Babický zpravodaj
BŘEZEN 2013
ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
kromě jara a lepšího počasí vám březen přináší do vašich domovů nové číslo Babického zpravodaje. Od posledního vydaného časopisu nás
dělí více než rok a půl. Je naprosto neuvěřitelné,
jak čas neúprosně letí.
V době vydání předchozího čísla v létě 2011
bylo hlavní prioritou dokončení a zprovoznění
přístavby mateřské školy v požadovaném termínu. To vyžadovalo práci od rána do večera včetně
víkendů a znamenalo to splnit všechny náročné
požadavky ze strany hasičů, hygieny a školského
odboru. Stavba byla v poměrně krátkém termínu dokončena bez vad a zdárně zkolaudována.
Podařilo se pružně zareagovat na nebývalý zájem
o umístění babických dětí do našeho předškolního zařízení. Hned po kolaudaci školky pokračoval každoroční kolotoč – ukončení roku, inven-

tury, vyúčtování dotací, nové žádosti o dotace,
audity, kontroly, nové stavby, běžná agenda a než
se nadějete, máte o rok víc.
Dnešní společnost klade na člověka vysoké
nároky. Mohu zodpovědně prohlásit, že co se týče
úřadu, má člověk na starosti obsáhlou agendu
vyplývající z ustanovení zákonů. K tomu se musíte vzdělávat, neustále platí nové a nové zákony
a zavádí se nové technologie. Musíte také dělat
architekta, projektanta, stavební dozor, nákupčího materiálu, úkolování a kontrolu firem a řemeslníků, dále řešitele všech problémů, projektového manažera a v případě nutnosti také levnou
pracovní sílu.
Každý ví, že rozpočet obce je pevně daný a v něm
tvoří nemalý objem finanční prostředky, které jsou vázány na chod obce, školních zařízení,
na provoz hasičů, jako příspěvky na dopravu apod.
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Pokud přesto chcete pro rozvoj obce při daném
finančním omezení udělat maximum, je třeba
do toho jít srdcem a nehledět na to, že převážnou
většinu veškerého svého času a energie vkládáte
do práce pro své občany. Mnohdy se rozhodnete,
nebát se nad rámec svých povinností úředníka
vzít do ruky i lopatu, je-li to ku prospěchu dobré
věci.
V dnešní době je ve společnosti bohužel hodně
lidí, kteří se jako dobří lidé pouze tváří, ale kdesi
uvnitř touží po neúspěchu toho druhého. Pokud
máte v obci notorického udavače, tak máte díky
jeho aktivitám docela dost práce s přípravou podkladů pro kontroly. Ovšem výhoda je to velká,
neboť následně máme snad nejzkontrolovanější
úřad na světě bez vad a pochybení. Čím těžší úkol,
tím větší výzva a z mnohého se člověk poučí.
Je nutné neustále rozhodovat o prioritách
v situacích, kdy neexistuje jednoduché východisko. Například, buď se budete plně věnovat práci
na úkor své rodiny, nebo budete na všechno najímat a draze platit firmy a smíříte se s polovičním
objemem provedené práce na zlepšování stavu
a prostředí této obce. Pokud by se člověk chtěl
věnovat úplně všem činnostem, musel by se „roztrhnout“. Tím chci říct, že určité věci - ač neradi
- odložíte, aniž by v tom byl záměr.
To, že zpravodaj až do dnešního dne nevyšel,
rozhodně není cílený záměr neinformovat občany. I když taková změna dává prostor pro vznik
různých fám a pomluv. Připomeňme, že zápisy
ze zastupitelstva a informace z úřadu včetně

úřední desky jsou pro všechny občany pravidelně zveřejňovány na vylepšených webových
stránkách obce (www.babice-nad-svitavou.cz).
Současně jsou všechna jednání zastupitelstva
veřejná a zúčastnit se jich může kdokoliv.
Další smutnou příčinou toho, že zpravodaj
přestal vycházet, bylo, že zemřel nečekaně uprostřed činorodé práce náš dvorní tiskař a majitel
firmy L–press pan Jiří Láznička. Odešel dobrý
člověk, skvělý odborník, tiskař, modelář a člověk plný nápadů a zajímavých technických řešení
z různých oborů. Dalo by se říci „stará dobrá škola“. Chybí mi zajímavé debaty na technická témata i jeho příběhy ze života, o nichž jsme hovořili
při předávání tisků zpravodaje. O jednom jsem
se při našich rozhovorech o tiskařské práci ubezpečil: Co člověk, to nějaký názor a co se líbí jednomu,
nemusí se líbit druhému. Svým způsobem může
být každý obsah kvalitní, ale může se někdy líbit
jen omezenému počtu lidí.
Od dnešního dne bude opět v nepravidelných intervalech vycházet Babický zpravodaj
za přispění zastupitele obce pana Břetislava
Kotulána. A tak přeji Babickému zpravodaji
a nám všem pohodové a nekonfliktní čtení.
Miroslav Martykán, starosta obce

Redakční rada

Vážení čtenáři,
v naší obci se podařilo vytvořit základ nové
redakční rady, z jejíž dílny vychází toto první
číslo roku 2013. Původním záměrem bylo vydat
nové číslo zpravodaje ještě v roce 2012, což se nám
bohužel nepodařilo. Proto si v tomto vydání připomeneme především události posledních měsíců minulého roku.
Do budoucna bychom se chtěli zaměřit zejména na podávání informací o činnosti obecního
úřadu, o chystaných i probíhajících investičních
akcích, o činnosti spolků a sdružení působících
v obci, o základní i mateřské škole, o zajímavých akcích v Babicích i mimo ně apod. Rádi
uvítáme příspěvky a náměty od vás.

foto: archív redakce
V žádném případě však nechceme, aby
se zpravodaj stal prostředníkem nebo místem
pro názorové, politické či jiné osobní polemiky
nebo střety. Otištěné příspěvky budeme označovat plným jménem pisatele, zásadně odmítáme
jakékoliv značky či zkratky.
Na závěr bychom vám všem chtěli do roku
2013 popřát optimismus a dobrou náladu.
Ing. Břetislav Kotulán, člen zastupitelstva
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Nová cena vodného a stočného pro rok 2013
Vážení občané.
Máme zde další nový rok. Do jeho začátku
se nám promítají věci krásné a příjemné (jako
jsou zasněžené hory či plesová sezóna), ale i věci
méně krásné a vůbec ne příjemné. Jednou takovou každoroční událostí je navyšování ceny vodného a stočného.
V roce 2011 jsem informovala o povinnosti
Svazku obcí zvyšovat vodné a stočné minimálně o 3% nad inflaci (a to „na základě rozhodnutí
Evropské komise o přidělení dotací na vybudování splaškové kanalizace na území našeho Svazku,
minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let
od kolaudace díla.“) V letošním roce se nám tak
jako loni do celkového navýšení vodného a stočného promítlo další zvýšení DPH, a to o 1 %.
Pokud bychom tedy porovnávali cenu vodného a stočného bez DPH (což chápu, že není
pro občana až tak zajímavé), dostaneme se z ceny
v roce 2012, která byla 68,90 Kč/m3, na částku 72,64 Kč/m3 . Jedná se o navýšení o 5,4 %.
Z pohledu Finančního modelu, který je sledován
orgány EU, by částka za vodné a stočné v roce 2013
měla dosáhnout hodnoty 73,88 Kč/m3 bez DPH.

Celková částka za vodné a stočné včetně DPH pro
rok 2013 činí pro občana našeho Svazku 83,52 Kč/m3.
Rok 2013
Cena bez DPH Cena s DPH
3
Vodné (Kč/m )
34,39
39,54
38,25
43,98
Stočné (Kč/m3)
72,64
83,52
Celkem (Kč/m3)
I přes skutečnost, že jsme se s hodnotou vodného a stočného přehoupli přes hranici 80,– Kč/m3,
zůstáváme stejně tak jako v loňském roce při
srovnání výše ceny vodného a stočného v rámci
republiky uprostřed tabulky.
Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011
byla cena vodného a stočného 72,88 Kč/m3 ,
v roce 2012 78,54 Kč/m3. Pokud bychom tedy
chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena
o 5,66 Kč/m3. Pro letošní rok činí navýšení ceny
4,98 Kč/m3.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
http://www.svazekslapanicko.cz/

NĚKOLIK MOMENTEK ZE ŽIVOTA OBCE V ROCE 2012
Z obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se scházelo na veřejných
zasedáních podle schváleného harmonogramu
vždy první pátek v měsíci a dále podle potřeby při řešení aktuálních záležitostí. Na funkci
zastupitele rezignoval Ing. Richard Sklenařík,
kterého nahradil Ing. Richard Prachař. Dlouhodobě nepřítomný Ing. Tomáš Vašíček, který
získal zaměstnání v zahraničí, bude počátkem
tohoto roku řešit své další setrvání ve funkci
zastupitele v návaznosti na vývoj jeho zahraničního pracovního působení. Jako zajímavost uvádíme, že první obecní zastupitelstvo zvolené podle
nových samosprávných zákonů začalo působit v roce
1850, kdy starostou se stal Dominik Nejezchleb
(č.p. 18) a radními Josef Svoboda (č.p.23), František
Veselý (č.p. 59), Antonín Ševčík (č.p. 22), František
Nejezchleb (č.p. 13), Filip Hemžal (č.p.39), Mar3

tin Hloušek (č.p. 42), Valentin Petyrek – učitel a N.
Malbohan – lesní správce.
Ze základní a mateřské školy
Ředitelka Mgr. Romana Sklenaříková na školní rok 2012/2013 přerušila své působení v ZŠ
a MŠ Babice nad Svitavou. Statutární zástupkyní
po dobu její nepřítomnosti se stala Mgr. Zuzana
Vrtalová.
Do prvního ročníku naší malotřídní základní školy nastoupilo v září 2012 deset dětí. Celkový počet žáků je 36, přičemž v jedné učebně
se vzdělávají žáci prvního ročníku, ve druhé
žáci 2. a 3. ročníku a ve třetí žáci 4. a 5. ročníku.
Pedagogický sbor tvoří 4 učitelky a jedna vychovatelka školní družiny.
Úspěchem konce roku 2012 se stalo, že školní
časopis „Babický školáček“ byl opět vyhodnocen

v celostátní soutěži školních časopisů jako nejlepší.
Ve spolupráci s občanským sdružením Babyka
byla od začátku tohoto školního roku připravena
pro děti opět řada zajímavých akcí. V září to byly
Staročeské hry, v říjnu ve spolupráci s hasiči Drakiáda, v listopadu svatomartinský lampiónový
průvod, Řemeslný jarmark a v prosinci Mikuláš
v kostele a Svatomartinská slavnost. V lednu bylo
ve spolupráci s farností zorganizováno Tříkrálové koledování, konal se také rodinný karneval.
Mateřskou školu navštěvuje v současnosti 46 dětí. V prvním pololetí obdržela MŠ
od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
uznání za příspěvek v literární a výtvarné soutěži
s názvem „Požární ochrana očima dětí“.

Z Babických hodů
Skupina nadšenců či spíše nadšenkyň v čele
se Šárkou Starou se opět postarala o kulturní
svátek obce - Babické hody. Téměř pět desítek
dospělých, tři desítky krojovaných dětí a krásné
slunečné počasí přispělo k příjemně strávenému
odpoledni i večeru řady hostů. Nejen přímým
aktérům, ale také organizátorům patří velký
dík, uvědomíme-li si, že veškerá jejich činnost
je vykonávaná na bázi dobrovolnosti bez nároku
na jakoukoliv odměnu.

Z voleb do krajského zastupitelstva
Volby do krajského zastupitelstva proběhly za účasti 45,7 % oprávněných voličů s těmito
výsledky: ČSSD 23,34 % , KDU ČSL 20,15 %,
KSČM 11,67 %, ODS 10,87 %, TOP + starosZ oddílu kopané
tové 7,16 %, sdružení nestraníků 4,77 %, piráJiž třetím rokem působí oddíl kopané babic- ti 3,97 %, strana zelených 3,71 %, zemanovci
kého Sokola v okresním přeboru. Letošní sezónu 3,71 %, nezávislí 3,44 %.
mají fotbalisté rozehranou výtečně. Po podzimní části kralují na prvním místě s náskokem tří
O počtu obyvatel
bodů před Měnínem a sedmi bodů před VeverKe 31. 12. 2012 bylo v Babicích registrováskou Bitýškou. Babičtí kanonýři dali dosud no 1061 obyvatel. Skutečný počet osob bydlí41 branek, což je průměr tří na zápas. Vidíte cích v Babicích je ale poněkud v yšší, protože
to v naší nejvyšší lize? A dobré výkony přitahují jsou i takoví, kteří zde sice bydlí, ale přihlášení
i diváky. Kdyby například v Brně chodili diváci k pobytu dosud nejsou.
stejně hojně v poměru k celkovému počtu obyvaV roce 2012 se v obci narodilo 15 dětí a zemřetel, tak by jim nestačily ani stadiony dva. Nesmí- li tři občané – Ivo Sehnal, Jiřina Navrátilová
me zapomenout ani na babické „béčko“, které a Lubomír Jirouš.
je po podzimní čísti IV. třídy skupiny A v polo(red)
vině tabulky na pěkném osmém místě. Neopomeňme ani funkcionáře, bez jejichž nadšení
a obětavosti by babický fotbal nebyl tam, kde je.

foto: archív redakce
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Babice „dřevěné“ a „ železné“
Babice nad Svitavou vznikly ve 13. století jako osada s tvrzí, jež byla ze všech stran obklopena lesy. Od roku 1562 se usedlost stala součástí pozořického panství. Současná podoba obce je
poněkud jiná, ale lesní ochranné pásmo je stále zachováno, i když les musel poněkud ustoupit
výstavbě a zemědělské výrobě.
Přívlastek Babice „dřevěné“ se koncem roku
2012 pokusil aktualizovat Dominik Talla, který
po týdenní přípravě v sobotu 29. září zapálil první novodobý babický milíř. Byl to milíř německého typu o průměru 3,6 m a výšce 1,9 m. Pan
Talla na něj spotřeboval zhruba 8 m3 tvrdého
dřeva a pro vlastní stavbu použil babickou hlínu
z lokality za močidlem na Újezdě, která se díky
vysokému obsahu vápna pro tento účel hodila
nejlépe.
Po týdenním hoření za stálého osobního dozoru byl v sobotu 6. října milíř rozebrán s výborným
výsledkem – 35 pytlů kvalitního dřevěného uhlí.
Potud tedy Babice dřevěné…
A proč „železné“?
Babice leží na takzvané „Evropské cestě
železa“, což je název projektu, který je zaměřen
na historické kořeny výroby železa v Evropě.
Tato cesta vede z norského Trondheimu,
přes Švédsko, Polsko a Moravu do Burgenlandu
v Rakousku. Doklady o výrobě železa nacházíme i v samotné obci nebo v jejím blízkém okolí.
Na jižním okraji obce byly objeveny pozůstatky
železářství. Opuštěné doly Malá Macocha nebo
Bílá skála nám dávají důkaz o této činnosti, která byla ukončena na přelomu 18. a 19. století.
Ale nebyla ukončena navždy. V listopadu 2012
došlo v Babicích k historické, i když veřejností
poněkud opomenuté události.
Opět to byl pan Dominik Talla, který se tentokrát pustil do složitějšího a náročnějšího úkolu.
Rozhodl se vyrobit železo jen z toho, co příroda nyní poskytuje. V oblasti pod olomučanskou
pilou posbíral rezavé kameny (limonit), které
po vypražení postupně nasázel do repliky staroslovanské pece. Za použití vlastnoručně vypáleného dřevěného uhlí zahájil v sobotu 3. listopadu
vlastní tavbu. Předcházela jí však týdenní příprava. Velké bloky uhlí byly nalámány na kousky
cca 4 x 4 cm a zejména se musely zhotovit velké
měchy sloužící k vhánění vzduchu do pece. Při
tavbě trvající téměř 12 hodin bylo přiloženo cel-

foto: archív redakce
kem 45 kg olomučanské rudy. Celý den se jevilo, že akce skončí velkým nezdarem vzhledem
k chudé rudě. Avšak po vyhoření většiny obsahu
pece taviči nakonec nalezli za vylomenými dvířky
hustou kvalitní železnou houbu o váze cca 6 kg.
A první novodobé babické železo bylo na světě!
Samotná první tavba přinesla kromě úspěchu a první zkoušky měchů i důležité vědecké
poznatky o fyzikálním a chemickém principu
celého procesu. Tyto zkušenosti budou využity v rámci bádání s replikami slovanských pecí
původní velikosti. (Babická pec byla oproti nim
velikostně zhruba dvojnásobná.) Další milíř
a další tavba se chystá na přelom března a dubna
2013. Lze si jen přát, aby se tato jistě nevšední
událost setkala s větším zájmem veřejnosti.
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A na závěr. Kdo vlastně je Dominik Talla?
Trvalé bydliště má v Brně, ale místo, kde se v ČesStuduje doktorské studium na Přírodovědecké ké republice vyskytuje nejčastěji, je v Babicích nad
fakultě MU v Brně, obor geologie a mineralogie. Svitavou u Čížků.
Větší část studia strávil na univerzitě ve Vídni.
(red)

Babická architektura a místopis
Babice horní a dolní
Oficiální údaje o Babicích nad Svitavou uvádí, že leží v nadmořské výšce 502 m. Tento údaj
není zcela přesný. Kóta 502 opravdu leží v katastru obce, ale samotná zástavba je rozložena
s velkým výškovým rozdílem, kdy vzdálenost
mezi nejníže a nejvýše položenou zástavbou činí
téměř 3 kilometry. Obec se poměrně rychle rozvíjí, každým rokem přibývají další nové stavby.
Ke konci minulého roku bylo evidováno 391 čísel popisných. S ohledem na charakter zástavby
zde dochází k určité anonymitě, obdobně jako v
městských aglomeracích. Místní ze spodní části
často nevědí, co se děje a jak to vypadá v části
horní, a naopak.
Proto je naším záměrem zveřejňovat zajímavé fotografie z jednotlivých částí obce. Pokusí-

me se přinést i zajímavosti o historii některých
staveb. Obracíme se tímto na všechny majitele
domů a pamětníky, kteří by nám mohli nějaké
historické zajímavosti sdělit. Učiňte tak, prosím,
nejlépe na emailovou adresu:
b.kotulan@seznam.cz
Kostel v Babicích v proměnách času
Označování domů čísly popisnými zavedla
císařovna Marie Terezie v rámci reforem státní správy. My se dnes krátce zaměříme na číslo
popisné 1 – tedy kostel a faru.
První písemné zmínky o Babicích pocházejí
z roku 1365. Domníváme se, že kostel byl postaven v roce 1448 v sousedství „Hrádku“, sídla
babických vladyků Křížků. Letopočet byl odvozen z údaje na zvonu, kde byl uveden vedle jmen
čtyř evangelistů. Původně to byla spíše malá
kaple situovaná ve střední části nynějšího kostela a byla zasvěcena svatému Bartoloměji. Teprve po rekatolizaci panství v letech 1606 až 1615
byl kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Zvon v roce
1870 pukl a byl znovu přelit. Nový zvon vážil
292 kg a byl zasvěcen věrozvěstům sv. Cirillovi
a Methodovi. Kostel byl sice v roce 1645 vypálen,
ale od té doby stavba odolávala.
Až do roku 1857 byli místní kněží jen lokálními kaplany a do Babic dojížděli ze Křtin. Tato
cesta se stala osudnou křtinskému kaplanovi
Krištofu Šiklovi, který se při pádu z koně zabil.
V tomto roce byla zřízena samostatná fara, kostel
byl opraven, zejména byla zvýšena kostelní věž.
Zajímavostí byly také kostelní varhany, které
sloužily od roku 1770 až do roku 1941, kdy byly
pořízeny varhany nové.
U kostela je hřbitov, který byl roce 1870 rozšířen. V roce 1831, kdy vypukla cholera, byl
na Příhoně (v místě kde nyní stojí kříž) zřízen malý hřbitov, zvaný cholerový, který byl
roce 1870 zrušen. Celkem zde bylo pohřbeno
241 osob, které zemřely na choleru. Ještě jednou
se zde pohřbívalo, a to v roce 1945, kdy zde byli

foto: archív redakce
6

pohřbeni padlí sovětští vojáci, ale hned toho roku
byly jejich ostatky přemístěny k památníku Rudé
armády. V roce 1925 byla v Babicích provedena
elektrifikace, ale do kostela byla zavedena elektřina až v roce 1928, čehož se o třicet let později
využilo i k pohonu ovládání zvonů místo ručního
vyzvánění. Při válečných událostech v roce 1945
byl kostel poškozen, zejména střecha. Nové střechy se kostel dočkal na podzim roku 1946, kdy
tesařskou práci velmi svědomitě a během jednoho týdne vykonal pan Ladislav Pidra (č.p. 198)
a jeho tehdy třináctiletý synek Ladislav.

Středisko památkové péče v Brně zařadilo
v roce 1974 do státního seznamu památek některé movité předměty z babického kostela, jež mají
významnou uměleckou a historickou hodnotou.
Jsou to: křtitelnice – nádoba ze 17. stol., obraz
Křest Páně z r. 1881, obraz svatého Jana Nepomuckého z 18. stol., plastika svatého Jana Nepomuckého z doby kolem roku 1750, obraz svaté
Barbory z 18. stol. a mešní kalich z r. 1758. V roce
1996 byl farní kostel sv. Jana Křtitele v Babicích
zařazen mezi nemovité kulturní památky okresu
Brno venkov.
(red)

Babice mínus padesát
Nejedná se zde o údaj teplotní, ale o roky.
V této rubrice bychom se chtěli vracet o těch „pouhých“ padesát let zpět a přiblížit čtenářům,
co zajímavého se v té době událo. Myslíme si, že padesát let je vhodná doba, protože mnozí z nás
si ty časy ještě pamatují a tak si je s odstupem připomenou a pro ty mladší to může být poučné
nebo přinejmenším zábavné. A pokud nalezneme nějaké zajímavosti o naší obci i z doby starší,
nebudeme váhat s jejich zveřejněním.
Tak tedy pár vzpomínek na rok 1962
• Na počátku roku byla chřipková epidemie, což spolu s nízkými teplotami a nedostatkem topiva
vedlo k prodloužení pololetních prázdnin o 14 dnů.
• Stavy domácího zvířectva: 284 vepřů, 157 koz, 12 koňů, 120 skotu, 1962 slepic.
• Přetrvává velký nedostatek masa, které se přiváží z Brna 1x týdně v malém množství a podřadné
kvalitě, u prodejny se tvoří fronty a to i přes zákaz, který byl vyhlášen místním rozhlasem.
• Byly sníženy dodávky másla a tuku, situace se poněkud zlepšila před koncem roku, kdy se objevily
i citrony a pomeranče. Jejich prodej byl ale vázán na odběr jablek, kterých bylo v obci dostatek.
• V obci bylo registrováno 86 motorových vozidel, z toho 60 motocyklů, 21 osobních aut, 1 nákladní automobil, 4 traktory v JZD.
• Po květnových vydatných deštích byl v důsledku zvýšení hladiny Svitavy ohrožen prozatímní
dřevěný most v Bílovicích a tak autobusy do Brna jezdily přes Ochoz.
• V místním kině bylo promítnuto 98 filmů (z toho jedna čtvrtina sovětských), s celkovým počtem
10 105 návštěvníků.
• Sokol (oddíl kopané) měl 34 členů + 11 dorostenců a po podzimní části okresního přeboru
III. výkonnostní třídy se umístil na druhém místě na skóre za Soběšicemi.
• Během roku se uskutečnilo 7 divadelních představení, 2 koncerty a celkem 11 plesů a tanečních
zábav.
• Základní škola měla celkem 54 žáků ve dvou třídách (1. roč. – 10 žáků, 2. roč. – 14 žáků — učitel/
ředitel Josef Opletal; 3. roč.– 8 žáků, 4. roč. – 11 žáků, 5. roč. – 11 žáků — učitel Rudolf Kheil).
• Místní národní výbor byl složen ze 20 poslanců, radu tvořilo 8 poslanců (Oldřich Šemora
– předseda, Marie Ščudlová – tajemník, Jaroslav Možný, Jan Jurka, Eduard Nejezchleb, Josef
Sehnal, Antonín Starý, Bohumír Možný – členové ).
(red)
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Babice známé i neznámé
Babice nad Svitavou jsou obec malá, za hranicemi okresu až na výjimky neznámá. Nyní vám
připomeneme dvě události – jednu z doby minulé a tu druhou z doby přítomné – které naši obec
každá svým způsobem zviditelnily.
Odvážní branci – píše se rok 1904
Nejen všechny noviny české, ale i tisk vídeňský, německý a dokonce i švýcarský otiskl zprávu o pověstném babickém odvodu. Psal se rok
1904 a tehdy jelo do Brna k odvodu 31 babických branců. Bývalo zvykem, že se jezdívalo s
hudbou a vojenskými písněmi. Ale zde nastala
radikální změna. Každý branec měl širokou černou vázanku, vozy byly smutečně vyzdobeny.
I koně měli černé stuhy ve hřívách a ocasech.
Branci seděli smutně a vážně na černých deskách
s nápisy jako např.„armáda, hrob našeho mládí,
žalář naší svobody“ a zpívali píseň „když jsem já
byl malý chlapec, neznali jste mne, když jsem prosil
o kus chleba, vyhnali jste mne, a teď jste mne poznali a na vojnu jste mne vzali, psi zatracení“. Dnes
nám to možná tak odvážné nepřijde, ale uvědomme si, že se toto událo v době RakouskoUherské monarchie, kdy jakýkoliv protest proti režimu byl tvrdě potlačen. Píseň byla vzápětí
zakázána a teprve až po interpelaci poslance
Hybeše ve vídeňském sněmu byl zákaz odvolán.
Tato akce vzbudila velké pozdvižení mezi lidmi
s dohrou až u soudu. Babice takto nabyly pověsti
obce pokrokové, u státních rakousko-uherských
úřadů však byly zapsány v černé knize. Nepřízeň úřadů pociťovaly Babice až do první světové
války.
Šikovní školáci – píše se rok 2012
V roce 2012 vyhlásil internetový učební portál Učení online ve spolupráci s Ministerstvem
školství a Karlovou Univerzitou v Praze soutěž
Nejlepší česká škola. Jednalo se soutěžní přehlídku škol, která měla přiblížit české školství, představit originální učební postupy, snahu pedagogů, ale také spokojenost rodičů a dětí. Po prvním
kole – prezentací na UK v Praze – následovalo
druhé kolo, kam spolu s babickou školou postoupily z našeho regionu také základní školy v Miloticích a Letovicích. Na základě televizního spotu
o jednotlivých školách mohla hlasovat i veřejnost.
Toto kolo vyhrály Babice včetně ceny za sympatii.
Tak jsme postoupili do finále, které se uskutečnilo v červnu 2012 v Českém Krumlově.

Zde se babická škola prezentovala prostřednictvím panelů a fotografií ze života školy a zejména vystoupením dětí na jevišti otáčivého hlediště v zámeckém parku.. Žáci navázali na projekt
školy s brněnským dětským cirkusem LeGrando
a předvedli parádní cirkusovou školu. Vystoupení šašků, břišních tanečnic, fakírů a artistů bylo skvělé a zaujalo nejen přítomné diváky, ale i odbornou porotu. Originální bylo i to,
že vystoupení bylo zahájeno a ukončeno znělkou
místního rozhlasu a hlášením paní Evy Hromkové. A výsledek? Senzační druhé místo jen
o pár bodů za vítěznou ZŠ Most.
Tohoto projektu se zúčastnilo 150 škol z celé
České republiky a je téměř neuvěřitelné, že babická malotřídka dokázala zdolat takovou metu.
(red)

foto: archív redakce
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V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. února 2013
• Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba
poplatku je 470,– Kč.
• Zastupitelstvo obce zamítá žádost č.j. 1/2013 žadatelů manželů J., Babice nad Svitavou 312
na pořízení změny územního plánu obce. Obec bude v souladu se stavebním zákonem pořizovat
nový územní plán nejpozději do 31. prosince 2020. V rámci procesu tvorby nového ÚP obce dojde
k novému posuzování rozsahu zastavitelných ploch.
• Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finančního příspěvku na rekondiční rehabilitace zdravotně postižených občanů a ozdravný tábor pro zdravotně postižené děti a rodiče Svaz neslyšících
Zastávka u Brna.
• Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu k 31. 1. 2013 – znění v příloze.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zadat přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 auditorské společnosti BILANCE ALFA s.r.o., se sídlem Rosická 367, 664 17 Tetčice, DIČ CZ 25589865, auditorská společnost registrovaná pod číslem Osvědčení Komory auditorů ČR 413, jednatelka a odpovědná auditorka Mgr. Helena Šubová.
• Zastupitelstvo obce schvaluje 0,– Kč odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za rok 2013.
• Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu nového vodojemu 2x100 m3 v roce 2013 dle schválené
projektové dokumentace. Investor bude Obec Babice nad Svitavou a stavebník Svazek pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko. Obec Babice nad Svitavou uvolní na stavbu v roce 2013 částku 4.000.000,– Kč
a na zbytek částky obdrží půjčku od Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko s odkladem splátek dva roky. Předpokládaná výše splátek hrazená obcí Babice nad Svitavou je 700.000,– Kč ročně.
• Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci
Babice nad Svitavou – splašková tlaková kanalizace.

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. února 2013
• Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na nemovitosti – pozemky p. č. dle KN 126/1,
126/23, 126/24, 126/25, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34,
126/35, 126/36 a 983/182. Prodávající, MBM Real s.r.o., se sídlem Rajhrad, Stará pošta 750, 664 61,
IČ: 25543831. Kupní cena je 3.730.000,– Kč.
• Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.730.000,– Kč
v souvislosti s developerským projektem výstavby 54 RD v lokalitě Stádla v obci Babice nad Svitavou, a to za účelem výstavby vodojemu a rekonstrukce vodovodní sítě v obci, kdy tato stavba je předpokladem pro možnost napojování stavebních pozemků na vodovodní síť. Poskytovatel příspěvku
MBM Real s.r.o. Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad IČ: 25543831. Částka 2.000.000,– Kč bude použita na stavbu vodojemu a částka 3.730.000,– Kč na výkup pozemků pod komunikací.
• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr číslo 01/2013 o pronájmu pozemků orné půdy – znění v příloze.
• Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o zřízení věcného břemene chůze, jízdy a uložení sítí, která bude zahrnuta do směnné smlouvy. Pozemek p. č. 154/3, ostatní plocha o výměře 104 m2 v katastrálním území Babice nad Svitavou Pozemek p. č. 154/4, ostatní plocha o výměře 107 m2 v katastrálním území Babice nad Svitavou. Směnná smlouva: M. A., J. K. a Obec Babice nad Svitavou.
(red)
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Babické spolky a organizace
Pod tímto titulem budeme zveřejňovat informace o činnosti babických spolků a organizací,
o jejich plánech a chystaných akcích. A bude jistě z čeho vybírat. Mohou se zde představit hasiči,
sokol, fotbalisté, včelaři, speleologové a také základní a mateřská škola. Dnes se na tomto místě
krátce ohlédneme za rodinným karnevalem, který v sobotu 26.1.2013 již tradičně pořádalo
občanské sdružení Babyka.
Hledá se Křemílek!
Tímto zvoláním na začátku karnevalu jsme
se spolu s Vochomůrkou dostali do pohádky.
A potom jsme už jen tancovali, hráli, pochodovali…. zkrátka bavily se všechny přítomné masky, jak děti, tak i dospělí. Ke konci se konečně
objevil konečně i zakuklený Křemílek! Nejtěžším úkolem celého odpoledne byl výběr nejlepší masky. Nakonec velkou perníkovou medaili

získalo osm masek napřklad Houbaři, Červená
Karkulka s vlkem, babičkou a myslivcem, Hobit
a jeho přátelé, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
Kosmonauti, Zvonek a kovbojové. Putovní sošku
Kryšpína získala aktuální rodinná maska rodiny
Peškových s názvem „Prezident do každé rodiny“,
kdy se nám představil Abrahám Lincoln spolu
se dvěma černochy a jedním bílým padouchem.
Lenka Kabátová

foto: Jana Šálková

Občanské sdružení Babyka vás zve
Na Smrtnou neděli na vynášení Smrtky.
Na Bílou sobotu na tradiční Hrkání a klepání.
Dne 5. dubna 2013 na Noc s Andersenem pořádanou pro místní školáky.
Na přelomu května a června chystáme jako novinku pro děti Den s koňmi.
Všechny akce budou včas inzerovány na plakátcích
i na webových stránkách: www.babyka-babice.cz/cz/o-babyce
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 březnu 2013 nákladem 420 kusů, tiskne PRITLAB, Brno. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/3/2013
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