Babický zpravodaj
ČERVEN 2010
AKTUÁLNĚ: V ÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB 28. - 29. 5. 2010
ODS (121) — ČSSD (108) — TOP 09 (107)
V naší obci bylo do voličských seznamů zapsáno celkem 772 oprávněných voličů. Práva volit
využilo 558 občanů – 72,28 %, což je více, než uvádí celorepublikový průměr. Dva odevzdané hlasy
byly neplatné.
Volební výsledky jednotlivých stran (v závorce počet hlasů):
OBČANÉ.CZ (1), VĚCI VEŘEJNÉ (48), KONZERVATIVNÍ STRANA (1), KOMUNISTICKÁ
STRANA ČECH A MORAVY (33), ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (108),
MORAVANÉ (4), STRANA PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI (36), TOP 09 (107), KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE (44), PRAVÝ BLOK (3), SUVERENITA (17), ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA (6), DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
(12), STRANA ZELENÝCH (13), STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ (2), OBČANSKÁ
DEMOKRATICKÁ STRANA (121). (ou)

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ OTEVŘENO
Nemalý příspěvek ke sportovnímu vyžití
V sobotu 22. května 2010 bylo v naší obci
slavnostně otevřeno Oranžové hřiště s umělým
povrchem.
Hlavním dodavatelem stavby byla firma EDMA Drnovice. Cena celého komplexu
hřiště včetně vybavení sportovním zařízením
je 1 479 251,– Kč. Opěrnou zeď a přístupový chodník vybudovala v loňském roce firma
MIKO Neslovice za 185 000,– Kč, další práce,
jako jsou uložení vodovodu, kanalizace a přípojek elektřiny, si vyžádaly dalších 50 000,– Kč.
Na výstavbu hřiště poskytla obci 1 000 000,– Kč
Nadace ČEZ a Jihomoravský kraj 300 000,– Kč.
Obec podporuje masivní rozvoj sportu a pohybových a herních aktivit pro všechny obyvatele obce, především však pro mladé sportovce,
a postupně buduje poměrně rozsáhlý sportovní
areál. Jsem nesmírně rád, že se nám společným
úsilím podařilo projekt vybudovat, úspěšně jej
realizujeme a sportovním nadšencům je v naší
obci k dispozici další pěkné sportoviště.

Závěrem přeji všem našim sportovcům co
nejméně šrámů, minimální počet úrazů a maximální radost z aktivního pohybu.
I přes nepřízeň počasí se slavnostního zahájení provozu i rozsáhlého sportovního
a společenského programu zúčastnilo mnoho
babických občanů.
Miroslav Martykán
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NEOTÁLEJTE UŽ ANI MINUTU!
Výstavba vodovodu vstupuje do další etapy
Obec v současné době vyřizuje povolení
k výstavbě další etapy vodovodního řadu v ulici
vedoucí od domu pana Kabelky až po nemovitost
pana Richtera. Úsek je zatím napojený na společný vodoměr a voda proudí k jednotlivým
uživatelům už nevyhovujícím, více než čtyřicetiletým ocelovým potrubím. V srpnu do okraje
komunikace uložíme vodovodní řad, který si
pochopitelně vyžádá nové kolaudace.

Po nabytí právní moci rozhodnutí bude možno přistoupit k přepojování jednotlivých objektů. To ovšem předpokládá, aby si majitelé domů
nechali s dostatečným předstihem zpracovat
projektovou dokumentaci a oznámili stavebnímu úřadu stavbu vodovodní přípojky. Pokud se
podaří domy napojit, v příštím roce urychleně
přistoupíme k opravě komunikace. (mm)

UŽ VÍTE, NEBO SNAD JEŠTĚ NEVÍTE?
Potřebné úřady jako na dlani přímo v Babicích
V závěru minulého roku náš obecní úřad zažádal o dotaci na zřízení místního pracoviště
CZECH POINT a na nezbytnou dodávku technického a technologického vybavení. Po úspěšném
řízení skončilo pro naše občany zbytečné a časově velmi náročné obcházení několika úřadů, které
mnohdy museli absolvovat.
Od 1. ledna tohoto roku na našem obecním úřadě pracuje kontaktní místo tzv. CZECH POINT,
umožňující získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku a také výpis z evidence rejstříku trestů. Dále k těmto agendám náleží možnost vyřízení
výpisu z registru řidičů, vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpis
z registru účastníků provozu modulu likvidace automobilových vraků ISOH. (ou)

ZPRÁV Y ZE ŠKOLY
Dovolte mi malé ohlédnutí za školním rokem
2009/2010. Mohu zodpovědně říct, že byl nabitý
prací, která zdaleka nekončí. Proběhla rekonstrukce obou tříd, byl zakoupen nový školní nábytek,
pomůcky, tiskárna a televize s DVD přehrávačem. Tělocvična se změnila na vybavenou školní
družinu. V počítačovém kabinetu je nová podlaha a vitríny. Pozvolna upravujeme školní zahradu. O prázdninách bude rekonstruován hudební
kabinet ZUŠ Adamov. Obecní úřad připravuje
zateplení školní budovy a výměnu oken.
Z organizačních novinek jsou pro rodiče
nejzajímavější tyto: Příští školní rok zahájíme
výuku v 5.ročníku. Je mi potěšením, že všichni
žáci 4. ročníku budou pokračovat v docházce.
Odpolední družina bude probíhat až do 16. hodiny. Otevíráme i družinu ranní, bude v provozu
od 6:45 do 7:45 hod. Pro pátou třídu nyní hledáme učitelku, probíhají přijímací pohovory a je až
překvapující, že vybíráme z 15 uchazečů.

Je velkou radostí, že spousta vydané energie
nese ovoce. Těšíme se přízni rodičů i žáků. Děti
se staly absolutními vítězi v soutěži Jeho veličenstvo kniha. Školní časopis „Babický školáček”
nám pochválil i sám prezident republiky a je milé,
že naše periodikum si získává stále větší okruh
čtenářů. Přihlásili jsme ho do celostátní soutěže
školních časopisů. Držte nám palce!
Dění ve škole je stále živé, podporované rodiči
i přáteli školy. V průběhu roku jsme mohli prožít
celou řadu zajímavých setkání: jarmark, martinský průvod, noc s Andersenem, školní akademii i putování za pohádkou. Škola je ve vesnici
nepostradatelným centrem. Je v ní stálý pohyb,
rytmus, zaznívají zde cizí jazyky, hra na hudební nástroje, hovory přátel v různých zájmových
skupinách, a to je moc dobře. Děkuji vám všem,
kdo jste pomohli se školním rokem 2009/2010,
byl opravdu naplněný.
Romana Sklenaříková
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NÁROD SOBĚ V NAŠICH PODMÍNKÁCH…

Kdysi dávno v zemích koruny české, moravské a slezské národ sobě vybral peníze na stavbu
Národního divadla v Praze. Lidé po celé vlasti se skládali na to, aby v Praze vznikl důstojný stánek českého dramatického umění. Síla
odkazu předků, kteří pro dobrou věc vhazovali
peníze do kasiček, je ohromná a neustále inspirující. Právě v této době máme příležitost také
v Babicích sami sobě získat objekt pro všekulturní stánek, perspektivně nabízející mnohé,
přemnohé využití.
Původní plán zakoupení nemovitosti na zřízení muzea Strojíren bratří Richterů je dnes
již minulostí. Důvod je prostý – nepřijatelný požadavek na navýšení kupní ceny, který
vznesla jedna z majitelek. Vzhledem k tomu,
že již na počátku jednání jsme připravovali žádost o dotaci z EU na nákup a zřízení
muzea a věnovali jsme tomu určitý čas i finance,
nepřijali jsme onu pozdější neblahou Jobovu
zvěst příliš radostně (pozor, tato informace nemá
nic společného s panem Jobou).
Je však starou a osvědčenou pravdou, že
všechno zlé je v důsledcích vždy pro něco dobré. V současné době se nám totiž naskytuje jedinečná a neopakovatelná příležitost zakoupit
bývalou Jahodovu hospodu – nynější nahrávací
studio Jalovec.
Připravená žádost o dotaci se dá za určitých podmínek přesměrovat na nákup části jmenované
nemovitosti. Budova je v centru obce a získání
objektu do vlastnictví by pro naši obec znamenalo široké spektrum možností příštího využití.
V budově je sál pro 150 sedících diváků
s pódiem, kde by bylo možné pořádat koncerty, přednášky, besedy, výstavy, vernisáže, autogramiády, divadelní představení, konference
a jiné akce. Další části budovy nabízejí zřídit
zamýšlené muzeum Strojíren bratří Richterů,
komorní divadlo hudby a Turistické informační
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centrum u jedné ze vstupních bran ke krásám
Moravského krasu. Další prostory rozsáhlé
budovy lze využít pro komfortní ubytování, které
naše obec tolik postrádá. Záměr účelného využití
objektu předpokládá také přestěhování místní knihovny a následné uvolnění tolik potřebného místa v naší škole, která v tomto školním
roce po změně vedení a při důsledné a racionální
strategií začíná velice úspěšně plnit své poslání.
V neposlední řadě obecní úřad v tomto komplexu
hodlá obnovit provoz restaurace, která by výtečnou kuchyní, letní výletní zahradou a vybudováním salonků s možností pořádání rodinných
slavností, svateb, setkání rodáků a dalších nejrůznějších akcí navázala na někdejší věhlas široko daleko známé Jahodovy hospody. Počítáme
také se zachováním nahrávacího studia.
Uvádíme zde jen částečný výčet případných
možností využití, které jsou pro obyvatele celé
naší vesnice nemalou výzvou a ve svých důsledcích perspektivně nabídnou našim občanům
i možnost zajímavých pracovních míst. Nebudeme ovšem následovat onen dávný příklad a sbírat do pokladniček korunku po korunce. Nákup
nemovitosti a rekonstrukci lze uhradit z připravovaného dotačního titulu a z prostředků obce.
Od občanů očekávám jen upřímný zájem o podnikání tohoto druhu, jejich tvůrčí iniciativu při
poskytování služeb souvisejících s provozem
a chuť vytvářet a dále rozvíjet optimální podmínky k životu v naší obci.
Věřím, že za spolupráce nás všech se podaří
po záměrně a cíleně na sebe navazujících etapách
vybudovat jedinečné kulturní a společenské centrum sloužící nejen obyvatelům obce, ale přinášející
naší vesnici finanční prostředky i odjinud.
K brzkému dosažení jistě nemalého záměru
si dovoluji ono někdejší motto „Národ sobě“ poněkud pozměnit na – „Babice sobě“. Momentálně si
nevzpomínám, kdo kdysi a kdesi prohlásil, že bez
velkých plánů není velkých činů, a tak tuto naši
budovatelsko – podnikatelskou obecní vizi laskavě přijměte bez pochybovačného potřásání hlavou
a významného ťukání na čelo.
Miroslav Martykán

TENTOKRÁT ZNOVU DO POLSKA
Už desáté setkání představitelů obcí jménem Babice
Naše obec přijala pozvání wojta obce Babice Romana Warchola na tradiční každoroční setkávání
Babičanů. Ve dnech 19. – 20. června tentokrát navštívíme Babice v Polsku, nacházející se 38 kilometrů od Krakova. Bude to už X. setkání zástupců obcí stejného jména.
Zpráva z devátého setkání v Babicích u Kelče (20. 6. 2009)
Šestnáct obcí s názvem Babice existuje v současné době v České republice a osm v sousedním Polsku. S nápadem uspořádat první setkání
zástupců Babic přišel před lety starosta stejnojmenné obce u Rosic Tomáš Foral. Ačkoliv už
není starostou, na žádném ze setkání zatím ještě
nechyběl. Na deváté setkání obcí se sjeli do Babic
u Kelče na Vsetínsku zástupci sedmi obcí z České republiky a dvou z Polska.
Babice nacházející se 3 kilometry od Kelče jsou se stovkou obyvatel nejzápadnější obcí
vsetínského okresu. Patří k nejstarším osadám
na Záhoří, kde již kolem roku 1270 byly majetkem pánů Braneckých.
Z naší obce se setkání v osadě Babice u Kelče
účastnilo šest zástupců. Po krátkém uvítání
se všichni účastníci za doprovodu dechové kapely přesunuli do nově opravené kaple, kde bohoslužbu sloužil páter Pioter Wardecký z Kelče. Dále na místním hřišti družstvo jednotky
místního sboru dobrovolných hasičů, čítajícího 39 členů, předvedlo velmi kvalitní ukázku požárního sportu. Nelze kupříkladu opomenout, že perfektní požární útok družstvo
bezchybně zvládlo za 17,94 vteřin. Význam

Gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí
ným sponzorem SDH je podnik Loana Kelč.
Po ukončení prohlídky obce nás autobus převezl k ubytování do internátu učiliště, nacházejícího se v původně gotickém zámku z roku 1596,
který později doznal barokní přestavby. V současné době tam úspěšně rozvíjí činnost odborné učiliště a praktická škola s výukou učňů
stavebních oborů, zahradníků a švadlen. Dále
jsme navštívili Moravskou gobelínovou manufakturu ve Valašském Meziříčí, kde nám její
majitel poskytl vysoce zajímavý odborný výklad.
Není bez zajímavosti, že dodávky původních
strojů kdysi zabezpečovala bývalá firma Matyáš
Wirtz z Brna - Husovic.
Pochopitelně další součástí setkání byla také
návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm,
bohužel už za špatného počasí, v dešti. Večer jsme
absolvovali bohatý kulturní program s vystoupením tanečních a sportovních oddílů dětí a dospělých ve stylu country, havajských tanečnic,
stepování aj. Poté následovalo vzájemné představování obcí, výměna zkušeností a dlouhá debata
o společných problémech malých obcí.
Na zpáteční cestě jsme soukromě navštívili hrad Helfštýn s kovářskou expozicí. Zde
se na závěr ještě jednou neorganizovaně setkalo
mnoho Babičanů, stejně smýšlejících a stejných
zájmů. (mm)

Hrad Helfštýn
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V ÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Babice nad Svitavou ze dne 7. května 2010
1. Schválení závěrečného účtu obce Babice
nad Svitavou
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2009
2. Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje úpravu
rozpočtu.
3. Prodej pozemku Stádla
Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku
na Stádlech a požaduje doplnit informace o omezujících stavebních limitech v dané lokalitě.
4. Diskuse
• Informace o pokračování prací na turistických
trasách z Obřan do Babic.
• Dokončena fasáda na třetí stěně požární zbrojnice.
• Výroba čtyř kusů laviček na dětské hřiště
v dílně obce.
• Informace o cenách vlajkových stožárů a výroba dvou kusů nerezových stožárů v dílně obce.
• Informace o vystoupení folklorního souboru
Iskerka v Sokolovně.
• Stěhování darovaného nábytku od firmy S&K
do požární zbrojnice.
• Informace o požáru lesa a písemném poděkování za pohotový zásah sboru dobrovolných
hasičů od ředitele ŠLP Křtiny.
• Informace o průběhu prací, vysetí trávy a výsadba zeleně na dětském hřišti.
• Oprava přívodu užitkové vody na hřbitov.
• Hasičská pouť ve Křtinách a zapojení Sboru
dobrovolných hasičů obce.

• Úvaha pořídit regulační plán pro nové plochy

výstavby.

• Opravena dešťová kanalizace.
• Informace o krádeži kabelů venkovního osvět-

lení v nové výstavbě na Stádlech.

• První zasedání volební komise a příprava

voleb.

• Informace o sběru objemných odpadů.
• Údržba silnic Blansko odstranila skládku
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

asfaltu a opravila poškozená svodidla směrem
na Křtiny.
Informace o pořádané akci Operetky v Sokolovně pro občany.
Dokončena montáž dveří a obložkových
zárubní v budově požární zbrojnice.
Přistaven kontejner a spolupráce na úklidu
dvora v Sokolovně.
Nátěr herní sestavy a příprava na montáž
na dětské hřiště.
Informace o ukončení a nabytí právní moci
změny územního plánu číslo čtyři.
Proveden úklid lesa a černých skládek.
Příprava slavnostního otevření multifunkčního
Oranžového hřiště v sobotu 22. května 2010,
sportovní utkání a večer zahraje skupina
Johnny Cash revival.
Zhotoveno obložení části stěny ve školní
družině dřevěným obkladem.
Zhotovena nová dřevěná podlaha v připravované páté třídě základní školy.
Pozvánka na X. setkání zástupců obcí Babice.

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Významná životní jubilea v těchto dnech již osla- Do dalších dnů a roků všem přejeme mnoho
vili, oslavují či budou slavit naši milí spoluobčané dobrého, hodně pohody, spokojenosti, úspěchů
a především pak pevné, přepevné zdraví.
JANA DERKOVÁ - HOLÁ,
VLADIMÍR A FOUSOVÁ,
V posledním období jsme se s lítostí rozloučili
IVAN IVANOV,
s panem BOHUMILEM DVOŘÁKEM, který
LIBUŠE MALÍKOVÁ,
odešel v nedožitých čtyřiaosmdesátinách
MARIE NOVOHR ADSKÁ,
a paní KVĚTOSLAVOU KOTULÁNOVOU,
MILOŠ PIDR A,
zemřelou ve věku osmdesáti osmi let.
JAROSLAV ŘEZNÍČEK,
Všem pozůstalým si dovolujeme vyslovit upřímKAREL SEHNAL
nou soustrast. (ou)
a ANTONÍN STARÝ.
5

PRVNÍ VLAŠTOVKA
Prolézačka se skluzavkou
Obec se neustále snaží zlepšovat prostředí, představy a můžeme zpříjemňovat život všem
ve kterém žijeme. Postupně upravujeme veřejná věkovým kategoriím babických občanů. (ou)
prostranství, budujeme nové chodníky, usazujeme lavičky a vytváříme místa vhodná k setkávání
občanů i k poskytování služeb – jako např. Klub
dobré pohody, kadeřnictví, pedikúra, nová klubovna v požární zbrojnici, hřiště atd.
Tentokrát máme dárek pro děti do 14 let a zveme
je, aby si přišly vyzkoušet nově zbudovanou prolézačku se skluzavkou. Je umístěna vedle Oranžového hřiště. Prostředí pro hry je tam velmi příjemné
a maminky jistě potěší čtyři lavičky ve stínu
stromů.
Tímto děkujeme sponzorům, kteří pomohli
prolézačku financovat: Darem ve výši 25 000,– Kč
se podílela firma OCEANUS CZ, a.s., babické
ženy věnovaly 11 000,– Kč z Babských hodů
a 1 000,– Kč byl výtěžek z vystoupení folklorního
souboru ISKERKA. Obec posléze přispěla částkou 15 000,– Kč a její pracovníci provedli nátěr
a montáž certifikované herní sestavy. Terénní
úpravy a zpevněné plochy, umístění laviček vyrobených zaměstnanci v naší dílně a výsadba zeleně si vyžádaly další náklady ve výši 250 000,– Kč.
V letních měsících na dětském hřišti ještě nainstalujeme dvě houpačky. V naší obci dosud chybělo
hřiště, na kterém by se mohly děti dostatečně
vydovádět a rodiče setkávat v pěkném prostředí.
Jsme rádi, že se postupně daří naplňovat naše

MALÝ OZNAMOVATEL
Všichni provozovatelé služeb v naší obci oznamují, že i v tomto měsíci poskytují služby občanům
v běžném rozsahu. Poskytovatele služeb vyzýváme, aby případné změny v provozu a v otevíracích dobách po dobu prázdnin a dovolených přehledně poskytli redakci Babického zpravodaje.

Odvoz pevného domovního odpadu se pravidelně uskutečňuje v úterý, vždy po čtrnácti
dnech. Nejbližší svoz bude v úterý 8. června. Jiné
mimořádné svozy odpadů či sběry nejsou zatím
hlášeny. Případné změny s potřebným předstihem oznámí obecní rozhlas. (ou)

BABICKÝ ZPRAVODAJ – Periodický neprodejný informační bulletin pro občany obce vydává na počátku každého měsíce v roce Obecní
úřad v Babicích nad Svitavou. Příspěvky a případné náměty lze redakci zpravodaje zasílat pouze písemně, klasickou, nejlépe elektronickou
poštou, opatřené plným jménem a adresou pisatele, doplněnou o možné kontakty telefonického či jiného spojení. Každý příspěvek přijatý
k tisku projde jazykovou úpravou a podle potřeb redakce může být zkrácen či stylisticky upraven. Může být zveřejněn buď pod značkou nebo
s plným jménem autora. Autor v každém případě nese plnou odpovědnost za obsah, věcnou správnost a pravdivost poskytnuté informace.
Adresa: Babický zpravodaj, Obecní úřad Babice nad Svitavou, PSČ 664 01, tel.: 545 237 208, e-mail: babicens@tiscali.cz
Toto číslo bulletinu vychází počátkem června 2010 nákladem 400 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ /6/ 2010
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