Babický zpravodaj
SRPEN 2010
Je třeba přinášet do Babic tzv. moderní prvky?
ZBYTEČNÉ OTAZNÍKY NAD DALŠÍ V ÝSTAVBOU
V poslední době se investoři nových nemovitostí v naší obci snaží vskutku vší silou prosazovat
styl staveb, importovaný z městské výstavby i ze zahraničí – a to se vším všudy, včetně nevkusu,
nepraktičnosti i absence zásad zdravého rozumu. Jistě je třeba, aby nová výstavba na venkově
měla moderní tvář, ta by však měla vycházet z tradic a materiálů daného místa.
Architektonické kanceláře často projektují
novostavby v naší obci bez znalosti místa, poměrů,
hmot a skladby materiálu okolních nemovitostí.
Je povinností obce, aby po investorech vyžadovala ohleduplné a nenásilné umístění nemovitosti
do okolní zástavby při citlivém dodržení přiměřeného celkového charakteru venkovské zástavby.
O vzhledu novostaveb se však snaží rozhodovat většinou především stavebníci, aniž by přihlíželi
k místnímu charakteru výstavby. V poslední době
byl proto obecní úřad nucen zamítnout několik
nevhodných architektonických návrhů. Musím
upozornit na to, že obec za současné legislativy
nemá bohužel žádné nástroje umožňující zamezit těmto stavbám, které kupodivu klidně a bez

zábran posléze povolují nadřízené složky.
Pokud se týká dalšího vytváření nových stavebních ploch, zastupitelstvo v minulosti rozhodlo nepokračovat v další kobercové zástavbě
zemědělské půdy. K dnešnímu dni je v majetku
soukromníků skoro 150 volných stavebních
míst. Rozšiřování územního plánu o plochy určené k bydlení bude možné až po vyčerpání všech
stávajících volných pozemků a dokončení potřebné infrastruktury, což je plně v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. Další rozšiřování obce není
vhodné z důvodu zvýšené dopravní zatíženosti
a vlivu na životní prostředí. Pro další výstavbu
mimo stávající intravilán obce nejsou dimenzovány inženýrské sítě ani příjezdové komunikace.

Grafický náhled budoucí možné zástavby v lokalitě Stádla. Foto: MBM Real
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Obec – podle mínění zastupitelů – zcela záměrně sleduje zásadu cíleného investování finančních prostředků do zlepšení životních podmínek
stávajících občanů, do kvalitního dobudování
dopravní a technické infrastruktury v zastavěném území obce. Dáváme přednost dostavbě proluk formou výstavby nenarušující násilně stávající charakter zástavby. Teprve po vyčerpání všech
rezerv v dosud nezastavěných stavebních pozemcích budeme uvažovat o rozšíření zastavitelného
území obce tak, jak to ukládá stavební zákon.
Významný úspěch ve výstavbě
Firma MBM Real , s.r.o. vykoupila od soukromých vlastníků pozemky a po dohodě s obcí
a stavebním úřadem provedla novou parcelaci
celé lokality. Jedná se o budoucí individuální
výstavbu samostatně situovaných 54 rodinných domů o velikosti pozemků 750 – 1 200 m2.
Samozřejmostí tohoto projektu bylo dokončení komunikací, chodníků a inženýrských
sítí včetně osvětlení na náklady investora projektu. Obec zvolila výstavbu prostřednictvím
developera ve snaze co nejméně zatížit rozpo-

čet vlastními investicemi právě do výše jmenovaných oblastí. Zasíťování ploch včetně ostatních náležitostí je v současné době ukončeno
a firma nabízí pozemky k prodeji.
V minulých dnech po vzájemné dohodě
obou stran naše obec vybudované inženýrské
sítě v hodnotě několika milionů odkoupila
za sto tisíc korun českých. Firmě MBM Real
byl po vzájemné dohodě vyměřen poplatek
za připojení na dešťovou kanalizaci zakončenou u fotbalového hřiště ve výši 100 000,- Kč.
V konečném výsledku to znamená, že kompletní výstavba a příprava této rozsáhlé plochy
nestála naší obec ani jednu, jedinou korunu.
Naopak firma navíc poskytla obci příspěvek
ve výši 180 000,- Kč na posílení čerpadel pitné
vody pro horní tlakové pásmo a další příspěvek
200 000,- Kč na posílení vodojemu.
Tato varianta v ýstavby se pro obec jeví
daleko výhodnější než někdejší výstavba organizovaná samostatně obcí, která neúměrně
a dlouhodobě zatížila a dosud nadále zatěžuje
obecní rozpočet, s čímž bohužel máme bohaté
zkušenosti z let minulých.
Miroslav Martykán

MOJMÍR KYSELKA NA BABICKÉ RADNICI
Jeden z představitelů soudobé české architektury, prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.,
přednášející na mnoha vysokých školách v České republice i v zahraničí, měl ve středu 23. června
besedu v zasedací síni obecního úřadu.
Mnozí z posluchačů si pana profesora pamatují ještě jako kluka z jeho předválečných pobytů v naší obci. Jeho otec, taktéž Mojmír a taktéž
významný meziválečný brněnský architekt, v naší
obci ještě před nacistickou okupací vybudoval
nádhernou rodinnou sroubenou chatu, kterou
až do minulého roku příležitostně obývala sestra Mojmíra Kyselky mladšího, herečka Marie
Kyselková, známá především jako představitelka titulní role oblíbeného filmového díla „Princezna se zlatou hvězdou na čele“. Její zásluhou se
stalo, že naše pohádkové Babice v pohádkovém
přírodním rámci ještě donedávna měly opravdovskou pohádkovou princeznu. Ta nyní už žije trvale
v Praze.
Inu, na červnové besedě se hodně vzpomínalo nejen na události staré již více než šedesát let,
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jak už to na besedách bývá, ale také na nedávnou minulost, kdy se architekt krajiny Mojmír
Kyselka mladší postaral o dodatek k územnímu
plánu zástavby obce.
Besedy z cyklu posezení s přáteli pana Selingera pořádané v Babicích od minulého roku průměrně jednou za měsíc již mají své posluchače.
Jistě nás může těšit, že i této dosud poslední besedy se zúčastnil pan Ing. Vladimír Fux, známý
textař a dramatik, jeden z hostů v loňském
roce. Babice mu zkrátka přirostly k srdci... Ostatně, není čemu se divit, všichni besedníci zatím
shodně vždy konstatují, že zdejší obyvatelstvo si
tu žije jako v pohádce. Nu, asi mají pravdu, jenže
my, starousedlíci spolu s takzvanými „naplaveninami“ z poslední doby si to patrně ještě v plné
míře neuvědomujeme… (jm)

Pomník neznámému letci u cesty do Křtin
VANDAL STÁLE JEŠTĚ NEPOTRESTANÝ
Od severovýchodu přiletěla do prostoru Babic nad Svitavou skupina lehkých bombardérů A-20 G
Boston s ruskými posádkami a zaútočila na uskupení německého vojska v obci. Letouny shazovaly lehké
tříštivé bomby a z kanónů i kulometů ostřelovaly pozemní cíle. Asi ve 12:30 hodin byla jedna z mnoha
stíhaček zasažena německou opětovanou palbou. Odlomené křídlo vzápětí začalo rotovat, spadlo do lesa
a zbytek trupu po dopadu na pole Ferdinanda Beránka u silnice shořel. V místě havárie vznikl kráter,
v němž zůstaly ležet ohořelé a zničené zbytky letounu. Pilot při havárii zahynul, mezi troskami byly
nalezeny zbytky jeho oděvu a vlasů, které místní občané považovali za ženské. Z této domněnky posléze
vznikla babická legenda o sestřelené sovětské pilotce... V roce 1960 dal Místní národní výbor postavit
pomníček u lesa poblíž místa havárie, kterému se začalo říkat „U sestřelené letkyně“. Pomník postavil
babický občan František Opálka, autorem návrhu a plastiky byl babický rodák František Pokorný. Dominantu pomníku tvořila z pískovce vytesaná plastika ženské hlavy s vlajícími vlasy.
Tak končí příběh pomníku ze vzdálené i nedávné minulosti a začíná příběh novodobý...
V roce 2007 obec pomník rekonstruovala, ale po dvou letech jej neznámý
vandal zničil a ukradl vše, co se jen dalo. Následující rok byl ve znamení
hledání autora schopného vytvořit plnohodnotnou kopii odcizené plastiky.
Z desítek oslovených odborníků se nikdo neodvážil pouze na základě jednoho fotografického snímku vytvořit de facto novou plastiku. Až koncem
minulého roku se ujal nesnadného úkolu Ivo Durec z Rajhradu a vytvořil
skutečně úspěšné dílo. O tom se přímo na místě sami můžete přesvědčit
a na informačním panelu si dočíst zbytek příběhu. Co se týče dosud bohužel
nepotrestaného vandala, podnikli jsme další kroky k tomu, aby byl po zásluze
potrestán. Při eventuálním opětovném pokusu o devastaci pomníku jej tentokrát postihne vskutku velmi nepříjemné překvapení.
(Podle kroniky obce a archivního materiálu
Vlastimila Schildbergera st. zpracoval - jm) Foto: M. Martykán

AKTIVITY HASIČŮ V ČERVENCI
2.7.
5.7.
8.7.
9.7.

–
–
–
–

10.7. –
12.7. –
23.7. –
–
–
24.7. –

ZÁSAH: vyčerpání a vyčištění podzemní nádrže na dešťovou vodu Babice n/Svit.,
zahájení generální opravy sportovního čerpadla PS 12,
výborová schůze SDH,
školení členů zásahové jednotky: třídění raněných při hromadných nehodách, základy
lanové techniky, žebříky – použití TTD, záchrana osob ze závalů a sutin,
svatba členů SDH: Společné ANO si řekli Petra Cahová a Petr Ševčík, gratulujeme a přejeme
hodně společného štěstí!
ZÁSAH: odstranění vyvrácených stromů pomocí MŘP z turistické stezky nad Bílou
skálou,
výcvik zásahové jednotky: požár sklepa, požár tlakových lahví, nasazení přetlakové ventilace, výcvik nositelů dýchací techniky,
zalévání parkové zeleně na dětském hřišti,
kondiční jízdy strojníků se zásahovou technikou,
ZÁSAH: odčerpání vody z kotelny a přilehlých prostor pod sportovní halou v areálu
Sokolovny. (sdh)
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Hasiči upozorňují na možná nebezpečí
JAK SE CHRÁNIT PŘED BOUŘKOU A VICHŘICÍ
Nebezpečí spojená se silným větrem:
• preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty
(např. květináče, zahradní nábytek), které
mohou v důsledku větru ohrožovat okolí.
Dávejte pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré
předměty, z nichž se za silného větru stávají
smrtící zbraně
• bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte venkovní pohyb, jízdy autem, neukrývejte se pod stromy a v okolí vyšších a starších
budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny
(tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a
nevydávejte se na horské túry
• neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte pozor

•

•
•
•
•

na vysoké sloupy
pokud za silného větru řídíte auto, jeďte
maximálně opatrně a pomalu; větrné poryvy
mohou auto učinit neovladatelným, taktéž
hrozí zvýšené nebezpeční střetu s překážkou
na silnici; předem si zjistěte, zda trasa vaší
jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste nezůstali vězet v nebezpečném prostředí
spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte, nepřibližujte se k ním a nevstupujte
do hrožených míst
sledujte ve sdělovacích prostředních vývoj
situace
nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti
uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život, zdraví a až poté záchrana majetku

Co dělat, když vás zastihne bouře venku a ve volné přírodě
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven, zi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším
neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama
bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte
bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy,
Vzhledem k tomu, že blesk je, jak známo,
zejména velké objekty s ocelovou nebo železo- silný elektrický výboj atmosférického původu,
betonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stav- velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete fingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani
bezpečně schovat v hustém lese, nižším porostu telefonování, či práce s elektrickými a plynovými
nebo úzkém údolí.
spotřebiči.
Rozhodně nehledejte úkryt pod osamělými
Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo
stromy, na pokraji lesa, pod převisy nízkých na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředskal, či v menších staveních bez hromosvodu. stavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení
Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s poru- na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před
šenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objek- přímým zásahem blesku neuchrání. Za bouřky
ty), kde v případě úderu blesku hrozí narušení venku pokud možno nepřenášejte kovové předzdiva a následné zřícení.
měty - fungují totiž jako hromosvod. Při pobytu
Největší nebezpečí zásahu bleskem hro- v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neuzí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýše- krývejte pod osamocenými stromy, v obou příných místech, v bezprostřední blízkosti železných padech vás blesk může zasáhnout.
konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenososamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy ti tří kilometrů (tj. zhruba 9 vteřin mezi blesse za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
kem a zahřměním), v bezpečném úkrytu raděBěhem bouřky nezůstávejte na kopcích ji zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň
a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na roz- 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 vteřin mezi bleslehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chů- kem a zahřměním).
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Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky,
ale často i silný vítr, který také představuje nemalé
riziko. Proto se zdržujte v bezpečné vzdálenosti
od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné
odletující větve mohou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené
dráty mohou být stále pod proudem).
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu,
nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová
karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných
nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost
a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň
počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.

Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit
z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž
součástí je obrazovka. Během bouřky dávejte
pozor na vodu a všechny látky, které snadno
vodí elektřinu. Když však přece jen dojde
k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je
stejná jako při ostatních úrazech způsobených
elektrickým proudem a při popáleninách.
Podle stavu zraněného bý vá často nezbytné
použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.
Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče
na číslo 112 nebo 150. (sdh)

NA NÁVŠTĚVĚ U POLSKÝCH BABIČANŮ
Jubilejní desáté setkání obcí stejného jména se letos konalo v Polsku – v severozápadní části
Malopolskeho kraje v Babicích, ležících v okrese Chrzanov mezi Katovicemi a Krakovem. Tam
se za proměnlivého počasí v sobotu 19. června sešli zástupci osmi obcí z České republiky a dvou
z Polska.
Po příjezdu přivítal hosty ze zahraničních
i polských Babic starosta Roman Warchol. Poté
následovala návštěva školy, do níž chodí asi 300
dětí, a prohlídka místního úřadu, který rozlohou a počtem zaměstnanců odpovídá spíše menšímu městečku. Následné zdolání čtyř set schodů na hrad Lipovec – tvořící dominantu obce
– a prohlídka místního skanzenu zúčastněné
hosty natolik vyčerpaly, že s chutí a nepředstíraným nadšením zdolali také oběd v místní školní
jídelně. Odpoledne shlédli koncert lidových
tanců a písní v podání místních dětí, jejichž soubor slaví velké úspěchy široko daleko v okolí. Není
bez zajímavosti, že jeho členy namnoze zůstávají i absolventi školy. Počasí účastníkům setkání
opravdu přálo a odpolední beseda se uskutečnila
na sportovním hřišti, kde místní občané oslavovali příchod léta.
V překrásném prostředí se tyčící hrad Lipovec, opředený tajemstvím mnoha legend, má velmi poutavou historii a opravdu stojí za návštěvu.
Poučený výklad průvodce i komentář k vystoupení šermířů byly srozumitelné všem zúčastněným
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i když zaznívaly v polštině. Neméně zajímavý je
i skanzen, otevřený roku 1968, který je krásnou
ukázkou lidové architektury a dokladem o životě dřívějších generací. Návštěva polských Babic
a nedalekého nádherného města někdejších králů Krakova, je vskutku horkým tipem pro krásný výlet, který není ani pro nás daleko a určitě
stojí za realizaci. V Polské republice máme ještě
jedny družební Babice. Nacházejí se v blízkosti
Varšavy a budou cílem příštího setkání. (red)

Foto: redakce

V ÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Z 9. 7. 2010
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
schvaluje úpravu rozpočtu k 31. 6. 2010.
2. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu
pozemek p.č. 969/5, 23/4 zapsaný na LV č. 1
v k.ú. Babice nad Svitavou vlastník obec Babice nad Svitavou. Stavba distribuční soustavy nn
společností E-ON Distribuce. Napojení rodinného domu u hřiště stavebník p. Knebl.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kupní
smlouvu uzavřenou se společností DISA v.o.s.,
Barvy 784/1, 638 00 Brno na dodání VDH 2,7–
230–2 Hydrovar, automatické čerpací stanice se dvěma celonerezovými čerpadly s regulací
a montáže do stávajícího vodojemu. Cena dodávky 166 800,– Kč. Přípravné a pomocné práce
zajišťuje VAS a.s. Brno – zdarma.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozší-

ření internetu optickým kabelem o průměru
3 mm. Zaručená rychlost 10 MB za 500 Kč až
do 1 GB. V případě zájmu kabelová televize případně IP televize. Firma – CPU s.r.o.
5. Diskuse
• oprava čerpadla užitkové vody na hřbitov
• úklid obecní skládky pod Statkem, likvidace
nepotřebného materiálu
• zakoupení dvouhoupačky a odpadkových košů
pro dětské hřiště, výroba uzamykatelného kontejneru na sportovní vybavení multifunkčního
hřiště
• oprava hudební učebny v Základní škole
• příprava podkladu pod tenisový kurt ve sportovním areálu
• oprava veřejného osvětlení Stádla, nalezení závady trvalo delší dobu, překopaný kabel
a volné dráty
• beseda s přáteli L.S. – host Mojmír Kyselka

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Spoluobčanům, kteří v uplynulém období oslavili zakulacená
jubilea, přejeme do další profesní i zájmové činnosti nevyčerpatelnou zásobárnu pevného zdraví, dobré sousedy, mnoho pohody, spokojenosti a tvůrčích úspěchů všeho druhu. Zcela adresně
jde tentokrát o dva muže:
VLASTIMILA CUPÁKA (75)
a Ing. ZDEŇKA SEHNALA (60).
Pokud se jedná o zastoupení něžného pohlaví, můžeme s radostí konstatovat, že nejmladšími obyvatelkami Babic nad Svitavou
se staly naprosto jednoznačně slečny:
SIMONA ŠUBERTOVÁ
a RADKA KLEIBLOVÁ.
Vítáme je u nás a přejeme jim šťastný život! Ten jim bezpochyby budou zatím poskytovat, zabezpečovat a později celoživotně
podporovat hrdí rodičové, kterým k narození dívenek srdečně blahopřejeme. (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 srpnu 2010 nákladem 400 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací a v případě
uveřejnění nehonoruje.
BZ /8/ 2010
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