Babický zpravodaj
ČERVEN – ČERVENEC 2011
Slovo starosty
TA NAŠE POVAHA ČESKÁ?
Vážení a milí čtenáři,
již nějakou dobu vydáváme tento zpravodaj, ve kterém se vás snažíme informovat o dění
v obci, o práci obecního úřadu a zájmových spolků. Příprava každého zpravodaje představuje
řadu hodin práce, v každém příspěvku se snažíme přinášet nové informace či názory, a to objektivně, formou čtivou a nekonfliktní. Rozhodně nehodláme do dnešní náročné doby přidávat
další problémy a starosti. Abychom mohli úspěšně naši tiskovinu vydávat, potřebujeme dostatek námětů. Uvítáme tedy vaše články, reportáže, komentáře či úvahy na nejrůznější zajímavá
témata. Bohužel jsou v poslední době ty nejdelší příspěvky od občanů zaměřeny pouze kriticky.
Nová rubrika „Napsali nám“ se tak mění svým obsahem na „Opoziční okénko“ a zpravodaj je
používán jako nástroj politického boje k vyřešení různých sporů a námitek. Je vám známo, milí čtenáři, že podle statistik patří Česká republika na přední příčky v sepisování stížností a různých petic?
Ani by mě nenapadlo obviňovat nespokojeného občana, má–li k tomu pádný důvod. Být nespokojen
je naše vrozená vlastnost, která se vyvíjela staletí.
Opraví mi před domem vozovku, musím chtít hřiště. Postaví mi hřiště, musím naříkat na špatné
chodníky. Ale co si myslet o tom, že nespokojený občan je ještě více nespokojený, když už ta radnice
přece jenom něco udělá, resp. občan je nespokojený, když radnice udělá cokoliv. Všechno je špatně,
všechno je na nic, všechno je drahé, občan by rozhodně postupoval naprosto jinak. Lehce, jen změnou
jediného písmenka, se tak ze stěžovatele stává ztěžovatel (ztěžující práci a veškeré snažení ostatních).

Varšava – i blízko této metropole najdete Babice (viz str. 4), foto: redakce
1

Nezačíná tady náhodou platit staré známé heslo? Kdo nic nedělá, ten nic nepokazí… Kdo nic
nepokazí, je pochválen. Ve svém věku už nejsem tak naivní, abych od někoho očekával pochvalu
za svoji práci. Ani po ní netoužím. Raději zůstávám pouze u té práce.
Tento Babický zpravodaj vydáváme jako dvojčíslo. Po prázdninách budeme pokračovat tradičně
v měsíčních intervalech.
Všem vám přeji hodně klidu bez zbytečného rozčilování, krásné letní slunečné dny bez přírodních
i jiných katastrof. Užívejte překrásnou letní atmosféru plnými doušky, třeba jen u nás doma, uprostřed kouzelné přírody.
Miroslav Martykán

Kdy vyvěsíme Moravskou zemskou vlajku
JSME HRDÍ, ŽE JSME MORAVANÉ
Naše obec se připojila k příznivcům Moravy, její kultury, historie, tradic i současného a budoucího
života. Morava byla vždy samosprávnou zemí s vlastním sněmem, proto podporujeme prostřednictvím vyvěšení vlajky úsilí o obnovu zákonodárného zastupitelského sboru s působností v přirozených
hranicích Moravy. Iniciativa usiluje o posílení moravského národního povědomí a o trvalý rozvoj
svébytnosti moravské společnosti. Naše obec se stala 126. moravskou radnicí, která vyvěsí moravskou vlajku v den svátku duchovních patronů Moravy – sv. Cyrila a Metoděje. Nejedná se o projev
nacionalismu, ale o výraz hrdosti na to, že jsme Moravané. (oú)

Základní škola Babice nad Svitavou
ZPRÁVA O NAŠÍ ČINNOSTI
Základní škola Babice nad Svitavou je malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu. Škola obsahuje první až pátý ročník. V současné době školu navštěvuje celkem 30 žáků
a výuku vedou 4 učitelky. Výuka je utvářena podle školního vzdělávacího programu „Otevřeno
pro život“. Prioritou tohoto programu je příprava
žáků na život v reálném světě, kooperace žáků,
zachování dětské tvořivosti a výuka hravou formou.
Babická škola je školou rodinného typu
a vyznačuje se mimořádně dobrým klimatem.
Škola dále plní ve vesnici funkci komunitního
centra a v dopoledních i odpoledních hodinách
ji využívají nejen žáci, ale také různé zájmové
skupiny občanů. Škola spolupracuje s většinou
skupin a institucí v obci (obecní úřad, obecní knihovna, farnost, polesí, babické pekařky,
SDH, TJ Sokol, modeláři aj.)
V odpoledních hodinách je žákům nabízen
bohatý výběr kroužků zaměřujících se především na výuku cizích jazyků (angličtina, francouzština, němčina). Škola je také pronajímána
soukromým i státním školám z Brna a okolí pro
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vytváření nabídky zájmové činnosti babickým
dětem a rodičům (ZUŠ Adamov, JŠ Astra).
Žáci a učitelé babické školy vydávají časopis
„Babický školáček“, který se stal vítězným časopisem v celostátní soutěži „Školní časopis roku
2010“ v kategorii 1. stupně a získal několik dalších ocenění sdružení podporujících mediální
gramotnost. Škola je dále úspěšná v soutěžích
výtvarně tvořivých (opakované vítězné umístění
v soutěži brněnského Ekocentra - Jeho veličenstvo kniha aj.). Žáci se aktivně účastnili redaktorského workshopu občanského sdružení Abeceda v Litomyšli.
Testování vědomostní úrovně žáků (společnost SCIO) potvrdilo, že škola patří k prvním
desíti procentům testovaných škol, a získala tak
označení „špičková škola“. Škola poskytuje prostor pro žáky talentované, ale také pro žáky
se specifickými poruchami učení. Výuka žáků
je podpořena nejen individuálním přístupem
vyučujících, ale využívá jako důležitou metodu
výuky kooperaci žáků. O projektovou část výuky
se starají pedagogové a také rodiče soustředěni

do občanského sdružení Babyka, které činnost školy
Škola hodnotí své žáky klasifikací, slovním
podporuje. Babyka ve spolupráci s učiteli zajišťu- hodnocením či kombinací obou způsobů.
je většinu volnočasových aktivit a školních slavPro vedení školy i pedagogický sbor je cílem
ností: Řecká miniolympiáda, Martinská slavnost, radostné dítě, které je schopno plně se rozvinout
Řemeslný jarmark, Masopustní průvod s karne- v prostředí kvalitních podnětů, bezpečí a důvěry.
valem, Velikonoční klepání poledne, Vynášení
Mgr. Romana Sklenaříková
zimy, Noc s Andersenem, Putování za pohádkou.

Talentovaný matematik oceněn starostou
Lukáš Hloušek, žák ze Základní školy Babice nad Svitavou, se stal nejúspěšnějším řešitelem vědomostních SCIO testů žáků 5. ročníku v oblasti matematiky v Jihomoravském kraji.
Tuto zprávu obdržela Základní škola od vedení společnosti SCIO, která testování vědomostní úrovně žáků provozuje. Lukášovi k úspěchu
přáli všichni spolužáci i učitelé. Dne 28. 6. 2011
proběhlo slavnostní setkání Lukáše se starostou
obce Miroslavem Martykánem, který Lukášovi předal pamětní list, knihu a upomínkové
předměty. Lukáš právě ukončil docházku v naší

škole a přechází na 2. stupeň do Základní školy
Bílovice nad Svitavou. Lukášovi přejeme v jeho
další životní etapě mnoho úspěchů a spokojenosti. Věříme, že bude svůj talent dále rozvíjet
a na docházku v naší škole bude rád vzpomínat.
Za učitele chci sdělit, že je radost pracovat
se žákem takových schopností a charakteru.
Mgr. Romana Sklenaříková

Naše základní škola má kamarády v Dolním Rakousku!
Julian, Ariet, Sebastian, Flo... to jsou děti
z malotřídní školy z rakouského městečka Dürnstein na břehu řeky Dunaje. Před časem jsme
školu v Dürnsteinu oslovili, zda by si s námi učitelé a děti nechtěli dopisovat. Odpovědí nám byl
dopis s fotografiemi žáků, pedagogů, starobylého
městečka i jeho okolí. Na dopisování se prý těší
a my doufáme, že se našim žákům rozšíří touto

zkušeností jazykové obzory. Školu v Dürnsteinu
navštěvuje 15 žáků a pedagogickou práci tam
vykonávají 2 učitelky. Škola je rodinného typu
a spolek rodičů jí pomáhá připravovat pro děti
různé aktivity. Není vám to trochu povědomé?
Myslíme, že si budeme mít o čem dopisovat...
ZŠ Babice nad Svitavou

Poděkování rodinám, které třídí odpad
KDE SE ODPAD STÁVÁ CENNOU SUROVINOU
Třídění odpadů je jednou z mála věcí, kterou
pro životní prostředí může vykonávat opravdu
každý z nás, a to vskutku v každodenní praxi.
Naše obec v této oblasti dlouhodobě spolupracuje se společností EKO – KOM, která mimo jiné
sleduje množství vytříděného odpadu a vyhodnocuje proces, ve kterém se z něho stávají opět
potřebné suroviny. V místech, kde je provozován
a rozvíjen systém tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálního odpadu, lze

vyhodnotit přínos ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“. Uhlíková stopa
je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu
produktu či služby, cesty dopravním prostředkem apod. Je to tedy nástroj k měření dopadů
lidských aktivit na životní prostředí.
Alespoň takového úvodu bylo třeba, abychom
mohli s radostí konstatovat, že obyvatelé Babic
nad Svitavou tříděním odpadu dosáhli v roce
3

2010 úsporu energie 847 017 MJ, což představuje domácnostech, že napomáhají druhotnému zprakompenzaci emisí CO2 v ekvivalentu 36,403 tun. cování a využití surovin. Nuže, sbírejme a třiďme
Děkujeme organizátorům sběru a třídění ve všech i nadále s ještě větší intenzitou! (oú)

Maminky, počítejte s burzou i na podzim!
Výsledkem Babické jarní burzy dětského oblečení byla spokojenost zúčastněných maminek,
kterým se podařilo „za babku“ něco nakoupit,
prodat či si jen tak popovídat v Klubu dobré pohody. Za výtěžek (10% z prodejních cen) v celkové
výši 450,– Kč byl pořízen látkový tunel a stan pro
středeční setkávání našich nejmenších – skupinky

„Broučci“. Burzu dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb (pro věk 1–11 let) bychom chtěli
zopakovat v měsíci říjnu. Těšíme se na vaši účast!
Dále tímto děkujeme všem občanům, kteří při
jarním úklidu naplnili desítky pytlů použitým
ošacením a dalšími potřebami pro charitu –
občanské sdružení Diakonie Broumov. (kg)

Zpráva o výpravě do nejsevernějších Babic
UZAVŘELI JSME DOHODU O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Letošním pořadatelem XI. setkání obcí Babice byla zatím nejvzdálenější hostitelská obec
Staré Babice, která se nachází v Polsku, pouhých sedm kilometrů od Varšavy. Ve čtvrtek 16. června
ráno jsme se tedy vypravili na sever.
a vychutnat jedinečnou místní atmosféru. Varšava byla za 2. světové války kompletně zničena,
ale většina památek se po osvobození dočkala
velmi citlivého a velkorysého obnovení. Staré
Město a Staroměstské náměstí tak na návštěvníka znovu působí jako dobře udržované historické
jádro města s množstvím dobových staveb v blízkosti katedrály sv. Jana. Uprostřed náměstí stojí socha Sirény - symbol Varšavy a Zámeckému
náměstí opět vévodí socha Zikmunda III. Odtud
je to do Královského zámku už jen pár kroků.
Prohlídku města a pozoruhodných zajímavostí
jsme absolvovali s pečlivou, výbornou a historie
dokonale znalou paní tlumočnicí, která se nám
věnovala po celou dobu pobytu.
Mezinárodní setkání „Babičáků“ ve velkoměstských Starých Babicích bylo ukončeno v sobotu 18. 6. ve 21:30 hodin. Pro zpáteční cestu
jsme zvolili noční přesun, který byl podstatně
plynulejší a tak jsme se příštího dne již v 7:00
hodin ráno dočkali bezpečného návratu domů,
do našich krásných a rozhodně daleko klidnějších Babic nad kouzelnou Svitavou. Všude dobře,
doma nejlépe. Všem obyvatelům Babic nad Svitavou máme od našich polských hostitelů vyřídit mnoho srdečných pozdravů, což právě rádi
činíme… (fox)

Cesta byla předlouhá a vzhledem k opravám hlavního silničního tahu v délce asi 300 km
se tvářila, že snad ani nikdy neskončí. Přesto jsme
dorazili do Starých Babic již ve večerních hodinách a dokonce jako první z moravských a českých účastníků. Následovalo ubytování v hotelu
a krátké uvítání.
Páteční dopoledne bylo vyhrazeno pro oficiální zahájení setkání, představení zástupců jednotlivých zúčastněných obcí a uzavření dohody o navázání partnerských vztahů. Obsahem
mezinárodní smlouvy je rozvíjení spolupráce
ve všech oblastech společenského života, především v oblasti kultury, sportu, rozvoje turistického ruchu a vzájemné propagace, jakož i výměnných pobytů dětí a mládeže. Odpoledne byla
na programu prohlídka obce Staré Babice spravující oblast, v níž žije v těsné blízkosti polské
metropole 15 tisíc obyvatel. Měli jsme možnost
navštívit nově vybudovanou školku pro 150 dětí
a novou moderní úpravnu pitné vody. Navštívili
jsme obec Żelazowa Wola – rodiště největšího
polského skladatele Fryderyka Chopina, který
se proslavil jako „básník klavíru“.
Sobota nám umožnila výlet do Varšavy. Měli
jsme štěstí, že tam ve stejný den právě probíhalo
několik kulturních akcí a mohli jsme tak poznat
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Nová rubrika naší redakce
NAPSALI NÁM
I v tomto čísle otiskujeme příspěvky, které nám zaslali čtenáři. Vydavatel obecního zpravodaje se s názory obsaženými ve dvou následujících dopisech neztotožňuje. Na dotazy čtenářů v této
rubrice odpovídá starosta obce. Dále si dovolujeme požádat dopisovatele, aby k zaslání všech
svých svých článků, sdělení a názorů využívali elektronickou poštu. (Delší příspěvky laskavě
zasílejte jako přílohu ve formátu word). Redakce zpravodaje bohužel nemá k dispozici sekretářku, která by přepisovala materiály z rukopisů nebo textů psaných na psacím stroji.
Dopis první: K otázce informování občanů
Pan Ing. Oldřich Pařízek nám sděluje, že s radostí uvítal novou rubriku Zpravodaje a že si dovoluje přispět několika poznámkami, které v kratším
přepisu uveřejňujeme. Příspěvek není doslovně
přepsán, ale obsahuje všechny poznámky pisatele
v nezkreslené podobě:
1. Zpravodaj je vydáván pro všechny občany naší
obce, jejímž představitelem je zastupitelstvo.
2. Redakce je anonymní orgán, je obv yklé, že vydávání tohoto druhu periodika řídí
redakční rada.
3. Reakce redakce v minulém zpravodaji je
nesmysl, redakce nemá právo komentovat
příspěvky občanů. Pokud má někdo potřebu
se k článku vyjadřovat, má se podepsat jménem. Dále p. Ing. Pařízek píše o problematice setkávání s občany, že nevidí důvod, proč
by občanské sdružení „Nezávislí pro Babice“
nemohlo pozvat zájemce na setkání a informovat občany o dění v obci z jejich pohledu.
4. Reakce redakce k dopisu paní Benešové je ještě podivnější. Autoři poznámky se podrážděně věnují úvodní preambuli dopisu, zatím co
více pozornosti by si vyžadovala hlavní informace z dopisu a výrazná podpora všímavé
občance.
Odpověď starosty obce:
K poznámkám ke zpravodaji sděluji, že používáme novinový formát včetně zkratek jednotlivých
redaktorů. Za objektivitu, nestrannost a pravdivost
svých článků plně odpovídají všichni autoři, kteří
do periodika přispívají. Pisatelé příspěvků se mohou
podepisovat buď značkou nebo plným jménem. Rozhodují o tom sami, ani vydavatel, ani editor bez
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jejich svolení nesmí případným zájemcům poskytnout jejich jména... Vždy šlo pouze o to, nabídnout
nekonfliktní zajímavé čtení a informovat občany
o dění v obci. Každý čtenář si může sám udělat obrázek o úrovni zpravodaje, o počtu občanů a zástupců
různých organizací, kteří do zpravodaje pravidelně
přispívají.
Dalším bodem příspěvku je problematika setkávání s občany. Opominu to, že „Nezávislí pro Babice“ se můžou setkávat, s kým budou chtít, a nikdo jim
v tom nemůže bránit, a pozastavím se nad tématem
veřejné schůze: Setkání s občany v dnešní moderní době, ve světě internetu, mobilních telefonů,
možnosti dálkového přístupu na úřední desku obce,
na které je zveřejněno vše ( včetně hospodaření obce
za každý rok ) pozbývá původního smyslu a je zrušeno skoro ve všech obcích a městech. Všechna pravidelná setkání zastupitelstva obce (konaná pravidelně
každý první pátek v měsíci) jsou veřejná a za posledních pět roků neproběhlo ani jedno zastupitelstvo bez
přítomnosti někoho z veřejnosti. Jak rychle se po obci
šíří informace z probíraných bodů na zastupitelstvu
leckdy překvapí i mě. Pokud chce někdo něco řešit,
řeší to okamžitě. Problémy spousty občanů řeším dnes
a denně a pokud je to trochu možné, tak na smysluplné podněty reagujeme okamžitě. Veřejné schůze dnes podle mých zkušeností většinou vypadají
tak, že se dostaví hrstka příznivců a hrstka věčně
nespokojených, ti se navzájem pouráží, pohádají
a posléze bez nějakého výsledku odejdou domů. Individuální přístup k jednotlivcům a konkrétním problémům je dle mého názoru daleko konstruktivnější
a efektivnější pro všechny. Obecné informace, které
by na shromáždění zazněly, jsou v dnešní moderní
době občanům předkládány on-line pomocí internetu, úřední desky a tohoto našeho periodika.
Posledním bodem pisatele je výrazná podpora
všímavé občance. Uvádím pouze krátký komentář.
Viděla všímavá občanka někoho nebo má pouze

informace ze zaručeného zdroje od jedné paní, která
te si, že obec Babice je v tak perfektním
něco povídala? Plakát na propagaci miniškolky setrstavu a má tolik nadbytečných peněz?
vává na spodní nástěnce (u pomníku Tyrše) kousek • Kdy se budou např. opravovat a dodělávat silod domu všímavé občanky snad ještě dnes.
nice, chodníky, kanalizace v celé obci (MorMiroslav Martykán
dovny, Stádla = silnice neexistují)?
• Kdy se bude dodělávat multifunkční hřiště?
Dopis druhý: Plný dotazů – v plném znění
• Obec vlastní mj. budovu bývalého zdravotního střediska, která je ve velmi zanedbaném
„Vážená redakce, ve Vaší reakci na můj příspěvek
stavu – nemluvě o zahradě kolem – kdy a za co
„Tohle snad ne?“ jste dokázali přesně to, o čem
se bude opravovat?
je v článku řeč. Cenzura v Babicích funguje • Kdy se budou vyměňovat okna, provádět
tím způsobem, že příspěvky od určitých osob
zateplení školy a školky?
jsou komentovány tak, aby občané měli dojem, • Opravdu je prioritou č. 1 v naší obci koupě
že autor je téměř nesvéprávný a neví, o čem píše
značně zdevastované hospody? V rozpočtu
(viz. komentáře příspěvků p. Kotulána, Vašíčna r. 2011 žádná položka na tuto investici
ka a mého). Nenecháte lidi, aby si udělali názor
není! Nedávno začala přístavba mateřské školy
sami a to JE určitý způsob cenzury. V každém
– rozhodně nekritizuji, je to potřebná investipřípadě jsem ráda, že nová rubrika ve zpravodaji
ce, ale proč ani tato položka nefiguruje v rozvznikla a posílám další příspěvek. Volím tento
počtu na letošní rok?
způsob, protože na oficiální emaily zastupitelstvo • Kde se najednou vzaly peníze na rozšíření
ani p. starosta nereaguje.
školky?
Můj následující příspěvek je plný dotazů, • Jak obec plánuje dlouhodobé investice a jak
na které tentokrát očekávám reakci a hlavně
určuje jejich priority?
odpovědi od p. starosty.
• Nebylo by dobré o těchto záměrech informoZačnu zamyšlením nad záměrem obce koupit
vat občany – případně je do procesu rozhodo„Jahodovu hospodu“, ze kterého vyplývají další
vání o prioritách zapojit?
dotazy. Jedná se o dost zásadní investici – nikoli • Proč se již nekonají setkání s občany, na kteve výši 3,5 mil. Kč kupní ceny, ale několika dalrých by obecní zastupitelstvo prezentovalo
ších milionů na rekonstrukci, zprovoznění, údržčinnost obce vč. plánů do budoucna?
bu a následný provoz.
• Jak vidíte, otázek, na které občan nezná
• Kdo by hospodu, infocentrum, kulturní centodpověď a které ho zajímají, je nemálo
rum atd. (cituji informace p. starosty z článku
– informovanost a komunikace s občany
„Národ sobě v našich podmínkách…“ uvedeje velmi slabou stránkou této obce. Proč
ného v babickém zpravodaji v minulém roce)
nejsou občané rozhlasem a na informačfinancoval?
ních tabulích informováni o konání jednání
• Kolik by provoz zařízení stál ročně?
zastupitelstva?
• K čemu a komu slouží za nemalé peníze zre- • Proč nejsou na internetu zveřejněny zápisy
konstruovaná hasička, nemohou se autograze zastupitelstev vč. hlasování?
miády, menší přednášky, vernisáže a besedy • Proč nejsou na internetu v rubrice „Vyhláš(citace z článku „Národ sobě…“) konat tam?
ky, zákony a usnesení zastupitelstva“ uvedené
• Koncerty, divadelní představení a jiné kuldokumenty?
turní akce se přece mohou pořádat a pořá- • Proč na internetu v rozpočtech z minulých
dají v babické Sokolovně. Pokud by nějaký
let chybí informace o skutečném hospodaření
podnikavý občan viděl v koupi a opravě
obce?
„Jahodovy“ hospody budovatelsko–podnika- • V únoru jsem na oficiální emailovou adresu
telskou vizi (citace z článku „Národ sobě…“),
obce zaslala dotazy a připomínky na redakci
jistě by ji dávno zrealizoval. Ale podnikababického zpravodaje – proč jsem dosud neobtelé jsou především hospodáři a chtějí, aby
držela odpovědi?
se jim investované finance vrátily, a to – zdá • Kteří občané jsou členy redakční rady babickése – v této investici nikdo nevidí. Myslího zpravodaje - kde se tuto informaci dozvím?
6

Děkuji předem za zveřejnění příspěvku vč. odpovědí na zaslané dotazy a připomínky.“
S pozdravem,
Věra Benešová, Babice nad Svitavou 341

funkční hřiště, rád sděluji, že multifunkční hřiště
je dokončeno, zkolaudováno a předáno veřejnosti.
Dokončení komplexního sportovního areálu závisí na různých faktorech jako je čas, peníze, vhodné
dotační tituly atd.
Komunikace a chodníky opravujeme nejen před
volbami, ale průběžně po celou dobu našeho působení na radnici a k dokončení kanalizace jsou podány žádosti o dotaci jak na Ministerstvu zemědělství ČR, tak na Jihomoravském kraji. Je třeba brát
v potaz i skutečnost, že u většiny dotačních programů (zejména Strukturální fondy Evropské Unie)
jsou podporovány obce a města nad 2000 obyvatel
nebo pod 500 obyvatel (Program rozvoje venkova se
zaměřuje na podporu malých obcí). V těchto kategoriích zatím nejsme – máme 1016 občanů…
Další otázka směřuje na rozšíření mateřské školky.
Obecní zastupitelstvo pružně zareagovalo na potřebu obyvatel a jejich dětí a podle zákona o obcích provedlo úpravu rozpočtu na rok 2011. K financování
stavby využíváme finanční rezervu, která vznikla
uvážlivým hospodařením v minulých letech.
Následně Vás zajímá, jakým způsobem obec plánuje dlouhodobé investice. Rozhodně uvážlivě. Obec
si může do budoucna naplánovat desítky investičních záměrů, ale stejně se musí vždy přizpůsobit
a podřídit aktuální dotační politice státu a různým
nenadálým havarijním situacím.
Další dotazy směřují na zapojení občanů do procesu rozhodování, na informovanost, internet,
vyhlášky, hospodaření, zpravodaj atd. Veškeré potřeby občanů nejde uspokojit okamžitě, ale rozhlédněte
se kolem sebe – to nejde nikde. Zastupitelstvo podle mého názoru rozhoduje spravedlivě a uvážlivě a pracuje ve prospěch celé obce. Neupřednostňuje
jen některé ulice. Sto občanů znamená sto názorů
a ani tato metoda rozhodování není samospasitelná
a nikdy nebude bezezbytku fungovat. Nic netajíme,
v podstatě vše, co musím nyní zde pracně sepisovat,
bylo průběžně zveřejněno ve zpravodaji, na úřední
desce před obecním úřadem a způsobem umožňujícím
dálkový přístup na elektronické úřední desce. Témata byla probírána několikrát, ale někteří lidé patrně
čtou mezi řádky a nebo si psané slovo vyloží po svém.
Pravidelným poskytováním informací bychom chtěli
zlepšit orientaci vás – tazatelů – v zásadních otázkách týkajících se obecního majetku a historie vzniku
jednotlivých problémů, které z minulosti přetrvávají
až do dnešních dnů. Poctivě hledáme řešení financování obce v dnešní nelehké době a co dělali nebo dělají

Odpověď starosty obce:
Dnes budu odpovídat na dotazy naší milé čtenářky. Na doručené množství dotazů, které se dotýká
různých témat, lze jen velmi obtížně krátce a výstižně odpovědět. Autorka píše o cenzuře a komentářích k některým příspěvkům. Ano, někdy příspěvky
komentujeme. Když je potřeba uvést věci na pravou
míru. Redakce a vydavatel má právo materiály krátit i komentovat.
Dalším velkým problémem je pro pisatelku zakoupení bývalé Jahodovy hospody. Jedná se o dlouhodobou záležitost, na které se pracovalo už roky. Snahu
o zakoupení objektu jsme již několikrát prezentovali
a popsali způsob využití. Záměr je dokonce obsahem
našeho volebního programu. Jednalo se o jedinečnou
příležitost zakoupení nemovitosti, která se nemusela nikdy opakovat. Obec tento nákup nefinancuje
z rozpočtu obce, ale z prodeje nevyužitých pozemků. Zjednodušeně se dá říci, že dnes nemáme finance
uloženy v pozemcích, ale v nemovitosti, která se dá
v budoucnu prodat stejně jako zmiňované pozemky.
Nemovitost bývalá majitelka dosud nikdy nenabízela
k prodeji jiným subjektům a ctila předběžnou dohodu
s obcí, když čekala dva roky na dokončení potřebných kroků. Dnes máme připravenou projektovou
dokumentaci, vydané stavební povolení na opravy
a zažádáno o 2 200 000,- Kč dotačních finančních
prostředků a čekáme na výsledek podané žádosti.
V dalším bodu pisatelka zmiňuje hasičskou
zbrojnici umístěnou v budově, patřící mezi nejstarší v obci. Tomu ještě donedávna odpovídal její
skutečný stav. Obec má však ze zákona povinnost starat se o svěřený majetek a proto přistoupila
k opravám nejenom této budovy. V minulosti byl
majetek pouze užíván a prodáván, dnes majetek
udržujeme, opravujeme a pořizujeme jako správní
hospodáři majetek nový. Kromě toho, pokud budu
znovu citovat zákon, je třeba zdůraznit, že obec
byla a je povinna zřídit a vybavit jednotku Sboru
dobrovolných hasičů. Nově opravená zbrojnice patří hasičům a mezi hasiče může vstoupit každý, kdo
není lhostejný k osudu jiných. Tato činnost je časově
i fyzicky náročná a každý z hasičů pracuje zdarma ve svém volném čase. Noví členové jsou vítáni!
K dalšímu dotazu, kdy bude dokončeno multi7

naši kritikové? Už vyřešili některý z problémů nebo ku a načerpání nových tvůrčích sil ve prospěch obce,
udělali něco nezištně pro obec? I Vám rozhodně přeji ve které žijete.
pěkné letní měsíce, které můžete využít k odpočinMiroslav Martykán

AKTIVITY HASIČŮ V KVĚTNU

AKTIVITY HASIČŮ V ČERVNU
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školení členů zásahové jednotky,
kroužek mladých hasičů, výcvik
zásahové jednotky, kontrola techniky,
ZÁSAH: vyčerpání vody z podzemní
nádrže, za účelem vyčištění,
asistence při svěcení sochy
sv. J. Nepomuckého (řízení dopravy),
kroužek mladých hasičů, výroba
rojáčku na odchyt hmyzu,
kontrola vybavení na vozidlech,
ZÁSAH: likvidace obtížného hmyzu,
Babice nad Svit. - novostavba RD,
dovoz vozidla CAS 25 z opravny,
provedené úpravy: montáž rychlého
proudu s navijákem, montáž hliníkové
bedny na nářadí, úprava zadních dveří
a prostoru u čerpadla,
hospodářské práce v hasičské
zbrojnici, montáž nástěnek, kontrola
a zkouška hydrantové sítě v obci.

výborová schůze,
ukázka techniky na oslavách založení
SDH Tvarožná,
výpomoc při betonování základové
desky pro dostavbu MŠ,
odvoz dětí na akci Pohádkový les,
předvedení techniky na oslavách
založení SDH ve Tvarožné,
zapůjčení historické stříkačky Praga
na oslavy založení SDH v Adamově,
ukázka zásahu při likvidaci dopravní
nehody na oslavách výročí založení
SDH v Mokré,
ukázka zásahu při likvidaci dopravní
nehody na oslavách výročí založení
SDH v Hostěnicích,
účast delegátů na okrskovém aktivu
v Pozořicích,
uspořádání Dne otevřených dveří
pro žáky ZŠ v Babicích.(sdh)

VE ZKRATCE Z ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL Babice nad Svitavou
Dík za světelnou tabuli!
Výbor oddílu kopané děkuje panu Josefu Jahodovi za peněžní sponzorský dar, který umožnil
zakoupení světelné výsledkové tabule na babické fotbalové hřiště. Tabule přispívá k lepší a rychlejší
orientaci diváků ve skóre zápasu a probíhajícím čase utkání.
Nabídka unikátní trávy
Oddíl kopané TJ Sokol Babice nad Svitavou vyhlašuje druhou etapu akce BABICKÝ TRÁVNÍK:
Jedná se o symbolický prodej trávníkové plochy široké veřejnosti – občanům, příznivcům místní
kopané, fanouškům a podnikatelům, kteří si mohou částku příspěvku odečíst z daní. Příspěvek
na 1m2 činí 300,– Kč.
V první etapě (sezóna 2008/2009) bylo prodáno cca 312 m2 trávníku v celkové hodnotě 93 600,– Kč.
Celkový rozměr hřiště činí 102 x 64 m2 = 6 528 m2.
Nabízené metry babického fotbalového pažitu mohou zájemci získat v prodejně potravin Jitky
Konečné, v restauraci Sokolovna, v prodejní buňce na fotbalovém hřišti nebo u pověřených členů výboru oddílu kopané – Josefa Ševčíka, Ivo Vozdeckého a Martina Cupáka. Příslušné částky
lze také zaslat Poštovní poukázkou typu A na adresu: TJ Sokol Babice nad Svitavou, číslo účtu
1341747369/0800, do kolonky „Účel platby“ uveďte, prosím, jméno odesílatele a zkratku akce –
FZT (fotbal - zelený trávník). (red)
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V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. května 2011
1. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo a schvaluje rozpočtové opatření k 30. 4. 2011.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2010 obce Babice
nad Svitavou s výhradou. Zastupitelstvo obce
ukládá odstranění drobných účetních nedostatků
do konce měsíce listopadu.
3. Zastupitelstvo obce projednalo rozšíření MŠ
v obci pro 22 dětí. Zastupitelstvo obce rozšíření
schvaluje. Celková kapacita školky bude 47 dětí.
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
opravu komunikace v lokalitě Mordovny.
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje

finanční příspěvek ve výši 8 000,– Kč na pořádaný tábor pro děti z naší obce (Babicko–komínský farní tábor).
6. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí se stanoviskem navržené „Územní studie Babice nad
Svitavou – Stádla“. Důvodem pro její zpracování
bylo udržení charakteru venkovské zástavby obce.
7. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
na uložení výtokového objektu ČOV v Josefově.
8. Diskuse
• Žádost o odkup pozemku 619/2 v k. ú. Adamov
• Demontáž Hydroglobusu

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. května 2011
1. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu
pozemek p.č. 95/2, 96/2, 983/13 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 stavebník Sehnal.
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Zatížená nemovitost p.č. 126/2 v k.ú. Babice nad Svitavou.
Stavba „ Babice nad Svitavou, přípojka NN”.

3. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s prodejem pozemků z majetku obce. Pozemek
p. č. 112/3, p.č. 113/3, p. č. 114/3, p. č. 115/3,
p. č.116/3, p. č. 124/22, p. č. 118/2, p. č. 120/2,
p.č. 121/2 na stavbu tří samostatně stojících RD.
Celkem 3 918 000,– Kč
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
odkoupení nemovitosti budovy č.p. 16 stojící na
pozemku p. č. 445, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m 2, pozemku p. č. 446, ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 186 m2 v katastrálním území Babice nad Svitavou. Celková
dohodnutá kupní cena je 3 500 000,– Kč.

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. června 2011
1. Úprava rozpočtu. Zastupitelstvo obce Babice
nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření ke
dni 31.05. 2011, znění v příloze.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
obce Babice nad Svitavou za rok 2010 – s výhradou. Zastupitelstvo obce ukládá odstranění
drobných účetních nedostatků do konce měsíce
listopadu.
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi společností
E.ON Distribuce, a.s. a obcí Babice nad Svitavou.
Pozemek p.č. 124/25 v k.ú. Babice nad Svitavou.
Akce: „ Babice nad Svitavou, přípojka NN, Tutko“

4. Hospodaření příspěvkové organizace obce ZŠ
a MŠ v roce 2010 skončilo přebytkem 2 115,– Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo o převedení přebytku
2 115,– Kč do rezervního fondu příspěvkové
organizace.
5. Diskuse
• Označení budov
• Pozemek skládka
• Pozemek Mordovny
• Komunikace
• Zdravotní středisko
• II. ročník vyvěšování Moravské zemské
vlajky (oú)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rádi zaznamenáváme, že v uplynulém ostře sledovaném období počet obyvatel naší obce vzrostl o šest občanů. Do čísla popisného 161 se narodila Eliška
Zvědělíková, do č. p. 372 Lucie Dvořáčková, do č. p. 21 Barbora Ševčíková a do č. p. 80 Ondřej Hýsek. Všechna tato robátka, i když
se čile začleňují do společenského života Babic, dosud nedosáhla práva volebního
na rozdíl od Petra Širokého (č. p. 180) a Jakuba Lamače (č. p. 186), kteří se přistěhovali
nepochybně v poněkud zralejším věku. Všechny je vítáme co nejsrdečněji a věříme, že v Babicích
stráví mnohá šťastná léta v naprosté pohodě a spokojenosti.
Druhá část naší společenské statistiky patří tentokrát jubilantům, které nelze považovat za starousedlíky. Neboť s odvoláním na řadu svědků lze konstatovat, že všichni působí poměrně mladě, byť
dosáhli nějakého toho zakulaceného věku. Jeden vedle druhého – ať Petr Kříž (60), Karel
Sedláček (65) nebo Ivan Ohera (70) a Ivan Ševčík (70). Onen papírový věk budiž v jejich
případě pouhým formálním zaznamenáním prošlého času a dokladem toho, že každý je tak starý,
jak se cítí… A ještě můžeme doplnit, že každý je tak starý, jak uvažuje, jak a nač nejčastěji myslí
a co dělá. Tak, tedy, všem těmto mladousedlíkům gratulujeme, přejeme mnoho zdraví a děkujeme
za všechno, co pro obec a spoluobčany udělali. (sg)

Dvakrát pro zasmání
Pepíček dává tetě bonbon: „Chutná teti?“ „Chutná
Pepíčku, chutná.“ „Vidíš a náš Punťa ho vyplivl!”

Baví se dva kamarádi: „Ať dělám co dělám, já
s penězi nevyjdu!“ „To já s nimi vyjdu, ale vrátím
se bez nich!“
(od naší pravidelné čtenářky)

MÍSTO PRO VAŠI INZERCI

Kominictví

•
•
•
•
•
•
•

PePo

čištění komínů,
kontroly spalinových cest podle nařízení vlády Z.č. 91/2010 Sb.,
vložkování a rekonstrukce komínů,
revizní zprávy,
prodej krbů na bio-líh,
prodej a montáž komínových systémů,
prodej kominických potřeb.

Kamila Peterková, Říční 408, 763 12 Vizovice
Pobočka Brno - tel.: 603 417 057
www.kominictvipepo.cz, e-mail: kominictvipepo@seznam.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 červenci 2011 nákladem 420 kusů, tiskne Lpress, Křtiny. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/6-7/2011
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