Babické listy

podzim – zima 2005

Vánoční pozdrav od Jiřího Suchého do Babic nad Svitavou
do kraje Lišky Bystroušky a lesů vod a strání

PURPURA
Tiše a ochotně
Purpura na plotně
Voní, stále voní,
Nikdo si nevšímá,
Jak život mění se v dým.
Snad jenom v podkroví
Básníci bláhoví
Pro ni slzy roní,
Hrany ji odzvoní
Rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří,
Hned však se k pohoří
Skloní, rychle skloní,
A pak se dostaví
Dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně
Purpura na plotně
Voní, stále voní,
Pak už k nám vklouzlo
To tajemné kouzlo vánoc.
(K přání se připojuje mírou plnou i bratr výše jmenovaného - Ondřej Suchý - publicista,
textař, spisovatel, malíř a redaktor Českého rozhlasu v Praze)
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ÚVODNÍK
Chtěl bych být poslem jen dobrých zpráv…
V polovině letošního roku naše obec splatila všechny dluhy, které měla po budování kanalizace (ta
stála 28 000 000 korun) a dosáhla zrušení všech zástav dodavatelské firmě.Zůstává pouze doplatit
dlouhodobou výhodnou půjčku od státního fondu životního prostředí.
Stále však ještě existují nemovitosti, které nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci i když obec
za nemalé prostředky přivedla přípojky až na hranici pozemku jednotlivých vlastníků. Poslední výpis
připojených a nepřipojených nemovitostí od vodárenské společnosti máme k dispozici za měsíc listopad letošního roku.
Chtěl bych Vás ujistit, že nebudu mít radost či požitek z nepříjemných dopisů, které budu muset
napsat a odeslat všem, kteří dosud zůstávají dlužníky dobré věci společného zájmu. Je opravdu
nezbytné připojit všechny nemovitosti.
Vím, není to mnohdy maličkost. Ale i obec musela na kanalizaci připojit obecní budovu úřadu přípojkou, dlouhou 80 metrů, šedesátimetrovou a značně komplikovanou přípojkou dvě budovy zdravotního střediska, dále školu a školku zemním protlakem pod okresní komunikací v celkové délce 30
m i požární zbrojnici…
Snaha splnit závazky z kupních smluv (za občasného vyhrožování majitelů pozemků právníky
a televizí Nova) nás nutí investovat do nové zástavby. Zakopávat kilometry inženýrských sítí je drahá
záležitost a to nehovořím o budování asfaltových komunikací.
Ta v délce jednoho sta metrů s chodníkem v dnešních cenách stojí milion korun.
Splašková kanalizace byla pro obec finančně náročná, ale úspěšně jsme ji realizovali. Stejně tak jsme
splnili naše závazky k zasíťování stavebních parcel, kromě lokality na Mordovnách.
Tím chci říct, že v dané situaci zatím nezbývají prostředky na úpravu staré části obce, opravy komunikací a chodníků podle našich představ. Na jaře 2006 hodláme začít s opravami chodníků u parků
a pomníků a provedeme menší nutné opravy komunikací. Veškeré pokládky vodovodů a kanalizací
zajišťuje obec svépomocí za využití vlastních a najatých zaměstnanců a techniky. Tento postup
výstavby se nám osvědčil – jednak lépe kontrolujeme kvalitu prací a cena akce je poloviční oproti
cenám stavebních firem.
To znamená, že za cenu stometrového vodovodu pořízeného stavební firmou, pořídíme dvě stě
metrů. Ano, tak a mnohdy za velkých potíží i osobních obětí šetříme obecní peníze.
Mimo jiné provádíme spoustu drobných akcí - nátěry plotů, bran, drobné opravy a úpravy obecních
budov. Staráme se o celý katastr obce – prořezáváme cestu k vlaku, cestu na Křtiny, kterou dokonce
od letošní zimy udržujeme pluhováním. Činíme tak proto, že považujeme spojení se Křtinami za
velmi důležité z nejrůznějších důvodů. V minulých obdobích příslušní správci komunikací řešili takovou situaci prostým vyvěšením upozornění, že v „zimním období se tato silnice neudržuje“…
Na závěr mně dovolte poskytnout vám stručný přehled našich různých aktivit:
• úprava středu obce výstavbou parkovacích míst
• rekonstrukce parčíku pod kostelem
• úprava plochy pod kontejnery u domu paní Saxové
• zájezdy, dětský den ve spolupráci s rodiči
• zdarma denně rozvoz obědů starším spoluobčanům
• finančně podpora dobrovolného hasičského sboru, oddílu kopané, úhrada provozu nové sportovní haly TJ Sokol Babice. Jen energie spotřebuje v hodnotě 60.000 korun
• pracujeme na zprovoznění starého vodovodu z louky pro zalévání hřiště a napouštění požární
nádrže
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• vykupujeme pozemky na komunikace v nové zástavbě a pozemky pro sportovní činnost
• zakoupili jsme automobil Škoda 120 za cenu 10 000 Kč na rozvoz obědů a dopravu materiálu po
obci
• spolupracujeme při budování cyklotras v katastru naší obce
• škole v Kanicích hradíme 215 000 Kč ročně, jako příspěvek na provozní náklady
• jihomoravskému kraji přispíváme 45 000 Kč ročně na autobusovou dopravu
• máme jednoho stálého zaměstnance a v létě několik brigádníků
Jak je uvedeno v titulku tohoto úvodníku, chtěl bych být poslem jen dobrých zpráv, ale…
Ale podaří se to jen za předpokladu dobré a konstruktivní spolupráce s každým z Vás.
Spolu se zastupiteli obce se těšíme na takovou spolupráci v celém příštím období. Přeji Vám, aby
klid, pokoj a spokojenost nastávajícího vánočního období se přenesly do Vašeho každého dne nastupujícího nového roku 2006.
Přeji Vám vše dobré a především hodně, hodně zdraví!
Jsem přesvědčený, že za Vaší pomoci tím poslem dobrých zpráv se přece jen mohu stát…
Miroslav Martykán
starosta obce

OBEC INFORMUJE
Co nového ve školním komplexu
Čilý ruch i o prázdninách
Letošní prázdniny v babickém školním komplexu byly neobvykle rušné. Dá se říci, že všechna zařízení – škola, školka, školní kuchyně a družina – prošla zevrubnou údržbou a v mnoha případech
i rekonstrukcí.
Kromě každoroční a nezbytné přípravy na nový školní rok v kompletně vymalované budově již od
prázdnin slouží nové keramické obklady, umyvadla a pákové vodovodní baterie, novými nátěry byly
opatřeny tabule. Investice, ve výši více než 70.000 korun, jsou zkrátka vidět na každém kroku. Třídy je
v dohledné době třeba ještě vybavit novým, moderním
nábytkem.
Do vybavení školní kuchyně, tak aby odpovídala
normám EU, se investovalo mnoho finančních prostředků již v minulých letech. V letošním roce byl pořízen pouze odsavač par v hodnotě 60 000 korun. Nově
zřízená školní družina, kterou se děti naučily plně využívat, obdržela od obce 15.000 korun a mateřská škola
20.000 korun na nové vybavení.
Budovy školy a školky se nám podařilo zemním protlakem pod okresní silnicí připojit na splaškovou kanalizaci.
(mm)
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Opravy památníků
dávné i nedávné minulosti
Jako první byl restaurován pomník Sovětským letkyním, u kterého byla nově umístěna informační
tabule se znakem naší obce a stručným popisem události z 25. dubna 1945, kdy sovětské letectvo
za podpory stíhacích letadel provedlo rozsáhlý nálet na vnitřní město a jeho severní předměstí. Při
náletu bylo sestřeleno pět letadel: ze tří bombardovacích A-20G první dopadl u Rašovic, druhý
u Ruprechtova a třetí se zřítil na Plynárenské ulici
v Brně, ze dvou stíhacích letounů La-7 dopadl
jeden právě v katastru naší obce – na začátku lesa
u cesty do Křtin – a druhý havaroval u Kohoutovic. Posádky letounů zahynuly.
Kameník dále opravil vápencové kříže v prostoru zrušeného morového hřbitova v parku „Na
újezdě“. Nejvíce byl poškozen křížek před domem
pana Ladislava Pidry, u kterého ručně otesal pískovcový sokl. Také bylo znovu svařeno původní
litinové ohrazení. Dále je připravený k instalaci
nový dřevěný kříž, který bude vztyčen „U Antoníčka“ na místě, kde pádem z koně se v roce
1762 zabil kaplan, dojíždějící do babické farnosti.
I toto místo doplní informační vývěska s popisem
někdejší tragedie.
Odborný pracovník dále opravil nečitelné jména
na památníku padlým z první světové války
o doplnil je o další, která tam nebyla zaznamenána.
(red)

Nové vodovodní řady
nejen pro stávající zástavbu
V jarních měsících tohoto roku obec prodloužila vodovodní řad v Nové čtvrti o dalších 130 m
až k domu pana Oty Rotrekla. V této lokalitě v uplynulých dvou letech položila celkem 360 m vodovodního potrubí a již téměř vyřešila problém nedostatku a kvality pitné vody v této části obce. Do
celkového uzavření okruhu a tím dokončení řadu A6 zbývá položit ještě necelých 300 m potrubí.
Vodovodní řad A5 o délce 120 m v oblasti pod školou zakončený vodoměrnou šachtou, procházející v cestě před domem pana Sedláčka vyřešil nedostatek kvalitní pitné vody pro třicet domů napojených na jednu společnou studnu. V tomto prostoru zatím zůstane v provozu starý systém vodovodu
se společným vodoměrem.
V roce 2001 obecní úřad naplánoval výstavbu rodinných domků v lokalitě Mordovny a smluvně
se zavázal k výstavbě přístupové komunikace a kompletních inženýrských sítí pro bezplatné napojení nemovitostí. Z těchto důvodů v loňském roce pro lokalitu Mordovny bylo už uloženo 100
metrů a letos 380 metrů vodovodního potrubí, tedy celkem 480 metrů. Pro celkovou plochu tohoto
areálu zbývá ještě splnit další smluvní závazek obce – přivedení kanalizační sítě k hranici stavebních

5

pozemků. V celé této ploše ještě zbývá splnit další smluvní závazek obce
– přivedení kanalizace k hranici stavebních pozemků.
V neposlední řadě obecní úřad přistoupil i k výměně slabého a poruchového vodovodního řadu ve střední a spodní části obce. Zastupitelstvo o této akci rozhodlo pro neustále narůstající problémy v zásobování pitnou vodou. Staré litinové potrubí o průměru 50 mm již nestačilo pokrýt spotřebu rozrůstající se obce a bylo proto nahrazeno potrubím PVC o průměru 90 mm v úseku dlouhém 250 metrů od Klučků
až po Prachařovy. V celé délce bylo třeba osadit nové hydranty a vyměnit vodovodní přípojky do všech přilehlých nemovitostí. Celková rekonstrukce včetně opravy asfaltového povrchu vozovky si vyžádala náklad
600.000 korun.
(mm)

Knihovna s internetem
Naše obec jako jedna z prvních využila státní dotaci na bezplatný přístup k internetu pro občany. Internet je přístupný po dobu otevírací
doby veřejné obecní knihovny a připojovací poplatky hradí stát ze svého
rozpočtu.
V letošním roce investovala obec do úprav a zlepšení prostředí
hojně využívané kulturní instituce. Každoročně také knihovně poskytuje finanční příspěvek na nákup nových knih. V budoucnu plánujeme
podstatné rozšíření knihovny, nebo její přestěhování do jiného zrekonstruovaného objektu.
(mm)

Zimní údržba obecních vozovek
zatím na výbornou
Firma, která se v minulých letech starala o zimní údržbu komunikací v Babicích nad Svitavou,
koncem měsíce října vypověděla další spolupráci s obcí. Obrátili jsme se na některé jiné firmy zabývající se obdobnou činností, ale nikdo o práci v Babicích neprojevil zájem.
Nezbývalo mnoho času na dlouhé úvahy o řešení, zima se letos blížila mílovými kroky. Zastupitelstvo však prokázalo příkladnou akceschopnost a rozhodlo zakoupit traktor s radličkou a dva mechanické sypače různého typu. Není pochyb o tom, že traktor najde využití při nejrůznějších činnostech
po celý rok ve prospěch obyvatelstva.
Začínající přízemní mrazy nás donutily v říjnu objet agrobazary, vybrat a přepravit zakoupenou
techniku. Traktor od Havlíčkova Brodu, sypač od Tábora, druhý sypač z Písku a radličku ze Slatiňan.
Obec do potřebné techniky celkem investovala 350 000 Kč.
Vyvstal však další problém, spojený s nezbytným parkováním zakoupeného traktoru a dalšího zařízení. I tento se v současné době řeší ještě nyní v zimě pohotovou výstavbou plechového přístřešku.
První zatěžkávací zkoušky, kterými koncem listopadu a počátkem prosince postihla povětrnostní
situace naše obecní vozovky, dopadly velmi dobře.
(sg)
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Hodiny na kostelní věži
opět odměřují čas
Na místě dnešního kostela stával původně kostel dřevěný, později zděný, který se postupně rozšiřoval do dnešní podoby. Jedná se o jednu z nejstarších staveb v obci. Pro zajímavost letopočet uvedený
na původním zvonu byl rok 1448.
Hned poté co jsem nastoupil na místo starosty obce, toužil jsem po tom, abych dokázal v co nejkratší době podpořit a rozvinout tvůrčí energii spoluobčanů, podnítit jejich zájem o náš domov.
Osobně jsem snil o tom, že se mně současně podaří přispět k obnově něčeho, co každý obyvatel
i návštěvník obce podvědomě postrádal. Snad na první pohled.
Kostelní věž postrádala hodiny, které by opticky i zvukově odměřovaly čas růstu naší vesnice do
krásy…
Letos na jaře se konečně z příspěvků sponzorů a obce podařilo instalovat elektronické věžní hodiny
v hodnotě 60 000 korun.
Po padesáti letech se nám znovu podařilo roztočit stroj časomíry a jsem přesvědčený, že také současně rozhýbat z nejrůznějších důvodů pozastavenou energii větší části našich spoluobčanů.
Původní hodinový stroj zůstal stát nedotčený na stejném místě věži kostela a nepochybně poslouží
dalším generacím jako skvělý důkaz o dovednosti a poctivém řemeslu našich předků.
Miroslav Martykán
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Zvýšená aktivita
vždy na poslední chvíli?
Pravidelně každý podzim v období začínajících dešťů nás překvapují úporné nájezdy bagrů a snahy
stavebníků zvládnout v tomto období ještě co nejvíc práce poté, co se jim podařilo úspěšně přečkat,
léto. Snad proto, že v létě bývá na práci obvykle příliš parno.
Zvýšená aktivita a usilovné ataky začínajících stavebníků donutily k činu i zastupitelstvo obce.
Bylo nezbytně třeba prodloužit splaškovou kanalizaci na Stádlech o dalších 80 metrů a vodovodní
řad stejné délky pro napojení budoucích rodinných domů. U podobných výkopů v Babicích bývá
pravidlem 60 procent vápencového kamení a 40 procent jílu.
Kupodivu výkopy tohoto pozdního podzimu neobsahovaly téměř žádný jíl, čemuž odpovídaly
délka prací a výsledná cena.
V některých domech v nové výstavbě na Stádlech a Mordovnách už bydlí noví obyvatelé a proto do
potřebných míst obec investovala finanční prostředky na výstavbu veřejného osvětlení.
(red)

Setkání Babičáků
pěkně po moravsky
Přátelské setkání obcí nesoucích název Babice proběhlo tentokrát v Babicích u Šternberka. Sraz
Babičáků tentokrát neprobíhal jako posledně v polských Babicích, ale správně česky, či ještě lépe –
moravsky – ve znamení dobrého jídla a pití.
Zástupce všech obcí stejného jména pořadatelé přivítali v obecní hospodě a po příjemném osvěžení
a aktivním odpočinku si společně prohlédli obec a navštívili hrad Šternberk. Babice u Šternberka mají
školu, školku a dva rybníky. Pokud se týká rybníků, máme tedy co dohánět.
Následující volná zábava nenechala nikoho na pochybách, že zástupci zúčastněných obcí se dovedou nejen dobře bavit, ale i řešit problémy malých sídel s názvem Babice až do pozdních nočních či
jitřních hodin.
(mm)

Na návštěvách v Čechách
Kam příští rok?
Závěrem školního roku uspořádal obecní úřad ve spolupráci s rodiči zájezd do velmi pěkné pražské
zoologické zahrady. Doprava autobusem byla zdarma. Počasí se vydařilo a děti i rodiče se vraceli
domů spokojení a plni nevšedních zážitků.
Stojí za úvahu aby obdobný zájezd se příští roku uskutečnil do zoologické zahrady, kterou máme
prakticky za dveřmi – Na Mniší horu v Brně - Bystrci, zasazené do kouzelného přírodního rámce
u Brněnské přehrady. Každým rokem se totiž mění k lepšímu a ti, co tam nezavítali v posledních
několika letech, ji určitě ani nepoznají.
Přírodní charakter zahrady, umístěné v bohaté zeleni prvních výběžků Českomoravské vrchoviny,
poskytuje návštěvníkům pohledy na mnoho nových, tématicky zaměřených expozicí. A ty pohodlnější zájemce o život zvířat, které dosud od návštěvy odrazovaly velké výškové terénní rozdíly, bude
jistě zajímat, že celodenní putování po zahradě lze absolvovat v elektrických vozících.
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Druhý letošní zájezd směřoval na Dobrošov a další pevnosti z období mezi dvěma válkami. Dlužno
říci, že prohlídka pevností – kromě milovníků vojenské historie – účastníky příliš neoslovila. Proto
byla do programu zájezdu zařazena prohlídka Náchodského zámku a vynechána návštěva další
známé tvrze – Haničky. Pro zájemce o historii obrany našeho státu a malé kluky i velké chlapy s klukovskou duší to byl přesto zájezd zajímavý a poučný. Dámy si zase se zájmem prohlédly zámek se
vším všudy.
Vhodným námětem pro další zájezd příštího roku by mohla být návštěva některého z pověstných
moravských pivovarů, případně vybranou lokalitu v oblasti vinných sklepů. Otázkou, ovšem je, jaký
alternativní program by při těchto zájezdech měli děti a mladí účastnici. Nad patřičným skloubením
takových zájezdu je možno se ještě zamyslet. Ale dlužno konstatovat, že i dospělým účastníkům
mnohdy v některých situacích neuškodí přísnější dohled…
(red)

Internetová síť v Babicích
překvapivě rychle roste
Ještě před rokem a konečně i v době vydání letošního druhého čísla Babických listů byl on-line
internet v naší obci ještě zcela v plenkách. Dnes lze s radostí konstatovat, že nepřetržité připojení
majitelů počítačů na internet je naprosto spolehlivé a zájem a tento způsob komunikace neustále
roste.
V současné době je v Babicích nad Svitavou nepřetržitě – po 24 hodin – připojeno na internet již
téměř 60 účastníků. Řada z nich nyní bezpochyby uvítá realizaci dalšího projektu VOIP telefonů,
který prostřednictvím internetu umožní za výhodných podmínek vstupovat do pevných i mobilních
telefonních sítí bez nutnosti platit paušální měsíční příspěvek za pevnou linku Českému Telecomu.
K dalším výhodám takového telefonování je účtování telefonních hovorů po vteřinách. Kromě
výhodných cen v tuzemsku tato nová služba poskytuje i optimální ceny za volání do zahraničí. Tak
kupř. minutu telefonního hovoru do USA účastník pořídí za 1,50 Kč – jak do pevné, tak i mobilní
sítě. Telefon je zcela nezávislý na počítači a prostřednictvím internetu lze hovory v obou směrech
uskutečňovat bez ohledu na to, zda počítač je nebo není v provozu.
Tuto novou službu internetového telefonování využívají v naší obci už čtyři první účastnické vlaštovky…
(sg)

Svěceného pochvala
pro babické Studio Jalovec
Česká televize uvedla 7. listopadu záznam hudebního pořadu Na moll natáčeného ve Studiu Jalovec
v naší obci. Také v Českém rozhlase nahrávací studio a Petra Wernera, jako jednoho z nejlepších
odborníků v oboru chválil známý umělec Jaroslav Svěcený.
Ke zviditelnění Babic nad Svitavou přispívá Studio Jalovec také pravidelným ozvučením Shakespearovských slavností na brněnském Špilberku.
(red)
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Hřbitovní poplatky
Hřbitovní poplatky se skládají ze dvou položek. První položka je státem stanovený paušál za jeden
metr čtvereční hrobového místa. Druhá část poplatku se skládá z výdajů na správu veřejného pohřebiště:
• Nákup počítačového programu na evidenci a správu hrobových míst
• Hydrogeologický průzkum hřbitova
• Energie pro přívod užitkové vody
• Sekání trávy
• Kancelářský spotřební materiál atd.
Pouze vývoz hřbitovního kontejneru třikrát ročně po dobu deseti let stojí obec 120 000 korun.
Při sestavování poplatku jsme zjišťovali výše poplatků v okolních obcích a náš poplatek je jeden
z nejnižších.
(zast)

Jak se dívá na stavbu kanalizačních přípojek
zákon č. 274/2001 Sb.
V §3 odst. (8) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se praví:
„Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku, nebo
staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v
případech, kdy je to technicky možné.“
Z dikce daného ustanovení zákona je tedy zřejmý záměr omezit případy, ve kterých by v místech,
kde se nachází kanalizace, bylo rozhodnuto o způsobu likvidace odpadních vod jiným způsobem.
(red)

Výroční bilance babického Sboru dobrovolných hasičů
Letošní rok se z pohledu na hasiče může zdát ne příliš rušným, což je z hlediska nepříjemných
mimořádných událostí jen dobře. Pro nás tomu tak však nebylo.
Naší prioritou je samozřejmě udržovat zásahovou jednotku v akceschopném stavu, to znamená jak
odbornou připravenost členů, tak i technickou vybavenost a vybavenost pomůckami a věcmi osobní
ochrany.
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V průběhu roku probíhala teoretická i praktická školení které vedl velitel jednotky, nebo jím pověřená osoba. Dále dva z členů jednotky absolvovali čtyřicetihodinové kurzy na Odborné učilišti
požární ochrany Brno, první absolvoval kurz strojníka a druhý kurz velitele jednotky SDH obce.
V plánu máme do konce roku ještě proškolit nositele dýchací techniky u protiplynové jednotky HZS
JMK na Lidické ulici v Brně.
Technika v průběhu roku také samozřejmě procházela drobnými či většími opravami a úpravami.
Zde je nutno lidem kteří se u nás o techniku starají velice poděkovat. K našemu technickému vybaveni v letošním roce přibyla motorová řetězová pila STIHL, kterou zakoupila obec. Z našich prostředků koncem léta jsme pořídili dopravní automobil Mazda E2000 VAN. K osobním ochranným
prostředkům byly zakoupeny tři zásahové kabáty.
Po zakoupení automobilu Mazda se na něm pomalu začalo s opravami a úpravami a 6. listopadu
jsme mimo jiné přestříkali lak do hasičských barev. Také vyvstal problém, kde zajistit stání pro nový
automobil. Tento problém byl řešen za velmi vstřícného postoje z místním panem farářem. Nyní
automobil stojí na mlatu farní stodoly, na které bylo provedeno pár úprav a nutných oprav. Za pomoci
fary a obce byl upraven i terén v okolí stodoly. Věříme že toto stání je dočasným řešením, ale i tak
musí být tento problém řešen smluvně.
R. D. ThMgr. ICLic. Pavel Rostislav Novotný O. Praem. nám nejen v tomto ale i v jiných případech
vycházel a vychází velice vstříc. Tímto mu za jeho podporu děkujeme a jeho postoj a vztah k našemu
sdružení velice oceňujeme.
Z naší činnosti mimo hasičskou zbrojnici a na veřejnosti bych chtěl upozornit zejména na tyto
akce:
29. ledna
– Hasičský ples
19. března – kácení ořechu na farním dvoře
– obchůzky chatařů u řeky Svitavy a varování před velkou vodou.
20. března – likvidace požáru v rodinném domku č. p. 185
1. května
– účast na Hasičské pouti ve Křtinách, podíleli jsme se na organizaci řízení dopravy.
Vystavili jsme tam i naši historickou techniku
8. května
– okrskové kolo požárního sportu v Řicmanicích.
22. května – druhé kolo požárního sportu v Přísnoticích
4. června
– spoluúčast na Dětském dnu na babickém hřišti
18. června – závody na Lhotkách
5. července – závody v Olomučanech
6. srpna
– součinnostní cvičení jednotek požární ochrany – dálková doprava vody – v Habrůvce
28. srpna
– Memoriál Karla Floriána – netradiční závody v Kanicích
3. září
– závody v Habrůvce
8. října
– pomoc při organizaci Okresní soutěže hasičské všestrannosti mládeže v Kanicích
16. října
– požární cvičení na nadzemní garáž
12. listopadu – čerpání zatopeného sklepa domu č. p. 4
26. listopadu – prověřovací cvičení – požár lesa v chatové oblasti Říčky.
Za významnou považuji i naši reprezentaci na poli sportovním. Sport není naší prioritou, však jsme
velice hrdí, že máme výborné družstvo našich sester, které je příkladem družstvu mužskému. Ženy
obecně, když se do něčeho pustí, udělají to pořádně. Platí to v plné míře i na sportovní činnost. Jejich
tréninky a nasazení přineslo výsledky; umístění našeho družstva žen na stupních vítězů se stalo již
pravidlem na všech závodech.
V této souvislosti velice rád vyřizuji pozvání od našich sester. Kladly mi na srdce, abych se o něm
rozhodně zmínil v bilancování naší činnosti: Milé dámy, přijďte mezi nás vítězit s námi!
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Nedá se říct, že by také muži občas nebyli úspěšní. Namátkou vyberu dvě naše společné vystoupení
na závodech požárního sportu.
Na okrskovém kole v Řicmanicích jsme se dokázali, díky druhému místu žen a třetímu místu mužů,
kvalifikovat na druhé kolo do Přísnotic, kde se ženy umístily na krásném čtvrtém místě. Bylo to
jejich jediné umístění mimo stupně vítězů na závodech letošního roku. Muži měli závod rozjetý velice
slibně. Bohužel je zastavila velice nezvykle přítulná hadice, která objala jednoho z našich závodníků
při požárním útoku. Škoda.
Plně prosadit jsme se dokázali na závodech v Habrůvce. Družstva žen i mužů vyhrála bezmála vše,
co se dalo a celkově jsme získali první místo.
Pokud zrovna nehoří,
tak spousta lidí se dívá
na hasiče jako na ostatní
zájmové spolky – na
zahrádkáře,
kluby
důchodců,
florbalisty.
Nikdo z nás proti nikomu
nic nemá. Jen chci připomenout, že na nikoho se
nevztahuje
tolik
zákonných norem, předpisů a zodpovědnosti při
zásahu, jako na hasiče.
Např. nikdo ze zahrádkářů se nemusí podrobovat zdravotním prohlídkám, v některých případech i fyzickým testům,
nebo nemá předepsáno
s jakým vybavením má
zasahovat. Také se může
stát, že některý z našich
hasičů bude někomu zachraňovat život. Doufejme, že nedojde k tak mimořádné události, ale stane-li se tak, pak se domnívám, budou rádi a plně spokojeni oba účastníci záchranné akce: hasič že
např. i díky vybavení mohl úspěšně zasáhnout v nebezpečném prostředí, a zachráněný, že nepřišel
o život..
Proto za celý Sbor dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou SDH Babice nad Svitavou chci
co nejsrdečněji poděkovat všem lidem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli, nebo nám projevují
trvalou podporu.
Zájemce srdečně zveme mezi nás. Vždyť, kromě dobré práce, bylo u hasičů vždy spousta zábavy,
zajímavých zážitků a příležitostí k získání nových zkušeností.
Jiří Novohradský
SDH Babice nad Svitavou
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Z HISTORIE OBCE
Babické historické stavby
V této kapitole jsou uvedeny všechny známé historické stavby (i zaniklé), které se nachází nebo
nacházely přímo ve vesnici, jedna pak mimo vesnici na katastru obce 2 km severně na zalesněném
ostrohu u Vaječníku a druhá v prostoru První louky na původní cestě do Kanic.
O každé stavbě jsou uvedeny všechny známé a zjištěné údaje.
Historické stavby jsou seřazeny dle vzniku a jsou to:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortifikace u Vaječníku
Zemanská tvrz – Hrádek
Kostel sv. Jana Křtitele
Kamenný klenutý most
Farní budova
Stará škola
Nová škola
Sokolovna

- 14. století
- 14. století
- rok 1448
- rok 1620
- rok 1763
- rok 1767
- rok 1906
- rok 1907

Fortifikace u vaječníku
Málo známá fortifikace ve střední části Moravského krasu, na výrazně zalesněné ostrožně 360 m
n.m. nad stykem Křtinského údolí s údolím Vaječníku 2 km severně od obce Babice byla objevena
zřejmě za průzkumných prací v okolí v roce 1930 německým brněnským speleologem ing. J. Simonem. Po jeho upozornění objekt roku 1937 ohledal a v roce 1941 poprvé ve stručné zprávě popsal
H. Freising. Na přelomu listopadu a prosince roku 1992 provedl komplexní povrchový průzkum
včetně podrobného zaměření celého areálu opevnění PhDr. J. Doležel, pracovník OM Brno-venkov,
Předklášteří.
Jde o trojdílné opevnění o délce 85 m, oddělené od šíje zdvojeným, 20 m širokým a 4 m hlubokým
příkopem. Veškerá stavba fortifikace byla zřejmě konstruována z lomového kamene, kladeného na
pouze hlinité pojivo, s možnými dřevěnými nástavbami – na asi 20 m široké čelo opevnění byl nad
šíjový příkop vysunut objekt lehce obdélného půdorysu (asi 5x3 m) s napojující se čelní hradbou
koridorovým vstupem z údolí Vaječníku na jihozápadě. Dále k severozápadu ostrožnu přepažovala
druhá dělící hradba, do které byla z její vnitřní strany vevázaná věžová čtvercová budova (asi 6x6
m). Zbytky kamenných konstrukcí lze zaznamenat i na vnitřní ploše a na bočních okrajích ostrožny
uzavřené na severozápadě sníženou užší terasou, rovněž se stopami zástavby.
Ojedinělý nalezený keramický zlomek výdutě nádoby s výpalkovou šroubovicí, ostřené pískem
a vypálené do bělošedého odstínu, lze zařadit rámcově do 14. století.
Fortifikace sama zřejmě souvisela s vnitřním vývojem občanského panství, jehož dva další hrady,
Obřany a Olomoučany, svojí dělenou dispozicí nápadně připomíná.
Teritoriálně nemá opevnění nad Křtinským údolím žádný jasný vztah k okolnímu soudobému osídlení, svoji polohou i přístupovou komunikací je vázáno spíše než na vlastní Babice na samotné Křtinské údolí. To sice po 13. ani 14. století netvořilo prokazatelně této části hranici občanského dominia, již tehdy však zřejmě bylo výhodnou komunikační spojnicí, byť jen místního významu. Pravděpodobně především snaha o zesílenou ostrahu této trasy v určité situaci či územní změny v rámci
panství mohly vést ke vzniku takovéto provizorní fortifikace, trvající asi jen krátce a po pominutí
okamžité nebo omezené potřeby opuštěné.
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Zemanská tvrz – Hrádek
Zemanská tvrz se nacházela v prostoru zahrady a pole za domem č.p. 3. V prostoru tvrze nebyl
prováděn archeologický průzkum, vznik je datován do 14. století. O členech rodu víme minimálně,
neznáme ani jejich osobní jména.
První zmínka o rodu je až ve staré listině na Novohradském panství z roku 1486, kde je mezi jinými
osobami uvedeno …slovutný a věrohodný muž Kříž z Babic… Známe tedy jen jméno Kříž velmi
často uváděné Křížek.
Po vymření rodu přechází tvrz do majetku vrchnosti a je tak využívána jako ubytování pro knížecí
myslivce. O tvrzi dochovaly se jen skrovné údaje, ze kterých nelze stanovit přesné umístění ani velikost stavby.
Když ve třicetileté válce v roce 1645 přitáhli do kraje Švédové a v červenci téhož roku při tažení na
Nový hrad dosáhli Babic, byla vesnice vypálena a s ní kostel i tvrz. Po opravě byla tvrz zase sídlem
knížecích myslivců a při panských honech byla využívána jako krátkodobé obydlí vrchnosti a jejich
úředníků.
Známí usedlíci na tvrzi:
1486
1617
1661 – 1667
1677 – 1685
1679 – 1689
1689 – 1696

Kříž z Babic, zeman
Jiří Konáč z Hodížtkova, rytíř, knížecí vrchní myslivec (lesmistr)
Martin Wyczlarsovy, vrchnostenský vrchní myslivec,
manželka Anna a syn Václav
Alžběta Vlachovská z Třebové, vdova po knížecím polesném, rytíři
Zikmundu Vlachovském z Třebové
Prokop Vláčil, knížecí polesný, manželka Judita a syn Tomáš
Pavel Janoch, knížecí polesný, manželka Rosina a děti Cyril a Mariana.

V roce 1675 byl proveden soupis půdy v tak zvaném „Lánském rejstříku“, kde je uvedeno, že
panský hrádek je opravený po zpustošení Švédy. V dalším soupisu půdy z roku 1754 tz. „Tereziánský
katastr“ se již uvádí, že panský hrádek je v rozvalinách. V soupisu půdy z roku 1789 tz. „Josefínský
katastr“ není již o panském hrádku ani zmínka. Na mapě generálního štábu asi z roku 1850, kterou
používala rakouská armáda v rakousko-pruské válce byl hrádek označen jako zřícenina.
V Hemžalově kronice (od roku 1942 nezvěstná) je o hrádku napsáno: „Hrádek stávala pozemku
ke čtvrtplánu č.3, kde nyní dílem pole, dílem zahrada za hospodářským stavením se nachází. Příkopy
a rozbořené zdě bývalý majitel po roce 1850 rozkopával, příkopy zasypal a na pole rovnal. Při této
práci našel v jednom místě sklepení, které, když se prolámati nedalo, zemí zasypal.
Také se udržuje stará pověst, že když se zadní část kostela přistavovala, tedy se k tomu kamení
z hradních rozbořených zdí užilo. Před rokem 1850 starší lidé to místo jen Hrádkem nazývali, nyní
však název ten pominul. Že za ním stávala obora, čili ohrazené místo pro zvěř, nasvědčuje název
polní tratě Zvěřinec.“
Po roce 1900 mezi starší generací se často vyprávěla o hrádku pověst, ve které se říkalo, že v jedné
z chodeb pod hrádkem, v jejím ohybu, leží poklad pánů z Křížů v podobě devíti zlatých kuželek
a zlaté koule. Na konci chodby prý sud vína, které je již tak staré, že se bude muset sekat širočinou.
V roce 1940 při orbě pole v prostoru hrádku byl vyorán bronzový prsten. Tento nález byl hodnocen
jako „prsten pečetní“. Na plošce prstenu je vyryta kresba ve tvaru kříže, zřejmě znak Křížů z Babic.
Prsten vlastní pan Zdeněk Pantíček (nar. 1932) č.p. 41.
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Kamenný klenutý most
Pod Babickým paloukem (První louka) je zachovalý kamenný klenutý most, po němž vedla středověká cesta. Most sloužil asi od roku 1620 do roku 1897 jako součást staré vozové cesty přes „první
louku″ z Babic do Kanic.
Z historického hlediska je most vzácná památka středověkého stavitelství. Je postaven přes erozní
rýhu, ve které v jarních měsících při tání sněhu nebo při velkých srážkách odtéká voda ve žlebu pod
Velkými skalkami. Použitý stavební materiál je lomový vápencový kámen, klenba je spojována vápennou maltou. Rozpětí půlkruhové klenby je 3m, výška klenby ode dna erozní rýhy 1,5m, výška cesty
2,5m. Šířka klenby je shodná s šířkou cesty vedoucí přes most a je 5m. Po bocích erozní rýhy u mostu
jsou postaveny 4 opěrné zdi z vápencového kamene, každá o délce 1,8m.
Po havárii koňského povozu v horní části“první louky″, bylo roku 1893 přistoupeno ke stavbě
dnešní silnice do Kanic. Silnice se začala stavět od obce Kanice a v roce 1893 bylo postaveno 675
metrů nákladem 2377zl. 48kr. V roce 1894 bylo postaveno dalších 550 metrů nákladem 1610zl. 74kr.
Následující rok 1895 bylo přistaveno 500 metrů za 1750zl., v roce 1896 postaveno dalších 708 metrů
se dvěma mosty nákladem 3236zl. 60kr. V roce 1897 dokončena silnice až k domu č. 39 za 2119zl.
Celková délka silnice je 2774 metrů. Obec hradila 40% a silniční fond 60% nákladů.
V roce 1897 po dostavbě silnice přestal kamenný most sloužit svému účelu. Stará vozová cesta je
ještě dnes patrná přes „první louku″ a most až k silnici a pak přes „zkratku do Kanic″.
V roce 1992 byl most na náklady Školního lesního podniku Masarykův les Mendlovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně opraven. Opravu provedla lesní správa, polesí Bílovice ing. Krakovič.
Josef Pidra, kronikář

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Změny v ZŠ Babice nad Svitavou
V období hlavních prázdnin došlo v naší Základní škole k řadě změn. Paní Mgr. Michaela Večeřová
odstoupila z funkce statutárního zástupce ředitele školy. Přerušila jsem tedy na jeden měsíc svoji
rodičovskou dovolenou, abych z pozice ředitelky jmenovala dalšího zástupce – pana Petra Nováka
z Bílovic. V srpnu se po pětileté rodičovské dovolené vrátila na místo učitelky paní Mgr. Dagmar
Drahovzalová. Základní škola se dále těší, že zásluhou působení Mgr. M. Večeřové může nabídnout
dětem od září odpolední pobyt v nově založené školní družině.
I když škola v období prázdnin většinou odpočívá, letošní léto bylo výjimkou. V jejích prostorách
vládl čilý řemeslnický ruch. Budova školy má vymalované třídy, natřené tabule, nové obklady kolem
umyvadel, i obecní knihovna dostala díky L. Kleinbauerové nový kabátek. Těší mě, že se v obecním
rozpočtu našly peníze na tuto údržbu – je nezbytná. Vždyť příští rok slaví budova školy plných 100
let.
Na závěr si nechávám prostor pro dvě velká poděkování.
První z nich patří paní kuchařce Zdeničce Blažíkové, která v létě vstoupila do období blažených
důchodcovských let a stala se babičkou na plný pracovní úvazek. Za dlouholeté působení ve školní
jídelně jí děkuji nejen já, ale i všichni spokojení strávníci. V kuchyni ji nahradí Pavla Hanáková.
Druhé poděkování patří paní zástupkyni Mgr. Míše Večeřové. Děkuji jí za vzorné vedení vnitřních
záležitostí školy, obětavou práci a vydanou životní energii. Do dalších let jí přeji jen to dobré jak
v profesním, tak osobním životě.
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Přeji všem pracovníkům školy úspěšný školní rok 2005/2006.
Mgr. Romana Sklenaříková, ředitelka školy, toho času na rodičovské dovolené

Z mého života
Pocházím ze zemědělské vesnice Němčany, asi 4 km od Slavkova. V těchto končinách jsem prožil
dětství, školní léta a mám zde širší rodinu. Střední školu a posléze i Pedagogickou fakultu UJEP jsem
studoval v Brně. Zde jsem také pár let bydlel a seznámil se s mojí ženou.
Ještě před narozením naší první dcery jsme se přistěhovali do Slavkova. Od roku 1987 učím na
základní škole. Po vojně jsem učil v Bučovicích a od roku 1991 jsem pracoval 10 let v Heršpicích,
coby ředitel místní školy.
Od loňského roku žijeme v rodišti mojí ženy – Bílovicích nad Svitavou.
Po ročním působení v tamní škole jsem přijal nabídku na učení v Babicích. Přestože mě administravitní práce dost vytěžuje, shledávám práci na venkovské škole jako užitečnou a příjemnou. Ve volném
čase si rád zasportuji, mám rád turistiku, zajímá mě dění ve společnosti, historie a kultura všeho
druhu.
Sepsal Petr Novák, statutární zástupce ředitele školy v Babicích nad Svitavou

Co se děje ve škole
Naše babická škola si zřídila internetové stránky: www.babice-nad-svitavou.cz/zs-babicens.
Momentálně tam najdete informace o volbách do školské rady.
Samotný pedagogický sbor též nezahálí. Od září jezdíme do Blanska každý týden na plavání. Opět
jsme moštovali jablka – tentokrát na naší zahradě v Bílovicích. V říjnu jsme vyráběli a pouštěli papírové draky, měli 3 dny podzimní prázdniny a jeden večer si děti prošly stezku odvahy. V listopadu
byly schůzky s rodiči, výlet do brněnského loutkového divadla Radost na představení Broučci a dále
Martinská slavnost. Na závěr roku chystáme seriál vánočních besídek (škola, školka, ZUŠ)
Petr Novák

Stezka odvahy
Místo Semínkové slavnosti jsme letos pro děti uspořádali stezku odvahy. Děti musely potmě projít
cestu z lesního hřiště na louku nad hájenkou a odtud do školy. Ve škole dostaly každý korunu s jednou
hvězdou a červený rytířský plášť. Další hvězdy na korunu získaly tím, že prošly svíčkami osvětlenou
školou do družiny a tam za přítomnosti draka otevřely malou krabičku, z níž na ně vykouknul had.
Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří při akci dětem svítili, či se jinak na organizaci
stezky odvahy podíleli.
Míša Večeřová
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Z TVORBY NAŠICH DĚTÍ
V pátek jsme měli být v 7h večer na horní autobusové zastávce. Tam čekala paní učitelka Drahovzalová a paní Opatřilová. Až jsme byli všichni, tak jsme šli na lesní hřiště. Tam byl pan Kabát.
A potom jsme šli na palouček a tam jsme si opékali rohlíky. Pan Kabát nás posílal po jednom do
lesa. A ti, kdo se necítili, tak šli po dvojicích. Šli jsme po světýlkách. U prvního světýlka byla nějaká
paní a ta říkala, ať se podíváme po dalším světélku. A tak jsme šli z prudkého kopce. Po světélkách
. Tak to šlo až do školy.
Tak jsme vešli do školy a tam čekala paní učitelka Míša. A ta nám dala korunu a plášť. Po jednom
jsme chodili do družiny. Otvírali jsme tam krabičku. Kamil Malík byl před družinou a říkali jsme mu,
co bylo v krabičce. Když to bylo správně, tak jsme dostali další hvězdy na korunu. A šli jsme do první
třídy, kde byl pan ředitel, a mohli jsme si tam nalepit hvězdy na korunu. A pak nás odvedli až domů.
Monika Ondráčková
Šli jsme lesem podle světýlek.
Na Správcově louce něco pískalo.
A někdo tam svítil.
A potom jsem zakopl.
A hrozně to bolelo.
A potom na nás čekala paní Hrušková.
Podle svíček jsme šli do školy.
A tam do družiny.
Otevírali jsme krabičku.
V ní byl drak.
A potom nás odvedli domů.
Ondra Mietus
V pátek jsme měli dojít na vrchní autobusovou zastávku v sedm hodin večer. Potom nás zavedla
paní Drahovzalová na lesní hřiště. Tam na nás čekal pan Kabát. A pak nás zavedl k ohništi .
Pak nás po jednom posílali na stezku odvahy. Přišel jsem na řadu. Došel jsem k prvnímu světýlku.
A tam byla nějaká paní a řekla, že se mám rozhlédnout.
Tak jsem se rozhlédl. A viděl jsem další světélko. A šel jsem dál. A viděl různá světélka. A potkal
jsem paní Hruškovou.Ta mně řekla, že mám jít do školy. Došel jsem do školy a tam čekala paní
učitelka. Ta mně dala korunu a plášť a poslala mě do družiny.
A jak jsem tam došel, otevřel jsem dveře. A tam byla krabička a v té krabičce dračí hlava.
A vzal jsem si od Kamila obálku. A šel jsem do vedlejší třídy. A rozbalil obálku.
Pavel Tichý
V pátek večer jsme přišli na horní autobusovou zastávku. Tam jsme chvíli čekali. A potom nás
odvedli na palouček.
A potom jsme odcházeli buď po jednom (když jsme se nebáli), a nebo po dvou (když se někdo
bál).
Potom jsem přišel na řadu konečně já. Myslel jsem si, že půjdu s Terkou Pidrovou, ale nakonec to
zvládla sama.
Odcházeli jsme z lesního hřiště. První světýlko se pořád houpalo sem a tam. Myslel jsem si, že je
přivázané na trávě, ale byl tam nějaký člověk.
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Autor fotografie: Marek Peška

A jak jsem šel z kopce, tak na mě někdo svítil zezadu.
A ještě k tomu jsem zakopl o kořen (kámen).
Potom jsem přišel na Oříškovou louku a tam byl zase nějaký člověk a řekl mi, že mám jít do školy.
Tak jsem šel do školy.
Tam jsem dostal korunu a červený plášť.
Potom jsem šel nahoru po schodech a do družiny. Prošel jsem kolem nějakého člověka a otevřel
jsem dveře do družiny. Byla tam udělaná taková cesta z kostek a na konci byly svíčky a uprostřed
nějaká krabička.
Tu krabičku jsme měli otevřít.
Ze začátku jsem se bál, že na mě něco vyskočí, ale nakonec jsem to otevřel a vystrčil hlavu nějaký
keramický had (housenka). Potom jsem vyšel a řekl tomu člověkovi, co jsem tam viděl. A on mi za to
dal další hvězdičky na korunu.
Martin Černý
V pátek se uskutečnila stezka odvahy. Všichni jsme se sešli na horní zastávce.
Pak jsme přešli na lesní hřiště a z lesního hřiště na malý prostor s ohništěm. Všichni jsme si na
tomto místě opekli rohlík.
Potom jsme po jednom i ve dvojicích odcházeli na stezku odvahy.
Všichni postupně odcházeli. Už jsme potom zůstali u ohně jen s Michalem Krpešem. Pak už jsme
konečně odcházeli i my dva.
Hned na začátku stezky jsme viděli světýlko. U tohoto světýlka jsme prudce zatočili doprava. Byl
tam prudký kopec dolů.
Když jsme šli dolů, někdo na nás zasvítil. Potom jsme došli k davu světýlek. Pak jsme šli cestou
napravo od světýlek. Tato cesta vedla do Babic a do školy.
Ve škole jsme postupně po jednom chodili do kabinetu. Byly tam poskládány kostky po obou stranách kabinetu. Na druhé straně byla malá krabička. Tu malou krabičku jsem otevřel a byla tam dračí
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hlava. Pak jsem odešel z kabinetu a přede dveřmi seděl chlap. Tomu jsem řekl, co jsem viděl v krabičce. Dal mi za to malou obálku. V té obálce byly hvězdičky, které jsem si nalepil na korunu, kterou
jsem dostal ve škole poté, co jsem se vrátil ze stezky odvahy.
Pak mě s Pavlem Tichým doprovodila paní Krpešová domů. U dveří jsem Michalovi dal florbalovou
hokejku, kterou si zapomněl v sokolovně.
A pak jsem šel spát.
Benedikt Peťko
V pátek jsme šli stezku odvahy. Šli jsme z lesníhoí hřiště po světýlkách na oříškovou louku. Z lesního hřiště nás doprovodil pan Kabát. Pak jsme šli na oříškovou louku a z ní do školy. Tam jsme
dostali korunu, plášť a museli jsme jít do družiny a tam otevřít krabičku. Potom jsme šli do vedlejší
třídy. Tam byl pan učitel. Někdo si tam přilepil hvězdičky, co jsme dostali.
Terka Ševčíková
V pátek jsme šli na stezku odvahy. Všichni třeťáci a čtvrťáci museli jít na horní zastávku. Tam na
nás čekala paní učitelka Drahovzalová. Pak jsme šli k lesnímu hřišti na palouček. Tam na nás čekal
pan Kabát. A posílal nás p jednom na stezku odvahy.
Šli jsme temným lesem a Oříškovou loukou. Šli jsme po světýlkác až do školy. Paní učitelka Míša
nám v šatně dala červený plášť a korunu. A poslala nás nahoru do družiny.
U družiny byl pán. Vešli jsme dovnitř, otevřeli jsme krabičku. Řekli jsme tomu pánovi, co jsme
viděli. A šli jsme do první třídy.
Terka Pidrová
V pátek jsme se školou šli na stezku odvahy.
Pak jsme šli na palouček. Byl tam s námi pan Kabát a opékali jsme rohlíky a chléb.
Pak nás pan Kabát posílal. My jsme byli předposlední. Šla jsem s Terkou Ševčíkovou. Trochu jsme
se bály, ale jak jsme byly na oříškové louce, tak už jsme se nebály.
Došly jsme do školy, a tam stála paní učitelka Míša, dala nám korunu a plášť a šly jsme do družiny.
A musela jsem otevřít krabičku.
Vyšla jsem z družiny. Seděl tam nějaký muž. Podal mi hvězdičky. Pak jsem šla do 1. třídy. Byl tam
pan učitel. Byli tam všichni, co šli na stezku odvahy. Pak tam přišla paní učitelka Míša. A pak jsme šli
domů.
Kristýnka Tejkalová
Prvně jsme šli na horní autobusovou zastávku. A pak na lesní hřiště.
Když jsme vyráželi do lesa, byla už tma. Cestou na oříškovou louku bylo na sloupech hodně světýlek. Bylo to prostě suchý.
Když jsme přišli do školy, paní učitelka nám dala korunu a plášť. A pak jsme šli nahoru do družiny.
Tam byla krabička a v ní nějaký červ.
Pak nám dali další hvězdy na korunu. Tak jsem šel do vedlejší třídy a tam byl učitel a lepil tam Michal
Blecha. Za mnou šel, myslím, Pavel Tichý.
Andrej Kalvoda
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V pátek jsme měli mít stezku odvahy. Maminka mně dala chléb na topinku, a pak jsem šla na horní
zastávku. Byla tam paní Opatřilová a paní Drahovzalová. A byl tam také pan Kabát.
A potom jsme šli na lesní hřiště. Jak jsme tam došli, tak tam čekaly nějaké paní. Všichni si sedli.
Měli jsme tam oheň a ten pěkně hřál.
Pan Kabát si vyvolával. Potom vyvolal mě, ale my jsme se s Monikou tolik bály, že jsme šly spolu.
Pan Kabát nám ukázal cestu a my jsme šly. Hodně jsme se bály, ale bylo to hezké.
Někdo nám svítil a my jsme se lekly.
Potom jsme došly do školy a tam čekala paní učitelka a ta nám dala korunu a plášť a poslala nás
nahoru.
Tam jsem uviděla pána a ten mě poslal do družiny.
A tam jsem uviděla krabičku a draka. Tak jsem šla k drakovi a otevřela tu krabičku. A tam byl drak.
Potom jsem šla do vedlejší třídy.
Potom, jak to skončilo, tak jsem šla domů.
Ivanka Oherová
V pátek jsme slavili Semínkovou slavnost. Na paloučku jsme rozdělali oheň. První šel Michal
Blecha. Já s Benediktem jsme šli poslední. Přišli jsme k prvnímu světýlku. Tam stála Eva. Pěkně jsme
se lekli. Ta nám řekla, kam dál. Když jsme šli dál, tak nám někdo posvítil na cestu. Pak jsme došli
k dalšímu světýlku. Pak jsme došli k oříškové louce. Tam jsme zabočili ke škole.
Ve škole jsem dostal korunu. S jednou hvězdou. Pak jsem otevřel krabičku. Za to jsem dostal další
hvězdy.
Míša Krpeš
Než jsme šli na lesní hřiště, sešli jsme se na horní zastávce.
Potom jsme šli na lesní hřiště. Po chvilce se ptal pan Kabát, kdo chce jít první. Já jsem řekl, že půjdu
první.
Tak jdu na to.
Pan Kabát mě doprovodil na cestu.
Tak jdu k prvnímu světýlku. A v dálce vidím druhé světýlko.
Asi po třech světýlkách jsem uslyšel písknutí. Ani jsem se nerozhlídl a šel jsem dál za světýlkama.
U hájovny byla paní Hrušková a řekla mi, že mám jít do školy.
Nejdřív jsem šel po světýlkách, a potom bez světýlek.
Jak jsem vešel do školy, uvítala mě paní učitelka Míša.
Paní učitelka Míša mi dala korunu a plášť a v tom přišel Anda.
Šel jsem do družiny, otevřel jsem krabičku a uviděl jsem tam dračí hlavu.
Potom jsem řekl tomu pánovi, co jsem tam uviděl, a dal jsem mu plášť.
Potom jsem šel za panem učitelem.
Míša Blecha
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BABICKÉ DĚNÍ
Vánoční zamyšlení
Český malíř Josef Lada nakreslil milý vánoční obrázek. Je na něm ulice města, v pozadí kostel a
v oknech se svítí. Je Štědrý večer a před jedním rozzářeným oknem stojí na zasněženém chodníku
chudá rodina a všichni se dívají do okna. Je s nimi i malá dívenka, kterou tatínek musel zdvihnout na
ramena, aby i ona mohla nahlédnout do okna panského domu a zahlédnout něco z krásy Štědrého
večera. Jaká krása je uvnitř. Vánoční stromek plný cukroví a ozdob, vše pěkně upraveno a ozářeno.
Chudí lidé si totiž nemohli dovolit mít doma vánoční stromek.
Dnes může mít vánoční stromek každý. Všechny děti se z něj mohou radovat, mají plno sladkostí
i spoustu dárků. Máme vánoční stromečky, dárků dostáváme mnohem víc než se dostávalo dřív, ale
lásky máme stále méně. Nejednou jsem zaslechl větu: „Dříve jsme žili chudě, ale bylo mezi námi více
soudržnosti, více pospolitosti, v našich domovech bylo více radosti a hlavně více lásky!“
Vánoční stromeček i množství dárků se dá koupit, ale lásku si nekoupíme. A tak vlastně to chudé
dítě z Ladova obrázku bylo možná bohatší než mnohé naše děti. Dříve chudí lidé neměli mnoho
peněz, ale měli něco podstatnějšího a krásnějšího. Našli to v kostele, dostali to od církve - měli víru
v Boha, znali lásku Krista a věděli, že Kristus, Boží Syn je Spasitel všech. Věděli, že z lásky k nám
se stává člověkem, aby nám byl nablízku a aby nás všechny přivedl k Boží lásce, která nezná žádné
hranice.
Tedy i to chudé dítě bylo bohatší na duši. My se dnes nemusíme chodit dívat na nádheru Vánoc do
oken bohatých lidí. Stromeček a plno dárků máme doma, ale ne všechny naše rodiny drží pohromadě.
Z našeho života se vytratila pospolitost. V našem životě je sice více zábavy, ale vytratila se radost.
Máme všechno, ale přece v naší duši něco chybí – a to je víra.
V tomto směru jsme ve stejném postavení, jako ti chudí lidé z Ladova obrázku. O Vánocích chodíme na půlnoční. V tu noc jsou naše kostely přeplněny lidmi. A co tam dělají? Zvenčí jako diváci
se dívají na bohatství víry. Je jisté, že mnohé věci, i mnohé dění v kostele musí být pro někoho nepochopitelné, ale coby váš duchovní správce bych nám všem přál, abychom nebyli ochuzeni o radost z
víry, o radost z Boží blízkosti v našem životě. Vždyť ta Boží radost, vnitřní radost, je hlubší a stálejší
než to, kterou nabízejí i ty nejskvělejší zábavní podniky světa. Sami víme, že zde na světě nás všechno
opustí - zdraví, přátelé i ti nejbližší. Ale šťastný člověk, který má dar víry, ten i v těchto chvílích se
opírá o Boha a Boží lásku a i za těchto okolností má radost a naději v duši. A jak sám Ježíš říká, tato
láska je věčná, nekončí ani smrtí těla. Proto je nemohou vyrvat ze srdce člověka ani ti, kteří se už
mnohokrát snažili zlikvidovat křesťanství v tomto světě.
A tak vás všechny zvu k vánočním bohoslužbám v našem chrámě, s přáním, aby naše duše, znavená
shonem života, pookřála, a aby se nás všech dotkla Boží milost a Boží láska.
Váš R. D. Pavel R. Novotný O. Praem., babický farář

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Jana Křtitele:
sobota 24. prosince 2005 - mše sv. 16.00 hod., 24.00 hod Vigilie
Štědrý den
neděle 25. prosince 2005 - mše sv. 11.00 hod. Boží hod vánoční
od 15.00 hod. do 17.00 hod. možnost návštěvy kostela rodičů s dětmi, adorace u jesliček
pondělí 26. prosince 2005 - mše sv. 11.00 hod., 15.00 hod. pásmo koled u jesliček
pátek 30. prosince 2005 - mše sv. 18.00 hod. Svátek sv. Rodiny, obnova manž. slibů
sobota 31. prosince 2005 - mše sv. 18.00 hod. Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
neděle 1. ledna 2006
- mše sv. 11.00 hod.
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Motto
Každému, kdo vlastní fotoaparát, se čas od času povede dokonalá fotografie,
která by neměla zapadnout pouze v rodinném albu!
Vyhlášení
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
vyhlašuje fotografickou soutěž

Adamovské lesy v zimě a na jaře
Termíny
Den vyhlášení fotografické soutěže - 1. prosinec 2005
Uzávěrka fotografické soutěže - 11. červen 2006
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy - 23. červen 2006 v 15.00 h na zámku Křtiny
Podmínky fotografické soutěže
Předmět soutěže - přírodní krásy na území ŠLP Křtiny
Digitální fotografie barevná - max. velikost 2 Mb ve formátu JPG
Klasická fotografie barevná - velikost mezi 10x15 a 20x30 cm
Kriterium hodnocení - výtvarná a dokumentární hodnota
Adresa pro zaslání - fotosoutez@slpkrtiny.cz nebo ŠLP - fotosoutěž, 679 05 Křtiny 175
Zaslané fotografie se nevracejí
ŠLP Křtiny si vyhrazuje právo užití soutěžních fotografií pro svoje potřeby
Případné další informace a dotazy na www.slpkrtiny.cz/fotosoutez
Vyhodnocení
Odborná porota vybere a odmění 3 nejlepší příspěvky
1. cena - digitální fotoaparát
2. cena - fotografická tiskárna
3. cena - DVD přehrávač
dále odmění 4. - 10. místo tričkem
Poděkování
Děkujeme za aktivní účast a těšíme se na Vaše příspěvky,
nezapomeňte prosím uvádět svoje jméno,
klasickou i elektronickou adresu a mobilní telefon!
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SPORT

Dne 3. října 2005 by se dožil 60 let babický občan a náš dobrý kamarád pan Karel Touchyn.
Kdo jste ho znali, věnujte tomuto výročí tichou vzpomínku.
Kamarádi.

Staré hřiště
Když půjdete na nedělní procházku na Újezd, projdete okolo okálů, které necháte po levé ruce
a nové výstavby vpravo, navede Vás lesní cesta do prostoru, kterému se od nepaměti říká STARÉ
HŘIŠTĚ, NA STARÉM HŘIŠTI, NA STARÁKU.
Říkám-li od nepaměti, mám na mysli většinu obyvatel naší krásné vesnice, protože funkční staré
fotbalové hřiště již mnoho lidí skutečně nepamatuje.
Moje generace má tuto oblast spojenou s válkami HORŇÁCI vs. DOLŇÁCI, hraním na Indiány
a stanováním. Rovněž zde byly pořádány terénní závody ne kolech, později i na maloobsahových
motocyklech. V hustých křovinách okolí vyrůstaly chatky a vigvamy. Z nedalekého močálu vybudovala generace mých vrstevníků kluziště, které nám stačilo či muselo stačit po dobu několika roků.
V polovině 60. let byla při další etapě rozšiřování „stopu“ proražena vodonosná vrstva a kluziště
skončilo. V současné době močál opět funguje.
Lokalita STARÉ HŘIŠTĚ, jak již bylo řečeno, přitahovala v průběhu let všechny generace dětí a
mládeže. Co činilo a dodnes činí toto místo vyhledávaným?
Snad romantické prostředí v těsné blízkosti obydlených částí vesnice, poměrně rovný terén, kterého
není v naší obci nadbytek, hustý a plody oplývající les? Nebo je to nadmořská výška 500 m, či skvělý
výhled na Brno a okolí?
Toto území se může pochlubit velice zdravým a čistým vzduchem. Podle měření státní instituce
v roce 1973 byly vyhlášeny v ČSR pouze dvě lokality, které splňovaly nejpřísnější kritéria čistoty
vzduchu – Karlova Studánka a Babice nad Svitavou. Slyšel jsem několikrát nadšené přednášky pana
ředitele Opletala, ve kterých vysvětloval zdravé povětří větrnými proudy z vysočiny, jenž táhnou smrkovými lesy a ústí právě zde.
... vraťme se však k začátkům našeho povídání a zkusme dát dohromady obrázek starého fotbalového hřiště v dobách jeho největšího rozmachu a slávy:
V roce 1934 byl pronajat pozemek na Příhoně a začalo budování hřiště. V průběhu roků 1934 –
1935 bylo zbudováno fotbalové hřiště o rozměrech cca 84 x 52 m, což byla na tehdejší dobu regulérní
hrací plocha. Byly postaveny dvě dřevěné boudy na převlékání hráčů, kantýna a řada laviček. V neděli,
když se hrál fotbal, proudily po vsi směrem na Újezd davy lidí. Hráči, příznivci fotbalu, maminky
s kočárky – dle pamětníků bývala na hřišti doslova celá vesnice.
Povrch hřiště byl pro hráče, hlavně pro ty padající, velmi nepříjemný. Písek a drobné oblázky
nesvědčily kolenům a ostatním holým částem těl fotbalových gladiátorů. Dle informací vyčtených
z fotbal. memoárů bylo hřiště slavnostně otevřeno v srpnu 1935. Slavnostního aktu se zúčastnil sám
štábní kapitán Brada, předseda Západomoravské Bradovy župy. Hřiště sloužilo babickým fotbalistům
až do roku 1947.
3. srpna 1947 bylo uvedeno do provozu hřiště nové, ale to už je i nové povídání.

INZERCE

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, DPH, mzdy, vyúčtování společenství vlastníků.
Tel. č.: 723482985, e-mail: jrud@cbox.cz.
Jana Rüdigerová
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