Babický zpravodaj
ČERVEN 2013
ÚVODNÍK
Obecní hospoda mění svou tvář
Myšlenka znovuotevření Obecní hospody vznikla již před několika lety. Díky souhře náhod
při odkoupení nemovitosti a po následném pracovním nasazení se podařilo zpřístupnit jednu
z nejstarších budov v naší obci (č.p. 16) a obnovit tradici setkávání občanů na tomto místě.
stráveným při rekonstrukci objektu, díky uvolněným prostředkům obce a díky tomu, že jsme
si byli vědomi, že tuto práci děláme pro vás, naše
občany. Snad nám tedy při otevření odpustíte pár
nedotažených drobností, které budou v co nejbližší době dokončeny. A mně již nezbývá nic
jiného, než vám i sobě popřát, ať se nám v Obecní hospodě líbí.
A co dál v tomto roce?
Další akcí, která nás čeká v následujících týdnech, je oprava budovy mateřské školky – zateplení fasády a oprava střechy včetně výměny oken
a dveří. Oprava objektu je spolufinancována
z dotace Ministerstva životního prostředí. Již byla
vybrána stavební firma, která přes prázdniny školku opraví. Ještě v tomto roce zahájíme výstavbu
nového vodojemu a počítáme s jeho uvedením
do provozu na jaře příštího roku. V obdobném
termínu plánujeme i dokončení tlakové kanalizace
v obci za přispění dotace, a to opět z Ministerstva
životního prostředí a také z Jihomoravského kraje.
Podrobnosti o těchto akcích uvedeme zase příště.
S přáním příjemného léta,
Miroslav Martykán - starosta obce

foto: archív redakce
Při rekonstrukci tohoto objektu, kter ý je v majetku obce, jsme vycházeli z historických podkladů ať již při obnově fasády, výběru
tvaru oken nebo repasování původního zádveří
(nesoucího ještě šrámy po střepinách z 2. světové války), kterým mnoho z nás v minulosti
procházelo.
Projdete-li tímto zádveřím dnes, vejdete do zcela zrekonstruovaných prostor určených k provozu pohostinství s malým salonkem,
velkým sálem a novým sociálním zařízením.
Zachováno je také nahrávací studio Jalovec, které bude nadále v provozu a první hudební skupiny přijedou v červenci.
V takto stylově a s citem zrekonstruovaných
prostorách je pro vás babické občany a všechny
další návštěvníky obce možné pořádat rodinné
oslavy, setkávat se při dobrém občerstvení a projednávat starosti a radosti všedních dní. Také
máme záměr ve velkém sále umožnit konání
různých kulturních akcí.
Shrnu-li to, tak se podařilo vytvořit jedno
z dalších příjemných center pro život v naší obci.
Povedlo se to jen díky mnoha a mnoha hodinám

foto: archív redakce
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OBEC INFORMUJE MAJITELE PSŮ
Pes je přítelem člověka…
I když toto rčení je všeobecně známé, je třeba připomenout, že člověk by se měl k tomuto
svému příteli patřičně chovat a při tom respektovat určité zásady a pravidla. Nezřídka se totiž
v obci setkáváme s volně pobíhajícími psy a jejich
exkrementy nacházíme na volných plochách.
Při sečení trávy na těchto plochách by snad bylo
vhodné ve vlastním zájmu používat ochranný
štít... Úklid těchto produktů by však měl být
samozřejmostí pro každého majitele psa!
Dne 1. ledna 2008 vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška 1/2007, která upravuje pohyb
psů na veřejném prostranství. Tím se rozumí
všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Zde
je pohyb psů povolen pouze na vodítku. Pokud
je ale přítomen větší počet osob, např. při konání kulturních či sportovních akcí, je pohyb
psů povolen pouze na vodítku a s náhubkem.
Pro volný pohyb psů je v Babicích nad Svita-

vou vymezen pozemek p.č. 661 „ve Člopech“.
Ale pouze v doprovodu průvodce. Porušení této
vyhlášky může být posuzováno jako přestupek
podle zákona a proto žádáme majitele psů, aby
se řídili touto vyhláškou a zvýšili svůj zájem
o své miláčky. Bez jejich odpovědného přístupu
k respektování zásad dobrých mravů a sousedských vztahů se nikdy nedosáhne uspokojivého
řešení.
Jen pro informaci – k 31. 12. 2012 bylo v Babicích registrováno 194 psů, což je opět významný
meziroční nárůst. Výše zmíněná vyhláška, která má pouze obecnou formu a neukládá majitelům žádné jiné povinnosti týkající se pohybu psů
na veřejnosti, již zcela neodpovídá realitě a bude
třeba ji v nejbližší době aktualizovat a doplnit.
Při této příležitosti připomínáme povinnost
uhradit příslušný poplatek - za prvního psa
80,– Kč, za každého dalšího 300,– Kč
Břetislav Kotulán

Babice dřevěné – dvakrát na téma dřevo
Milíř na výrobu dřevěného uhlí

Druhý pokus zapálení babického milíře
se uskutečnil dne 20. dubna 2013 a opět úspěšně.
Tentokrát byl milíř téměř dvojnásobné velikosti a tomu odpovídal i výsledek – 60 pytlů kvalitního dřevěného uhlí. Toto uhlí bylo v sobotu
8. června 2013 použito k další pokusné tavbě
železa. Na tavbu byla připravena ruda z Indie,
která má vyšší obsah železa, ale je kompaktnější
a tím i hůře tavitelná. Železná ruda byla tavena v modelové železářské peci užívané v období
raného středověku.
(red)

niku k této problematice s tím, že bude zveřejněno ve Zpravodaji.
Dotaz byl zaměřen na tyto oblasti:
• Má získaný statut lesoparku vliv i na okolní
obce?
• Podle jakých regulativů se plánuje a realizuje
těžba? Budou vytěžené plochy znovu zalesněny
nebo se to nechá na přírodě?
• Samotná těžba se občanů moc nedotýká,
ale následný odvoz ano. Počítá se při plánování těžby i s tím, že místní komunikace nejsou
na takovou zátěž stavěny?

Většina občanů Babic nad Svitavou registrovala v poslední době zvýšenou aktivitu ŠLP
Křtiny, který na katastru obce provádí těžbu dřeva. V bezprostřední blízkosti obce bylo vytěženo
několik více či méně rozsáhlých lesních ploch.
Mezi lidmi vznikaly různě dohady, že se zde
jedná o rabování lesa, obohacování, poškozování životního prostředí apod. Ve snaze vyvrátit podobné spekulace jsem se obrátil písemně
na ŠLP se žádostí o poskytnutí stanoviska pod-

foto: archív redakce

Těžba dřeva v okolí obce
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• V letošním roce byla ukončena tzv. samovýro- Bohužel jsem se odpovědi nedočkal, a to ani
ba pro občany (týkající se použití dřeva zbylého po připomenutí, a tak naše fantazie může prapo těžbě). Je toto opatření trvalé? Pokud ano, covat dále.
jaké jsou k tomuto opatření důvody?
Břetislav Kotulán, člen zastupitelstva

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Babická škola prošla v posledních měsících personálními změnami. Paní ředitelka Romana Sklenaříková i zástupkyně statutárního orgánu Zuzana Vašulková
nastoupily během dubna a května na mateřskou dovolenou. Před začátkem prázdnin se na mateřskou dovolenou chystá také paní učitelka Jitka Panušová. Všem přejeme hodně zdraví a hodné děti.
1. května nastoupila jako zástupkyně statutárního orgánu Eva Ňorková.
Žáci 3. a 5. ročníku si letos vyzkoušeli testování Scio. V konečném výsledku měli žáci třetího
ročníku úspěšnost 95% z českého jazyka, 99% z matematiky, 100% z anglického jazyka, 98% z klíčových kompentencí a 88% z oblasti člověk a jeho svět.
Během měsíce května proběhla na naší škole Druhá celoplošná zkouška žáků pátých ročníků
organizovaná Českou školní inspekcí. Našim žákům se ve zkoušce dařilo. V souhrnných výsledcích
dosáhl pátý ročník nadprůměrných výsledků.
Dva žáci z pátého ročníku se letos hlásili na gymnázium. Úspěšně prošli přijímacími zkouškami
a v září nastoupí na Gymnázium Matyáše Lercha v Brně. Gratulujeme jim k tomuto úspěchu a přejeme všem odcházejícím páťákům hodně sil v dalším studiu.
V těchto dnech vyšlo další číslo úspěšného školního časopisu Babický školáček, které je věnováno
filmu. Na toto téma děti psaly, kreslily, vymyslely anketu i reportáž, ale nejen to. Školáci se za podpory učitelek stali i autory animovaného filmu „Vrabčák Pepa“ a filmu hraného „Útěk nic neřeší“.
Zájemci si mohou školní časopis za symbolickou částku 25,– Kč zakoupit ve škole.
Všem dětem z babické školy přejeme krásné, slunečné a pohodové prázdniny.
Zdraví paní učtelky ze ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou.

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVOU AKCI
Primiční mše svatá
Na počátku července se bude v naší obci slavit tzv. primiční mše
svatá. V Babicích zřejmě vůbec první za svou historii, alespoň podle dostupných pramenů. Znamená to, že jeden z rodáků je vysvěcen
na kněze a poprvé veřejně slouží mši svatou. V tradičních oblastech
a na vesnicích to vždy bývá velká událost. U nás se to ponese ve skromnějším duchu, ale přesto bych vás rád na tuto slavnost pozval, protože
jsem mezi vámi vyrostl a prožil hezké roky. Pro ty z vás, kdo mě tolik
neznáte, napíšu pár slov o sobě a o přípravě primice.
Narodil jsem se a žil jsem v Babicích nad Svitavou od roku 1985. Po třech letech školy v Babicích a třech letech v Kanicích jsem vystudoval
osmileté Biskupské gymnázium v Brně. Kromě
studia jsem se věnoval hudbě (klavíru a varhanám), v Babicích jsem pomáhal ve farnosti, vedl
jsem florbalový sokolský tým žáků, spolupořádal
jsem dětské tábory a hrál jsem ochotnické divadlo.

V té době už jsem ale cítil, že mě Bůh volá
k úkolu, který dnes není příliš jednoduchý,
ke službě lidem jako kněz. Nicméně jsem
se po maturitě vydal ještě „na zkušenou“ do ciziny. Půl roku jsem strávil jako au-pair v nigerijské
rodině v Londýně. Staral jsem se o čtyři kluky
a úklid domu. Po této náročné, ale cenné zkušenosti jsem se vydal do krásného alpského pout3

ního místa La Saletta ve Francii, kde jsem strávil
tři měsíce jako dobrovolník. Měl jsem na starosti
audio-vizuální projekce pro poutníky.
Hned další rok (2006) jsem začal studium
na teologické fakultě v Olomouci a souběžně přípravu na kněžství v kněžském semináři. Studium
se skládá zejména z oborů filosofie, teologie, biblistiky, etiky a pedagogiky. Kněžská formace znamená celotýdenní program v semináři, praktickou
přípravu, rozvíjení duchovního života a konzultace s představenými, kteří mají posoudit způsobilost kandidátů pro kněžskou službu. Toto všechno
jsem absolvoval a úspěšně ukončil v r. 2012 a byl
jsem v létě vysvěcen biskupem naší brněnské diecéze na jáhna. Jáhenskou službu – službu pomocníka kněze – vykonávám nyní ve Žďáře nad Sáza-

vou ve farnosti při bazilice bývalého cisterciáckého
kláštera. Dne 29. června budu vysvěcen na kněze.
Primiční mše svatá v naší vesnici je naplánovaná na sobotu 6. července odpoledne. Je slavností celé farnosti a obce, ale očekává se také
výrazný počet návštěvníků z jiných míst. Vzhledem k tomu, že náš kostel je malý, připravuje se na obecním pozemku vedle fotbalového
hřiště. Všichni jste srdečně zváni. Hlavní částí
je samozřejmě bohoslužba, ale poté bude pro vás
připraveno také občerstvení.
Chci vám poděkovat za mnoho podnětných
prožitků a vztahů v naší obci, které mi pomohly rozhodnout se pro kněžskou službu lidem.
Děkuji také obci a všem, kteří pomáhají s přípravou primiční slavnosti.
Jiří Brtník

Sportovní aktuality
Oslavujeme 80 let babické kopané
Vážení přátelé sportu,
možná jste zaznamenali, že dne 17. listopadu 2012 proběhla ustavující schůze, která babický
fotbalový oddíl vyčlenila ze Sokola zpět do samostatného občanského sdružení se staronovým
názvem Sportovní klub (SK) Babice nad Svitavou. Dále připomeňme, že v roce 2007 proběhla
generální rekonstrukce hrací plochy a na kvalitním trávníku býváme často svědky kvalitních
výkonů babických hráčů. Neustálá celoroční údržba a ošetřování hrací plochy však vyžaduje
i nemalé finanční prostředky. Chtěli bychom tímto poděkovat za vstřícnost a každoročně poskytovanou finanční podporu starostovi obce Miroslavu Martykánovi a celému obecnímu zastupitelstvu. Věříme, že naše dobrá spolupráce bude nadále pokračovat i v budoucnu.
A nyní krátce k historii: Dne 16. února 1862
byla v Praze ustanovena Pražská tělovýchovná
jednota. Spolek přijal název Sokol. Sokolská
myšlenka se rychle rozšiřovala, přibývalo nových
členů. Činnost se netýkala jen oblasti tělovýchovné, ale také kulturní a společenské. V Babicích byl Sokol založen v r. 1901.
K největšímu rozmachu došlo po první světové válce, kdy se do obliby dostávala i jiná sportovní odvětví. Snad největší zájem byl o fotbal
neboli kopanou. Také Babice byly ovlivněny tímto trendem. Na žádost babické mládeže obecní
zastupitelstvo požádalo Státní lesní ředitelství
o propůjčení části Masarykova sadu (tzv. „Skalky“) pro provozování tohoto sportu. Nové hřiště
pak bylo vybudováno na pronajatém pozemku
od pana Motyčky „na Příhonu“. Za pronájem
se tehdy platilo 400,– Kč za rok. To se již psal
rok 1933 a v Babicích vzniká nový sportovní

klub SK Babice, který letos oslavuje své osmdesátiny.
Po druhé světové válce získal SK Babice
konfiskovaný majetek po Němce Luise Blümel
– pozemek u silnice do Křtin, kde se postupně
vybudovalo hřiště a kabiny. Po komunistickém
puči v roce 1948 dochází po sovětském vzoru
ke sjednocování tělovýchovy. V roce 1954 byl SK
začleněn do Sokola a tento stav trval až do roku
2012. (red)

Sokol se věnuje našim nejmenším

V letech minulých byl se Sokolem v Babicích
nad Svitavou jednoznačně spojován zejména fotbal. I když na konci loňského roku došlo k vyčlenění fotbalového oddílu, neznamená to zánik
Sokola. Svoje aktivity sice ukončil v minulém
roce také oddíl basketbalu a florbalu (zejména
pro nevyhovující hrací plochu v nové tělocvič4

ně), ale sokolská činnost pokračuje, a to zejména
v práci s dětmi.
V dnešní době je všeobecně známý znepokojivý stav pohybové a tělesné způsobilosti dětí,
a to bez rozdílu na velikost obce, ve které žijí.
Moderní informační technologie bojují o získání pozornosti i těch nejmenších. Proto je velmi
potěšující, že se mezi námi najdou nadšenci, kteří se snaží vytvořit protipól tomuto fenoménu
a to při vložení svého volného času a bez nároku
na finanční odměnu
V rámci babického Sokola takto pracují cvičitelky Petra Prchalová a Lenka Kabátová (cvičení pro děti a mládež od 6 let) a Lenka Minářová
(cvičení pro děti do 6 let). Svoji aktivitu nesměřují pouze do tělocvičny, ale také do přírody, kde pro
děti připravují zajímavé programy. Jednou takovou aktivitou bylo jarní čištění studánek, z něhož
dále přinášíme krátkou reportáž.
(red)

další následovala studánka „Liščí“ – tam se děti
důkladně vyráchaly v bahně. Po delším přesunu
lesem jsme dorazili k poslední studánce „Srnčí“.
Tady jsme strávili hodně času, protože přilehlý rybníček a z něho odtékající potůček byly pro
děti velkým lákadlem. Od Srnčí studánky jsme
se vyškrábali nahoru a přes Skalky jsme se vrátili do Babic. U hřiště jsme se ještě lehce vyudili
u babického milíře a rozešli domů. Počet účastníků – 3 dospělí, 15 dětí.
Fotky z této akce, jakož i z mnoha jiných
sokolských výprav najdete na stránkách:
https://picasaweb.google.com/babickysokol
Petra Prchalová

V sobotu 21. dubna 2013 jsme se v ydali
po okolních studánkách, abychom jim ulevili od spadaného listí a odpadků. Počasí bylo
nádherné, sluníčko pálilo a tak se děti mohly náležitě vyřádit. Jako první jsme navštívili
nejbližší studánku „U Huberta“. Po práci jsme
si všichni zahráli na plácku před studánkou jarní hry – kuličky, skákání panáka a gumy. Jako

foto: P. Prchalová

V ýpis z usnesení zastupitelstva ze dne 5. dubna 2013
• Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZO
Českého svazu včelařů o.s. Bílovice nad Svitavou o finanční příspěvek na podporu spolkové činnosti pro rok 2013. Zastupitelstvo
schvaluje příspěvek ve výši 4. 000,– Kč.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice Pozemky parc. č.
95/2, 96/2, v katastrálním území Babice nad
Svitavou. Název stavby: „Babice n.Sv., smyčka NN, Sehnal“.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice

Pozemky parc. č. 289, v katastrálním území
Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice n. Sv., Výměna SS,
Váchová“.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
Pozemky parc. č. 126/2, v katastrálním území
Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice n. Sv., přípojka NN,
Krmíček“.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
5

Pozemky parc. č. 126/6, v katastrálním území
Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice n.Sv., smyčka NN,
Doležal“.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
Pozemky parc. č. 563, v katastrálním území
Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice n.Sv., DSNN, přípojka NN, Weinberger“.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice
Pozemky parc.č. 563, 795/1, v katastrálním
území Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice n.Sv., DSNN, přípojka NN, Juříček, Zona“.
• Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem

•
•
•
•
•

•

pozemků uvedených v Záměru o pronájmu 01/2013. Nájemce V. B., Sivice, 664 07
Pozořice.
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou rozpočtu ke dni 28. 2. 2013 a 31. 3. 2013 – znění
v příloze.
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o směně pozemků 02/2013 – znění v příloze.
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o pronájmu budovy 03/2013 – znění v příloze.
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedenou
přístavbou MŠ č. p. 258, parc.č. 507/2 v k.ú.
Babice nad Svitavou.
Zastupitelst vo obce projednalo žádost
o odkoupení obecního pozemku v části obce
Mordovny p. č. 572/1 v k.ú. Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo navrhuje cenu 300,– Kč/m2
Zastupitelstvo obce projednalo stížnost pana
I. K. na parkování vozidla občana L. P.. Zastupitelstvo rozhodlo, že propojka od komunikace k domu č. 326 na Třešňovku kolem hydrantu je komunikace. O této skutečnosti bude
informován písemně pan L. P..

V ýpis z usnesení zastupitelstva ze dne 3. května 2013
• Zastupitelstvo obce projednalo záměr o produ. Výnosy – 5.672 943,98 Náklady – 5.672
deji č. 04/2013 – znění v příloze.
812,81 Výsledek hospodaření: 131,17,– Kč
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu
směnné smlouvy na směnu pozemků p.č.
ke dni 30. 4. 2013 – znění v příloze.
104/3 a 99/1. Žadatel: J.D., Babice nad Svita- • Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvou, 664 01.
vek ve výši 20.000,– Kč na opravu opěrné zdi
• Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
pod farou. Žadatel: Římskokatolická farnost,
obce za rok 2012.
Babice nad Svitavou 1.
• Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku • Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezPO ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou za rok 2012.
platné výpůjčce nádob se společností EKO
• Zastupitelstvo obce schvaluje kladný výsle– KOM, a.s. Jedná se o zapůjčení 1 ks kondek hospodaření PO ZŠ a MŠ Babice nad
tejneru na sklo bílé a 1 ks kontejneru na sklo
Svitavou a jeho rozdělení do rezervního fonbarevné.

V ýpis z usnesení zastupitelstva ze dne 7. června 2013
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací na vodovod a splaškovou kanalizaci p.č.
983/138, 48/5, 41/1, 983/46, 983/131 Babice
nad Svitavou. Investor stavby P. N..
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením •
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smlouvy o smlouvě budoucí darovací o právu provést stavbu na vodovod a splaškovou
kanalizaci p.č. 983/138, 48/5, 983/117, 41/1,
983/45, 983/46, 983/131 Babice nad Svitavou.
Investor P. N..
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením

smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice Pozemky parc.č. 983/117
v katastrálním území Babice nad Svitavou.
Název stavby: „Babice n.Sv., p.č. 983/118,
přípojka NN, Votroubek“.
• Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo výsledek jednání komise, která provedla hodnocení nabídek u veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Mateřská
škola Babice č.p. 258, parc. č. 507/2, Komplexní návrh opatření pro zateplení budovy“. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
schvaluje doporučení komise a souhlasí
s vybraným uchazečem, který se umístil na:
1. místě: Pavel Čáslava – Čáslava–Stav,
Masarykova 427/31, 656 22 Brno, IČ: 15240720
Umístění dalších uchazečů: 2. místo: ALER,
spol. s r.o., Selsk á 61, 614 0 0 Br no, IČ:
25309536, 3. místo: REISTAV s.r.o., Slovanská 340, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26917289
Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou současně pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
současně schvaluje text smlouvy s vybraným
uchazečem a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem po uplynutí
lhůty k podání námitek.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 841 o výměře 63 m2 v k.ú. Babice nad
Svitavou. Žadatel: M. R., Jezuitská, 602 00
Brno, žádost č.j. 165/2013. Zastupitelstvo
souhlasí s prodejem p.č. 841 za 200,- Kč/m2

•

•
•

•
•

•
•

za podmínek vyřízení kompletní administrativy spojené s prodejem pozemku žadatelem.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 572/1 o výměře 1013 m2 v k.ú. Babice nad Svitavou. Prodej pozemku byl zveřejněn dne 2. května 2013 za cenu 300 Kč/m2.
Žadatel: V. H., Babice nad Svitavou, 664 01,
žádost č.j. 208/2013. Žadatel byl upozorněn
na 50 m ochranné pásmo lesa, na navážku hlíny na pozemku a na nutnost uzavření věcného
břemene na uložení kanalizace.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji číslo 05/2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 119/2 o výměře 277 m2 v k.ú. Babice
nad Svitavou za cenu 1.000 Kč/m2. Žadatel: P.
N., 638 00 Brno.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej podvozku vozidla Avia za 15.000,- Kč na náhradní
díly.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelového finančního daru od firmy Peroutka
s.r.o. ve výši 3.000,– Kč. Dar je určen ZŠ
a MŠ, p.o. k využití při pořádání akce Den
dětí 2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 31. 5. 2013 – znění v příloze.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o podpoře prodeje na dobu 5 let
se společností Heineken Česká republika, a.s.
do provozovny Obecní hospoda. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření
Smlouvy.

V ýpis z usnesení zastupitelstva ze dne 28. června 2013
• Zastupitelst vo obce schvaluje záměr
Závěrečný účet obce Babice nad Svitavou
č. 06/2013 – prodej pozemku pod chatou p.č.
za rok 2012.
1316 v k.ú. Babice nad Svitavou.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvalu• Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce Obecje Smlouvu o investičním příspěvku mezi
ní hospody paní B., Ochoz u Brna. ZastupiSvazkem pro vodovody a kanalizace Šlapanictelstvo obce Babice nad Svitavou současně
ko a Obcí Babice nad Svitavou. Stavba vodopověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
jemu 2x100m3 – Babice nad Svitavou.
s vybraným uchazečem.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Zprávu auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
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NÁPADY PRO VOLNÝ ČAS
Několik tipů pro milovníky grilování
S blížícím se létem přichází také čas pro stále oblíbenější zábavu mnoha lidí – grilování.
Ať už s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky se grilování stává neodmyslitelnou součástí
našich aktivit ve volném čase. Kromě dobré nálady, počasí a dobrého jídla je také nutné připravit
vlastní gril – použít kvalitní palivo a to také vhodně podpálit.
Výběr různých podpalovačů je nyní velmi široký. Nejznámějším zůstává stále pevný podpalovač (bílé kostičky vhodné k zapálení dřeva, uhlí, briket). V našich končinách se také hojně používá
tekutý podpalovač, kde se zápalná látka na bázi parafínu vsákne do uhlí nebo briket a postupně
odhořívá. Alternativou jsou podpalovače gelové, které z místa podpalu tolik nestékají.
Ale ať již k zapálení použijeme jakýkoliv druh podpalovače, to hlavní a příjemnější nás teprve
čeká – vlastní grilování a následná konzumace našich výtvorů. Příprava dobrot na venkovním
grilu bývá většinou výsadou mužů. Ženám bývá v tomto případě většinou vyhrazena práce v kuchyni - příprava nádobí, nápojů a především toho, co budeme grilovat. Nemusí jít jen o maso, chutné je
také grilované ovoce, zelenina nebo třeba brambory. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv druh masa,
nezapomeňte na bylinky, které mu dodají vůni a jemnou chuť. Nejlepší jsou samozřejmě čerstvé,
přímo ze zahrádky.
A zde je několik praktických rad:
• Maso naložte do bylinkové marinády alespoň den dopředu.
• Zbylou marinádou maso při grilování potírejte.
• Čerstvé bylinky používejte s mírou, jinak by maso mohlo zhořknout.
• Před použitím listovou hmotu nadrobno nasekejte nebo rozdrťte na maso
a ihned zalijte olejem, aby se nevytratila vůně a chuť.
• Při grilování by nemělo odkapávat příliš mnoho tuku, jeho spalováním
se uvolňují karcinogenní látky.
A pokud by vás při večerním venkovním posezení snad obtěžoval hmyz, můžete použít svíčku,
obsahující citronelu (aneb lemongrass). Jedná se o trávu s českým názvem voňatka citrónová. Vyrábí
se v různých provedeních, má příjemnou vůni a hodí se jak pro exteriér tak i interiér.
Na závěr recept na pikantní bylinkovou marinádu:
Několik snítek čerstvé petrželky a majoránky, o něco méně oregana a několik lístků šalvěje
velmi jemně nakrájejte, smíchejte se dvěma stroužky prolisovaného česneku a polovinou jemně
nakrájené cibule. Přidejte na špičku nože drceného kmínu, půl lžičky pálivé papriky nebo chilli,
špetku pepře a soli, lžíci kečupu a vše smíchejte s pěti lžícemi oleje.
										Dobrou chuť přeje

Břetislav Kotulán

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 červnu 2013 nákladem 420 kusů, tiskne PRINTLAB, Brno. Zaslané příspěvky a fotografie redakce
nevrací a v případě uveřejnění nehonoruje.
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