Babický zpravodaj
ČERVENEC 2010
MODERNÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Z někdejší staré babické školy
Budova staré školy v Babicích nad Svitavou
byla postavena v roce 1767. V té době ji navštěvovalo až 180 dětí - kromě místních to byly také
děti z okolních obcí a dokonce i z Adamova.
Po výstavbě nové školy v roce 1906 došlo k první úpravě uvolněné budovy. V jedné z bývalých
tříd našla útočiště veřejná knihovna, v druhé třídě pak obecní zastupitelstvo. Další třídy poskytly prostory pro požární zbrojnici a nouzový obecní byt. V roce 1957 byla část objektu zbourána,
čímž došlo k výraznému zpřehlednění rozhledových podmínek na přiléhající křižovatce.
Budovu však neúprosně ohlodával zub času.
Obecní zastupitelstvo v roce 2006 přistoupilo
ke kontrole, která konstatovala zcela nevyhovující stav střešní konstrukce, vyžadující co nejrychlejší uskutečnění celkové opravy. Rozebrání podlah a demontáž krovu provedli hasiči
svépomocí. Do konstrukce stropu byly vsazeny
mohutné ocelové nosníky, které byly překryty
trapézovými plechy a vytvořily základ pro odlití
betonové podlahy. Poté došlo k demolici bočních
štítů, stavbě nových štítů s okny a k celkovému
navýšení obvodového zdiva v průměru o 130 cm
nad novou podlahu. Následovala výstavba nového krovu se zvýrazněnými vikýři a věží na elektricky ovládané sušení hadic. Dnes je podkroví střechy kompletně dokončeno a dotvořeno
do nejmenšího detailu. Kromě nutných prostor pro hasební techniku v přízemí budovy se
ve třešní části nyní nachází vysoce účelové zázemí pro hasiče - šatny, sklady, kancelář a společenská místnost s veškerým příslušenstvím.
Díky vedení obce se tak podařilo vytvořit
zajímavé a moderní prostory, energeticky nenáročné s užitnou vlastností pro potřeby hasičského
sboru. Jak je známo, každá obec má ze zákona
uloženo zřídit zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů a vybavit ji předepsanou technikou a ochrannými pomůckami. Za poslední

období se tak u nás podařilo vybudovat prakticky z ničeho poměrně velmi dobře vybavenou
prosperující jednotku, která je schopná téměř
okamž itého zásahu při požárech, živelných
pohromách i dopravních nehodách v místě i širokém okolí. Při lepším zázemí v nových
prostorách lze perspektivně dále rozšiřovat sbor
o dorost a nové členy a pravidelně provádět
ještě kvalitnější výcvik a přípravu na činnost,
která není jednoduchá a vyžaduje vysoké morální vlastnosti, obětavost a osobní statečnost.
Je třeba poděkovat všem těm, které pro velký počet nelze dost dobře všechny vyjmenovat
a kteří se významným způsobem podíleli na celkové rekonstrukci objektu. Jedná se o členy Sboru
dobrovolných hasičů, kteří bez nároků na odměnu prováděli pomocné práce, jichž v průběhu
tak rozsáhlé renovace nebylo málo. Ke stěžejním pracím obec využívala potenciál místních
firem. Stavbu krovu, pokrytí střešní krytinou
a související drobné zednické práce zadala firmě
Tesařství Milan Pidra. Rozsáhlejší stavební práce, obklady a dlažby zajišťovala firma Zednictví
Aleš Joba. Dokončení tepelných izolací, instalace sádrokartonů a malování provedla firma
SÁDROKARTONY Martin Petržela. Rozvody nízkého napětí včetně kompletace a nstalaci
hromosvodů zvládla firma ELEKTROINSTALA Ota Rotrekl. Na další práce obec využívala
firmy z blízkého okolí a také obecní brigádníky
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- poměrně velký rozsah odborných prací různého druhu dokázali zvládnout k plné spokojenosti univerzální zaměstnanci obce Josef Ševčík
a Ladislav Pidra.
V těchto dnech se v hrubých rysech podařilo
dokončit veškeré rekonstrukce a opravy a realizovat všechny nové plány a záměry, směřující k podstatnému rozšíření užitných prostorů. Stalo se
tak díky cílenému čerpání prostředků z Programu regionálního rozvoje Jihomoravského kraje
i dobrému hospodaření s finančními fondy obce.
Budova někdejší staré školy, jež byla později
přestavěna na zařízení obce a hasičskou zbrojnici, se řadí k nejstarším stavbám naší starobylé
vesnice. Vzhledem k blízkosti farního kostela
již dnes patří k dominantám obce. Po provedené rekonstrukci je místem, na které můžeme být
právem hrdí.

V druhé polovině tohoto léta připraví Obecní úřad spolu se Sborem dobrovolných hasičů
v moderně zařízené budově hasičské zbrojnice
Den otevřených dveří. Zájemci budou mít příležitost prohlédnout si všechny prostory, požární techniku i vybavení. Již nyní, ještě v určitém
předstihu lze konstatovat, že dílo, které vzniklo
díky nemalému úsilí obce a členů Sboru dobrovolných hasičů, zasluhuje všestrannou pozornost
a náležité ocenění. Neboť vrátíme-li se k poučení do minulosti, hasičská zbrojnice na našem
venkově tradičně vždy patřila k nejdůležitějšímu
obecnímu zařízení: byla budována ve prospěch
všech občanů bez rozdílů politického smýšlení
a funkční hasičský sbor dokázal ochránit domovy i životy všech obyvatelů obce.
Miroslav Martykán

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Nově narozeným dětem přejeme do života vše
nejlepší, hodně zdraví, šťastných dnů a jejich
rodičům gratulujeme:
TOBIAS FRIÁK a ANNA ŠŤASTOVÁ.
Zaokrouhlené životní jubileum krásných šedesátin slaví JAROSLAVA STOJANOVÁ.
Všem jmenovaným přejeme jen všechno dobré
a stále pevné a ještě pevnější zdraví. (oú)

BABICKÝ ŠKOLÁČEK MEZI PRVNÍMI DESETI V ČR
Pokud jste zvědaví, který ze školáčků místní ZŠ
získal toto ocenění, vězte, že všichni. Všech 24 žáků
totiž nadšeně přispívá svými slohovými a výtvarnými pracemi do školního časopisu. Jeho první číslo
se objevilo v listopadu 2009 a již 23. 6. 2010 jsme
se mohli v Praze zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků soutěže školních časopisů mimopražských ZŠ. Soutěž pořádalo občanské sdružení
Abeceda v rámci projektu ESF Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Dozvěděli jsme se, že
jsme jednou z mála škol v ČR, která vydává vlastní časopis. A navíc máme jeden z deseti nejlepších
časopisů ze stovky titulů, které odborná porota
obdržela. Zvláštní čestné uznání jsme získali za pří-

jemné grafické ztvárnění časopisu, za což děkujeme
naší grafičce Martině Danielové. Za technickou
podporu školní redakce patří náš dík obecnímu
úřadu.
A ještě jedna dobrá zpráva pro vás: Od 1. 9. 2010
si můžete prohlédnout všech pět dosud vydaných čísel Babického školáčka na těchto místech: Základní
škola, Místní lidová knihovna a OÚ Babice nad Svitavou. Časopis si můžete zakoupit za symbolickou
částku 25,- Kč a tak podpořit nákup herních prvků
do školní družiny a na školní zahradu. Všichni malí
redaktoři z naší školy dostávají školní časopis zdarma. Dnes jim přejeme krásné a dlouhé prázdniny
plné zábavy, odpočinku i kvalitní četby! (kg)
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ŘIDIČI, ZBYSTŘETE POZORNOST!
Opatření, jejichž neznalost neomlouvá
Naše obec bezesporu patří k sídlům, ve kterých je pouze výjimkou, když v jednom čísle popisném
je k dispozici pouze jediný automobil. Vlastnictví platného řidičského průkazu není výsadou jen
jediného člena rodiny. Taková skutečnost je jistě radostná a svědčí o rostoucí životní úrovni. Znamená však také rozšíření povinností na všechny řidiče v rodinném kruhu a zvýšení odpovědnosti za
bezchybný stav používaných automobilů, předepsanou výbavu a platné osobní doklady. Přinášíme
vám proto několik užitečných informací o opatřeních, které již vstoupily nebo záhy vejdou v platnost.
Povinná výměna řidičských průkazů
Do konce tohoto roku zbývá vyměnit ještě
značné množství řidičských průkazů, vydaných
v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000.
Jde o výměnu povinnou a počet dosud nevyměněných průkazů vzbuzuje oprávněnou obavu, že
v posledních dnech tohoto roku příslušné orgány
nebudou disponovat tak velkou kapacitou, aby
mohly požadavky úspěšně zvládnout. Nebude
to ovšem způsobeno neschopností administrativy, jak v takových případech obvykle konstatuje žalostně úpějící hlas postiženého lidu, ale jen
a jen liknavostí některých řidičů, ponechávajících
výměnu průkazu až na poslední chvíli. Neplatnost starých průkazů po 1. lednu příštího roku
jistě způsobí jejich vlastníkům nemalé problémy.
Městský úřad ve Šlapanicích vytváří proto
již nyní ideální podmínky k úspěšné a plynulé
výměně a vyzývá držitele takovýchto průkazů,
aby neprodleně podali žádost o jejich výměnu.
Na pět týdnů dopředu, bez dlouhého čekání,
případného rozladění a rozčilování. K výměně řidičského průkazu je třeba předložit pouze
občanský průkaz, řidičský průkaz a jednu současnou fotografii. Na internetových stránkách
MěÚ Šlapanice www.slapanice.cz je možné si
jednoduchým elektronickým způsobem objednat úkon v registru řidičů na určitý den a přesnou hodinu. K výměně průkazu se poté žadatel
dostaví na odbor dopravy Městského úřadu Šlapanice v Brně, Opuštěná ulice 2.
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidiče –
seniory
Řidiči v pokročilejším seniorském věku jsou
povinni absolvovat v přesně určených časových
intervalech zdravotní prohlídky u svého lékaře a jako součást dokladů musí neustále u sebe
mít potvrzení na předepsaném tiskopisu. Prohlídku je třeba absolvovat při dovršení šedesá3

ti, pětašedesáti, osmašedesáti a sedmdesáti roků
a poté vždy po dalších dvou letech. Bez dokladu o zdravotní prohlídce senior nesmí usednout
za volant. Porušení zákona je pokutováno částkou od 5 000,- do 10 000,- Kč, navíc řidič může
získat pět trestných bodů a obdržet zákaz řízení motorového vozidla na dobu jednoho roku.
Řidič, který vlastní platné potvrzení o zdravotním stavu, ale nemá ho u sebe ve voze, je postižen
tak, jako kdyby potvrzení nevlastnil.
Sankce proti chybujícím řidičům nastupují
také v případech, kdy řízením vozidla způsobí škodu jiným účastníkům silničního provozu.
Pojišťovna sice způsobenou škodu uhradí, vůči
řidiči nevlastnícímu doklad o lékařské prohlídce však uplatní tzv. právo regresu, což znamená,
že po něm bude požadovat úhradu částky, kterou
za něho poškozenému vyplatila. Znovu upozorňujeme, že potvrzení musí být vydáno lékařem
na předepsaném tiskopisu, ne na malém formátu
velikosti bývalého řidičského průkazu.
Nová skladba povinné výbavy autolékárničky
Od 15. září 2009 platí vyhláška Ministerstva
dopravy, která nově předepisuje povinnou výbavu
autolékárničky. U některých tradičních položek
stanovuje jejich přesné parametry, další součásti zavádí nově – resuscitační masku, izotermickou fólii, návod o postupu při zvládání dopravní nehody. Někteří výrobci přidávají také kartu
o poskytnutí první pomoci a reflexní vestu, která
je taktéž součástí povinné výbavy. To se ovšem
projeví na ceně lékárničky, která s reflexní vestou
dosahuje částky kolem 400 Kč.
Výše uvedená vyhláška stanoví přechodné
období od 15. září 2009 do 31. prosince 2010,
které má sloužit k výměně staré lékárničky
za novou. Od 1. ledna 2011 bude nová lékárnička
povinná. (sg)

ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ
S vlnou veder vzrůstá nebezpečí požárů
Upozorňujeme všechny obyvatele naší obce, že je neustále v platnosti přísný zákaz kouření
a rozdělávání ohně v přírodě. Kdo poruší toto opatření, vystaví se přísnému postihu. Vlna veder,
kterou lze v tomto období znovu očekávat, zvýší stále panující sucho a umocní nebezpečí požárů.
Lidé by v těchto setrvávajících horkých dnech měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Není-li jiného vyhnutí, neměli by zapomenout
na ochranné prostředky, ke kterým patří ochranné krémy, sluneční brýle a pokrývky hlavy. Dále je
vhodné dodržovat pitný režim a vyhýbat se alkoholickým nápojům. (red)

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA NEUSTÁLE HROZÍ
Infikovaná klíšťata, která mohou roznášet původce virové encefalitidy, se vyskytují v celé České
republice. Okolí Brna (téměř totožné s bývalým okresem Brno – venkov) bohužel patří k nejvíce
rizikovým oblastem. Klíšťata jsou nejvíce nebezpečná na jihu Čech, v podhůří Šumavy, v okolí
Prahy, Bruntálu a Brna, na Plzeňsku, Opavsku a v Podyjí.
Ideální prevencí proti nebezpečnému onemocnění je očkování, které lze aplikovat během
celého roku, tedy nejen před začátkem klíšťové
sezóny, jak si lidé většinou myslí. Je však nutné
si uvědomit, že v případě očkování v teplejších
měsících roku je člověk chráněn až za čtrnáct
dnů po aplikaci druhé dávky vakcíny. Proto
je současně nezbytné bránit se před přisátím
klíšťat, po každém pobytu v přírodě se důkladně prohlédnout a přisátá klíšťata předepsaným
způsobem odstranit. Pokud je klíště infikované, pravděpodobnost přenosu nákazy vzrůstá
s dobou, po kterou je klíště přisáto. To znamená,
že při jeho okamžitém odstranění je pravděpodobnost onemocnění a rozvinutí choroby téměř
nulová. Ale kdo z nás bezpečně zjistí, jak dlouho
už si klíště pochutnává na naší krvi…
Pokud jste se rozhodli využít možnosti očko-

vání, neváhejte a vyhledejte svého praktického
lékaře. Ještě včera jsme se informovali o současné situaci u naší praktické lékařky MUDr. Jalée
Dofkové. Dostalo se nám ujištění, že má k dispozici dostatečné množství vakcín a je stejně
dobře zásobena také ostatními očkovacími látkami, např. proti tetanu aj. Současně nás upozornila, že po celý červenec a srpen nebude ve středu
odpoledne v Babicích ordinovat. Nemocnost
v létě lze lehce zvládnout v ordinačních hodinách
v pondělí a ve čtvrtek, v naléhavých případech
lze vyhledat její ordinaci v Ochozu.
Pokud se týká očkování, zapamatujte si krásný
slogan, který by vás v našem prostředí měl provázet na každém kroku: Klíšťová encefalitida je
tady s námi, ať se nám to líbí nebo ne. Očkujte se
proto po celý rok, klíště nemá diář s vyznačením
sezóny… (red)

POZOR, DÍVEJTE SE, KAM ŠLAPETE!
V poslední době se v naší obci množí nejrůznější krádeže. Pachatelé se zaměřují nejen na rodinné
domy, ale přibývá také krádeží poškozujících zařízení sloužící veřejnosti. Z majetku obce se ztrácí
dokonce kanalizační poklopy, víka šachet, nové popelnice, lavičky, potrubí a dokonce uskladněný
stavební materiál.
Pokud zpozorujete, že se ve vaší blízkosti odehrává něco neobvyklého, že na místech, kde nemají co dělat, se pohybují neznámí lidé, že někdo ničí majetek váš, vašich sousedů či obce, neváhejte
a včasným telefonátem upozorněte pracovníky obecního úřadu (545 237 208) nebo přímo policii
(158). Zabráníte protiprávnímu jednání, zamezíte nemalým škodám, pomůžete odhalit a zadržet
pachatele, přispějete ke zvýšení všeobecné bezpečnosti! (mm)
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AKTIVITY HASIČŮ V KVĚTNU A ČERVNU
1. 5. výcvik nositelů dýchací techniky v požárním polygonu (cvičební prostor),
7. 5. výcvik členů zásahové jednotky v areálu
Sokolovny: záchrana osob po nastavovacím
žebříku, hašení požáru s nasazením dýchací
techniky, tvoření hadicového vedení, vyhle
dávání osob v zakouřeném prostředí,
9. 5. odborné přezkoušení členů zásahové jednotky v obsluze motorové pily,
10. 5. ZÁSAH v obytné zástavbě naší obce - odstranění nebezpečně nakloněného stromu,
14. 5. údržba techniky a zkouška agregátů,
16. 5. ZÁSAH před léčebnou na komunikaci
Adamov – Bílovice - odstranění a likvidace vyvráceného stromu,
21. - 22. 5. sběr kovového odpadu,
28. 5. hospodářské práce v hasičské zbrojnici,
údržba požárního příslušenství,
30. 5. - 1 .6. příprava vozidla CAS 25 Š 706
na kontrolu (STK),
2. 6. STK na vozidle CAS 25 Š 706,
výborová schůze SDH,
4. 6. údržba techniky – zkouška agregátu PS
12, hospodářské práce,
spolupráce se ZŠ Babice n/Svit. – zabezpečení dopravy dětí hasičskou technikou
na akci pořádanou ZŠ, ukázka techniky
a vybavení,
5. 6. výcvik zásahové jednotky – vyprošťování
osob z vozidla po dopravní nehodě za pou
žití hydraulického nářadí,
6. 6. příprava zásahové jednotky na ukázky
ve vyprošťování do obce Tvarožná,
10. 6. zabezpečení spalování dřevěného odpadu

na obecní skládce,
11. 6. údržba techniky, kontrola vybavení vozidel,
12. 6. ukázky vyprošťování osob z vozidla po do
pravní nehodě za použití hydraulického
nářadí v obci Tvarožná a Ponětovice (u příležitosti 110 let od založení tamního SDH),
závody dorostu v Řícmanicích,
13. 6. ZÁSAH při odstranění popadaných stromů – pomocí MŘP na komunikaci směr
Adamov,
oprava uvolněné střešní krytiny s využitím
lezecké techniky na budově sokolovny,
14. 6. ZÁSAH při odstranění nebezpečně nakloněného stromu v obci Babice n/Svit.,
18. 6. výcvik zásahové jednotky,
19. 6. soutěž v požárním sportu Březina-Lhotky,
20. 6. závody dorostu v Přísnoticích,
24. 6. příprava vozidla TA Avia na STK,
ZÁSAH odstranění a ořezání starých větví na ořechu za využití lezecké techniky,
25. 6. hospodářské práce v hasičské zbrojnici.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Nastalo období, kdy létající hmyz (vosy, včely,
sršni) budují svá hnízda, mnohdy v blízkosti nebo
přímo uvnitř našich obydlí a bytů. Upozorňujeme
obyvatele na nebezpečí, které hrozí při neodborné
likvidaci takových hnízd!
Žihadlo včely, vosy nebo sršně je obyčejně spíše
bolestivé než nebezpečné. Počáteční ostrou bolest
později vystřídá mírný otok, zrudnutí a slabší
svědivá bolest. Mnohočetná poštípání hmyzem
však mohou vyvolat závažnou reakci. Stejně tak

je vysoce nebezpečné žihadlo v krku či ústech,
neboť otok může ucpat dýchací cesty. Při každém
napadení hmyzem je důležité sledovat příznaky
případné alergické reakce, která může vést k anafylaktickému šoku. Takový stav je těžkou alergickou
reakcí celého organismu a může být i smrtelný.
Nepodceňujte likvidaci hnízd obtížného hmyzu
a volejte naše hasiče, kteří jsou pro takové případy vybaveni potřebným materiálem a ochrannými
prostředky. (sdh)
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V ÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Babice nad Svitavou ze dne 4. června 2010
1. Úprava rozpočtu k 31. 5. 2010
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
úpravu rozpočtu k 31.5. 2010.
• Odkoupení splaškové kanalizace, dešťové ka
nalizace, vodovodního řadu v lokalitě Stádla,
výstavba 54 rodinných domů.
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí odkoupení
inženýrských sítí od firmy MBM Real s.r.o.:
hlavní kanalizační řad splaškové kanalizace
a veřejné části přípojek, hlavní kanalizační řad
dešťové kanalizace a přípojky dešťových vpustí komunikace, hlavní vodovodní řad a veřejné
části přípojek.
• Obec odkupuje výše uvedené sítě za sjednanou
kupní cenu 100 000,- Kč.
• Poplatek za připojení dešťové kanalizace pro
54 rodinných domů v lokalitě Stádla.
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí dohodu
s obchodní společností MBM Real s.r.o., zabývající se možností připojení na dešťovou kanalizaci v obci Babice nad Svitavou.
• Společnost MBM Real s.r.o. zaplatí obci Babice nad Svitavou 100 000,- Kč.
• Zřízení věcného břemena E-ON Distribuce,
přípojka nn.
• Zastupitelstvo projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva

odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu zařízení distribuční soustavy firmou E-ON Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 647 v majetku obce.
2. Diskuse
• slavnostní otevření multifunkčního hřiště
• dokončení prolézačky na dětském hřišti
• výroba uzavíratelného obalu na uložení sportovního vybavení multifunkčního hřiště za
městnanci obce
• objednání atestované houpačky na dětské hřiště od firmy Kulant Pardubice
• montáž osvětlení anti vandal na horní autobusové zastávce
• oprava 50 m odvodu dešťových vod z drenážního systému fotbalového hřiště

MALÝ OZNAMOVATEL
Z Klubu dobré pohody - Společenské místnosti Klubu dobré pohody pravidelně využívají členové
kroužku keramiky, Občanského sdružení Babyka a především pak kroužek babických specialistek,
zabývajících se svépomocnou výrobou neobyčejně dobrých koláčů, jejichž sláva už dávno pronikla
za hranice obce. Děje se tak ve prospěch občanů, kteří pořádají oslavné akce nejrůznějšího druhu.
Od září bude klub otevřen každé poslední pondělí v měsíci vždy od 16 hodin pro přátelská posezení
místních občanů důchodového věku.
Pravidelný svoz domovního odpadu - Uskutečňuje se vždy v úterý po čtrnácti dnech. Nejbližší
odvoz bude 20. července, 3. a 17. srpna. (oú)
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 v červenci 2010 nákladem 400 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ /7/ 2010
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