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Slovo starosty
Vážení občané,

po určité odmlce se Vám opět dostává
do rukou nové číslo babického zpravodaje.
Nejsem spisovatel, nevyznám se ve formách
psaní a jakousi ironií osudu jsem musel vytvořit knihu k výročí 650 let od první písemné zmínky o naší obci. Vytvoříte si osnovu
jednotlivých kapitol, čerpáte informace
z kronik a dokumentů. Skládáte z velkého
množství informací vhodnou mozaiku menších celků. Doslovný opis z kronik do nové
knihy přece použít nelze. Psaní takové knihy
může být zábavné, hodně poučné a také vyčerpávající. Zvláště, když je Vám v mezičase
dána do prodeje kniha, obsahující celou
historii vesnice a okolí. Napsat knihu přece
jen vezme nějaký ten čas a nezbyde Vám
nic jiného, než to hotové zahodit, začít jinak
a znovu. Upřímně řečeno, je potom složité
udržet si chuť k psaní něčeho jiného, než
úředního či jiného oficiálního dopisu. Náhodou a možná řízením osudu máte nakonec
knihy dvě. Jedna obsahuje historická fakta
a druhá je více obrazová, kde možná najdete
jak sebe, tak svoje známé. Publikace „Babice
nad Svitavou – slovem a obrazem“ a „Babice
nad Svitavou – od středověku po současnost“
pro ty, co je ještě nemají ve svých domácích knihovnách, jsou stále v prodeji. Oslava půlkulatého výročí obce je za námi a jak
jste si mohli všimnout, stejné výročí bylo
i v několika okolních obcích, a to právě na
základě listinného zápisu majetku panství.

Naše obec je zcela jistě nejstarší, v minulosti
krytá hlubokými hvozdy, se stavbou tvrze
s přítomností pitné vody a ležící nedaleko
důležité obchodní cesty. Babice jsou obcí
se zajímavou historií a staletou tradicí a ve
všech ohledech mají co nabízet.
Přeskočíme staletí a v několika řádcích se
ještě vrátíme do roku 2015. Velkou a důležitou investiční akcí, kterou jsme provedli
v loňském roce, byla stavba tlakové splaškové kanalizace a řada dalších investic
a oprav. Namátkou uvedu: stavba chodníků u spodní a horní autobusové zastávky, parkové úpravy těchto ploch, výsadba
okrasných truhlíků, pořízení lavic a stolů do
veřejných prostor, montáž nových dopravních značek v celé obci, rozšíření cesty za
rybník, oprava kamenného tarasu na hřbitově, repase historické hasičské stříkačky,
montáž nových reflektorů do hudebního
sálu Obecní hospody, stavba kolumbária,
betonová opěrná zeď u fotbalového hřiště,
nákup Jurty, uvítací tabule na začátku obce
a další. Z kultury uvedu koncerty Ladislava
Kerndla a Big Bandu Brno, skupiny Fleret,
Půl Jablkoň, festival Mezilesy 2015, Jablkoň
vánoční, skupiny Premier, ABBA revival, dále
kouzelník Katonas, vysílání s Českým rozhlasem, oslava výročí 650 let od založení obce,
hody a další. Jedná se pouze o stručný výčet
akcí, prováděných v loňském roce a k některým zásadním se vrátím ještě v příštím
čísle zpravodaje. Uvedená bilance zrealizovaných akcí v časovém horizontu jednoho
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roku s ohledem na stav příjmů do obecní
pokladny není vůbec špatná. Nových nápadů je spousta, ale pokud vezmete v úvahu
zůstatek rozpočtu obce mimo mandatorní výdaje a stav státních dotačních titulů,
musí být patrné, že všechny záměry nelze
zrealizovat najednou. Mnohdy i samotná
příprava projektů je záležitostí ne měsíců,
ale spíše let.
Vážení a milí čtenáři, je před námi čas
prázdnin, dovolených a letních radovánek.
Blíží se doba zaslouženého volna a řada
z Vás už má jasno v tom, kde, jak a s kým
stráví jedno z nejpříjemnějších období roku.
Přeji Vám všem krásné slunečné léto.
Miroslav Martykán

Sokol (pro) Babice!
Největší tělovýchovná organizace v obci
má za sebou více než stoletou tradici. TJ
Sokol Babice nad Svitavou založili zdejší
mladí v srpnu 1901. Po celou dobu svého
fungování byla tělovýchovná jednota aktivním hybatelem nejen sportovního, ale
také kulturního a společenského dění v Babicích, a to jak v dobách, které Sokolu přály, tak i v časech pro svobodu těla i ducha
nepříznivých.
Hluboce si vážíme práce našich předchůdců, v jejichž stopách dnes pokračujeme. Usilujeme o to, aby TJ Sokol Babice nad
Svitavou byl spolkem, který je využíván vše-

mi obyvateli Babic. Naší prioritou je podpora dětí a mládeže a rozvoj práce s nimi.
Snažíme se každý den udělat alespoň
jeden malý krůček, abychom svým jednáním naplňovali cíl České obce sokolské, jejíž
jsme součástí. Tedy zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat
tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost.

Současnost

Nynější využití Sokola je mírně řečeno
poddimenzované. V historické budově so-

kolovny a nádvoří se život téměř zastavil.
Proto je úkolem nového výboru tento stav
rychle a radikálně změnit. Využití tělocvičny je v tomto ohledu mnohem lepší. V současné době slouží tělocvična pro pravidelnou výuku všech ročníků místní základní
školy, v menší míře pak k podobným účelům mateřské škole a lesní mateřské škole
Sedmikrásek.
Z vlastní sportovní činnosti jsou v babickém Sokole aktivní oddíly volejbalu a badmintonu dospělých, v dětských věkových
kategoriích pak gymnastika, obratnost dětí,
tanec a další. V zimním období využívají tě-
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locvičnu děti i dospělí fotbalového SK Babice. Tělocvična má však po instalaci nové
podlahy potenciál daleko větší. Proto bychom rádi rozšířili činnost oddílů a vytvořili
podmínky pro vznik nových oddílů, zejména se zaměřením na děti. Vždyť při výběru
kapacitně omezených družstev gymnastiky
se do každého družstva na 10 míst přihlásilo 35 dětí! Máme-li zde takový neobvyklý
zájem, byla by velká škoda toto nadšení ke
sportu nevyužít. Zde bychom proto chtěli
požádat všechny čtenáře o pomoc. Dejte
nám vědět, pokud víte o šikovném trenérovi či cvičiteli v jakémkoliv sportu z Babic či
blízkého okolí. Rádi s ním prodiskutujeme
možnosti a vytvoříme mu podmínky pro
realizaci trenérské práce s babickými dětmi
a mládeží. Děkujeme.

Budoucnost

Naším cílem je, co nejvíce
otevřít brány Sokola pro využití
všem obyvatelům Babic. Vytvořit veřejný prostor, který bude
sloužit nejen sportu, ale i kulturním a společenským akcím.
Něco se povede již letos, někde
bude naopak potřeba dlouhodobější ho plánování, zejména
v rekonstrukci budov.

obratnost. Aby mohlo být hřiště využíváno
během celého dne, bude brána na nádvoří zůstávat přes den otevřena. Sloužit bude
tedy jak školákům po škole, tak věkové kategorii 15-30, mezi kterou je tento nový fenomén velmi populární.

Bruslit se v zimě bude.

Podklad kluziště bude pokryt nepropustnou fólií, aby se voda nevsákla a mohla se
tak přirozeně vytvořit vrstva ledu. Záleží
pak už jenom na počasí. I pokud by byla
zima stejně mírná jako letos, bude délka
bruslařské sezóny minimálně 4 týdny. Do
budoucna počítáme s přeměnou kluziště na
víceúčelové hřiště, aby zejména škola měla
takové sportoviště co nejblíže.

Tvoří se celková koncepce areálu.

Podařilo se navázat spolupráci s architektem Michalem Palaščákem a připravu-

Sokolovna připravena na menší
i větší akce.
První větší akcí pod novým výborem,
která proběhla v sokolovně, bylo společné
vystoupení dětí mateřské školy, které zahrály 2 pohádky, a sokolských oddílů gymnastiky, kde děti předvedly své sportovní
umění. Přípravou na akci byla brigáda
nejen členů Sokola, za což všem zúčastněným patří velký dík. Sokolovna je připravena poskytnout zázemí všem
akcím pořádaným obcí i dalšími babickými spolky nebo třeba i soukromými subjekty.
Budeme rádi za Vaše podněty a nápady k fungování babického Sokola i za případnou pomoc při jejich naplňování.
Tomáš Krmíček, starosta

Nové hřiště na wor-

Nový výbor Sokola:

Tomáš Krmíček - starosta, koordinace sportů (tel. 724 645 801)
Radek Černý - jednatel, pronájmy prostor soukromým
subjektům (tel. 608 886 927)
Vladimíra Fousová - hospodářka, účetnictví
Josef Jahoda - správa nemovitostí
Jiří Peroutka - správa členské
základny
Pavel Bartošek - marketing,
dotace
Dimitrij Ivanov - IT, archiv

kout.

Na první novinku babického Sokola se můžeme těšit již
během léta. Na části nádvoří
vznikne tzv. workoutové hřiště
pod širým nebem. Bude jej tvořit soustava hrazd, bradel, tyčí,
svislých a vodorovných žebříků
(monkey bars) a dalších prvků,
na kterých se trénují podobné
triky jako v gymnastice a parkouru (překonávání přírodních,
umělých a městských překážek).
Zapojuje se celé tělo a trénuje se

Lesní mateřská školka
Možná jste si všimli, že na louce u lesa
mezi fotbalovým hřištěm a venkovní jízdárnou vyrostla mongolská jurta, sídlo Lesní
mateřské školky Sedmikrásek. Chtěli bychom s Vámi sdílet příběh jejího vzniku.
Na začátku všeho byla nedostatečná
kapacita mateřské školy při ZŠ Babice nad
Svitavou, kterou od února 2015 řešilo asi 20
rodin. Návrhů řešení situace bylo více, avšak
v květnu rozhodlo nadšení části rodičů pro
koncept lesní mateřské školy.
Pak již šlo vše ráz na ráz. Iniciativu podpořila obec - především poskytla úžasnou

jeme varianty využití celého areálu Sokola,
aby nám všem co nejúčelněji sloužil, mohi
jsme na něj být hrdi a rádi v něm trávili
svůj volný čas A to napříč všemi generacemi obyvatel obce. Podrobně chceme koncepci v rámci veřejné diskuze představit na
podzim, abychom návazně mohli připravit
projekt na získání dotací ze státního rozpočtu, případně EU.

louku u lesa a zakoupila jurtu s tím, že ji
na Sedmikrásek, z.s. převede, pokud ji přesvědčí o své životaschopnosti. Této podpory si velmi vážíme a děkujeme zastupitelům
a panu starostovi za důvěru.
Na členy spolku a příznivce myšlenky
babické LMŠ však v té chvíli čekala řada nelehkých úkolů, bez kterých by nebylo možné v září 2015 poskytnout dětem i rodičům
vše, co je k jejich štěstí a spokojenosti třeba:
•
úklid louky, včetně obrovské hromady
biologického odpadu, který částečně
posloužil na otop – děkujeme všem,
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

kdo přiložili ruku k dílu, a babickým hasičům zvlášť
vytvoření školní koncepce, podle které
je nyní systematicky připravován program na jednotlivé dny, týdny i měsíce
příprava a realizace výběrového řízení
průvodkyň a průvodců, do kterého se
přihlásilo patnáct uchazečů a uchazeček; osm nejsympatičtějších prokazovalo svou trpělivost, pohotovost
a pedagogickou schopnost zaujmout
skupinu babických dětí na přívesnickém táboře Katky Golíkové; výsledkem
bylo uzavření pracovní smlouvy se čtyřmi průvodkyněmi a jedním průvodcem
převoz jurty z Kaprálova mlýna (bývalé
zázemí jedné třídy LMŠ Dobroděj) do
Babic, její postavení, opravy a vylepšení
provedení elektro a vodovodní přípojky a jejich zprovoznění – poděkování
patří obci
převezení maringotky a její přestavba na zázemí se separačním WC v samostatné místnosti, s tekoucí vodou,
elektro rozvody, kuchyňskou linkou,
dřezem, vařičem atd.
zajištění obědů od lokální spol. Lakšmanna, s.r.o.
příprava přihlášek, smluv s rodiči a provozních dokumentů
vytvoření webových stránek a profilu
na Facebooku a jejich plnění potřebnými informacemi, texty a fotografiemi
a mnoho dalších drobností i nedrobností...
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Na louce vznikl bosý chodníček a bylinková spirála, které
děti v rámci školky zdokonalují
a obhospodařují. S bylinkovou
spirálou, stavbou kompostu
a dřevníku nám pomohlo Hnutí
Brontosaurus; financování se ujala Sberbank. Plat dostávají v LMŠ
pouze průvodci, kteří teprve nedávno přebrali část administrativy.
První lesní školka vznikla v roce
1954 v Dánsku. LMŠ Sedmikrásek
je členem Asociace lesních mateřských škol, která v ČR sdružuje
přes 120 LMŠ. Sjednocujícím rysem je důraz na respektující přístup k dětem a pobyt v přírodě. Respektující přístup vychází
z předpokladu, že děti nejsou méně, než
dospělí. Jen nemají tolik zkušeností. Názor
dítěte může mít stejnou váhu jako názor
dospělého a má smyl se jím zabývat a reagovat na něj. Zvláště pokud jde o vyjádření
pocitů. Děti se s nimi teprve učí pracovat,
zvládat je. Tento přístup záměrně nevytváří závislost na mocnějších lidech – dospělých a umožňuje radostně a svobodně
objevovat svět. K tomu je však třeba důvěra
a ostražitost dospělých. Proto jsou v LMŠ
Sedmikrásek dva průvodci na maximálně
12 dětí. Průvodce poskytuje dětem oporu,
jistotu pomoci a řeší problémy, které mladý
člověk zatím nedokáže překonat sám. Průvodce nabízí připravené aktivity, pomáhá
smírně řešit spory a motivuje děti k vlastní
iniciativě tak, aby se učily zdravě kritickému
a současně tolerantnímu myšlení.
Děti tráví zpravidla celé dopoledne v blízkém lese a seznamují se s přírodou a jejími
zákonitostmi. Pro hry využívají lesní zákoutí,
větve, listí, kamínky nebo oblíbenou hračku,
kterou si donesou. Děti jsou vedeny k samostatnosti – od prvního dne si samy nosí
v baťůžku náhradní oblečení, podložku na
sezení, pití a svačinu. V poledne se zpravidla vrací k jurtě, kde na ně čeká oběd. Pro ty
odrostlejší je po čtení pohádky připravena
místo spaní předškolní příprava. Odpoledne
bývá věnováno zábavě v blízkosti jurty nebo
hudebním a výtvarným aktivitám. Průvodci

i členové spolku v současné době zajišťují vedení kroužku keramiky a tanečních her.
Aktuálně školku navštěvuje 12 dětí, z toho
jen tři „přeslesní“ (tedy mimobabické). Ty
menší školku navštěvují zpravidla jeden či
dva dny v týdnu a větší děti častěji. Zejména
u malých dětí dbáme při nástupu na postupné seznamování a v prvních dnech vítáme
přítomnost maminek, což se osvědčilo.
Do budoucna chceme využít dostupných dotací a pořídit k současné jurtě ještě
jednu větší a dokonalejší. Chtěli bychom
zajistit další financování provozu, které nám
umožní snížit školkovné a zpřístupnit tak
LMŠ i sociálně slabším rodinám. Chceme
nadále pořádat akce i pro veřejnost a spolupracovat s dalšími místními spolky a podílet
se tak na vytváření Babic, coby krásného,
inspirativního a příjemného místa k životu.
Proč to děláme? Proč tvrdě pracujeme
a přitom platíme poměrně vysoké školkovné? Věříme, že lesní školky pomáhají dětem
k vyšší psychické stabilitě, fyzické odolnosti,
samostatnosti a hlavně ke štěstí.
V současnosti zapisujeme na docházku
od září a kapacita je již téměř naplněna.
Na tři pracovní týdny mezi 8. a 26. srpnem
plánujeme přívesnický tábor pro děti věku
3,5 - 8 let. Přihlášky přijímáme do 30. června
na https://goo.gl/wb45Ps. Pokud uvažujete
pro své dítě o zapsání do LMŠ či o účasti na
táboře, neváhejte nás kontaktovat. Tak se
můžete stát součástí našeho příběhu.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří dobrovolně přiložili ruku k dílu, a přejeme Vám
sedmikrásné léto.
Za Sedmikrásek, z. s. Vás zdraví
Pavel Golík, předseda
734 136 339
golik@golikvh.cz
a
Pavel Obrdlík, místopředseda
774 854 447
obrpav@gmail.com
www.sedmikrasek.cz
www.facebook.cz/sedmikrasek
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Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci
v obci Babice nad Svitavou
za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Ve shora uvedeném období bylo v katastrálním území naší obce spácháno celkem 7
trestných činů s objasněností 42,85% (3 pachatelé). Jednalo se o majetkové trestné činy
– krádeže, vloupání, poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci. Objasněn byl zvlášť
závažný zločin pokusu vraždy na policistovi
OOP Šlapanice.
V rámci prevence kriminality upozorňujeme občany, aby, pokud možno, parkovali svá
vozidla v garážích či jiných zabezpečených
částech svých domů, pokud mají tuto možnost, a aby ve svých vozidlech nenechávali
volně odložené tašky s osobními věcmi, doklady, penězi a jinými cennostmi, které lákají
potencionální pachatele k trestné činnosti.
Ve zmiňovaném období bylo dále spácháno 13 přestupků s objasněností 53,84%
(7 pachatelů). Jednalo se o přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem-

ních komunikacích, o přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti veřejnému
pořádku, ale i o přestupky proti majetku.
Co se týká dopravní situace, bylo v loňském roce vyřešeno 624 dopravních přestupků; 92 případů se týkalo jízdy motorovým vozidlem pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky.
Na území OOP Šlapanice Brno – venkov
bylo spácháno197 dopravních nehod; při
nehodách byly 3 osoby usmrceny, 10 osob
bylo zraněno těžce a 80 osob bylo zraněno
lehce. Škoda, způsobená při dopravních nehodách, činila 14.243.700.- Kč.
Příčinami dopravních nehod byla nejčastěji nepřiměřená rychlost jízdy, nedání
přednosti v jízdě, nesprávné a riskantní
předjíždění, ale také řízení pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Bohužel, stále
přetrvává bezohlednost všech účastníků sil-

ničního provozu mezi sebou navzájem, jak
ze strany řidičů a motorkářů, tak i chodců.
V rámci prevence páchání trestné činnosti
v naší obci je potřeba, aby občané spolupracovali s Policií ČR, zejména ve sdělování upotřebitelných poznatků a informací o výskytu
podezřelých osob, podezřelých motorových
vozidel v obci i mimo ni. apod. Tyto podněty
mohou občané sdělit přímo na Obvodní oddělení Šlapanice, a to na telefonní čísla 544
228 002 nebo 974 626 745; informace lze zaslat prostřednictvím faxové linky 974 626 748
nebo sdělit prostřednictvím e-mailové adresy bo.oop.slapanice.podatelna@pcr.cz. S dotazy se občané mohou obracet na územně
příslušného inspektora Obvodního oddělení
Šlapanice, prap. Jiřího Broumovského, prap.
Marka Pospíšila nebo prap. Kláru Smutnou.
Mgr. Martina Schoříková

Voda - cenná i ceněná tekutina
„Voda nevzniká ani nezaniká, pouze přeměňuje svá skupenství a putuje ve svém koloběhu vody“, jak si jistě mnozí vzpomenete
na informace ze školních lavic. Voda je nám
vlastně jaksi „propůjčena“ a v jakém stavu ji
odevzdáme příštím generacím, záleží pouze
na našem hospodaření s ní a jejím využívání. „Řeka se vlévá do moře…“ Víte, že se to
v létě a na podzim řece Colorado na jihozápadě Severní Ameriky, nepodaří? Během
své cesty ze Skalistých hor ji civilizace „spotřebuje“ na zásobování vodou pro města
a na zavlažování. Její průměrný průtok 508
m3/s na středním toku je postupnou spotřebou snížen až na pouhých 5 m³/s a koryto vysychá. Máme štěstí a buďme rádi, že to
samé se netýká naší řeky Svitavy v Babicích,
kde máme i několik studánek.
Vodárenská akciová společnost, a.s.,
dodává pitnou vodu a čistí odpadní vodu
pro více jak 540 tisíc obyvatel v 700 obcích,
včetně naší obce, a provozuje 7% celé sítě
České republiky. Tato společnost je největší ryze českou firmou provozující vodohospodářskou infrastrukturu. Jejími vlastníky
jsou, prostřednictvím společnosti Svaz
VKMO s.r.o., města a obce nebo jejich svazky. Veškerý zisk tak zůstává v tuzemsku a je
využit zejména na obnovu hospodářské
infrastruktury. Obrat společnosti se pohybuje pod hranicí 2 mld.Kč, zisk tvoří 2,5 až
3% obratu.

Co ovlivňuje cenu vody?

Proč se cena vody zvyšuje? Platba obyvatel se skládá ze dvou částí: vodné (jímání,
úprava a přivedení do domácnosti) a stočné
(odvedení znečištěné vody, její vyčištění a vypuštění zpět do přírody). Největší část peněz
je vrácena do oprav a nových investic tak,
aby kanalizační síť nezastarala a byla schopna krýt všechny požadavky odběratelů. 33%
prostředků je vynakládáno na provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie
nebo pohonné hmoty a platy zaměstnanců.
Nemalé částky pak směřují také na zaplacení
daní včetně poplatků za odběry podzemní
i povrchové vody k úpravě – za odběr vody
společnost VAS, a.s. platí státu. Do vývoje
ceny vody vstupuje množství faktorů: kolik se
v daném regionu investovalo, zda se na těchto investicích podílely dotace EU (do regionů
směřovaly v posledních osmi letech dotace
10 miliard korun ), v jakém stavu je tamní

vodárenská infrastruktura či jak se vyvíjí poplatky, které souvisí s provozem vodovodů
a kanalizací – ceny za elektřinu, chemikálie
nebo poplatky státu za odebíranou podzemní nebo povrchovou vodu. O ceně vody se
pak definitivně rozhodnou svazky obcí. Zvýšení ceny vody činí pro odběratele v průměru 2,1%. Za rok je to na osobu při průměrné
spotřebě 70 litrů denně zdražení asi 47 Kč,
tříčlenná rodina pak zaplatí ročně asi o 150
korun více. Cena za vodné a stočné se přitom
nezvýší všude, respektuje například rapidní
zdražení v předchozím období.

Kvalita pitné vody

K prokazování kvality vody slouží především vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické limity mikrobiologických,
biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pitné vody u 63
ukazatelů. Místa kontroly jakosti vody jsou
určena tak, aby reprezentovala jakost vody
v dané zásobované oblasti. Četnosti a termíny odběrů jsou voleny tak, aby byly podchyceny možné změny jakosti vody. Mimořádné odběry a rozbory jsou prováděny při
kvalitativních změnách vody, způsobených
například vyššími vodními stavy, v období
sucha nebo v případě havárie. Průběžné
informace o kvalitě dodávané vody pro zásobování oblasti jsou dostupné na www.
vodarenska.cz/kvalita-a-cena-vody.

ČERVEN 2016

Vodovod nebo vlastní studna?

Odpovědnost za funkčnost veškerých
zařízení, hygienické zabezpečení vody a její
zdravotní nezávadnost, nese vlastník vodního díla. Budování vrtané studny zahrnuje řadu úkonů: vyhledání vodního zdroje,
projekt hydrologických prací (průzkumný
vrt se zjištěním horninové skladby, hydrogeologických poměrů, zjištění vydatnosti
a kvality podzemní vody – čerpací zkouška), vybudování jímacího objektu, jeho vystrojení, obsyp, vybudování šachty, přívod
elektrické energie k čerpadlu, výtlak, utěsnění proti případnému zasakování do vrtu,
terénní úpravy, typ a umístění čerpadla, doporučení režimu a množství čerpání vody.
Vyčerpanou vodu je třeba dovést na místo
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spotřeby. Obytný dům nesmí mít pod hrozbou sankce propojenou vodovodní přípojku z veřejného vodovodu s vlastní studnou.
Pokud jde o kopanou studnu, postup je podobný, práce jsou však mnohem náročnější
a nákladnější.
Současné hrubé náklady na vybudování
studny o hloubce 10m lze odhadnout u vrtané studny kolem 20 000,- Kč, u kopané studny
až 4x vyšší, bez ceny čerpadla a doplňkových
zařízení. Za zřízení a 10 let provozu studny,
včetně nutných pravidelných rozborů vody,
vyjde cena řádově na 80 000 Kč.Je na zvážení každého spotřebitele, pro
kterou variantu zajištění trvalé kvality pitné
vody pro sebe a své nejbližší se rozhodne
či jakou mu umožňuje jeho místo bydlení.

Často nezávadnou vodu, které máme dostatek, považujeme za samozřejmost, ale
všude na světě to tak není. Výjimkou na
mnoha místech na Zemi není donáška vody
do domácností z míst, vzdálených několik
kilometrů (většinou děti, místo školní docházky) a „mytí“ nádobí pískem či popelem.
V mnoha oblastech světa není k dispozici
nezávadná voda vůbec a lidé i zemědělci
jsou nuceni i velmi znečištěnou vodu používat, protože jinou možnost nemají. Važme
si vody, šetřme jí, a to nejen s ohledem na
naši peněženku.
Mgr. Martina Schoříková
Zdroj: Wikipedie
Mgr. Iva Šebková, VAS, a.s.: Informace pro
zákazníky – e-Kapka

Chléb, jak ho neznáte
Sešli jsme se s panem Tomášem Hájkem,
jednatelem firmy a majitelem bílovické pekárny, v jejích prostorách, provoněných čerstvým pečivem. Pekárna změnila svoji podob
a uvnitř pracují usměvaví a příjemní lidé.
Pane Hájku, jak jste se vlastně k pekařině
dostal?
Na začátku 90. let jsem se rozhodoval,
co bude profesní náplní mého života. V té
době byl velký rozmach všech řemesel, a já
si vzpomněl na slova mého dědečka „Vyuč
se pekařem a nikdy nebudeš mít hlad a nebude ti zima.“ Takové bylo myšlení lidí, kteří
prožili doby války a nouze. Když se k tomu
přidalo to, že v mojí rodné vesnici na Vysočině se znovu otevírala řemeslná pekárna,
bylo rozhodnuto. Šel jsem se vyučit pekařem do Brna na „Charbulku“ a jako praxi
jsem tam ještě pracoval na parní peci, kde
se topilo uhlím a dřevem a sázelo lopatou.
Po vojně jsem pracoval v oboru v oblasti
technologie výroby pro firmu, která dělala
technologický servis pro pekárny a cukrárny. V roce 2002 jsem si s manželkou založil malou pekárnu v Rosicích. V roce 2004
jsme získali v konkurzu bílovickou pekárnu
s dlouholetou tradicí, kterou začátkem 90.
let zrekonstruovala obec Bílovice. Bohužel,
vystřídalo se zde několik majitelů a firem,
kteří ji prakticky „vybydleli“ a zadlužili v řádech desítek milionů korun.
Byly zde nutné nějaké prvotní úpravy?
Pekárna byla v žalostném stavu. Kromě
lidí, kteří byli a jsou výborní a zruční, bylo
nutné začít pomalu pekárnu dávat do pořádku. Pekařská dílna, sociální zázemí pro
zaměstnance, kancelář, dvůr - vše bylo
v absolutně nevyhovujícím stavu, což jsme
dávali celá léta pomalu dohromady, v rámci našich možností. Podařilo se pekárnu
zvelebit i zvenku, což pochopitelně muse-

lo počkat až po rekonstrukci jejího zázemí.
Začátky byly velmi náročné. Bylo nutno zajistit všechno tak, aby se pekárnu z konkurzu a následné dražby podařilo přebrat bez
přerušení výroby.

investice, např. již zmíněná oprava fasády,
a to jsou nemalé finanční částky. Chléb prodáváme místním zákazníkům levněji než
v Brně.

Jaká je kapacita a sortiment pekárny?
Co byste mohl čtenářům prozradit o poMnožství pečiva se různí podle dnů
čtu zaměstnanců a provozu pekárny?
v týdnu a podle okolností, před a po svátDříve jsme pracovali na dvousměnný pro- cích apod., ale běžně pečeme asi 3000 chlevoz, nyní již nonstop, kromě soboty. Praktic- bů (1200g a 800g), 500 – 600 ks vánoček
ky celou neděli probíhá příprava na noční s rozinkami a po 500 kusech tvarohových,
směnu, aby zákazníci měli v pondělí ráno ořechových a makových buchet denně.
čerstvé výrobky. Zaměstnanců je kolem 25, Chléb pečeme kromě klasického bílovickévětšinou stálí zaměstnanci, místní občané – ho ještě moskevský, výražkový, žitný, vláknipekař, pomocný pekař, prodavačky, provozní nový – kvasový s přídavkem zrn, krájený, daa administrativní pracovníci, řidiči. Ve výrobě lamánky, dále rohlíky, pletýnky, grahamové
pracuje 20 lidí. Věkové složení zaměstnanců rohlíky a bagety, veky, mazance, buchty,
je různé od mladých po starší.
koláče atd.
Letos odcházela do řádného důchodu
paní Havlínová z Bílovic, která zde pracovaMohu se zeptat, čemu osobně dáváte
la úctyhodných 25let! Klobouk dolů…Další přednost?
významné výročí zde oslavil mistr svého řeRád si pochutnám na chlebu se sádlem
mesla Julius Engelhardt, v květnu zde praco- s česnekem a solí, k čaji jím rád buchty
val 25let a další roky má ještě před sebou. Jak a k vánočce patří máslo. Nejlepší je druhý
mně říkal: „… šel jsem do pekárny na 4 měsí- den. Děti mají v oblibě tvarohové buchty
ce na brigádu a už jsem zde 25 let…“ Za jeho a vánočku.
výbornou práci mu patří
ode mě obrovský dík! Práce svých zaměstnanců si
nesmírně vážím, je náročná na čas, směnný provoz
a práci v noci. Většinou
jde o ruční práci, což se
ovšem kladně promítá do
kvality výrobků. V pekárně je strojovým pomocníkem pouze míchačka
a rohlíkový stroj. Zaměstnanci by si zasloužili lepší
finanční ohodnocení, ale
prodej pečiva není tak
výnosný jako jiný byznys.
Mistr pekařského řemesla pan Julius Engelhardt
Nutné jsou opravy i větší
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obzvláště při tradičním postupu, který u nás
přísně dodržujeme.

Historická parní pec
Přejděme k výrobě té nejzákladnější potraviny, kterou se spolu se solí vítali hosté
(protože tato potravina byla vždy v domě)
a později i celé delegace státníků Jaké je
složení chleba a jak chléb vzniká?
Surovinou na výrobu našeho chleba je
pouze mouka, voda, sůl a kmín. Neobsahuje klasické kvasnice, jak by se mohl leckdo
domnívat, ale kvas, který vzniká dlouhým
kvasným procesem – zkvašením žitné mouky. Vždy se musí jeho část nechat pro příští
výrobu. Kvasnice také používáme, ale pouze
do bílého pečiva. Chléb pečeme z 50 % z pšeničné a 50% žitné mouky. Máme stabilního
dodavatele mouky z jižní Moravy s výbornou
kvalitou. Postupujeme klasickou metodou
třístupňového vedení kvasu. Je to metoda
náročná jak časově, tak náročná na odborné
znalosti a zkušenosti pekaře. Kvas musí asi 9
hodin zrát – smícháním žitné mouky a vody
se nechá zrát v nerezových dížích, kde se
mouka prokvasí. Tvoří se v něm kvašením
ideální poměr kyseliny octové a mléčné,
a díky němu pak i chléb kyne. Při nedodržení
doby kvašení se poměr kyselin rychle mění,
kvas rychle stárne a stává se nepoužitelným.
U nás získává chléb kyselost přírodní cestou,
ale není tomu tak všude. Většina pekáren si
dnes práci usnadňuje, kyselost dodává uměle
a kynutí zařídí kvasnice. Přidávají se i další přípravky, které vyrovnávají proměnnou kvalitu
mouky, tak, aby výsledný efekt byl „na oko“ co
nejlepší. Toto velmi rychle odhalíte, pokud si
přečtete složení chleba, je to samé „éčko.“
Za čtvrt hodiny 2 pekaři ručně naválí asi
120 chlebů; 1 pekař zvládne ručně za minutu kolem 30 ks pletýnek. Chléb kyne v rákosových ošatkách podprášený moukou cca
45 minut, pak se vyklopí, zbaví přebytečné
mouky, aby nebyl zašedlý a potře se vodou.
Do pece se sází ručně dřevěnou lopatou.
Nejprve je pár minut v „ostré“ peci při teplotě asi 280°C, pak se „přepéká“ a pak se
dopéká dalších 35 – 40 minut v druhé peci
s teplotou 170 °C.
Někdo má rád chléb se světlejší kůrkou,
jiný více propečený…
Zákazníci skutečně preferují svůj oblíbený stupeň propečení kůrky, ale na kvalitu
chleba nemá barva kůrky výraznější vliv, spíše má vliv jen na chuť kůrky. Faktorů, které
ovlivňují vzhled chleba, je při ruční výrobě
celá řada. Nelze upéct všechen chléb stejný,

V dnešní době asi označení „ parní pec“
nebo „parnička“ neznamená, že pracovní
výkon zajišťuje jako u parního stroje pára?
Ne, pece jsou dnes plynofikovány. „Parničky“ - pece s nepřímým vytápěním (topí
se mimo pečící plochu) - se začaly stavět ve
30. letech minulého století. Pára vzniká v ostré peci vstříknutím vody do pece, chléb je
pár minut v páře, což má vliv na jeho vzhled,
hlavně na lesk kůrky. Pec se pak odvětrá
a přebytečná pára uniká ven.
Chléb máme tedy upečený. Kam se z bílovické pekárny expeduje?
Chléb expedujeme 2x denně třemi auty
do Brna a příměstských částí, tedy ranní
a odpolední závoz. Zásobujeme velkoprodejny TESCO, ALBERT, síť Brněnka i další
menší prodejny.
Výroba chleba je podle tradičního způsobu. V čem bylo nutné se přizpůsobit požadavkům moderní „rychlejší“ doby?
Musíme dodržovat přísné hygienické
normy; procházíme úspěšně pravidelnými
hygienickými audity, jak ze strany státních
orgánů, tak ze strany řetězců, kam naše výrobky dodáváme. Tyto audity jsou daleko
přísnější, než ze strany státu. Snažíme se jít
s dobou a objednávky i faktury ve většině
případů už nevyřizujeme telefonem nebo
faxem, ale elektronicky. Šetří to čas i papír.
Čím může bílovický chléb konkurovat
levnějším výrobkům, které se prodávají za
cenu i pod 20 Kč?
Své zákazníky náš chléb stále má – nehledají nejlevnější cenu, ale kvalitu za přijatelnou
cenu. Bílovický chléb je už na první pohled
jiný: déle vydrží chutný, neplesniví tak snadno
jako levnější chleby a nedrobí se. Za to vděčí
klasickému způsoby výroby z kvasu a vysokému podílu ruční práce. To se odráží na jeho
vyšší ceně. V historii se v domácnostech pekl
chléb jen jednou týdně, většinou v sobotu
a vydržel zase až do dalšího pečení. Ve velkopekárnách se nahrazuje kvas průmyslovými
umělými okyselovadly, která se dodávají v sušeném stavu. Manipulace je pak snadnější,
méně časově náročná, odpadá manipulace
s dížemi na kvas a jeho hlídání. Tomu ale také
odpovídá kvalita chleba – dříve zplesniví, než
ztvrdne, a hodně se drobí, o jeho chuti nemluvě. Tím ovšem nechci říci, že tady nejsou
jiné řemeslné pekárny, které dělají kvalitní výrobky. S těmito pekárnami se snažíme držet
krok a s některými i spolupracujeme.
Moje babička jako dítě jedla domácí
chléb pravidelně ráno a večer, nadrobený
do žitné kávy s mlékem. Její matka pekla
chléb pro 12 dětí a 2 dospělé na celý týden.
To muselo být bochníků! Jak vůbec přistu-

povaly minulé generace k pečení a chlebu
jako k základní potravině?
Chléb se nabízel návštěvám jak symbol
pohostinnosti, jeho odmítnutí se považovalo za urážku. Dřevěná díže se vůbec z pověrčivosti nesměla vynášet z domu, ani na
zápraží, a nikomu se nepůjčovala. Před započetím práce se označovala 3 křížky, aby se
těsto podařilo a po zpracování znovu další 3
křížky, aby se podařila i další várka. Před sázením se pec žehnala a první bochník se křižoval a označil se, např. důlkem, a jedl se jako
poslední. Chléb se většinou nejedl teplý, ne
pro možné žaludeční potíže, ale aby ho tak
rychle neubývalo. Večer se pecen nenakrajoval, aby předčasně neoschl a před dětmi se
chléb často zamykal. Prostě chléb byl u lidí ve
velké úctě. Byli závislí pouze na místní úrodě,
kterou snadno zničilo sucho, krupobití. V dobách nouze, když byl mouky nedostatek,
nastavovala se tato otrubami nebo slámou.
Sedláci sami vlastními silami museli pole zorat, zasít, sklidit, vymlátit, uskladnit a nechat
semlít…Věděli, kolik je to namáhavé práce.
No vidíte a já jsem poměrně často byla
ve škole svědkem toho, že děti odhazovaly
chléb, a třeba i se šunkou, do odpadkového
koše. Za což dostaly ne vyčiněno, ale pěkně
vysvětleno, jakou práci dá vyrobit chléb od
zrna až domů a jak bylo dříve. Sama vzpomínám ve svém rodišti na kruhy vyznačená
místa na chodníku, kde byly za války nacisty
zastřeleny děti, které se pokusily ukrást pár
bochníků chleba. Buďme rádi, že je chleba
dostatek a ne naopak. Určitě budete se mnou
souhlasit, že nepatří v žádném případě do
koše. Ztvrdlý se může zkrmit dobytkem, starší lze použít na topinky, např. k oblíbenému
„tataráku“. Existuje zajímavý recept na chlebové karbanátky, kde chléb nahrazuje část
masa. Nebo nakrájený na kostičky a opražený do polévky. Jak se vlastně pecen chleba
krájí? Zprava doleva nebo naopak?
Chléb se krájí podle preference ruky, jinak
pravák (po směru hodinových ručiček) a jinak levák, každý, jak umí. Pokud pomineme
elektrický kráječ. Znám hodně lidí, spíše starších, kteří udělají před nakrojením křížek.
Pane Hájku, děkuji za příjemné povídání
a přeji zdar ve Vaší práci.
Rozhovor připravila
Mgr. Martina Schoříková

Prodejna v bílovické pekárně
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Když se v Babicích rozezní siréna

i Vy, zejména ve větších městech, kde jsou
tyto přístroje rozmístěny na veřejných místech
označených symbolem, tak, jako na naší zbrojnici v Babicích. Naše jednotka byla proškolena
Zdravotnickou záchrannou službou k jeho
používání a už několikrát byla povolána k použití tohoto přístroje. Naším úkolem je co nejrychleji tento přístroj po vyhlášení poplachu
na místo události dopravit, správně jej použít
a poskytovat první předlékařskou pomoc do
příjezdu ZZS JmK, zejména v podobě dobře
provedených kompresí hrudníku a správně
nalepených defibrilačních elektrod. K dopravě nám slouží velitelský automobil Jeep Grand
Cherokee - je rychlý, malý a má výbornou terénní dostupnost.

Dopravní nehody

Siréna na babické „hasičce“
Při úvaze o náplni tohoto článku jsem se
rozhodl Vás, své spoluobčany, seznámit s nejčastějšími výjezdy naší jednotky. Vždy, když
se rozezní siréna (tedy kromě 12:00 první
středy v měsíci, kdy probíhá zkouška sirén),
všeho doma rychle nechám, obléknu, co
mám zrovna po ruce a běžím do zbrojnice. Po
cestě často dostávám dotazy, kam že to vlastně jedeme, a většinou ani nestíhám odpovídat. Proto tedy nyní svoji chybu napravuji.

AED

Další kapitolu našich výjezdů tvoří dopravní nehody. Ne všechny jednotky sboru
dobrovolných hasičů však jezdí k dopravním
nehodám. Opět zde funguje jakýsi klíč, který
předurčuje, které jednotky k dopravním nehodám jezdit budo, a není jich mnoho. K této
činnosti se váže vlastnění předepsaného vybavení a především schopnost toto vybavení správně používat. Zde musím dodat, že
jednotka je proškolena opravdu na výborné
úrovni. Důkazem je účast naší jednotky a její
velmi dobré umístění na několika soutěžích
ve vyprošťování z havarovaných vozidel.

Technické zásahy

Jednoznačně k nejčetnějším výjezdům zásahové jednotky patří výjezd s AED. Tato zkratka je v posledních letech v Jihomoravském
kraji skloňována snad ve všech pádech. Pokud
Vám není známo, co tato zkratka znamená,
jedná se o automatizovaný externí defibrilátor, což je přístroj, který je schopen analyzovat
srdeční aktivitu a zachránce (v podobě naší
jednotky ) vede k provedení bezpečné defibrilace. Defibrilace je odborný postup, schopný
zrušit významnou poruchu srdečního rytmu
(fibrilaci komor), vedoucí k zástavě oběhu. Fibrilace komor je nejčastější kardiální příčinou
náhlé zástavy oběhu. Včasně a správně podaný výboj pomocí AED značně zvyšuje šanci na
přežití, a to i o desítky procent. Proto Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
určila místa, kde je její dojezd hraniční se zákonnou lhůtou a vytvořila síť AED, aby se zvýšila šance přežití člověka s náhlou zástavou oběhu. V reálném životě se můžete setkat s AED

Spadlý strom na pozemní komunikaci
je situace, která na první pohled není nějak významná, avšak nemožnost průjezdu
Zdravotnické záchranné služby či neúčast
na důležitém obchodním jednání jsou situace, které už dokázaly znepříjemnit život nesčetnému
počtu lidí. Naším
úkolem je, co nejrychleji zprovoznit
komunikaci a strom
bezpečně odstranit.
Snad každý z Vás
zažil nekončící nálety
vos, které se zahnízdily
někde v podbití domu
a tím ukončily bezpečný
pobyt např. na terase. Se
správným vybavením umíme pomoci. Stejně tak při
jímání včelích Ilustrační foto – defibrilátor

Informace pro občany

rockových interpretů.
Vstupné 60.- Kč.

Zveme mladší i starší generaci na letní
noc, která se koná dne 16. 7. v době od
20:00 - 02:00 hod. ve sportovním areálu za
fotbalovým hřištěm. Skupina Exploze se
představí známými skladbami populárních

•

Došlo k navýšení počtu kontejnerů na
separovaný odpad – kontejner , umístěný u fary, slouží k odkládání čistého
použitého textilu a hraček.

rojů. Tyto zásahy patří do kategorie technických, stejně jako čerpání vody ze sklepů
a jiné.

Požáry

Snad s úlevou mohu říci, že do jedné
z posledních kapitol patří požáry, jejichž
četnost oproti minulosti klesá a doufám, že
i do budoucna jich bude co nejméně.

Stručná statistika

Od 1. 1. 2015 do 13. 5. 2016 jednotka SDH
Babice nad Svitavou absolvovala 41 mimořádných událostí, z toho například 6 zásahů
s AED, 4 požáry, 5 zásahů u dopravních nehod a 9 x odstraňovala strom z vozovky.
Jakmile v budoucnu uslyšíte zaznít v Babicích sirénu a bude Vás zajímat, co se děje,
navštivte internetové stránky www.firebrno.cz , kde v sekci výjezdy okamžitě zjistíte,
o co se jedná.
Doufám, že čas nad čtením mého článku
nebyl časem ztraceným a poskytnul Vám
nové informace o naší činnosti. Chtěl bych
zde poděkovat všem členům jednotky za
jejich činnost, protože je často opravdu náročná, a to hlavně psychicky. Vás, čtenáře,
vyzývám k zodpovědnějšímu chování, aby
se naše výjezdy co nejvíce minimalizovaly,
neboť nešťastný okamžik může negativně
změnit osudy mnoha lidí a nejde vrátit zpět.
Josef Klučka, SDH Babice nad Svitavou
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Žádáme občany o udržování čistoty
kolem sběrných míst separovaného
odpadu – je to vizitka nás všech.
Upozorňujeme, že dle vyhlášky o komunálním odpadu (viz. webové stránky
obce) dnem 30. 4. končí každoročně lhůta pro zaplacení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Vyzýváme
občany, kteří tak dosud neučinili, aby se
dostavili v úředních hodinách na obecní
úřad k uhrazení tohoto poplatku .

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 16:00

Nezaplacené poplatky se mohou
výrazně prodražit
•

Podle závazné obecní vyhlášky byli
majitelé psů povinni uhradit poplatek
nejpozději do konce roku 2015, úřednice OÚ stále evidují dlužníky. Vyzýváme
tímto poplatníky (držitele psů) k neprodlené úhradě dluhů na poplatku ze psů.
Na neuhrazené dlužné částky, jejichž
splatnost již proběhla, bude poplatníkům (držitelům psů) vystaven platební
výměr, takzvaný hromadný předpisný
seznam, kterým může být podle zákona
č. 565/ 1990 Sb. o místních poplatcích
§ 11 poplatek za pejska zvýšen až na troj-

•

násobek dlužné částky. Podle platných
právních předpisů mají povinnost podat
písemné ohlášení o každé změně, která
má vliv na vznik, zánik, nebo výši poplatků do 15 dnů od jejich vzniku. V naší obci
je poplatek za psa několikanásobně nižší
než v některých okolních obcích.
Rovněž tak je povinností majitelů uhradit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, přičemž termín splatnosti
uplynul 30. 4. 2016. Stejně, jako u poplatku za psa, i zde je možnost vystavení
dlužníkům hromadného podpisného
seznamu, kterým základní částka může
být navýšena až na trojnásobek.

Informace ohledně kácení a ořezu dřevin
Na základě povinností , vyplývajících
ze z. č. 458/2000 Sb. , energetický zákon,
žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí
(pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin,
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení,
pokud tak dosud neučinili.
Obecně podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, platí, že dřeviny
rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a ničením. Přitom za poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je
v souladu s prováděcí vyhláškou považován
nedovolený zásah, který způsobí podstatné
a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Pro ořez nestanovuje zákon o ochraně přírody a krajiny
podmínky žádné, na rozdíl od jejich kácení.
Podle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, který upravuje kácení dřevin mimo les,
platí, že kácet stromy lze zásadně toliko na
povolení orgánu ochrany přírody.
Výjimku však toto ustanovení stanovuje
v případě, že se jedná o odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném
při provozování těchto soustav. V takovém
případě stačí, když je kácení písemně oznámeno orgánu ochrany přírody 15 dnů před
odstraněním dřevin. Zákon tedy počítá s tím,
že z důvodu ochrany jiných veřejných zájmů
(bezpečnosti elektrizační soustavy, ustoupí
v některých případech zájem na ochraně
přírody a krajiny do pozadí). Pro ořez dřevin
však platí, že by neměl být takového rozsahu,
že by došlo k podstatnému a trvalému snížení ekologických a estetických funkcí dřeviny
nebo bylo bezprostředně či následně způsobeno odumření dřeviny – v takovém případě

by se jednalo o zakázané poškozování a ničení dřevin podle § 7 zákona o ochraně přírody
a krajiny. Podle § 88 odst. 1 písm. c) se dopustí správního deliktu právnická osoba, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu
nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. Za
toto jednání jí může být uložena pokuta dle
okolností do výše 1 000 000 Kč. K ořezu tedy
elektrárenská společnost povolení orgánu
ochrany nepotřebuje, dojde-li však ořezem
k odumření stromu, dá se to považovat za
výše uvedený správní delikt.
Právo k ořezu stromů dává provozovateli
distribuční soustavy zákon č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v ustanovení § 25 odst.
3 písm. f ) a g): opravňuje provozovatele
sítě vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou
a provozováním zařízení distribuční soustavy a odstraňovat a oklešťovat stromoví
a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu neučinil
sám vlastník či uživatel.
Tato oprávnění však musí vykonávat samozřejmě v rozsahu a za podmínek stanovených ustanovením § 7 a 8 zákona o ochraně přírody a krajiny (viz výše). Ořez nebo
odstranění dřevin musí být provedeno ve
smyslu energetického z. č. 458/2000 Sb.
a ČSN EN 50 110-1 ed.2 , a musí být dodržena ochranná pásma, viz. § 46 odst.9 tohoto
zákona. Okleštění (ořez) dřevin musí být dle
platných ČSN a EN, z.č. 458/2000 Sb., provedeno tak, aby: - nejmenší vzdálenost větví
od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1m
u holých vodičů, 0,5m u izol. vedení od ovoc-

ných stromů a 0,3m u izol. vedení od lesních
a ostatních stromů s uvažováním ročního
přírůstku - v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7m (10m u zařízení postaveného do konce r. 1994, mimo
lesní průseky) na každou stranu od krajních
vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky
3m a minimální vzdálenost větví od vodičů
byla 2m u holých vodičů a ovocných stromů izol. vedení, 0,5m u izol. vedení lesních
a ostatních stromů a u závěsných kabelů
u ovocných stromů, 0,3m u závěsných kabelů lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku - v ochranném pásmu
vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12m (15m
u zařízení postaveného do konce r. 1994) na
každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3m a minimální
vzdálenost větví od vodičů byla 3m s uvažováním ročního přírůstku. Při práci je nutno
dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím minimálně 2m u VN a 3m
u 110 kV. Vlastníků nemovitostí a pozemků
se dotýká nejčastěji nařízení, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
K vodičům se nesmí pod bezpečnou
vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. Práce, při kterých
by mohla být ohrožena bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz, je
nutno zadat odborné firmě, která projedná
postup s držitelem distribuční licence. Upozorňujeme, že porušením zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech
elektrického rozvodného zařízení se majitelé vystavují nebezpečí uložení pokuty ze
strany Státní energetické inspekce.
Mgr. Martina Schoříková
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