Babický zpravodaj
DUBEN 2011
Kouzelná Noc s Andersenem
Když se otevírají dětské knížky
Mezinárodní den dětské knihy se na celém světě připomíná každoročně 2. dubna – v den narození známého dánského pohádkáře (autora nádherných pohádek jako jsou Císařovy nové šaty,
Malá mořská víla,Ošklivé káčátko či Sněhová královna). Noc s Andersenem letos slavilo téměř
40 000 dětí na více než tisíci místech naší planety. V ZŠ Babice nad Svitavou jsme si tento svátek
užili již počtvrté, za účasti více než třiceti dětí a deseti dospělých z občanského sdružení Babyka.
ce a moderátora Marka Ebena: „Když si budete
číst, všechny ty pohádkové a dobrodružné postavy
a země, které si představíte ve vaší fantazii, budou
stokrát krásnější než ve filmu, protože budou vaše.
Přeji vám, aby tahle pohádková, kouzelná noc byla
jen začátkem mnoha dalších kouzelných nocí, strávených s knížkami!”
Děti odcházely domů v sobotu ráno, obohacené spoustou zážitků, s jablky v županu
a banány v ponožkách, s vlastnoručně vyrobenou lichožroutskou panenkou a krásnou knihou
Obrazová abeceda z Národní galerie v Praze.
Obecnímu úřadu děkujeme za podporu a finanční příspěvek na zakoupení knih. S Vámi dospělými čtenáři bychom se chtěli rozloučit slovy
Zdeňka Svěráka: „Všechny děti potřebují pohádky.
Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.”
Tak doufáme, že toto zavlažování bude vydatné po celý rok, aby se dobře dařilo našim dětem
i kouzelnému stromu – Andersenovu pohádkovníku. A kde takový strom roste? Zeptejte
se babických dětí!
Mgr. Kateřina Gančarčíková
P.S.: (POST SCRIPTUM aneb POSLEDNÍ
STOPA): Zde bychom chtěli vyjádřit naši vděčnost paní Evě Hromkové a celému týmu Babických pekařek, které upekly pro Noc s Andersenem ona výborná jablka v županu. A nejen to!
Tyto pekařky dodávají koláčové dobroty pro mlsné jazýčky našich dětí i na další Babické slavnosti, jako jsou: Martinská slavnost, Řemeslný
jarmark, Masopustní karneval. Velice děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.

Foto: archiv redakce
Je dlužno říci, že dnešní způsob života dětskému čtení a rozvoji fantazie příliš nepřeje. Okolo
nás je velká spousta konkurenčních lákadel, jako
například televizní obrazovka nebo elektronické
či počítačové hry. Ovšem i zde se jeví jako nejúčinnější pomoc vlastní příklad dospělých. Proto
jsme v kroužku přátel dětských knížek zosnovali
plán, jak žáky babické školy vtáhnout do knižního příběhu. Letos jsme zvolili knihu Pavla Šruta
„Lichožrouti“, která v loňském roce získala prestižní cenu Magnesia Litera.
A potom již mezi dětmi vybavenými polštářky a spacáky nastalo velké těšení na nocování
ve škole. Dopis od tajemného Hanse ze zamlžené
Kodaně nás v aprílový podvečer pozval na dobrodružné putování do světa knižních postav,
scének, her a úkolů, pohádek, lichých ponožek,
skořicových lívanců, hudebního překvapení
a nočního předčítání. Věřte nebo nevěřte, na křídlech fantazie jsme se dostali až do Afriky.
Když potom v noci po předčítacím maratónu
i ti nejvytrvalejší posluchači spokojeně oddechovali ze svých snů, nastal čas zhasnout lampičku
a vzpomenout si na pozdrav od známého her1

Zpráva o bezpečnostní situaci
VĚNUJTE POZORNOST PODEZŘELÉ ČINNOSTI
Ve zprávě Policie Šlapanice za kalendářní rok 2010 se uvádí, že v katastrálním území obce Babice
nad Svitavou bylo spácháno celkem 11 trestných činů, ze kterých u tří případů byl zjištěn pachatel. Trestnou činnost tvoří zejména majetkové trestní činy – krádeže prosté a krádeže vloupáním
do rodinných domů a do osobních vozidel. Policie dále zaznamenává nárůst trestných činů proti
veřejnému zájmu, konkrétně při řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek.
V rámci prevence kriminality upozorňujeme
občany, aby pokud možno parkovali v garážích
nebo v jiných zabezpečených částech svých
domů a aby ve vozidlech nikdy nenechávali volně
odložené tašky s osobními věcmi, doklady, penězi a jinými cennostmi.
Ve zmiňovaném období bylo také spácháno
jedenáct přestupků, z nichž u osmi přestupků byl
zjištěn pachatel. Jednalo se zejména o přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
na pozemních komunikacích a o přestupky proti
občanskému soužití.
V teritoriu oddělení Šlapanice bylo zjištěno
a v blokovém řízení vyřešeno celkem 959 dopravních přestupků, kdy částka za udělené pokuty
v souhrnu činila 310 900,- Kč. Dále bylo za uvedené období zjištěno celkem devadesát případů,
kdy řidiči motorových vozidel byli pod vlivem

alkoholu a ve dvanácti případech pod vlivem
návykové látky.
Vzhledem k tomu, že v naší obci i nadále
dochází k páchání trestné činnosti, upozorňujeme občany na tuto neblahou situaci a žádáme
je o větší spolupráci s Policií ČR. Vaše spolupráce může spočívat zejména ve sdělování podstatných poznatků a přesných informací o výskytu
a pohybu podezřelých osob, podezřelých motorových vozidel atd. Informace je potřeba sdělit
včas, nejlépe okamžitě. Tak lze v mnoha případech pomoci zabránit páchání trestné činnosti
či zadržet pachatele.
Vaše informace a poznatky můžete sdělit
přímo na Obvodní oddělení Policie Šlapanice,
a to nejlépe telefonicky na číslo: 544 228 002.
Lze využít i faxovou linku: 974 626 445 nebo
emailovou adresu: boopslap@mvcr.cz. (fox)

Zapojme se do humanitární sbírky
Při jarním úklidu můžeme pomoci
Základní škola v Babicích byla požádána oblastním střediskem Diakonie Broumov o spolupráci
při zorganizování charitativního sběru šatstva, obuvi a domácích potřeb. Takovéto humanitární sbírky se každoročně organizují ve více než 1 500 městech a obcí v celé České republice.
„Darované věci budou sloužit jako humanitární pomoc pro sociálně potřebné. Ale je to i pracovní materiál, který vytváří pracovní příležitosti
pro občany z okraje společnosti. Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního prostředí,
jelikož textil neskončí na skládkách, ale bude ještě dále využit. Naše organizace je schopna 80 %
textilního materiálu upotřebit a jen opravdu malé
procento skončí ve spalovně či na skládkách,”
informovala nás Lucie Razímová z Diakonie
Broumov.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je

nezisková organizace, která poskytuje materiální pomoc sociálně potřebným. Dále nabízí
komplexní sociální služby lidem bez přístřeší,
vytváří pro ně pracovní příležitosti a napomáhá jim k opětovnému zapojení do společnosti.
(www.diakoniebroumov.org)
Přikládáme podrobnější informace o tom,
co vše je možné darovat. V inzerci najdete i přesný termín a místo sběru v Babicích nad Svitavou.
Sbírka bude odvážena v polovině měsíce května 2011. Již nyní se můžeme na sbírku připravit
a vytřídit doma oděvy, které nepotřebujeme. (k.g.)
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Matematický klokan 2011 také v ZŠ Babice
V letošním roce se naše škola přidala k mezinárodní matematické soutěži Matematický klokan
2011. Věkem naši žáci spadali do kategorií „cvrček“ (2. a 3. ročník) a „klokánek“ (4. a 5. ročník).
Dne 21. 3. v 10 hodin zavládlo ve škole nebývalé vzrušení. Matematický klokan byl zahájen,
a pak už bylo vidět jen soustředěnou práci, hořící tváře a rozcuchané vlasy dětí. Jaký je výsledek
matematického zápolení? V kategorii „klokánek“ zvítězila Nora Němcová – 5. ročník – a v kategorii
„cvrček“ s jednoznačným předstihem Anna Oherová – 3. ročník – s jedinou chybou v celém testu!
Velká chvála náleží také Elianě Němcové za nejlepší umístění ve 2. ročníku, kdy předstihla ostatní
spolužáky o více než 10 bodů a zařadila se tak svým výkonem mezi žáky 3. ročníku.
Aničce Oherové a sestřičkám Němcovým blahopřejeme! Těšíme se, že budou děvčata zdatně
reprezentovat naši školu i na jiných matematických olympiádách. Být dobrým matematikem není
totiž jen spočítat rychle velké množství příkladů, jak by se mnozí mohli domnívat, ale hlavně originálně přemýšlet a „mít pod čepicí“, a to děvčata z babické školy rozhodně mají!
Mgr. Romana Sklenaříková

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4. BŘEZNA 2011
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,– Kč
pro TJ Sokol Babice nad Svitavou, oddíl florbal. Předpokládaný rozpočet na provoz oddílu je
42 000,- Kč ročně.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje opravu části
poškozených překopů komunikací v obci společností Autokredit s.r.o.
7. Diskuse:
• Publikace o obci Babice nad Svitavou – prezentace reklamní agentury.
• Oprava kříže pod Packem.
• Informace o opravě čerpací stanice užitkové
vody na fotbalové hřiště.
• Oprava místní komunikace.
• Podání žádosti o dotaci – Obnova Zlámaného kříže Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Žádost o dotaci z programu podpora regionů.
Dotační titul č. 4. Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci.
• Podání žádosti o podporu JMK – Publikace
– historie a přírodní zajímavosti obce Babice
nad Svitavou Žádost z programu JMK Projekt v oblasti kultury 2011.
• Podání žádosti o podporu JMK z programu
rozvoje venkova 2011– Oprava komunikace.
• Podání žádosti o podporu JMK kancelář
hejtmana. Zásahová jednotka SDH, výstroj –
výzbroj.
• Obecně závazná vyhláška za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu a kanalizace – znalecký
posudek stanovený autorizovaným odhadcem.

2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j.
491/2010 Občanského sdružení Základní článek
Hnutí Brontosaurus Modrý kámen na odprodej
pozemku parcelní číslo 619/2 o výměře 539 m 2
v k.ú. Adamov. Zastupitelstvo prodej pozemku
zamítlo a požaduje doplnění informací.
3. Zastupitelst vo obce schva luje uzav ření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 40/6,
126/16, 126/18, 126/19 a 983/55. Zařízení distribuční soustavy společnosti E-ON Distribuce stavba s názvem Babice nad Svitavou Stádla,
DSNN, Pluháčková.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 126/2. Zařízení
distribuční soustavy společnosti E-ON Distribuce stavba s názvem Babice nad Svitavou Na újezdě, přípojka NN, Jílek.
5. Zastupitelstvo obce neschvaluje opakování
akce Rekonstrukce bitvy o Babice z druhé sv. války.
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• Oprava komunikací firma Autokredit.
firma van Gansewinkel. Květen – září.
• Oprava komunikací firma Korekt.
• Mateřská školka – rozšíření.
• Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad • Zdravotní středisko.
o velikosti 800 litrů s vývozem 2x týdně dodá • Dětská lékařka. (oú)

AKTIVITY HASIČŮ V BŘEZNU
2.3. –
7.3. –
			 –
11.3. –
				
			 –
15.3. –
				
				
			 –
18.3. –
				

výborová schůze SDH,
zásah: požár trávy, obec Křtiny,
montáž dveří ke sklepu,
porada velitelů hasebního obvodu
požární stanice HZS Pozořice,
školení členů zásahové jednotky,
zásah: odstranění vzrostlých
stromů v blízkosti rodinného domu
pomocí MŘP a horolezeckého vybavení,
výcvik s motorovou pilou,
cyklické školení velitelů (prodloužení
osvědčení) v pož. stanici HZS Pozořice,

19.3. –
				
				
27.3. –
				
28.3. –
30.3. –
				

cyklické školní strojníků
(prodloužení osvědčení) v požární
stanici HZS Pozořice,
výcvik nositelů dýchací techniky,
osvojení činnosti v zakouřeném prostředí,
revize dýchací techniky po výcviku,
Hasičská pouť – schůze organizačního
výboru – příprava účasti. (sdh)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jaro, které se k nám dostavilo téměř přesně podle jízdního řádu,
nám přineslo jednoho březnového chlapečka, jemuž šťastní rodičové
BLATNÍ přiřkli do života letité tradiční jméno FELIX. Toto jméno
latinského původu lze snad nejlépe převést do češtiny jako „šťastný
to chlapeček“. Malý Felix má v kalendářích světa a věků přemnoho patronů. Velký Latinsko-český slovník Dr. Josefa Pražáka uvádí
pro jméno nejmladšího babického junáka velké množství báječných
synonym, z nichž zde uvedeme alespoň některé: „štěstí přinášející a působící, blahodárný, zdárný, prospěšný, příznivý, milostivý.
Je zkrátka šťastlivcem, který se dokázal narodit opravdu v dobrém znamení.“ FELIXI BLATNÉMU
přejme na jeho celé životní dráze jen samé štěstí, zdraví, spokojenost a schopnost šířit takové hodnoty i do celého okolí!
První jarní půlměsíc roku 2011 se projevil v naší vesničce vskutku velice blahodárně: V plném zdraví
a při maximální spokojenosti oslavila krásné pětaosmdesátiny paní MARIE SEHNALOVÁ. Sedmdesáté výročí svého narození oslavila paní MARIE KRBŮŠKOVÁ. Obě si zasluhují mnohé díky
za všechno, co udělaly pro obec a pro své spoluobčany, kteří se k tomuto srdečnému blahopřání rádi
připojují. (sg)

Pro přátele moravských vín

POZVÁNKY

Naše pozvání je na pátek 15. dubna v 18:00 hodin ne do vinného sklípku, ale do Klubu dobré pohody
na přátelské posezení spojené s ochutnávkou moravských vín. (info)
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Pro úsměv v měsíci březnu: Bylo nebylo, stalo se nestalo…
Do nejmenované banky vešel pozůstalý klient, přistoupil k přepážce a prohlásil: „Já jsem dědil
a chci si tudíž vybrat onu finanční hotovost, která přišla na můj účet!“
Referent: „Jistě, samozřejmě, vaše přání je nám rozkazem. Narostla vám u nás na účtě pěkná sumička, jen
co je pravda! Ale, když už jste tady, nechtěl byste si v naší bance založit termínovaný účtíček nebo vstoupit
do výtečných a zaručeně vysoce ziskových podílových fondíčků? Mohu vám, ovšem, nabídnout a plně doporučit také ještě řadu dalších a maximálně výhodných spořivých produktíčků…
Klient: „Pane, patrně špatně slyšíte. Nebo jste nepochopil, co jsem vám zcela srozumitelně řekl - že jsem
dědil, totiž, a rozhodně ne, že bych byl debil… (rdv)

MÍSTO PRO VAŠI INZERCI

BABICKÁ JARNÍ BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB (1-11 let)
„Vše za babku!“
v OVONCE – KLUB DOBRÉ POHODY
ve čtvrtek 14.4. 2011 od 15 do 18 hod. – příjem zboží
v pátek 15.4. 2011 od 15 do 17:30 hod. – prodej zboží
15.4. na dvorku Ovonky 18:30 – 19 hod. – vrácení zboží, výdej peněz
U prodaných věcí připadne 10% z ceny pro Klub maminek „Broučci“–
na nákup hraček a pomůcek pro středeční cvičení.
Označení věcí k prodeji: Majitelé si věci k prodeji nejlépe dopředu označí samolepicím
štítkem s údaji: příjmení prodejce – poř. číslo věci – prodejní cena.
Dále si, prosím, nachystejte seznam věcí k prodeji, kam uvedete:
Poř. číslo – název zboží – cena pro prodávajícího – prodejní cena (+10%)
Oblečení doneste ve vlastní podepsané papírové krabici, v níž Vám předáme
neprodané věci.
Věci, které se neprodají, Vám budou vráceny nebo v případě Vašeho zájmu mohou být
darovány do charitativní sbírky o.s. Diakonie Broumov.
Burzu pořádá: o.s. Babyka a Klub maminek Broučci
(kontaktní tel.: 604 18 27 27)
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Občanské sdružení Diakonie Broumov - nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost (www: diakoniebroumov.org)
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámského, pánského,dětského)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené)
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuvi (veškeré nepoškozené)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :

ve čtvrtek 21.4., 5.5. a 12.5. 2011
od 15:30 do 16:30 hodin
Klub dobré pohody (Ovonka)
v Babicích nad Svitavou
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.č. o.s. Diakonie Broumov:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

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 dubnu 2011 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/4/2011
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