později i pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení v Brně. Vzhledem k periodicitě našich
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listů činíme tak s určitým zpožděním i my a přejeme paní Štrofové do dalších let mnoho dobrého
a hodně, hodně pevného zdraví.
(sg)

Výstava akvarelů Bohumila Dvořáka
MILÉ POHLAZENÍ PO DUŠI
Místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ČR uspořádala 14. a 15. května
v Klubu důchodců v Babicích n./ Svit výstavu prací akvarelů místního nadšeného malíře Bohumila
Dvořáka. Více než šedesát akvarelů a tužkou kreslených pracovních náčrtků si prohlédla téměř stovka
návštěvníků. Zajímavé práce s nejrůznější tématikou z obce a bezprostředního i širokého okolí přijali
s velkým zájmem a své dojmy zaznamenali do pamětní knihy, která provází všechny pořádané akce.
Kromě jiných záznamů nás zaujal zápis, že tak poutavou výstavu lze považovat za milé a hřejivé
pohlazení po duši.
(sg)

Pozor na platnost osobních dokladů
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Je velice prospěšné, když si každý občan pečlivě zapíše a sleduje platnost všech osobních
dokladů. V případě, že datum platnosti projde ze strany občana bez povšimnutí a dojde-li
navíc k určitým změnám (bydliště, stav apod.), které průkaz nezachycuje, vystavuje se
totiž nebezpečí, že příslušné orgány nemohou takový doklad akceptovat a občanu hrozí
případné důsledky ba i postihy.
V tomto roce je kupř. vysoce aktuální výměna řidičských průkazů. Podle zákona číslo 361/2000
Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme všechny občany na povinnou výměnu řidičských průkazů vydaných v době od
1. července 1964 do 31. prosince 2000. Výměna musí být provedena do 31. prosince 2005. Je bezplatná, pouze v případě změn (jméno, stav, bydliště aj.) občan uhradí příslušný poplatek. Nový průkaz
musí být ovšem vybaven současnou fotografií majitele, kterou si každý žadatel pořídí na vlastní
náklady. (Upozorňujeme na sympatickou změnu, že k vydání nejen řidičského průkazu, ale všech
dalších dokladů – občanského průkazu a cestovního pasu) je nyní potřeba vždy jen jedna fotografie
předepsaného formátu a kvality, kterou zájemcům po sdělení účelu, jemuž má záběr sloužit, v počtu
čtyř kusů na počkání vyrobí specializované fotoateliéry (adresu můžeme zájemcům na požádání
sdělit i telefonicky).
Řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 zůstávají v platnosti do 31.
prosince 2013.
Další zpráva:
Pokud návrh podepíše prezident, řidiči s průkazy vydanými do konce roku 1993 budou mít čas
na jejich výměnu až do prosince 2007. Ti, kteří průkazy dostali v letech 1994 až 2000, si je budou
muset vyměnit do konce roku 2010. Až do roku 2013 budou mít na výměnu čas majitelé zbývajících
řidičských průkazů, kteří je dostali nejpozději loni.
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Radíme rodičům
BUDE VAŠEMU DÍTKU UŽ PATNÁCT?
Zákonný zástupce dítka, které zakrátko dosáhne věku patnácti let, si pojednou uvědomí,
že dítko poněkud povyrostlo, přestává být dítkem a po narozeninách při všech potřebných
občanských úkonech se bude muset prokazovat vlastním dokladem o státním občanství,
tedy vlastním občanským průkazem. Nepropadejte však panice…
Získat nový občanský průkaz sice znamená nutnost vynaložit jisté úsilí, ale mohou vám ho pomoci
zvládnout samotné ratolesti, kterým nakonec taková činnost prospěje na cestě k budoucí samostatnosti. Již třeba tím, že vás doprovodí na pochůzkách, které je třeba vykonat, dále samostatným vyplňováním žádostí, obstaráním fotografie a nakonec třeba i návštěvou místního obecního úřadu, kde
se jim dostane z úst povolaných pracovnic návodu, jak a kdy v úředních hodinách navštívit příslušné
oddělení obecního úřadu v Bílovicích nad Svitavou, kde žádost o vydání prvního občanského průkazu mohou podat.
Základním předpokladem pro vydání občanského průkazu jsou pochopitelně jisté dokumenty:
- především pak doklad o státním občanství občana, podávajícího žádost o OP (v případě že vaše
dítě nemá dosud platný cestovní pas, je třeba si vyžádat osvědčení o státním občanství prostřednictvím matričního úřadu. Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad v Brně, organizační
a právní odbor. Tam se dostaví jeden z rodičů s platným občanským průkazem, rodným listem dítěte
a oddacím listem (nebo rodným listem jednoho z rodičů). Vystavení dokladu je osvobozeno od správního poplatku. Návštěvy lze využít k vyfotografování dítěte (na počkání) v odborném fotoateliéru:
k vydání OP bude potřebovat jednu fotografii.
Po získání základního dokumentu se budoucí plnoprávný a odpovědný občan (kromě volebního
práva) dostaví za paní Evou Hromkovou či Evou Klučkovou na obecní úřad v Babicích, kde se dozví
vše, co je třeba dále vykonat (získání tiskopisu žádosti o vydání OP, jeho vyplnění, návštěva OÚ
v Bílovicích v úředních hodinách pro veřejnost aj.)
Z vydaných dokladů je prospěšné si předtím pořídit ověřené kopie, a originály pečlivě uložit do
osobních materiálů. Taková praxe v budoucnu ušetří mladým občanům v budoucnosti mnoho hledání, vyžadování opisů a zcela zbytečných pochůzek, protože rodný list, osvědčení o státním občanství, doklady o dokončeném vzdělání či vyučení, absolvování kvalifikačních kursů a o jiných záležitostech budou potřebovat po celý život.
(zast.)

Výměna občanských průkazů
SLEDUJTE TERMÍNY!
Ve smyslu zákona číslo 559/2004, platného od 1. ledna 2005, je třeba, aby si občané České
republiky v daných termínech vyměnili staré občanské průkazy za nové. O náhradu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů se jedná zejména v těchto časových kategoriích:
O průkazy vydané do 31. 12. 1994 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do
31. 12. 2005. Tato výměna se týká všech OP typu - knížka,
O průkazy vydané do 31. 12. 1996 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
12. 2006. Žádost o vydání OP občan předloží do 30. 11. 2006,
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O průkazy vydané do 31. 12. 1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
12. 2007. Žádost o vydání OP občan předloží do 30. 11. 2007,
O průkazy vydané do 31. 12. 2003 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do
31. 12. 2008. Žádost o vydání OP občan předloží do 30. 11. 2008.
(zast.)

Výtečná služba i oprávnění obecního úřadu v Babicích
ROZMNOŽOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ A LISTIN
Ne každá obec kromě zařízení k rozmnožování nejrůznějších písemností, dokumentů a listin vlastní
oprávnění k úřednímu ověřování kupních smluv, vysvědčení, vysokoškolských diplomů a dalších
listin takového druhu, které je nutno předkládat při jistých příležitostech na úřadech i jinde. U nás
v Babicích obecní úřad takovým právem disponuje a jeho pracovnice mohou provádět všechny
úkony, které jinak poskytují jen matriky a státní notářství. Mimo jiné, tedy, i ověřování podpisů.
Podle zjištění, které jsme učinili, ne všichni občané obce takové výhody využívají a zbytečně váží
cestu do Brna. Rozmnožení i ověření listin je přijde v místě bydliště zákonitě levněji. Podstatně ušetří
nejen mnoho času, ale i nákladů na cestovné.
(zast.)

Usnesení zastupitelstva obce
Členové zastupitelstva obce Babice nad Svitavou se v roce 2004 sešli na řadě pracovních porad a na
osmi veřejných zasedáních. Z jednání vzešla následující usnesení.
Usnesení ze dne 13. února 2004 č. 104
1. Schválení prodeje pozemku 30 m2.
2. Schválení prodeje pozemku 35 m2.
3. Schválení prodeje pozemku 45 m2.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji pozemků č. 01/2004.
5. Schválení odkupu pozemku o rozloze 2 608 m2.
6. Schválení návrhu rozpočtu mikroregionu Časnýř na rok 2004.
Usnesení ze dne 19. března 2004 č. 204
1. Schválení rozpočtu na rok 2004.
2. Schválení příspěvku Svazu tělesně postižených a Svazu včelařů.
3. Schválení výsledku inventarizace majetku obce.
4. Schválení odpisového plánu ZŠ Babice nad Svitavou na rok 2004.
5. Schválení smlouvy o dílo č. 109 906/0156/04 VO – obnova komunikace.
6. Schválení smlouvy o dílo č. 109 907/0156/04 VO – dešťová kanalizace – gabionová stěna.
Usnesení ze dne 30. dubna 2004 č. 304
1. Schválení záměru o prodeji pozemků č. 02/2004.
2. Schválení prodeje pozemku (později zrušeno).
3. Projednání dodatku změny územního plánu č. III.
4. Schválení bezúplatného převodu pozemku ve vlastnictví PF ČR.
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2003.
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Usnesení ze dne 1. července 2004 č. 404
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh úpravy rozpočtu na rok 2004.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení vodovodního řadu v délce 100 m.
3. Zamítnutí žádosti na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce.
4. Zamítnutí žádosti o pronájmu obecního pozemku.
5. Schválení pronájmu bytu v obecním domě č. p. 214.
Usnesení ze dne 3. září 2004 č. 504
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2004.
2. Schválení návrhu na odkup pozemku o výměře 126 m2.
3. Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na odkup pozemku.
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice.
5. Schválení návrhu dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, který upravuje zřízení školní družiny při ZŠ v Babicích nad Svitavou.
6. Schválení zřízení školní družiny.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením prací výstavba inženýrských sítí VO, nn a místního
rozhlasu včetně přípojek v lokalitě Stádla.
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypovězení smlouvy o prodeji pozemku v majetku obce.
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje vypovězení smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemků
v majetku obce.
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozdělení stavebních parcel majetku obce.
Usnesení ze dne 22. října 2004 č. 604
1. Zastupitelstvo zamítá žádost o příspěvek na zřízení kanalizační tlakové přípojky svépomocí.
2. Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2004.
3. Zastupitelstvo schvaluje záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce č. 04/2004.
4. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku o výměře 1 600 m2.
5. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku o rozloze 638 m2 bez nároku na připojení na inženýrské sítě.
6. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č. III územního plánu sídelního útvaru obce Babice
nad Svitavou.
8. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.
Usnesení ze dne 15. prosince 2004 č. 704
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem inventarizační komise.
2. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku do školy v Bílovicích nad Svitavou na invalidní
vozík 10 000 Kč.
3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK.
4. Zastupitelstvo zamítá žádost na odkup části obecního pozemku.
5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh dodatku č. 1 k interní směrnici o oběhu účetních
dokladů.
6. Zastupitelstvo schvaluje provedení kontroly příspěvkové organizace ZŠ.
7. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku pro Český svaz bojovníků za svobodu.
8. Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o dílo na propojení vodovodu v délce 40 m v lokalitě
Stádla.
9. Zastupitelstvo schvaluje zrušení vyhlášky č. 2/2004.
10. Schválení vyhlášky za svoz domovního odpadu.
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11. Zastupitelstvo souhlasí s vypovězením smlouvy na svoz domovního odpadu s firmou AVE
a uzavření nové smlouvy s firmou van Gansewinkel.
Usnesení ze dne 30. prosince 2004 č. 804
1. Schválení úpravy rozpočtu na rok 2004.
2. Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2005.
3. Schválení úpravy stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
4. Schválení úpravy stanov s Vodárenskou akciovou společností.
5. Schválení úvěrové smlouvy včetně dodatku č. 1 Svazku obcí Šlapanicko.
6. Schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2006- 2007.
7. Schválení prodeje pozemku ve vlastnictví obce.
8. Schválení návrhu na prodej pozemků ve vlastnictví obce Babice nad Svitavou.
9. Vyhodnocení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na tlakovou kanalizaci
v obci Babice nad Svitavou.
10. Schválení finančního příspěvku pro místní oddíl kopané.
(zast.)

Příležitost i pro vaše děti
ROK NA NOVÉM ZÉLANDU
Náměstek ministra zahraničí Pavel Svoboda přijal v posledních dnech velvyslance Nového Zélandu
akreditovaného pro ČR Petera Hamiltona. Předmětem jejich rozhovoru byl především záměr novozélandské vlády navýšit od 1. 7. 2005 počet míst pro české občany v rámci bilaterálního Programu
pracovní dovolené ze stávajících 100 na 1000 účastníků.
MZV ČR již při jednáních o Programu pracovní dovolené vyjadřovalo zájem na navýšení počtu
míst s ohledem na pozitivní odezvu české veřejnosti a proto vysoce oceňuje nynější vstřícný krok
novozélandské strany.
Mezivládní dohoda České republiky a Nového Zélandu o Programu pracovní dovolené z 11. října
2004 umožňuje mladým lidem obou zemí ve věku mezi 18 a 30 lety absolvovat roční poznávací pobyt
na území druhé země. Během pobytu mohou účastníci programu legálně pracovat, přičemž
doba strávená u jednoho zaměstnavatele nesmí překročit 3 měsíce.
V TÉTO SOUVISLOSTI BYCHOM RÁDI UPOZORNILI RODIČE I MLADÉ OBČANY
NAŠÍ OBCE NA DŮLEŽITOST VÝUKY A ZNALOSTÍ CIZÍCH JAZYKŮ, V PŘÍPADĚ
NOVÉHO ZÉLANDU NA ZNALOST ANGLIČTINY.
Žádosti o vízum přijímá New Zealand Immigration Service, Mezzanine Floor, New Zealand
House, 80 Hymarket, LONDON SW1Y 4TE UNITED KINGDOM.
Podrobnější informace pro české zájemce o účast v Programu pracovní dovolené jsou k dispozici
na adrese www.immigration.govt.nz. Text Dohody včetně podmínek účasti v programu naleznete také na www.mzv.cz/kariera.
(MZV/sg)
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Seznam členů zásahové jednotky pro rok 2005
VE STÁLÉ POHOTOVOSTI
Nedávný zásah babických hasičů při lokalizaci a následné likvidaci požáru, který v ranních
hodinách vznikl v Nové čtvrti, prokázal, že obnovený a podstatně omlazený Sbor dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou je plně akceschopný a jeho činnost přináší výborné
výsledky.
Úspěšný zákrok v požární praxi prokázal, že mladá jednotka nevítězí jen v soutěžích, na cvičišti
a ve výcviku, ale že tvrdá příprava se zúročuje v kritických chvílích, kdy je třeba zasáhnout při opravdovém požáru, v boji s ohnivým či vodním živlem o záchranu nemalých hodnot, proti jakémukoli
nebezpečí.
Přístup babické hasičské jednotky k tak odpovědnému poslání dále dokumentuje skutečnost, že
náš sbor je prakticky neustále na příjmu a v nepřetržité pohotovosti. Rádi poskytujeme našim čtenářům seznam členů zásahové jednotky a čísla jejich mobilních telefonů, na která lze kdykoliv zavolat
o pomoc.

Příjmení, jméno

Funkce

Telefon

1. BOUMA David

strojník

776 389 340

2. HANÁK Jaroslav

strojník

603 725 322

3. KHEIL Petr

vel.jednotky

737 561 785

4. NOVOHRADSKÝ Jiří

hasič

737 477 708

5. MARTYKÁN Miroslav

strojník

724 186 162

6. PAPEŽ Jan

hasič

728 307 112

7. PETRŽELA Martin

hasič

737 326 772

8. ŠEVČÍK Tomáš

strojník

605 297 928

9. ŠEVČÍK Petr

zástupce vel.

737 663 054

10. UHER Roman

hasič

724 168 299

11. VOLAVÝ Petr

strojník

605 884 499

12. PIDRA Michal

hasič

732 254 452

13. KRATOCHVÍL Jakub

hasič

721 907 984

Na vysvětlenou těm, kterým by se snad zdálo podivné, že v jednotce tak mnoho členů má funkci
- „strojník.“ Každý z uvedené skupiny je samozřejmě především hasič a označení strojník znamená
vyšší kvalifikaci, neboť podíl techniky na bojeschopnosti jednotky se neustále zvyšuje a věříme, že
se bude zvyšovat i nadále s nárůstem zařízení, které se našemu sboru daří získávat.
(red.)
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Podivný počin Českého Telecomu
JDE OPRAVDU O SLUŽBU VEŘEJNOSTI?
Občané v Nové čtvrti nemající telefon a klienti zdravotního střediska před několika dny
uvítali zřízení veřejné telefonní stanice, umístěné na budově současného zdravotního střediska. Ale…
Oceňovali novou službu jen do té chvíle, než po ukončení návštěvy lékaře sáhli do kapsy a vyhledali
potřebnou minci obvyklé hodnoty, aby mohli zavolat někoho z rodiny nebo ze známých a požádat je
o odvoz. Zejména pro starší občany s onemocněním dolních končetin je doprava ve většině případů
nezbytná.
Jaké však bylo jejich překvapení, když zjistili, že mince nelze zasunout nikam jinam než opět do
kapsy. Telecom se vskutku vyznamenal – poskytl obci nový, moderní přístroj, který je však možno
uvést do provozu jen pomocí předem zakoupených kreditních karet…

POD ČAROU
ÚVAHA NAD ČASEM, TUDÍŽ NADČASOVÁ
Na obloze se ukázal smutný čas – zpívá písnička. Bývá však i nečas, psí čas a pěkný čas. Někdo má moře času, jiný
trpí nedostatkem téhož, dalšímu čas dokonce docela chybí. Někdy nastávají špatné, jindy zas dobré časy. V pozdním
čase se ukládáme ke spánku a časně vstáváme: spěcháme, abychom byly včas na místě určení, v předpokládaném čase
vše stihli a vrátili se domů v ten pravý čas. V pravidelných cyklech nastává čas lásky, čas setí, čas sklizně.
Čas plyne, míjí, ubíhá, utíká, pádí. Jednoho nejen překvapuje, ale i bolí ten rychlý časový úprk. Občas konstatujeme,
že čas je nejlepší lékař, neb jen čas vše zhojí. Ještě častěji tvrdíme, že čas jsou peníze a proto času není nikdy dost.
Tak se v tom čase střídavě snažíme, lopotíme, pachtíme, namáháme, moříme i lenošíme, čas námi zmítá a unáší nás
stále vpřed, ani nepozorujeme, jak nám zub času úspěšně ohlodává tělesnou schránku, že náš čas se rychleji a rychleji
naplňuje až posléze se náhle odebereme na časy věčné.
Drazí pozůstalí se posléze časem v nekrolozích dočtou: „Vždy pevně kráčel s duchem času…ač poslední dobou už
vypadal jako drahé časy…statečně vždy odolával času…ale časy se jak známo mění…po zásluze se dočkal času jako
husa klasu…bohužel nepodařilo se mu již dohonit ztracený čas… inu, všeho do času… takovou ránu může zacelit jen
čas… ale mezi námi – dal si s tím odchodem na čas… i když už měl dlouho na čase!“ (I z tohoto krátkého časového
výčtu můžeme zjistit, že také autoři tak pochmurného žánru mohou být čas od času docela nápadití.“
Jaké je to však výrazové bohatství! Nezbývá, než vzdát hold geniálním jedincům z nepřehledných řad našich slovanských praotců, kteří ve svých významotvorných představách dávali obsah artikulovaným zvukům. Útlé a úsporné
slůvko „čas “ je důkazem jejich hlubokého meditativního myšlení: v dávné minulosti cítili potřebu vyjádřit pojem
nesnadný, veskrze záhadný a zcela abstraktní, všeovlivňující a všeprostupující skutečnost. V čase se střídal den s nocí,
v čase přicházely zrození i smrt.
Ale podařilo se jim to, těm našim dědkům! Dokázali vytvořit brilantní jazykový symbol a v průběhu staletí jej dále
upřesňovali. Nezbytně mnoho, mnoho přemýšleli o času a jeho vlivu na život. Ostatně, zanechali nám navíc vcelku
jednoduchý recept na tvorbu nových výrazů podobného rázu: Hodně přemýšlej, zamíchej do toho několik lidských věků
jazykového vývoje a máš před sebou pravý skvost s širokou významovou škálou.
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Reakce na takové zjištění bývají různá. Nejběžnějším hromosvodem proklínání takového stavu je –
jako obyčejně – starosta. Ten se má přece starat o všechno! Tedy patrně i myslet a soudně uvažovat a
rozhodnout za pracovníky Telecomu, že v tak velké obci jako jsou Babice, která má nyní celkem dvě
veřejné telefonní stanice, z nichž ta starší je na mince, nikdo v obci kreditní karty nevlastní a nebude
je kupovat jen pro občasná zavolání při návštěvě zdravotního střediska. (Navíc, téměř v každém čísle
popisném je k dispozici pevná telefonní linka, kromě mnohdy několika mobilních telefonů.)
Představitel obce pochopitelně již podnikl potřebné kroky k tomu, aby nevhodný telefonní přístroj nahradilo zařízení, z něhož je možno telefonovat na mince, nebo zařízení kombinované. Počin
Telecomu však jasně prokázal, že někdo zaspal a rozhodl patrně ještě v polospánku, bez ohledu na
zkušenosti a průzkumy, které o každé telefonizované obci existují. Z Babic však takové rozhodnutí
nevzešlo!
(sg)

Slunce od pradávna rozdělovalo čas na den a noc, poté čas uháněl se zrnky písku v důmyslných přesýpacích zařízeních
nejrůznějších tvarů, aby v posledních zhruba čtyřech staletích se ztotožnil v našem povědomí s pravidelnými údery orlojů
věžních hodin. Postupně pak poslušně nastupovaly hodiny závěsné, sloupkové, kapesní, náramkové…
My - naprostá nemluvňata v tom předlouhém časovém vývoji - jsme před několika lety s úžasem hleděli na hodinky
elektrické, digitální, solární, na dálku, z jednoho světového centra přesně řízené miniaturní časoměrné strojky. Ale i
ty už čas pečlivě zařadil do svého archivu a chystá nepochybně nová a nová překvapení…
Společným jmenovatelem časoměrného vývoje je skutečnost, že představa „číselného odsypávání“ času nám plně vyhovuje, že naprosto zevšeobecněla iluze lineární představy času, postupujícího nezadržitelně vpřed ve čtyřiadvacetihodinových cyklech.
Poučení odborníci dovedně vymysleli nejrůznější světové časy, rozhlas s televizí nám po celé dny a noci ochotně poskytují jednotnou časovou kontrolu. Složitý celosvětový časový stroj si vesele tiká v dokonalém souladu se současným kalendářem i nepochopitelně složitou a maximálně přesnou planetární mechanikou.
Vskutku, přímo kouzelně to klape, avšak čas neúprosně letí. Vždyť už jen za čásek se zase rozloučíme s časem
letním, jednu noc si o hodinu déle pospíme, aby poté za pár dnů opět další rok klesl do nenávratně hluboké studnice
prošlého času.
Pročež po skvělém příkladu našich praotců, dědů a otců bedlivě sledujme ten kouzelný časový proces a maximálně se
na něm podílejme. Jen tak můžeme prožit malované, ba hedvábné časy ještě za našich časů.
Věřte, tam v budoucnu se ještě i pro nás určitě neustále blýská na časy!
LUBOMÍR SELINGER (Fejetony a fejetónky)
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Z HISTORIE OBCE
První písemná zpráva o Babicích
Charakteristickým rysem období 13. a 14. století je horečné osídlování oblastí do té doby kompaktně zalesněných, přeměňování pusté půdy v ornici a zakládání nových sídlišť. Na vymýcených
pasekách byly zakládány osamělé dvorce a malé osady. Lidská sídliště uprostřed lesních, těžko prostupných porostů vznikala velmi obtížně. Kolonisté disponovali jen primitivními pracovními nástroji.
Zalesněný terén poskytoval velmi malé možnosti obživy.
Vybudování sídlišť a přeměna lesa v pastvisko a ornou půdu byla práce nesmírně obtížná a zdlouhavá. Pokácené stromy bylo třeba nejdřív odklidit, půdu pokrýt chvojím a úlomky dřeva, vše nechat
uschnout, pak zapálit a popelem poprvé půdu pohnojit. Pařezy se nechaly v zemi a teprve až ztrouchnivěly, se vykopaly. Mezitím se selo mezi pařezy. Po vykopání pařezů byla půda definitivně vymýcena
a zúrodněna.
Obydlí byla velmi primitivní a pro interiér takové chatrče je snad nejpříhodnější označení slovem
pelech.
Nejstarší období každé vesnice, spadající do období raného středověku, bývá obvykle zahaleno
rouškou tajemství. Nejsou k dispozici žádné písemné zprávy nebo jiné doklady, které by dokumentovaly založení obce a podaly alespoň základní informace o počátcích.
První písemná zmínka o obci Babice je až z roku 1365, tedy za vlády Karla IV. (1346 - 1378). Není
třeba zdůrazňovat, že uvedený rok není rokem založení obce, ale pouze dokladem, že zde byla osada,
která se stala předmětem majetkových nebo jiných změn.
Počátky obce Babice můžeme však směle datovat do druhé poloviny 13. století, protože první
písemná zmínka o obci Babice nemá výpovědní hodnotu o jejím skutečném vzniku, o jejím počátku.

Zemské desky moravské (Brno) IV.
rok 1365 - č. 168 - doslovný latinský text
Czenko de Leuchunburch dictus Krusina dominum Johannem de Mezirziecz dominum Jesconem
de Pyerkunsteyn dictum Ptaczek ad Castrum Ronow prope Brunnam et ad omnia bona sua vbicumque habet nel habebit ad se assumit et adiungit ad veram et liberam porcionem.
rok 1365 - č. 226 - doslovný latinský text
(In quorum bonorum disbrigacione secundum Jus et conswetudinem Terre Morawie promiserunt
insolidum Heuricus de Lypa predictus dominus Heuricus de Wethawia dominus Jesco de Pyerkenstain, dominus Czenko Krussina de Lyechtenburch et Wanco de Pothenstain contra quemlibet disbrigare.)
Dominus Czenko dictus Crusschina de Leuchtenburk pro se et suis heredibus, Johannes de Mezirzicz et Johannes de Pirkenstein dominus in Polna domine Dorothee ipsius domini Crusschine Consorti super castro anteriori Ronov tamen eum omnibus siluis ex parte Aque sine fluminis versus
Brunnam sitis et tendentibus et super villis videlicet Vtyechaw Wranow Brodek Kanicz Cehnicz Brsyezina Lhota Wytowicz Habrowka Babicz et Obrzan cum omnibus vineis ad eam spectantibus cum
omnibus metis granicijs sine limitibus ad dictas villas spectantibus, exceptis siluis ad alias villas spectantibus, Mille et Quadringentas sexagenas grossorum denariorum Pragensium racione veri dotalicij
assignauit tali condicione signanter expressa, quod si predictum Czenconem Krusschinam prius
quam dictam dominam Dorotheam decedere contingeret, pro tunc heredes ipsius Czenconis aut
Nobiles viri domini supradicti datis eidem domine Mille Quadringentis sexagenis grossorum predictorum se de predictis bonis et Castro ut supra exprimitur habebunt se libere intromittere difficultate
inspius domine non obstante.
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Překlad do češtiny
rok 1365-č. 168
Čeněk z Lichtenburku řečený Krušina si osvojuje pána Jana z Meziříčí a pana Jesca z Pirkenštejna
řečeného Ptáček a přibírá je k hradu Ronovu u Brna a ke všemu svému majetku, který má nebo bude
mít, za právoplatné a svobodné dědice.
rok 1365-č. 226
(K zaplacení tohoto majetku se dle zvykového práva Zemí moravských zavázali Jindřich z Lípy,
zmiňovaný pán Jindřich z Vetavie, pán Jesco z Pirkenštejnu, pán Čeněk Krušina z Lichtenburku
a Vaněk z Potenštejna.)
Pan Čeněk řečený Krušina z Lichtenburku podle možnosti své a svých dědiců Jana z Meziříčí a Jana
z Pirkenštejna, pána v Polné, přidělil paní Dorothee své družce, věnem 1400 kop pražských grošů
a nadto ještě hrad Ronov se všemi lesy a z části i vodami vyjma řek, které tečou směrem k Brnu a vesnice : a to Útěchov, Vranov, Brodek, Kanice, Jehnice, Březinu, Lhotu, Vítovice, Habrůvku, Babice
a Obřany se všemi vinicemi a obilnými lány vyjma hranic s řečenými vesnicemi a lesy, které patří
k jiným vesnicím. Pan Čeněk Krušina zaznamenal však písemně takovou podmínku, že zemřel-li by
snad dříve, než řečená paní Dorothea, jeho dědicové, šlechticové zvrchu řečení, vyplatí této paní
oněch 1400 kop pražských grošů ze zmiňovaného majetku a budou jej i hrad svobodně užívati, aniž
by jim v tom sama paní mohla zabraňovat.

První písemná zpráva o babickém zemanovi
Babická zemanská tvrz nacházela se v prostoru zahrady a pole za domem čp.3. Ze skromných historických údajů nelze stanovit ani přesné umístění a velikost stavby ani datum vzniku. O členech rodu
také mnoho nevíme, neznáme ani jejich osobní jména. První písemná zpráva o babickém zemanovi
je až na staré listině z roku 1486.
Písemná zpráva o kácení lesů a honu na Novohradském panství - rok 1486
Leta božieho tisícého čtyřstého osmdesátého šestého stalo se jest vyznánie před námi to tiechto
Dobešem, Oldřichem, Benešem a Ladislavem bratřími a strýci z Bozkovic a před slovútnými panoši
Matějem z Želetavy a Hynkem Jesným řečeným z Libnova což se spravedlivosti hor a honův markrabství k novým hradům příslušejícího dotýče skrze slovútné a věrohodné muže Hynka a Jana bratří
z Brodku, Ščepána ze Syvec, Pardusa z Pozořic, Kříže z Babic, Jiříka z Březiny ti sú na místě přísahy
vyznali, že to povié což od svých starších slyšeli, že jest tak za markrabie bylo a ani za pánuów kteříž
nové hrady drželi to w své pamieti znají od sedmdesáti let z nich někteří, že žádný okolní zemanín,
kněz, ani jiný kteříž své lesy pod horami při markrabských horách jmají práva nejmá prodávati neb
mýtiti, než když markrabské hory zavrů tu od chvíli z dobrú vuolí pánův kteří Nový hrad drží mohu
sobie svých uprodati. Také jsú tíž staří lidé vyznali, že svrchupsaní zemané neb jiní, kteříž tu co svého
jmají, nemají zvěři vysoké na svém honiti než srní a zajíce a že žádných honův zaječích dělati nemají,
leč pán z Nových hradů prve zhony své udielá oni také potom z téhož pána dobré vuoli honiti mohú.
Toto svrchupsané vyznání stalo se jest na Nových hradech v úterý před svatými Crhem a Strachotú.
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Farní správa v Babicích
Babický kostel je nejstarší dochovaná historická stavba v Babicích z roku 1448. O vzniku kostela
nejsou žádné písemné zprávy, datum vzniku bylo odvozeno od nápisu a letopočtu uvedeného na
zvonu :

LUCAS - MARCUS - MATHEUS - JOHANNES
ANNO DOMINI MILESIMO
OCTAVO (LP 1448)
Také o vzniku fary v Babicích nejsou žádné písemné zprávy. Existence farní správy je potvrzena až
na listině z roku 1560, kde se vypočítává majetek v zástavě Albrechta Černohorského z Boskovic :

Zemské desky moravské (Brno)
„...Jejich Milostí králů zápisný statek Nové Hrady, jak na ten hrad všechny zápisné listy svědčí, též
hamry dědičné, ves pustá Polom a Rudy Železné (Rudice) a v Bílovicích tří lidí a jiná různá dědictví,
což jich k Novému hradu přináleží, jak se v cedulích vypisuje, ves Olomučany, ves Habrůvka, ves Březina, ves Babice s kostelním podacím, na Ejvanově (Vranově) dva kostelíky, ves Kanice, ves Jinačovice, ves Bílovice, Autěchov, Jehnice, člověka v Pozořicích, peněžité platy od lidí ve vsi Maloměřicích, od panny abatyše kláštera Králové a z luk v Hostěnicích, což tu panského drží, totiž ovsa, žita,
pšenice, dobytka, slepic, vajec z těch vsí
a robot zejména z Tučap, Habrovan,
Vážan, Vítovic, Šumic, Pozořic, Lelekovic, Hrudic...“
Obdobně jsou Babice jmenovány
i v královské listině vydané v Praze
3.12.1561 od krále Ferdinanda I., kterou
dává Nový hrad Černohorským ze
zástavy do trvalého vlastnictví:

Zemské desky moravské
(Brno) - XXVIII f2
My Ferdinand, z Boží milosti volenej
římskej císař, pro všechny časy rozmnožitel říše a uherskej, českej, dalmackej, chorvatskej etc. král infant
v Hyspaný, arcikníže rakouské, markrabí moravské, lucemburské a slezské
kníže a lužické markr. etc, oznamujem
tímto listem všem, že sme poníženě
prošeni od urozeného Albrechta z Bozkovic na Černé Hoře (Czierne Horzie)
věrného našeho milého, abychom jemu
smlúvy...
...Nás týž Albrecht z Bozkovic dále
poníženě prosíc, abychom jemu tu
milost učinili a zámek Nové Hrady
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a dvůr při něm i také s nížeji psanejmi vesnicemi, k témuž zámku náležícími, totiž ves Olomučany, ves
Habrůvku, ves Březinu, ves Babici s kostelním podacím, ves Kanici, ves Řícmanici, ves Bílovice,
ves Jehnici pustou, ves Vranov a při ní dva kostelíky, dvořáka na Autěchově, dvořáka v Jehnicích
a dvořáka v Babicích, čehož všeho v jisté summě v zástavě v držení jest, dědičně pustili dáti jemu
ráčili...
Ferdinand Heldt, vícecancelarius

První písemná zpráva o držitelích usedlostí v Babicích
První písemný záznam o držitelích usedlostí je uveden v nejstarší dochované gruntovní knize Babic.
Gruntovnice pochází z roku 1620, na hřbetu je označena štítkem s nápisem : REGISTRA PURKRECHTNÍ DER GEMEINDE BABITZ VOM JAHRE 1620. Psaný text knihy je v češtině, psán
kurentem (novogotickým kurzivním písmem). Na prvním listu je uveden seznam všech 17. držitelů
babických usedlostí:
Index, co v dědině Babicích lidí usedlých jest,
a kde v kterém listu kterého gruntu se hledati
má,
totiž zejména :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

list
Bureš Procházka
1
Barbora Brtníčková
10
Martin Habalů
20
Jíra Bařil
30
Martin Kašparů
40
Vítek Habauch
50
Václav Doležel
60
Místo pusté a pobořené, na kterém Bartoň Pešků bejval
70
Jíra Kartauz
80
Jan Habauch
90
Bartoň Vavřinců
100
Říha Kartauz
110
Tomáš Novotnej
120
Jan Kašparů
130
Jílek Kneysl
140
Jakub Barták
150
Jan Drahovzal
160

Seznam jasně dokazuje, že v roce 1620 bylo v Babicích 17 usedlostí (domů), z nichž usedlost
v pořadí č.8. byla pustá a pobořená. Na listech příslušných k jednotlivým usedlostem jsou uváděny
údaje o velikosti usedlosti, o změnách držitelů, v případě úmrtí o vyrovnání dědictví, o placení podílů
z dědictví atd. Zápisy v gruntovnici jsou asi do roku 1760. Usedlost č.8. byla pustá až do roku 1763,
kdy ze zbořeniska této chalupy byla v létech 1764 - 1765 postavena v Babicích první škola - dnešní
tzv. Stará škola čp. 15 (hasičská zbrojnice).
připravil Josef Pidra
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BABICKÉ DĚNÍ

Víš vůbec, kdo je tvým sousedem?
S ING. KOCOURKEM NEJEN O INTERNETU
V posledním čísle Babických listů jsme slíbili, že v tomto roce prostřednictvím pravidelné
rubriky ‚Víš vůbec, kdo je tvým sousedem?‘ budeme psát o zajímavých lidech, žijících
v naší obci, o kterých mnohdy ani bezprostřední sousedé nevědí, co vlastně dělají, čím se
zabývají, jaká je jejich profese, jaké mají koníčky a záliby. Pro premiérový rozhovor jsme
dnes zvolili muže, jehož jméno v posledních několika měsících bylo často středem zájmu
v souvislosti s trvalým bezdrátovým připojením uživatelů počítačů na internetovou síť –
Ing. Jaroslava Kocourka. Požádali jsme ho o rozhovor a položili mu několik otázek právě
na téma, které vzbudilo tak velký ohlas, mnohdy spojený i s řadou pochybností o možnosti
realizace projektu: o mikrovlnném přímém, technicky vysoce náročném napojení z Brna
do Babic nad Svitavou.
Jaký je současný stav záměru, jehož jste byl hlavním iniciátorem? O přednostech připojení na kvalitní službu, poskytovanou za optimálních a bezkonkurenčních cenových podmínek jsme přinesli zprávu v posledním čísle BL a označili
je za nejkrásnější vánoční dárek uživatelům internetu v Babicích. Potvrdila se naše zpráva v plné míře?
Otázku lze zodpovědět velice stručně. Naše spojení, které před vánocemi bylo ve zkušebním provozu, se ukázalo jako plně funkční a spolehlivé. Parabolická anténa na střeše místní školy s přímou
viditelností na zdroj signálu v Brně umožňuje všem babickým účastníkům přijímat a odesílat v nepřetržitém provozu datové soubory rychlostí od 256 kb/s. do 2 Mb/s. Podle přání lze rychlost ještě
zvýšit…
Nemohl byste přeložit uvedený rychlostní údaj do srozumitelné řeči člověku, který je pouhým uživatelem zařízení
a nevládne technickými znalostmi?
Jistě. Dá se říct, že rychlost tohoto spojení je konstantní pro všechny uživatele, tedy trvalá, a asi
desetkrát rychlejší, než bylo možno dosáhnout ve spojení prostřednictvím telefonní linky.
Vyskytují se v poskytování služby nějaké závady, výpadky, eventuálně nesnaží se do sítě proniknout „piráti “, kteří
by svá nadměrně náročná spojení chtěli uskutečňovat na úkor ostatních účastníků?
Ve zkušebním provozu se objevily i takové snahy. Někteří jedinci byli schopni pro sebe nárokovat
téměř dvě třetiny celkovém kapacity přenosové linky. Poskytovatel této služby však linku náležitě
ošetřil a vytvořil potřebné zábrany. Intenzitu provozu jednotlivých linek lze kdykoliv sledovat i retrospektivně dohledat. Tedy, útoky pirátů nehrozí. Zařízení je bezporuchové a případné závady jsou jen
individuálního rázu, převážně způsobené účastníkem samým.
Domnívám se, že v tak členitém terénu, v jakém se Babice nacházejí, je velice obtížné dosáhnout nejen bezporuchového spojení mezi hlavní příjmovou - a současně i vysílací – anténou a stanicí účastníka, ale vůbec je zázrak takovou
spojovací síť jen vytvořit.
Máte plnou pravdu. V tomto směru chci především ocenit výtečnou spolupráci s Ing. Zdeňkem
Sehnalem. Babice mají štěstí, že zde žije tak poučený a vysoce kvalifikovaný odborník a profesionál,
který je schopný pro každého účastníka zabezpečit naprosto spolehlivě pracující individuální anténní
systém.
Jak velký je v Babicích zájem o připojení na internet prostřednictvím brněnské firmy Qcity. Je třeba konstatovat, že
projekt se podařilo realizovat především jen díky vaší aktivitě a otcovskému poměru k jednomu ze spolumajitelů firmy,
pro kterou vybudování linky z Brna do Babic by ekonomicky nebylo právě nejzajímavější…
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Zájem je jedním slovem - překvapivý. A stále trvá. Původně jsem předpokládal, že se v naší obci
najde maximálně do dvaceti zájemců. V současné době počet účastníků v obci je už více než dvojnásobný a kapacita zařízení není zatím využita ještě ani z poloviny. Pokud se týká toho otcovského
vztahu a poměru ke spolumajiteli firmy, nechtěl bych - a ani dost dobře nemohu - hovořit o nějaké
otcovské autoritě. Tu žádný otec – jak jistě sám dobře víte z vlastní zkušenosti - prakticky nemůže
nikdy dost dobře uplatňovat. Ale přiznám se, že jsem trochu zahrál na strunu cti a určité povinnosti
budoucího obyvatele tohoto krásného místa.
Dá se v dohledné době očekávat nějaké zajímavé rozšíření služeb, ke kterému v oblasti sdělovací techniky tohoto
druhu dochází?
Jistě. Nechtěl bych však předbíhat událostem. Už nyní však lze hovořit o probíhajícím zkušebním
provozu hlasového spojení pomocí internetu, dá se uvažovat o zřízení obecního serveru, který by
byl k dispozici pro obec i okolí a jeho prostřednictvím by se daly přenášet filmy, fotografie, živé
vstupy a záběry z vernisáží výstav, besed, přednášek, který by mohl sehrávat i pozoruhodnou a velmi
prospěšnou roli ve zvýšené bezpečnosti a ochraně majetku i osob.
Jsem optimista a netajím se přesvědčením, že k tomu všemu dojde v nejkratším možném termínu. Děkuji vám za
poskytnutí rozhovoru i za váš osobní přínos k vymoženosti, kterou Babice v současné době mají k dispozici. Vzhledem
k té nevyužité kapacitě zařízení ale považuji za nutné touto cestou poskytnout na vás kontakt případným dalším
zájemcům o zřízení internetové účastnické stanice. Mohou se s vámi spojit na telefonních číslech 545 237 039 nebo
603 443 015.
Nyní však mám ještě další milou povinnost, splnit slib čtenářům Babických listů - představit vás
jako babického občana a dobrého souseda, jako člověka o němž se ví mnohdy daleko víc v zahraničí
než doma. Zřizování internetových linek není vaší profesí i když k počítačové technice máte velmi
blízko jak studiem i ve vašem podnikání. Dobře vás znám a proto vím, že o sobě a svých sportovních
kláních a vítězstvích nerad hovoříte. Že je třeba z vás, zkrátka, páčit každé slovo. Přiblížím vás babickým spoluobčanům proto raději sám v přehledném souhrnu vaší závodní činnosti ve sportu, který
patří k těm nejnamáhavějším a zasluhuje si vysokého uznání a obdivu.
ING. JAROSLAV KOCOUREK (1949) – lehký atlet, běžec na dlouhých tratích, ultramaratonec.
První medaili na mistrovství republiky získal v roce 1966 na 3 km trati, v letech 1977 a l979 se
stal mistrem republiky v maratonu, v národním mužstvu republiku reprezentoval v období 1972 –
82, nejlepší výkonu v maratonu získal v hodnotě 2:15:16 (český rekord) a dosáhl tak v sezóně 1977
desátého nejlepšího výkonu na světě. Jeho osobní rekord na 10 kilometrů je 29:23min.
Od roku 1996 se věnuje ultramaratonu.
V roce 1997 se stal mistrem Anglie na 24 hodin a mistrem Německa na 48 hodin, v letech 1998,
1999, 2000 – byl vždy první na 48 hodin v Brně (v roce 1998 dosáhl světového rekordu – 423 km)
a v roce 2000 se stal mistrem světa.
Český rekord na 24 hodin v roce 2002 získal v italské Veroně hodnotou 257 kilometrů – a v letech
l998, l999, 2001, 2002 zvítězil v šestidenním běhu v Colacu (Austrálie – Victoria). Každoročně byl
tak vždy nejlepším na světě, rekordního výkonu dosáhl v roce 1999 – 925 kilometrů.
V poslední době měl problémy s Achillovou šlachou, kterou mu úspěšně operoval pověstný lékař
sportovců a sám sportovec MUDr. Richard Kania v ivančické nemocnici.
Ing. Jaroslav Kocourek nyní již opět intenzivně trénuje, téměř denně a za každého počasí běhá do
zaměstnání v Brně a zpět, pravidelně si přidává několik desítek kilometrů navíc a připravuje se do australského Colacu, kam ho pořadatelé letos znovu pozvali. Závod na okruhu v překrásném prostředí
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nedaleko Melbourne se uskuteční v listopadu, kdy v Austrálii začíná vrcholit letní počasí s mnohdy
extrémními teplotami.
Celá Kocourkova rodina je poznamenaná sportem. Manželku Janu mohou babičtí občasné v zimním
období potkávat pravidelně na běžkách, v létě na vytrvalostních pochodech a jejich dvě ratolesti také
nepadly daleko od stromu. Dcera Jana, žijící ve Velké Británii a věrná příkladu otce se věnuje taktéž
dálkovému běhu (občas ve chvílích volna si dokonce zaběhne i Pražský maraton) a syn Jaroslav je
skromným, ale velice výkonným horolezcem, majícím na svém kontě řadu zajímavých a výkonnostně
náročných výstupů v různých částech světa za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, do
nichž se dostal ne vlastním zaviněním.
(sg)
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ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Co se děje ve škole v Babicích po vyučování?
Je jedna hodina odpolední. Vyučování skončilo. Ve třídě sedí už jen poškoláci. Přesto není babická
škola opuštěná.
• V pondělí, středu a pátek se ze „zelené třídy“ linou tóny klavíru, zobcových fléten a akordeonu. To hrají zdejší děti a dospělí pod vedením paní učitelky Blanky Šašekové. Osoba v Babicích
poměrně známá - vždyť se svými žáky organizuje alespoň dvakrát do roka v babické škole koncert.
• V úterý střídá paní učitelku Blanku pan učitel Martin Audy. „Trápí“ žáky s kytarou a flétnou.
Škola neslouží pouze hudebníkům. Během týdne se tu schází 5 skupin lidí rozhýbat svá těla. Každý
po svém:
• V pondělí až do března chodívaly večer cvičit „jogínky“. Teď už se protahují na zahrádkách.
• V úterý právě nově začaly břišní tance, které přitáhly spíše mladší ženy. Je jich sice už poměrně
dost, ale další budou také vítány.
• Hodina břišních tanců se částečně kryje s protažením a setkáním žen starších. Každý vymyslí
nějaký cvik a hodinka rychle uplyne.
• Na středu připadají další tance – tentokrát židovské. Zatím se uskutečnily třikrát a doufáme
v další pokračování za 14 dní. Řadím je mezi „pohybové aktivity“, protože i při ladném pohybování se člověk řádně zadýchá.
• Ve čtvrtek se ve školní tělocvičně
někdy objeví a někdy neobjeví
maminky s nejmenšími dětmi.
• Na čtvrteční večer se přesunula
původně úterní kalanetika s paní
Marcelou Krpešovou.
• V pátek je z tělocvičny slyšet
pořádný „rachot“. To Dominik
Peťko a Adam Bouma trénují
„nadějné malé florbalisty“.
Kromě sportování a pěstování hudby
se ve škole po vyučování také výtvarničí:
• V úterý si s paní Silvií Němcovou
zkouší různé výtvarné techniky ti
nejmenší – děti od jednoho roku.
Když končí, sami jsou výtvarným
dílem – všechno se přece musí
ochutnat!
• Ve středu už mnohem samostatněji pracují děti jen o pár let starší
s paní Marií Možnou.
Když všechny uvedené aktivity spočítáme, je jich všeho – všudy jedenáct. (Ještě jsem zapomněla
jmenovat čtvrteční knihovnu.) Je příjemné vědět, že budova školy slouží tolikerým účelům.
Mgr. M. Večeřová
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Seznam akcí základní školy ve šk. roce 2004/2005
Co už jsme prožili:
24. 9.
4. 10.
8. 10.
11. 11.
24. 11.
29. 11.
9. 12.
12. 12.
31. 1.
17. 2.
25. 2.
1. 4.
4. 4.
8. 4.
8. 5.
9. 5.
20. 5.
27. 5.
31. 5.
3. 6.
16. 6.
20. 6.
22. 6.
23. 6.

projektový den pečení chleba
moštování na zahradě školy
Semínková slavnost (přemáhali jsme draka)
Martinská slavnost
beseda s manželi Prachařovými o způsobu života za jejich dětství
výlet do dílny kovářské, rytecké a slévačské v Brně
návštěva divadelního představení „Kocourek Modroočko“ v Brně
Vánoční besídka a Vánoční spirála
výlet do čajovny v Brně
vystoupení francouzského mima pana Bernarda ve škole
ve škole beseda o vývoji hudebních nástrojů s ukázkami
sběr odpadků kolem cesty na Křtiny
návštěva hvězdárny v Brně
ve škole vystoupení dětské anglické skupiny Svítání
besídka ke Dni matek
návštěva výstavy „Osvobození Babic“ na obecním úřadě
ukázka pletení košíků ve škole a následné pletení sluníček
čištění a otevření Liščí studánky
návštěva divadla Radost v Brně – „Malá mořská víla“
„skákací zajíc“ na hřišti – ke Dni dětí zajistila paní Hemžalová
stavba pravěké pece pod vedením archeologa Mgr. Pešky
dopravní a zdravotní výchova v domě dětí v Brně
návštěva výstavy Učení – mučení v Brně
školní výlet po okolí Babic s táborákem – hledání květu zlatého kapradí

Co nás ještě do konce školního roku čeká:
výroba ručního papíru
sběr bylin
vypálení našich výrobků
vysvědčení
Dne 27. května jsme čistili Liščí studánku. Co o tom napsal Míša Krpeš:

Jak jsme otvírali studánku
Přišli jsme ke studánce, ale studánka byla celá zabahněná. Vymysleli jsme si, co budeme dělat. Začali
jsme vyhazovat bláto a našli jsme různé věci. Pak jsme nosili dřevo. Pak přišly holky a otevřely studánku věnci z kvítí. Umyli jsme si ruce a šli jsme do školy.
Míša Krpeš
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Z TVORBY NAŠICH DĚTÍ
(Šárka a Martin to psali povinně ve škole jako všichni, Honzík si všechno sám doma vymyslel a sepsal.)

Šárka Novotná – O kosatce
Kosatka dravá je černá velryba. Má bílé bříško a nad očičkem má bílou skvrnu. Měří do devíti metrů.
Dá se ochočit, když se chytí z moře ve dvou letech. Ale radši ji nechytejte, protože by byla smutná.
Líbí se mi, protože je roztomilá.
Kdybych měla kosatku dravou, tak jí musím postavit bazén aspoň 60x60metrů.
Kosatka jí hlavně ryby a tuleně. Potřebuje bazén do hloubky asi přes 2 kilometry. Kosatka dravá žije
hlavně v Atlantickém oceánu.

Martin Šmíd – Pověst o brněnském drakovi
Byla nebyla, byla jedna pověst a ta byla o brněnském drakovi.
Jednou přiletěl drak k řece Svitavě, sežral, na co přišel. Brněnští občané se ho báli, aji ti nejsilnější
se ho báli.
Brněnští radní vyhlásili: Kdo draka zabije, tomu dáme sto dukátů.
Jednou se přihlásil mladý řeznický tovaryš a přišel do radnice k radnímu. Ten říká: Jestli zabiješ
draka, dám ti sto dukátů. Ale tovaryš řekl: Dejte mi vápno a volí kůži! A šel k řece Svitavě.
Došel k řece, vzal vápno a nacpal ho do kůže. A vylezl na strom. A za chvíli vylezl drak z jeskyně
a sežral volí kůži s vápnem a napil se vody. A vápno začalo bublat. Tak umřel.
Brněnští radní ho vycpali a pověsili do průjezdu.

Jan Možný – O dvou bratrech
Byli žili dva bratři. Mladší bratr uměl dobře házet s noži a střílet z luku, starší bratr se uměl ohánět
mečem a píkou.
Jednou si vyšli na procházku k rokli. Když tam došli, byl tam kníže se svou družinou. Kníže je oba
obvinil z narušení lovu, který právě pořádal, potom pravil svým vojákům: „Přivažte provaz ke kameni
nad strží, na druhý konec je uvažte, a pak kámen svrhněte dolů. Vojáci se vrhli na oba bratry.
Bratři utíkali do skal, starší zabil jednoho z vojáků a ukryl se v jeskyňce. Mladší bratr to však nestihl.
Vojáci ho chytili a nohu mu strčili do smyčky na provaze, potom ji utáhli okolo bratrovy nohy a shodili velký balvan do strže i s bratrem.
Mladší bratr padal a padal, až se kámen zachytil o větev, kde byla jeskyně. Nikdo to však nevěděl.
Už uplynulo deset let od té doby, co kníže nařídil, aby bratry vojáci zabili. Starší bratr si řekl, že
mladšího bratra pomstí. Vzal meč a píku a šel ke strži, kde byl zrovna kníže se svojí družinou. Když
tam došel, kníže na něj vyslal celou svoji družinu. Bratr už několik vojáků zabil a už mu síly docházely,
když vtom se na vojáky snesl déšť šípů ze skal a všechny zabil.
Bratr se divil, ale vzpomněl si na pomstu a utíkal ke knížeti, který se krčil v koutě. Odhodil píku
a vytasil meč a knížeti srazil hlavu.
Hlava se zatočila ve vzduchu a z ničeho nic knížeti hrdlem proletěl nůž. Bratr se ohlédl a uviděl tam
stát svého bratra. A pak žili šťastně s muži, kteří byli před bratrem do strže hozeni.
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SPORT
K III. ročníku turnaje stolního tenisu
PROSPĚŠNÁ ČASOVÁ INVESTICE
Lze s radostí konstatovat, že v Babicích se ujala nová sportovní tradice. Ve dnech 15. ledna
a 26. února se konal v obci již třetí ročník turnaje ve stolním tenisu nejen za účasti babických sportovců, ale i borců z okolních obcí.
Stolní tenisté soutěžili ve třech kategoriích. V prvním termínu se uskutečnil turnaj žen, žákyň a žáků
a ve druhém turnaj mužů za celkové účasti 8 žen, 2 žákyně, 10 žáků a 17 mužů.
Je pravdou, že k pravé úspěšnosti turnaji ještě něco schází, především pak širší zastoupení účastníků
ve všech kategoriích, zejména pokud se však týká žen a žákyň. Pro nábor a rozvinutí tak atraktivního
sportu je však možno mnoho udělat, jak mezi mládeží tak v řadách dospělých sportovců. Nárůst
výkonnosti poté přinese bezesporu systém pravidelných tréninků a zapojení do nejrůznějších soutěží. Je známo že stolní tenis je velice vhodným prostředkem k získávání velmi prospěšných návyků,
postřehu, pozornosti a akčního jednání. Ne náhodou piloti, záchranáři, hasiči a příslušníci dalších
všeobecně prospěšných, především záchranářských, oborů považují stolní tenis za jeden z nejlepších tréninkových doplňkových sportů. Proč by kupř. nemohlo vzniknout závodní družstvo stolních
tenistů mezi babickými hasiči, kteří se s takovou chutí, vervou, zápalem a příkladným nasazením pustili do své nelehké činnosti?
Vysokého ocenění však zasluhuje už sama skutečnost, že v Babicích se letos hrál už třetí ročník
turnaje stolního tenisu. Není třeba pochybovat, že zasetá semínka dále vzklíčí a budou dále vzrůstat.
Ostatně, jsou nějaké důvody k tomu, aby vedle kopané a košíkové nezačalo v naší obci prosperovat
další sportovní odvětví na vysoké úrovni?
V neposlední řadě je třeba poděkovat především místnímu obecnímu úřadu za poskytnutou finanční
částku ve výši 1 000 Kč na podporu turnaje a dalším mecenášům z Babic i odjinud za věcné dary pro
závodníky. Jedná se o firmy IMOS, OSRAM, Peroutka a Šilhanův keramický ateliér.
Je však třeba si přát, aby stolní tenisté dali o sobě slyšet i v období mezi jednotlivými turnaji. Co
kupř. provést nábor na kondiční pravidelný trénink pro starší spoluobčany? Pochopitelně i jiným
aktivitám tohoto druhu se meze nekladou.
(r)

Unikátní dárek za postup do III. fotbalové třídy
NENÍ NAD VHODNOU MOTIVACI
Počátkem léta roku 1973 ve starém vápencovém lomu na konci naší obce - vzdáleném asi
100 metrů od prudkého kopce zvaného Barbora - se dělo něco neobvyklého…
Doléhaly odtud tupé údery seker, doprovázené typickým vrzáním ručních pil. Opatrným průzkumem jsem zjistil, že tam několik potem zbrocených mladíků připravovalo dřevo, nad kterým se brzy
měla opékat mladá ovečka, nebo chcete-li vzrostlé jehně. Oku lahodící scenérii lesního zátiší však
kupodivu už časně zrána dotvářel lákavě orosený koš starobrněnské desítky.
K vysvětlení takové záhady je však třeba vrátit se čtvrt roku zpět. Babické fotbalové mužstvo bojovalo tehdy v „A“ skupině IV. třídy okresu Brno-venkov v konkurenci čtrnácti mužstev o postup do
III. třídy.
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Předseda oddílu a zapálený farmář Jarek Blažík znal dobře své pappenheimské a dobře věděl, co na
ně platí. Jako mimořádnou postupovou prémii vyhlásil – ovečku, kterou bude možno zkonzumovat,
nejlépe upravenou na rožni. Postup se stal tvrdou realitou a předseda dokázal, že slovo dělá muže.
Dny ovečky byly sečteny.
Jenže jedna věc je prohlásit, že ovečka bude opečena na rožni a druhá věc takový záměr uskutečnit.
Na počátku 70. let nebyly v této oblasti téměř žádné zkušenosti. Nebo lépe řečeno, ty dobré z minula
byly zapomenuty. To však nemohlo skupinu tehdejších mladíků odradit. Pustili se do rychlého shánění zaručených receptů a výsledek byl pravý skvost - recept ryze „babicko-fotbalový.“
Do útrob ubohé ovečky, která položila život za postup do třetí třídy, dvorní řezník Václav Rumler
s pietou i láskou uložil na sedm bochníků výtečného chleba – bratrů počítáno. Mimo jiné poskytl také
radu, jak nejlépe vyrobit dřevěný rožeň včetně rohatinek a kliky na otáčení.
Dřeva jsme pomocí naší frézy dovezli tolik, že by určitě vystačilo na přípravu pěti oveček. Napadla
nás otázka, co kdyby se náš předseda náhle spletl a rozhodl se kalorné zvýšit! (Bohužel se tak nestalo…)
V pátek ráno začalo rožnění. Vedení se ujala nejaktivnější trojice - Čárka, Orzi a Šimek. Za celý den
se v lomu vystřídalo mnoho udatných pomocníků: hodně fotbalistů nezaváhalo a na takovou událost
si vzalo dovolenou. Práce bylo víc než dost. Příprava dřeva byla náročná, spotřeba byla velká a také
otáčení dřevěným rožněm nebyla žádná legrace. Sil stále více ubývalo. A především v tom žáru bylo
třeba neustále doplňovat kvapem mizející tělesné tekutiny.
Už tehdy, jako výkonní sportovci jsme dobře věděli, jak důležité je zachovat kvalitní pitný režim,
takže v pozdním odpoledni měli někteří aktéři grilování už více jak 10 zářezů na pažbách svých
koltů.
Sluníčko začalo pomalu sklánět svoje paprsky k Útěchovu a amfiteátr lomu se začal pomalu, ale jistě
plnit. Vábná vůně skopového se rozlévala po lese, láhvovou tekutinu nahradil lahodný mok točeného
a všichni jsme nedočkavě očekávali výsledek. Jak jehně dopadne, jaké bude, jak bude chutnat! Většina
mlsounů už dva dny předem v naději hojných hodů nejedla, někteří prozíravější a opatrnější naopak
skrytě mačkali pod košili nebo po kapsách špekáčky. Inu, jistota je jistota.
Asi v půl desáté s nástupem večerního soumraku začalo postupné okrajování ovečky – na ochutnání. Byla výtečná. Někteří okusili také chléb z jejích útrob, nasáklý lojem. V příjemné atmosféře se
celou noc utužoval kolektiv, jedlo se, pilo, hodovalo, zpívalo – někteří dokonce dodnes tvrdí, že se
pilo s nemírou, úměrně se stále rychleji mizejícími sudy a časem, který víc a víc ukrajoval noci.
Stejně tak jak ubývalo noční tmy, ubývalo i masa, které bylo stále chutnější a pivo teplejší. Zato
vzájemné vztahy byly vřelejší, zpěv silnější a vtipy kvalitnější a peprnější. Plevy postupně odpadávaly,
zrno však zůstávalo, noc bledla a večerní sedánka pomalu končila. Nu, nakonec došlo i na ty důmyslně ukrývané špekáčky. Ani nevadilo, že byly poněkud zaležené…
Pokusil jsem se popsat jednu z nejvydařenějších akcí babických fotbalistů. Dík za její uskutečnění
patří zejména Jarkovi Blažíkovi, který již není bohužel mezi námi, a partě důchodců a čekatelů
důchodu, kteří se nebáli zbaštit ovečku, postavit kabiny a vykopat pro Babice okresní přebor. Vzpomínku a takové poděkování si všichni plně zasluhují.
Josef Ševčík

INZERCE
Koupím
za odpovídající cenu: zachovalý smaltovaný baňatý nočník s uchem. Květinky nejsou podmínkou.
Apolena Sklenaříková tel.: +420 604 240 131. Nabídněte.
Zn.: „Spěchá“.
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