Babický zpravodaj
ÚNOR 2011
Vážíme si Jana z Pomuku
PO LETECH ZNOVU NÁVRAT DOMŮ
Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým barokem, kdy patřil k nejvýznamnějším světcům. Je zemským patronem Čech a Bavorska. Populárním se stal ještě v době baroka
v dnešním Rakousku, Španělsku, v Belgii, Polsku a díky Marii Leszczyńské také na francouzském
královském dvoře. Svatojánské sochy patří k charakteristickým znakům tradiční české krajiny.
Svatý Jan Nepomucký byl jedním z nejvíce uctívaných světců u nás. Jméno Jan má počátek v hebrejském Jochánán a znamená Bůh je milostivý. Je ochráncem nejen českých zemí, zpovědníků, ale i mostů,
lodníků, vorařů a mlynářů. Lidé se k němu utíkali, když měli obavy z pomluv a strach z velké vody.
Je patronem zpovědního tajemství a mlčenlivosti a pomocníkem při přírodních pohromách a povodních.
Podle legendy nechtěl prozradit zpovědní
tajemství královny Johany – manželky Václava
IV., který neváhal pomstít se tehdy už vysokému
pražskému církevními hodnostáři, generálnímu
vikáři Janovi Nepomuckému a postoupil jej krutému mučení. Není nezajímavé, jak tuto epizodu popisuje ve svém díle František Palacký: „Jan
vystál celé to mučení, při kterémž král sám oučastnil se díla katova, nemoha se pomstou nasytiti.“
Jan je proto uctíván jako mučedník zpovědního
tajemství, nejčastějšími atributy jeho zpodobnění je pět hvězd kolem hlavy. V náručí drží krucifix a případně ještě palmovou ratolest, symbol
mučednictví a vítězství.
Barokní plastika svatého Jana Nepomuckého
v Babicích nad Svitavou, pravděpodobně z roku
1750, se nacházela ve výklenku na Prachařově
domě. Výklenek byl jedním z pozůstatků původní
historické zástavby, na někdejším vstupu do obce
v bývalé bráně. Plastika byla několik století historickou součástí obce. Po odstranění z výklenku vzhledem ke stavu poškození našla útočiště v místním kostele. Později se pro svou velkou
historickou hodnotu dostala do církevního depozitu mimo naši obec. Plastiku do vesnice údajně
přivezlo francouzské vojsko. Vojáci nějakou dobu
bydleli na jednotlivých gruntech a při odchodu
plastiku v obci zapomněli nebo dokonce záměrně
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Postup prací na plastice

ponechali.
V rámci nedávných úprav obecního prostranství při stavbě opěrné zdi vznikla idea vybudovat znovu výklenek několik metrů od původního umístění plastiky a instalovat tam její kopii. Autor budoucí kopie dostal možnost sochu zaměřit a vytvořit její fotodokumentaci. Postavu nepatrně zmenšil
a doplnil chybějící části, které v průběhu let zdevastovali vandalové – ruce, část nohou a krucifix.
Vytvoření kopie vnímáme jako výraz snahy po znovuobnovení někdejších kulturních hodnot tak,
aby Jan Nepomucký ve výklenku opěrné zdi po dlouhé době znovu dohlížel na kolemjdoucí i kolem
jedoucí obyvatele obce a na zvýšený provoz po frekventované místní komunikaci. Jeho přítomnost
bezpochyby přispěje i k tomu, aby někteří hříšníci napříště už neparkovali v bezprostřední blízkosti
opěrné zdi.
Celkový projekt obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého a jejího začlenění do výklenku v opěrné zdi
si vyžádá náklady v hodnotě asi 80 000,– Kč. Na financování se mohou podílet také občané, kterým se nápad znovuobrození sochy zdá zajímavý. Dovolujeme si požádat všechny, kteří mají zájem
zapojit se do projektu obnovy, aby tak učinili a obrátili se na obecní úřad s finančním darem. Socha
od umělce bude instalována na místo v jarních měsících a slavnostně vysvěcena u příležitosti svátku
Jana Nepomuckého – dne 16. května.
V kronikách obce bývají na věčné časy zapsána jména donátorů, věnujících větší dary na vybudování různých staveb nejen církevního charakteru – křížů a pomníků na významných místech v katastru obce nebo přímo ve vesnici, obrazů, soch, oken nebo oltářů v kostele apod. Ani tentokrát tomu
nebude jinak. Společnými silami obnovíme historickou památku v naší obci a s úctou se tak pokloníme odkazu našich předků, kteří byli právem hrdí na sochu sv. Jana Nepomuckého. Zanecháme
tak svou stopu a určité poselství budoucím generacím. Děkujeme již předem všem, kteří se připojí
k našemu snažení a přispějí finanční částkou k obnově památky, mající tak poutavou historii.
Miroslav Martykán

Zpráv y z obce
Tříkrálová sbírka. Srdečně děkujeme dobrovolníkům, vedoucím skupin a koledníkům, kteří
se v letošním roce sbírky zúčastnili. Poděkování
současně patří všem dárcům a lidem dobré vůle,
kteří projevili nemalou solidaritu a finančním
obnosem přispěli do Tříkrálové sbírky na pomoc
potřebným. Pro srovnání uvádíme rekordní
výtěžky sbírky v naší obci: v roce 2009 v částce 25 186,– Kč, v následujícím roce 2010 částku 21 880,– Kč. V letošním roce bylo zapojeno
sedm skupinek koledníků a výtěžek sbírky činil
20 845,– Kč. Děkujeme za vaši štědrost, děkujeme králům, kteří se k vašim domovům vydali
a rádi zaznamenáváme, že děti vzaly svou roli
králů zodpovědně a byly úžasné. (ou)

dík patří také domácím i přespolním návštěvníkům za hojnou účast a samozřejmě i bratrům
hasičům ze sboru za přípravu společenského plesu.
Ples se vydařil, měl vynikající atmosféru, ke které přispělo výborné občerstvení, dobrá hudba,
vystoupení s harmonikou sestry Kleinbauerové
a dalších. Již nyní se těšíme na opětovné setkání
s vámi na příštím plese v roce 2012! (sop)
Nedávno se v Babicích konal Sportovní ples.
Využíváme této příležitosti a děkujeme všem
sponzorům sportu a sportovců za bohatou tombolu! Naše díky patří i nedostižné skupině našich
žen – „Poupatům“, jejichž půlnoční vystoupení překvapilo a rozveselilo všechny přítomné
a přispělo k dobré pohodě. Vážíme si vaší velké
podpory a doufáme, že nám zachováte přízeň
i v budoucnosti. (ms)

Děkujeme a nashledanou za rok na plese!
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Babice nad
Svitavou chci poděkovat všem sponzorům, kteří Poplatky za odpad a za psy. Za likvidaci odpapřispěli dary do bohaté plesové tomboly. Velký du pro fyzické osoby – mající v obci trvalý pobyt
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a pro majitele rekreačních objektů – je v roce za druhého psa 300,– Kč. Splatnost poplatků
2011 stanovený poplatek ve výši 430,– Kč za oso- je od 15. 2. do 30. 4. kalendářního roku. (oú)
bu. Poplatek za psa za rok 2011 činí 80,– Kč,

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
JAK ZAÚTOČÍME NA FORMULÁŘE?
Sčítání lidu, domů a bytů vždy patří k nejrozsáhlejším statistickým sběrům dat. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Sčítání lidu, domů
a bytů je připravováno v tomto roce. Uskuteční se v březnu a rozhodným okamžikem bude půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání,
zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický
úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž
adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku
vhozeném sčítacím komisařem do vaší schránky.
Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře v yplňovat, laskavě si pečlivě přečtěte vysvětlivky. K vyplnění
použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře nepřekládejte.
Prohlédněte si vzory sčítacích formulářů:
• Sčítací list osoby – vyplňuje se za každou osobu.
• Bytový list – vyplňuje faktický uživatel bytu
(bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt – za jeden byt
jeden formulář.
• Domovní list – vyplňuje vlastník nebo správce
domu za každý dům - za jeden dům jeden formulář. (oú)

Jak se budeme sčítat…
Sčítací komisař navštíví vaši domácnost a předá vám sčítací formuláře. Požádá vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň vám předá
vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit
viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud
ho sami nevyzvete.
Kdo je sčítacím komisařem v místě mého bydliště? Pod tímto titulkem najdete v průběhu sčítání odkaz na seznam sčítacích komisařů.
Formuláře, které nemohly být do domácnosti

Odpovídáme na dotazy čtenářů
TERMÍNY NA KONTROLU KOMÍNŮ
Kominické práce a vystavení zprávy o kontrole podle nové legislativy zabezpečuje v naší obci kominík pan Cyril Kuběna z Jedovnic (tel.: 775 049 884). Doporučený termín na kontrolu spalinové
cesty je po ukončení letošní topné sezóny od května 2011 až do začátku nové topné sezóny.
Individuální termín kontroly komínového tělesa a jeho čištění lze dohodnout telefonicky na výše
uvedeném čísle. Na obecním úřadu bude možno přihlásit se do hromadné objednávky na termín,
který bude v dostatečném předstihu vyhlášen místním rozhlasem. Kontrolu může provádět i jiný
kominík, musí však vlastnit nezbytný průkaz odbornosti.
Neboť nová legislativa je již v platnosti, upozorňujeme Vás, že v současné době panuje vysoká
poptávka po kominících, majících předepsanou kvalifikaci. (rad)
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Trocha požární prevence neuškodí
aneb NÁSTRAHY V DOMÁCNOSTI
Když se řekne „požární prevence,“ většina lidí
mávne rukou s přesvědčením, že se jich to netýká. Ani si neuvědomí, jak vysoký počet požárů
v domácnostech souvisí právě s tím, že se lidé
doma cítí bezpečně a často podceňují situace,
které mohou vést ke vzniku požáru.
Stačí pohled do kuchyně. Zcela běžně, automaticky a bez velkého přemýšlení zapínáme
varnou konvici, na pánvi připravujeme oblíbené
hranolky nebo omelety, používáme elektrické
a plynové sporáky, topinkovače, toustovače a jiné
pomocníky. Přitom každý z těchto přístrojů
představuje potencionální zdroj požáru. Vždyť
většina z nich pracuje s otevřeným ohněm nebo
alespoň s teplotou dostatečně vysokou na zapálení hořlavých materiálů v okolí.
Stačí si jenom odskočit od smažení hranolků k zajímavému televiznímu pořadu a brzy nás
může do kuchyně přivolat štiplavý kouř z hořící pánve nebo fritovacího hrnce s olejem. V tom
okamžiku je nutné zachovat chladnou hlavu. Nelikvidovat takový požár přívalem vody,
který by vyvolal ještě větší vyšlehnutí plamenů
a následné rozšíření požáru do celého bytu, ale
okamžitě vypnout zdroj tepla a pokusit se zadusit
hořící olej na pánvi poklicí nebo vlhkou utěrkou.
V poslední době se častým zdrojem požáru

stávají elektrické kuchyňské spotřebiče. Většina
z nich je neustále zapojena v síti. Proto je vhodné elektrické spotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny v síti (např. varné konvice) po jejich
použití buď odstavit ze zdrojového podstavce,
nebo rovnou odpojit ze zásuvky.
Není také výjimkou, že majitel bytu při vaření
usne nebo byt opustí a spotřebič či vařící se potraviny ponechá bez dozoru… a neštěstí může být
na světě. Při používání plynového sporáku pak
může během naši nepřítomností dojít k uhasnutí
plamene a po dosažení dostatečné koncentrace
unikajícího plynu až k výbuchu. Častým nešvarem je rovněž umístění utěrek, zástěr a kuchařských chňapek v blízkosti plynových a elektrických spotřebičů. Pak stačí chvilka nepozornosti
nebo průvan a máme založeno na požár.
Uvádíme jen některé příklady nebezpečných situací, které mohou vzniknout při vaření
a používání otevřeného ohně. Vzhledem k velkému množství zdrojů požárů v domácnosti se jistě vyplatí pořídit si prostředky k uhašení požáru
i zařízení schopná včas upozornit na vznikající
požár. Hlásič požáru a funkční hasicí přístroj by
se měly stát stejně samozřejmým bezpečnostním vybavením domácnosti jako kvalitní zámky
na dveřích. (sdh)

Školení první pomoci pro veřejnost
Sbor dobrovolných hasičů obce pro vás připravil bezplatné školení první pomoci pro veřejnost
zaměřené na zacházení s výbavou nových autolékárniček.
První termín je stanoven na sobotu 19. 2. 2011 v 17.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
Pokud máte o školení zájem, přihlaste se na telefonním čísle 605 735 901 – Richard Prachař. (sdh)

AKTIVITY HASIČŮ V LEDNU 2011
11.1. –
14.1. –
15.1. –
18.1. –
19.1. –
20.1. –
			

kontrola techniky,
školení členů zásahové jednotky,
příprava dřeva na topení na hasičský ples,
výroba nových dveří ke sklepu,
rekonstrukce nástěnky na has. zbrojnici,
hospodářské práce v hasičské zbrojnici,
úklid stavebního lešení do obecního skladu,

–
21.1. –
22.1. –
23.1. –
29.1. –
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výborová schůze SDH,
přípravy na ples,
pořádání a zabezpečení plesu hasičů,
úklid po plesu,
výroční valná hromada SDH
Babice nad Svitavou.

Pozvánka

Odešel kronikář obce

Babičtí fotbalisté vás zvou na Sokolské šibřinky. Místem plesání bude babická sokolská
Mekka – sokolovna – v sobotu dne 12. února
2011. Ples zahájí ve 20 hodin rozverný a velkolepý rej masek. Bohatá tombola poskytne nejlepším
maskám speciální ceny a Pověstné Babické Peklo
(PBP) slibuje bujnou zábavu až do rána, raníčka,
kdy každá vzorná panna časně vstává, aby užila
si sluníčka. Rezervaci (vstupenek) lze si zajistit
u Marka Starého i telefonicky (777 826 160). (fox)

Hluboce nás zarmoutila zpráva o náhlém úmrtí dlouholetého babického kronikáře
a patriota, pana Josefa Pidry, který nechyběl
na žádné důležité akci v obci, aby ji mohl pečlivě zaznamenat.
Jeho koníčkem byla historie, zejména pak
historie naší obce, údaje o počátcích jejího vzniku, o zvycích a rodech místních občanů a jejich
předcích. Tento jeho zájem jej přiměl k tomu,
že v roce 1997 převzal vedení obecní kroniky.
Vždy usiloval o pečlivé a objektivní zachycení
života a veškerého dění v obci pro další generace.
Josef Pidra, povoláním technologický projektant, byl člověk s všeobecným přehledem a vždy
ochotný pomoci. Svou prací a přístupem k životu
se navždy zapsal do historie obce a našich srdcí.
Čerpal ze starých kronik, nově objevených
listin a také sám vyhledával v archivech materiály, které později zpracovával do ucelených textů.
Ty poté shromažďoval v publikacích, které historicky dokumentují určité události obce. Počátek takto vytvářených publikací sahá až do roku
1965 sbírkou Staré babické písničky. Po delší pauze pokračoval Vyprávěním o babických
kronikách v roce 1993 a studií Lidové umění
a nářečí v Babicích. V roce 1996 shromáždil
soubor Novinové články o Babicích a okolí.
Publikace Kostel v Babicích vznikla v roce
1998 a Toulky Babickou historií (I. díl) a další
soubor novinových výstřižků o Babicích v roce
2000. V roce 2005 dokončil pokračování Toulky
Babickou historií (II. díl) a přehled – Historické objekty v Babicích.
Dále pracoval na kompletaci obrazových příloh ke kronikám a událostem, vytvořil publikaci k výročí Sokolovny, v minulosti také vydával Obecní zpravodaj. S pečlivostí jemu vlastní
dopsal obecní kroniku do roku 2010.
Náhlý odchod Josefa Pidry znamená pro obec
ztrátu velmi aktivního občana. Patří mu velké poděkování za vše, co vykonával se zájmem,
radostí a péčí, vysoko nad rámec povinností
obecního kronikáře.
Miroslav Martykán

SVATÝ JAN V OKNĚ
Dědina je ponořena do tmy ze všech stran
jediný bdí nade všemi v okně svatý Jan.
Pahýlem své ruky míří
v temnoty, kde netopýři
dují do svých blan.
Vzpomíná jak Napoleon prchal ve zmatku,
obrsta tu raněného nechal ve statku.
Jak kozáci zatrachtilí
div ho tady nechytili
zradou za zlatku.
Francouzi pak i s obrstem v noci zmizeli,
kozákům však Nepomuka narafičili.
Místo oficíra chytli
Nepomuka v režném pytli
kozáci milí!
Od těch časů „U Jana“ je tento statek zván,
nejstarší vždy dědic Prachař pokřtěn býval Jan.
Svatý patron v okně klímá,
ať je léto, ať je zima,
věkům zachován.
Vyšlo ve sbírce Starobabické písničky v roce
1965. Autorem je František Pokorný, zhudebnil Karel Páral. Nazpíval a na hudebním
nosiči CD v roce 2006 vydal Slávek Procházka
z Babic nad Svitavou.
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ÚNOROV Ý SPOLEČENSKÝ FEJETON
Babičané, žijící v bezprostřední blízkosti obecního úřadu
mohou potvrdit, že starosta zprávu o zrodu každého novorozence do obce vítá hromovým zvoláním: „Hurá, je nás zase
víc!“ V letošním mrazivém a na sníh bohatém lednu se dlouho, předlouho z obecního úřadu nic takového neozývalo…
Na náš dotaz po příčině nebývalého klidu starosta odpověděl,
že tak mimořádný stav připisuje letošní výrazné nepřízni počasí, projevující se především zhoršením dopravní situace. Absenci čápa pověřeného dopravou zásilek tohoto druhu omluvil,
neb jej přirozený pud sebezáchovy (čápův) vyhnal s batůžkem
na zádech daleko, daleko do teplých krajin. Po právu se však
rozhorlil nad počínáním jisté nezodpovědné vrány z okolního
lesa v blízkosti Nové čtvrti, která místo toho, aby se zabývala náhradní dopravou novorozeňat, dala přednost kulinárnímu
obžerství v nedalekém Brně a bezduchému plkání a tlachání se zahraničními vránami na známých
nočních zimovištích, ležících jižně od moravské metropole v oblastech Židlochovic a Branišovic.
Jednadvacátého lednového dne se však „Hurá!“ přece jen ozvalo. Statečná a po rodičích odvážná
dívenka jménem VERONIKA KOCOURKOVÁ svěřila své útlé tílko ladnému splývání po sněhových vločkách a bezpečně přistála na místě určení, v domku č.p. 344 hrdě se vypínajícím nad hlubokým údolím. Starosta si s úlevou oddechl, přec se mu i v lednu a současně v novém roce dostalo první
občanky. Vráska se mu však vytvarovala znovu natotata, když až počátkem února (!) se z příslušných
nadřízených míst ouředně dověděl, že do Babic dokonce už 16. ledna stejnou cestou a stejně odvážně
a půvabně po vločkách připlachtila do čísla 238 ELIŠKA NEKULOVÁ. Zřejmě zimou a nečasem
byly tentokrát postiženy a zcela ochromeny i místní mediální informační spoje místní zpravodajské
agentury JPP.
Nu což, „Hurá!“ se ozvalo znovu, i když trochu chraptivě, avšak v patřičné tónině, jak nám laskavě sdělila hudebně poučená a zpěvu znalá paní Eva Hromková. Rádi konstatujeme, že můžeme
dívenkám blahopřát stejnou měrou nejen k odvaze a statečnosti, ale i ke všem příštím šťastným
letům ve zdraví a vyslovit přesvědčení, že se o tak čestná umístění na prvním místě svorně podělí
a po dovršení patřičného věku se stanou taktéž prvními pilotkami bezmotorového létání. V té době
určitě už v Babicích budeme mít plachtařské letiště. Proč bychom si to nemohli dovolit, když už takové Kotvrdovice nás předběhly! Vím o jednom takovém vhodném a nedalekém místě, kde by se letiště
dalo vybudovat a stalo se ještě krásnějším, než ono právě dříve zmíněné. Taková Zemská plachtařská škola v Babicích nad Svitavou, v překrásném přírodním prostředí, slibujícím báječné, termicky
výhodné letové podmínky v těsné blízkosti řeky Svitavy téměř za každého počasí, by naší obci rozhodně přidala na atraktivitě i věhlasu…
Ve společenském fejetonu, který v novém roce považujeme za novou, nedílnou a pravidelnou
součást našeho Zpravodaje, tentokrát pokračujeme blahopřáním k lednovým jubilejním kulatinám
ING. ZDEŇKU ŠMERDOVI (75), FRANTIŠKU BENEŠOVSKÉMU (70) a ARNOŠTU FIALOVI (65), a v Babicích posléze vítáme nově přistěhované spoluobčany ZDENKU, PETRA a ADAMA BLATNÉ a ALENU DVOŘÁČKOVOU.
Závěrem s lítostí zaznamenáváme náhlý odchod pečlivého kronikáře pana JOSEFA PIDRY, který
milovanou obec opustil ve věku 83 roků. Podrobnější nekrolog zařazujeme na jiném místě tohoto
čísla. Inu, jak dobře víme, i takový je už život. Jeden z nejtěžších… (sg)
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MÍSTO PRO VAŠI INZERCI

7

Firma LAKŠMANNA, se sídlem v Kanicích, Nové Chocholky 222, Vám oznamuje,
že začala VAŘIT A DOVÁŽET KVALITNÍ DOMÁCÍ BIO OBĚDY.
•
•
•
•
•

porce polévky je 300 ml, porce hotového jídla je 400 g
1 – 2x do týdne je zeleninový salát
jídlo vaříme vždy čerstvé, základní část surovin je v BIO kvalitě
nepoužíváme žádné instantní směsi a chemické přídavné látky
složení jídla odpovídá požadavkům zdravé stravy,
s minimem cholesterolu, maximem vlákniny, vitamínů a enzymů

Od ledna 2011 jsme zahájili každodenní dovoz obědů do Babic nad Svitavou.
Cena jedné porce s dopravou je 85,- Kč.
Těší nás Váš zájem a přejeme mnoho zdraví v novém roce!
Informace: ing. Lakosilová, 545 572 178, 602 855 448, 606 339 769
nebo e-mailem: lakosilová@laksmanna.cz
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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: ou.babicens@tiscali.cz
Toto číslo bulletinu vychází v únoru 2011 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
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