Babický zpravodaj
KVĚTEN 2011
Přístavba mateřské školy
OD ZÁŘÍ V PROVOZU!
Do minulého roku sloužila v Babicích nad Svitavou ke spokojenosti místních rodičů školka
s kapacitou 28 dětí. Taková velikost plně dostačovala více než třicet let a odpovídala potřebám
dlouhodobého průměru zde narozených a trvale bydlících dětí. Teprve letos se objevil nedostatek volných míst, jaký je již delší dobu patrný v okolních obcích i v celé republice. Přestože
zřizování a provozování mateřských škol již dávno není pro obce povinné, zastupitelstvo obce
velmi rychle rozhodlo o přístavbě nové třídy pro dalších 22 dětí.
Ve spolupráci s Krajskou hygienickou správou
byla navržena úsporná a účelná varianta stavebních úprav. Nově postavena bude herna o velikosti 8 x 14 m, zatímco zázemí (jako např. šatna
a sociální zařízení) bude vestavěno do stávajících
prostor dnešní školky. Vznikne tak samostatná
druhá třída s vlastním vchodem a také pracovní
místa pro další dvě učitelky. Všechny děti, které
byly při zápisu z kapacitních důvodů odmítnuty,
se tedy mohou těšit na umístění ve školce přímo
zde v Babicích, v plně vyhovujících prostorách.
Především jejich rodiče jistě uvítají, že dokončení
dostavby je plánováno na září tohoto roku. Zbývá
snad jen dodat, že obecní úřad je zvyklý plnit své
sliby a proto lze předpokládat, že i plán rozšíření školky bude realizován v tomto – poněkud
rekordním – termínu.

Po opadnutí populační exploze bude možno
nově postavené prostory využít pro školní družinu, jako tělocvičnu nebo pro obecní knihovnu.
Z tohoto důvodu plán přístavby disponuje samostatným vchodem.
V současné době jsou už vybudovány základy,
podezdívky z pohledových betonových tvárnic,
připojení na kanalizaci, uložení zemničů hromosvodů a doplnění materiálu pod základovou
desku. Stavba bude zděná, s šikmou střechou
a podle požadavku hygieny s okny do tří světových stran. Za účelem finančních úspor zatím
využíváme místní brigádníky a snažíme se stavět
za minimální náklady v maximální kvalitě.
Miroslav Martykán, starosta obce

Foto: archiv redakce
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Má Brno právo zasahovat do rozvoje obce?
NÁŠ KRITICKÝ SLOUPEK
Město Brno k projednávaným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje podalo připomínku, ve které žádá, aby byly stanoveny limity a etapy pro další rozvoj obcí Bílovice nad Svitavou, Kanice a Babice nad Svitavou. Jihomoravská metropole argumentuje tím, že raketový rozvoj
okolních obcí představuje nadměrnou zátěž pro dopravní infrastrukturu krajského města.
Nárůst intenzity silniční dopravy je v posledních letech celosvětovým problémem, ve východoevropských zemích nastal ve zvýšené míře
v 90. letech 20. století. Podle internetové encyklopedie www.enviwiki.cz připadlo v ČR v roce
1990 na jeden tisíc obyvatel v průměru 233 automobilů, zatímco v roce 2006 to bylo již 398.
Na jeden osobní automobil v ČR v roce 1990 připadlo v průměru 4,3 obyvatele, zatímco v roce
2006 již jen 2,5. I v naší obci si mnozí pamatujeme na poměrně nedávnou minulost, kdy jedno
vozidlo připadalo na deset rodin, zatímco dnes
k vybavenosti mnoha rodin patří vozidla dvě.
Takový vývoj se odehrává i v samotném městě Brně, obdobná situace panuje nejen ve všech
obcích Jihomoravského kraje, ale i v celé České
republice. Proč tedy právě obce Bílovice nad Svitavou, Kanice a Babice nad Svitavou hrozí Brnu
svým „raketovým rozvojem“ a vytvářejí nadměrnou zátěž dopravní infrastruktury krajského
města!?
Chápeme, že krajské město má výsadní postavení. Ovšem – nejen podle mého názoru – město
Brno nemá právo omezovat rozvoj venkovských

obcí. Mnohé dopravní problémy vycházejí z historického vývoje, ze skutečnosti, že komunikace
stavěné v dobách koňských povozů nemohou stačit dnešní intenzivní dopravě.
Domnívám se, že omezováním výstavby v okolních obcích radní města Brna problém dopravy
určitě nevyřeší. Nejvíce stížností pochází z brněnské městské části Obřany, kde v minulosti proběhlo několik měření intenzity provozu a v dopravním zatížení byly zjištěny velké rezervy. Občané
z Babic dojíždí do Brna zejména za pracovními
příležitostmi. Ti, kteří se dopravují individuálně osobními automobily, využívají spíše rychlejší
cestu na Ochoz u Brna. Velký počet občanů plně
využívá linek Integrovaného dopravního systému, což je finančně méně náročné. IDS je hrazen
Jihomoravským krajem a přispívá do něj i naše
obec. Rozpočet krajského města počítá s dopravní spádovostí celé oblasti. Město Brno by mělo
tudíž podle mého názoru řešit spíše chybějící parkovací místa a nové, dostatečně kapacitní
a kvalitní silniční trasy městem…
Miroslav Martykán

Abyste nebyli překvapeni
JAK S DĚTMI DO UNIE
Pokud rodiče využívají k cestování po státech Evropské unie pouze občanský průkaz, musí
myslet na to, že občanský průkaz jako cestovní doklad slouží jen pro jeho držitele. Děti zapsané
v občanském průkazu musí mít svůj vlastní cestovní doklad.
Podmínky zápisu dětí do cestovních pasů však mění následující zákony: Zákonem č. 197/2010 Sb.
se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Do 30. 6. 2011 lze zapsat do cestovního pasu rodiče pouze dítě mladší 10 let a tento zápis bude
platný do 26. 6. 2012. Pokud byl zápis dítěte (občana) v cestovním dokladu jeho rodiče proveden před
1.7. 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu
s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, a to nejpozději do 26. 6. 2012. Zápis občana v cestovním okladu rodiče, který byl proveden před 1. 7. 2011, pozbývá platnosti dnem 26. 6. 2012. (oú)
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DALŠÍ NOVINKY NA JEDNIČKU
Krátká zpráva o tom, jak se nám daří v Základní škole Babice nad Svitavou
Daří se nám dobře.

Podrobnější zpráva o tom, jak se nám ve škole daří
Ocenění všech autorů originální knihy
V dubnu jsme do 7. ročníku soutěže brněnského Ekocentra „Jeho veličenstvo kniha“ odevzdali společný výtvor všech žáků školy – poetickou básnickou sbírku „Barvy“ (kooperativní projekt
v rámci hodin Čj a Vv) a uspěli jsme. Odborná porota náš výtvor umístila na 3. místo. Ocenění nám
osobně předala atletka, patronka soutěže, Šárka Kašpárková. Získali jsme osm knih do žákovské
knihovny. Vyhodnocení soutěže se odehrálo v penzionu Pod Ronovem, kde si žáci řádně užili nejen
účast ve tvořivých dílničkách, ale také meruňkovo-čokoládový dort a pohoštění dle vlastního výběru. Do 22. 5. byla naše kniha vystavena v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Červená
Červená je barva krásná,
na vdávání nevhodná,
já ji nosím, já jsem holka.
Já jsem prostě jenom JÁ.
(autor: Nora Němcová, 5.roč.)
Další informace o soutěži najdete na www.ecb.cz

Soutěž „O nejlepší českou školu“
Dalším úspěchem je postup naší školy v celostátní soutěži „O nejlepší českou školu“ (patronace:
MŠMT, vzdělávací portál Učení on line a ČT). Dne 5. května předvedla ředitelka naší školy prezentaci odborné porotě na Univerzitě Karlově v Praze. Porota byla nadšená prací žáků, soutěžními
úspěchy, atmosférou ve škole, ale také spoluprácí většiny zájmových útvarů z vesnice. Postoupení
do dalšího kola na sebe nenechalo dlouho čekat. Podle dostupných zpráv byly z Jihomoravského kraje
vybrány dvě školy.
Výsledky SCIO testů
A aby těch úspěchů nebylo málo, přidáváme ještě jeden, hodný velké oslavy – pro pedagogy
a rodiče asi nejhodnotnější. V dubnu proběhlo testování úrovně znalostí žáků 3. a 5. ročníku. Doporučená obálka ze společnosti SCIO nám v polovině května oznámila, že naše škola patří k horním
10 % testovaných škol a získali jsme ocenění „Špičková škola“.
No, není to báječné?
Všem, kdo nám pomáhají a fandí, děkujeme.
Mgr. Romana Sklenaříková
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Jak opravujeme obecní komunikace
RETARDÉRY PROTI SOBĚ ?
Jednou z priorit, kterou si obecní zastupitelstvo pro letošní rok stanovilo, byla oprava místní
komunikace kolem domu pana Richtera, která
po výstavbě kanalizace a vodovodního řadu byla
ve velmi špatném technickém stavu. Vzhledem
ke spádu komunikace a absenci podkladu to byla
poměrně složitá oprava. Začátkem roku bylo
vyřízeno stavební povolení, vybrán dodavatel
stavby a zpracována žádost o poskytnutí dotace
z dotačních titulů Jihomoravského kraje.
Stavba je dnes ukončena, doufáme, že ke spokojenosti tamních obyvatel. Práce bylo nutno operativně řídit a optimalizovat v průběhu výstavby
vzhledem k množství telekomunikačních kabelů
a rozvodů vysokého i nízkého napětí. Další omezení při rekonstrukci komunikace představovaly vchody a vjezdy k nemovitostem a nevhodné

uložení rozvodů v hloubce pouhých 20 cm pod
povrchem komunikací!
Obec dále využila nabídku odborné firmy
na opravu propadlých překopů infračerveným
hořákem. Bylo opraveno asi 60 m2 děr a překopů místních komunikací v různých částech obce
a na okresní silnici. Tato technologie byla využita v naší obci poprvé. Po vyhodnocení její efektivnosti dále rozhodneme, zda bude používána
i v budoucnu.
Po opravě překopů v horní části obce jsme
byli informováni, že tam občané připravují petici
za osazení minimálně tří zpomalovacích retardérů. Věru, jasný příklad toho, jak těžké je zavděčit se všem. Paradoxní ovšem je, že v místech
požadovaných retardérů jezdí rychle pouze občané, kteří tam bydlí, neboť jde o ulici slepou… (st)

Hu, hu, hu, jaro už je tu!
Pár řádků o vynášení zimy
Občanské sdružení Babyka již po několikáté pro babické děti a rodiče připravilo akci vynášení zimy. Smrtná neděle tento rok připadla na 10.dubna. Již v pátek jsme s dětmi ve školní družině
vyrobili postavu Morény představující zimu a také Líto symbolizující život a jaro.
Na „Morénu“ jsme si připravili strohé bílé
a černé látky, seno na vycpání hlavy a dřevěné
klacky jako oporu pro tělo. Krk jsme ozdobili
koráli z vyfouklých vajíček. Větvičku „Líta“ jsme
přikrášlili barevnými látkami, pentlemi a motýli
z ovčí vlny.
Na Smrtnou neděli odpoledne jsme se potkali
u kostela a vydali se průvodem vesnicí až k řece
Svitavě. Počasí bylo krásné, slunné, přímo jarní.
Cestou nás doprovázela spousta veselých písniček a smečka psů, taky veselých.
U řeky jsme my dospělí Morénu zapálili a hodili do řeky s pokřikem „Smrt, smrt
ukrutná, kyselica nechutná, kyselicu sníme
a smrt utopíme!“. Po malé svačince nás čekala cesta zpět do vesnice, a to již s Lítem. Doufáme, že jsme touto tradiční akcí alespoň trošku
pomohli jaru, aby se nám mohlo ukázat v plné
síle. (gp)

foto: G. Peroutková
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Na Babickém nebi, aneb co to tam vrčí?
Z LETECKÉHO MODELÁŘSKÉHO KLUBU
Za hezkého počasí bývá občas slyšet nad babickými poli hluk či vrčení neznámého původu.
Pokud člověk zapátrá zrakem po jeho zdroji, může na obloze spatřit malé letadlo. Není to opravdový letoun, ale jeho zmenšený model ovládaný vysílačkou – RC soupravou. Někdy jen rozvážně
pluje po obloze, v tom případě se obvykle jedná o model větroně, jindy provádí různé akrobatické kousky model akrobatického letadla. Tyto modely patří většinou členům místního leteckého modelářského klubu LMK Babice nad Svitavou. Dovolte nám, abychom Vás tímto článkem
ve zkratce seznámili s jeho činností.
Letecký modelářský klub Babice nad Svitavou byl založen v roce 2006. Zakládajícími členy bylo 8 aktivních modelářů z Babic a blízkého
okolí, kteří se již před založením LMK scházeli
ke společnému létání. V současné době má náš
klub 15 aktivních členů v širokém věkovém rozmezí - od šestiletého školáka po pány v důchodovém věku, kteří se věnují různým kategoriím leteckého modelářství. Mnozí naši členové
jsou dlouholetými zkušenými modeláři a piloty
velkých akrobatických modelů s benzínovými
motory, jiní provozují menší i větší modely letadel na elektrický pohon, najdou se mezi námi
i piloti modelů helikoptér. Pro létání využíváme vlastními silami udržovanou vzletovou plochu modelářského letiště, která je umístěna
na polích naproti památníku „sovětské letkyně“,
na pozemku v místě křížení polních cest. Zde
se pravidelně scházíme k provozování našeho
hobby – létání s modely letadel a vrtulníků. Spo-

lečná setkání nám slouží ke vzájemnému předávání zkušeností, řešení různých technických
problémů a rovněž k přátelskému popovídání.
Pravidelně se zúčastňujeme se svými modely
modelářských akcí v okolí, jako jsou Vyškovský slet, Show Malá Haná v Boskovicích, pohár
MVVS v Brně a podobně, jindy společně jedeme
na nějakou modelářskou akci pouze jako diváci.
Letos plánujeme na závěr školního roku uspořádat pro místní základní školu ukázku létání s našimi modely. Na podzim bychom rádi
babické veřejnosti nabídli výstavku našich modelů. Pokud byste se chtěli přijít podívat, najdete nás za příznivého počasí na našem letišti
nebo můžete navštívit naše webové stránky
www.lmkbabice.cz, kde najdete mimo jiné fotografie a videa z našich akcí a kontakt na naše členy.
LMK Babice

Jak Babické děti vítají Den Země
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. Je ovlivněn původními oslavami jarní
rovnodennosti, ovšem v moderním pojetí jde o mezinárodní ekologický svátek. U nás v Babicích k druhé polovině dubna patří výpravy za čištěním místních studánek, na které vyráží oddíl
Sokola i školní družina.
V sobotu 16. 4. odpoledne se stala prvním cílem naší Sokolské skupinky Hubertova studánka.
Důkladně jsme ji vyčistili a posbírali odpadky v okolí, pak jsme hráli různé jarní hry – kuličky, skákali jsme panáka a gumu. Dále jsme šli k Liščí studánce, kde jsme také provedli jarní úklid. Děti
vylovily krásnou pijavici, kterou jsme si prohlédli a vrátili ji zpátky. Potom následoval delší pochod
směrem k vlakovému nádraží, tam jsme se vyškrábali na Rosenauerovu cestu, po které jsme došli
až ke kanické silnici a to už jsme se blížili k Srnčí studánce. Po jejím vyčištění se děti vyřádily u blíz5

ké tůňky, což se neobešlo bez mokrých bot.. Poté jsme se zahřáli cestou do strmého svahu k lesnímu
hřišti, kde jsme se rozloučili. Výpravy se účastnilo asi patnáct lidí, z toho 6 dospělých, zbytek dětí
a také 2 psi.
Dva týdny poté zamířily ke studánce U Huberta děti ze školní družiny, které s radostí zjistily,
že v jejím okolí je díky Sokolům stále pěkně uklizeno. Kéž by to tak zůstalo po celý rok! (pp, kg)

Nová rubrika naší redakce
NAPSALI NÁM
Následující příspěvky jsme obdrželi spolu s přáním autorů, aby nebyly nijak upravovány.
Otiskujeme je tedy v plném znění, nejsou zkráceny a zůstávají bez stylistických i věcných úprav.
Redakce se neztotožňuje s názory čtenářů, jejichž příspěvky uveřejňuje v této rubrice.
Dopis první: Nezávislí pro Babice informují
„Rádi bychom naše spoluobčany pravidelně
informovali o novinkách týkajících se činnosti
našeho sdružení. Ve svém předvolebním programu jsme si jako jeden z cílů stanovili větší
komunikaci s občany a jejich větší informovanost o dění v obci. Jako první krok jsme vytvořili komunikační matici, podle které by měli být
občané informováni o termínech jednání, zápisech ap. pravidelně rozhlasem, zpravodajem,
vývěskou. Zde jsme se společně dohodli a teď
už je třeba tento plán dodržovat.
Dalším krokem bylo uskutečnění setkání
s občany, které rozhodně patří mezi jednu
z hlavních forem k uskutečnění záměru zvýšení
informovanosti občanů a jejich zapojení do dění
obce. Taková setkání by měla být pravidelná,
minimálně v ročních intervalech. Je mnoho otázek, které bez spoluúčasti občanů nelze úspěšně vyřešit. Např. parkování motorových vozidel
a to i v místech, kde výrazně snižují bezpečnost
silničního provozu, volný pohyb psů a znečišťo-

vání obecních i soukromých prostranství jejich
výkaly, údržba komunikací vč. chodníků, dlouhodobé využívání obecních prostranství atd.,
atd. Náš záměr, abychom uskutečnili takové
setkání a zároveň představili nové členy zastupitelstva, informovali o krátkodobých i dlouhodobých záměrech obce apod., však nebyl
vyslyšen jako zbytečný, nic neřešící a překonaný způsob komunikace. Tímto se proto omlouváme svým voličům a příznivcům za nesplnění
tohoto předvolebního slibu, jehož prosazení je
vzhledem k menšině v zastupitelstvu v současné době nemožné.“
Břetislav Kotulán, Tomáš Vašíček
Poznámka redakce:
Jedná se o vyjádření osobního názoru pisatelů tohoto článku. Přesto se čtenářům omlouváme za některé zavádějící a zkreslující formulace a údaje, které
podle názoru redakce neodpovídají reálné skutečnosti. (oú)

Dopis druhý: Tohle snad ne?!
„Vážená redakce, v příloze zasílám krátké
„zamyšlení“. Prosím o uveřejnění uvedeného
článku v nejbližším čísle babického zpravodaje
bez redakčních úprav. Věřím, že zpravodaj slouží
všem občanům a doba cenzury je nenávratně
pryč. Také bych byla ráda informována, kdy článek vyjde a pokud ne, proč. Děkuji
Následujících pár řádků má být zamyšlením
nad chováním některých našich spoluobčanů

vůči svému okolí. Nedávno se na informačních
tabulích obce objevila zpráva o nové miniškolce, která by měla v Babicích začít v brzké době
fungovat. Mnoho rodičů, jejichž dítě nebylo přijato do obecní školky, mohlo v této nabídce najít
alternativu k řešení jejich nelehké situace. Zpráva nevydržela na vývěsce ani 24 hodin – někdo
z našich spoluobčanů měl potřebu rozhodnout
za nás, jaké informace se k nám mají dostat a jaké
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ne. Nezavání toto jednání časy minulými? Osobou bohužel nebylo nezbedné dítko, ale dospělá
osoba, která má jít našim dětem příkladem.
Doufám, že osoba, která se o odstranění letáku postarala, se alespoň zastydí. Přeji nám všem,
aby takovéto chování zůstalo navždy minulostí a
abychom se mezi sebou navzájem respektovali.“
Věra Benešová, Babice n. Svit.
Poznámka redakce:
Pisatelka se opravdu bojí cenzury? Setkala se
snad sama v době, kdy Babický zpravodaj vychází, s projevy nějakých cenzurních zásahů? Nebo je
snad obětí současného folklóru ve sněmovně a obá-

vá se jeho určité obdoby také v kauze záhadné osoby
v Babicích, která pod rouškou noci odstraňuje letáky o potřebě miniškolky z vývěsních tabulí, či snad
se dokonce hrozí eventuálních odposlechů a úniků
interních informací z důvěrných schůzek a jednání nejvyšších špiček místních nejmenovaných
stran či sdružení? V tomto směru se těšíme na její
další postřehy o tom, co se v noci vlastně odehrává
u vývěsek, informačních tabulí nebo kdekoli jinde
v křivolakých uličkách babických. Každému sdělení, které přichází na náš redakční stůl, věnujeme
náležitou pozornost. (redes)

Nová socha světce zdobí Babice
OBYVATELÉ PŘISPÍVAJÍ SVÉ OBCI
Do Babic nad Svitavou se po dlouhých letech sv. Jana Nepomuckého. Replika vzácné barokní
vrátila barokní socha českého zemského patrona dřevěné sochy byla doplněna o chybějící paže,
dolní část těla a církevní atributy. O její výrobu
se postaral Mgr. Ivo Durec, výtvarník, sochař
a odborný archivář z Rajhradu. Použitým materiálem je umělý kámen nejvyšší kvality německé
firmy Keim v odstínu světlého pískovce. Socha
světce v samém středu obce zdobí niku vytvořenou v kamenné opěrné zdi, postavené z místního
vápence vytěženého při hloubení vodojemu.
Jménem budoucích generací je potřeba poděkovat všem, kteří přispěli k záchraně, obnově
a uchování kulturního odkazu našich předků.
Občané do dnešního dne záměr obnovy barokní
sochy podpořili částkou 14 210,- Kč. Sbírka není
dosud uzavřena. Po ukončení příspěvkové akce
budou všichni dárci jmenovitě zapsáni do kronifoto: archiv redakce ky obce. (fox)

Díky, pane Ševčíku…
Dne 31. 5. 2011 odchází do důchodu zaměstnanec obecního úřadu, pan Josef Ševčík. Svou
zodpovědnou prací a všestrannou činností přispíval k rozvoji naší obce. Jeho zručnosti, odborných zkušeností, ale i lidských vlastností a občanských postojů si velmi vážím. Jménem všech
zaměstnanců a spolupracovníků obecního úřadu
v Babicích nad Svitavou mu děkuji za obětavou
práci a přeji, aby zaslouženého důchodu užíval

v plné síle a při výborném zdraví nacházel volný čas na všechny své koníčky. Zahrádka a včely
dají dost práce a včelařství je prospěšné pro nás
všechny. V neposlední řadě doufám, že se ještě sejdeme u nějaké odborné zámečnické práce
pro obec. Máte u nás vždy otevřené dveře, jste
a budete mezi námi vždy srdečně vítán!
Miroslav Martykán, starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Čápi, vrány a ostatní ptactvo, vlastnící koncesní oprávnění k přepravě zásilek vysoce specializovaného druhu, se v měsíci dubnu naší obci
zdaleka vyhnuli. Patrně proto, aby se nevystavovali eventuálnímu pozdějšímu nařčení, že tak
učinili svévolně a aprílem. Lze se však přiklonit i k daleko reálnějšímu vysvětlení, že v letošním povětrnostně a politicky nestabilním jarním
nečasu už měli cestování až po krk a rozhodli se,
že raději porodní manko vynahradí podle možností v následujícím měsíci, označovaném jako
měsíc lásky nebeské. Nu, uvidíme…
V dubnu oslavili svá kulatá životní jubilea Anna Procházková (60), Gabriela Opletalová (60) a Antonín Malík (70). Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho,
mnoho zdraví.
V dubnu se do naší obce přistěhovali Lenka Kavalířová (č.p. 93), Miroslav Šaur,
Jakub Šaur a Martina Munzarová (č.p.318), Ján Gajdošík (č.p. 276), a Petr
Lokaj, Dagmar Lokajová a Tereza Lokajová (č.p. 368). Vítáme vás mezi námi a buďte
tady co nejdříve jako doma!
Ve stejném období se Babice rozloučily s Viktorem Krásou (nedožitých 67 roků), Vlastimilem Kubešem (nedožitých 90 roků), Fr antiškem Benešovským (70 roků)
a Blaženou Královou (78 roků). Děkujeme jim za všechno, co pro Babice vykonali. (sg)

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. dubna 2011
1. Zastupitelstvo obce zamítá žádost o finanční příspěvek na vydání Moravského historického
sborníku – Ročenky MNK za léta 2006 – 2010.
2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost
o odprodání pozemku p.č. 619/2 o výměře 539 m2
na LV 1 v k.ú. Adamov. Žádost podalo občanské
sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus
Modrý kámen, vlastník nemovitosti Švýcárna.
Zastupitelstvo rozhodlo podpořit podávanou
žádost o dotaci na Archeocentrum Býčí skála
z ROP Jihovýchod. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
v rámci podání žádosti. Zastupitelstvo rozhodne v budoucnu o prodeji nemovitosti na základě
žádostí případných zájemců.
3. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření k 31.3. 2011.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje plánované
setkání obcí od 17. do 19. 6. 2011. Obecní úřad

potvrdí organizátorům účast pěti zástupců z naší
obce.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Zastupitelstvo doporučuje vypustit jeden
bod této vyhlášky.
6. Zastupitelstvo obce neschvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace obce za rok 2010.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji
č. 01/2011. Prodej pozemku p.č. 619/2 o výměře
539 m2 v k.ú. Adamov.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení neseného štěpkovače za obecní traktor na údržbu zeleně. Cena do 35 000,– Kč bez DPH.
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10. Diskuse:
• Oprava hřbitovní zdi
• Oprava dešťové kanalizace pan Válka
• Uzavření hřbitova - krádeže
• Podání žádosti o dotaci na JMK na kofinancování stavby kanalizace v rámci dotace
MZE

• Mateřská školka
• Výstavba chodníků na komunikaci Richter
• Audit (oú)

AKTIVITY HASIČŮ V DUBNU
1. 4. – školení členů zásahové jednotky,
4. 4. – výborová schůze SDH,
7. 4. – zásah: požár trávy, obec Babice
				 nad Svit, podél lesní cesty směr
				 rozhledna Alexandrovka,
			 – hospodářské práce v prostoru
				 garážového stání vozidla T 805,
8. 4. – zařazení nového motorového
				 kalového čerpadla (zakoupeného
				 z dotace Jmk),
			 – výcvik zásahové jednotky
				 s motorovým kalovým čerpadlem,
10. 4. – kondiční jízdy strojníků,
14. 4. – revize hydraulického vyprošťovacího
				 zařízení – u firmy Narimex, Praha 9,
15. – 16.4. – sběr kovového odpadu po obci,

19. 4. – zálivka parkové vegetace
				 na dětském hřišti,
			 – odvoz vozidla CAS 25 do firmy
Karoseria, na montáž rychlého proudu,
22. 4. – výcvik zásahové jednotky,
			 – hospodářské práce v prostoru
				 garážového stání DA Mazda,
26. 4. – příprava techniky na hasičskou
				 pouť – lakýrnické práce,
27. 4. – schůze organizačního
				 výboru – Hasičská pouť,
29. 4. – příprava techniky na Hasičskou pouť
				 do Křtin,
30. 4. – organizace a zdravotní zabezpečení
				 Hasičské pouti ve Křtinách. (sdh)

Poděkování hasičům
S naším problémem jsme se obrátili na SDH v Babicích nad Svitavou a dobře jsme udělali. Bydlíme totiž
v těsné blízkosti lesního porostu, kde náš domek začaly ohrožovat nadmíru vzrostlé stromy, které se v častých
vichřicích a následných polomech stávaly vysoce nebezpečnými pro bezprostřední okolí i pro ostatní obyvatele
ulice, přiléhající k lesu. Dřeviny bylo třeba pokácet. Takový zásah však vyžadoval vysokou profesionalitu,
zručnost a fyzickou zdatnost. Členové Sboru dobrovolných hasičů se úkolu zhostili opravdu na výbornou.
Moc vám děkujeme!
Rodina Jedličkova, Nová čtvrť

Dvakrát pro zasmání
V hotelu na chodbě visí cedule: „Nerušte
noční klid našich hostů!“! Ráno tam jakýsi
vtipálek připsal: „Takhle to nestačí, napřed komáry
a šváby musíte naučit číst!“

„My doma chodíme spát se slepicemi,“ říká kluk
mladšímu kamarádovi a hned připojuje otázku:
„A co vy?“ „My?“ Malý rozumbrada se dlouze
zamyslí, než rozvážně odpoví: „My chodíme spát
sami a do postele…“ (od čtenářky z naší obce)
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Určitě už znáte
Qcity?!
Nejlevnější internetové p
připojení
řipojen
ní

bez datového omezení

Za 299 Kč včetně DPH za měsíc dostanete:
- připojení 2048/512 kbps s agregací 1:20
- zdarma VoIP číslo pro internetovou
telefonii – platíte jen za opravdu
provolané sekundy hovorů
- zdarma volání přes VoIP telefony
mezi zákazníky Qnet CZ
- zdarma veřejná IP adresa
- zdarma zřízení e-mailové schránky
s velikostí až 500 MB
- zdarma prostor pro www prezentaci:
100 MB s podporou PHP a MySQL
Novým zákazníkům nabízíme:
- při podepsání smlouvy na 12 měsíců
první 3 měsíce internetu zdarma
- při podepsání smlouvy na 24 měsíců
prvních 6 měsíců internetu zdarma,
k tomu zdarma antivir. kontrolu příchozí
pošty nebo kredit na telefonování 500 Kč
- náklady na instalaci cca 1500 až 2500 Kč,
zařízení zůstává v majetku zákazníka
Stálým zákazníkům s připojením k síti Qnet
minimálně 2 roky nabízíme možnost každoročního losování o hodnotné věcné ceny.
Další možné rychlosti připojení:
4096/1024 kbps s agregací 1:20 za 390 Kč
6144/2048 kbps s agregací 1:20 za 490 Kč
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Qnet CZ s.r.o., Špitálka 21a, 602 00 Brno
tel.: +420 539 030 303
fax: +420 543 234 603
email: info@qnet.cz | www.qnet.cz

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 květnu 2011 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/5/2011
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