Babický zpravodaj
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2013
Oprava školky a co dál?
Po dokončení přístavby nové třídy mateřské
školy financované obcí a zdvojnásobení počtu
dětí, které mohou toto zařízení navštěvovat, se zde
podařila zrealizovat další dobrá věc. Po zdlouhavé
administraci žádosti obec obdržela dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Byla
provedena výměna stávajících venkovních výplní
otvorů za nové plastové a zateplení obvodových
stěn včetně soklu metr pod terén. Vyřešil se také
největší problém více jak třicet let staré školky a to
byla střecha za hranicí životnosti. Nově aplikovaná izolační vrstva po zateplení stropu vytvořila
dokonale souvislou vrstvu izolace bez jakýchkoliv přerušení a tím pádem i bez tepelných mostů
a samozřejmě i zbytečných tepelných ztrát. Jsme
si jisti, že řešením, které jsme zvolili, docílíme
významných úspor na topení v celém objektu
a zároveň zlepšíme tepelnou pohodu v budově.
Zateplení mateřinky a stavební práce s tím související si vyžádaly náklady ve výši 2 200 000,–
Kč. Třídy jsou vybaveny novým atestovaným
nábytkem, dostatečným množstvím hraček,
didaktických pomůcek a materiálů pro tvůrčí
činnosti dětí. Ze školky je znovu moderní budova a nám ještě zbývá vylepšit na zahradě dětské
hřiště. Co říci na závěr? Nezbý vá než popřát

dětem v nově opravené školce příjemně strávené chvíle. Kromě dotace na zateplení školky
obec v letošním roce získala také státní dotaci na
zateplení naší základní školy! První práce začnou
ještě na podzim a budou dokončeny v příštím
roce. Opět se bude zateplovat obvodové zdivo,
měnit všechna okna, dveře a tepelně izolovat
strop objektu. Pohledová fasáda školy se bude
částečně vracet do historické podoby z roku 1906
a okna budou plastová v barvě dřeva v jiném členění než dnes. Předpokládané náklady na přestavbu činí 3 300 000,– Kč.
Jelikož děti jsou naše budoucnost a spokojení
rodiče naše současnost, obec podporuje svá školní zařízení ZŠ a MŠ jak jen je to možné. Pro vaši
představu z obecního rozpočtu byla vydána
v roce 2011 částka 1 850 000,– Kč a v roce 2012
finanční částka 1 885 000,– Kč. Současně platíme poplatky na žáky studující ve školách mimo
naši obec ve výši cca 180 000,– Kč ročně. Podporujeme školku, školní družinu, školní jídelnu,
zájmové aktivity atd. Velkou položkou výdajů
je spotřebovaná elektrická energie, ale při nízkém počtu žáků přispíváme také značnou měrou
na platy učitelů a personálu ve snaze udržet školu
a školku kvalitní. A věřte mi, že v rámci obecního rozpočtu se nejedná o žádné malé částky.
Jelikož současně chceme být spravedliví,
vidět život a občany v naší obci komplexně,
musíme se snažit o rozkvět celé obce a řešit
z rozpočtu obce také potřeby občanů, jichž
se problematika školních zařízení přímo netýká.
O to víc vám může připadat zvláštní informace sdělená rodičům na třídní schůzce ve školce, že musí platit za kroužky z toho důvodu,
že obec investuje do Obecní hospody. Musím
upozornit na to, že toto rozhodnutí o placení
kroužků je zcela v kompetenci školy a jde zcela
mimo rozhodování obce.
Dovolte mi, abych ještě konstatoval, že se obci
foto: archiv redakce kromě dotací na zateplení školy a školky v Babi1

cích podařilo získat i další dotace na další akce.
Jedná se o tlakovou kanalizaci, která se začne
realizovat na jaře příštího roku a v současnosti
probíhají přípravné práce. Součástí této akce bude
též úprava povrchů některých komunikací v naší
obci. Další významnou akcí je výstavba nového
vodojemu 2x100 m3. Začátek prací plánujeme ještě
v letošním roce a dokončení prací v červnu 2014.
Součástí této akce bude také přeložka nevyhovujících starých vodovodních řadů a výstavba nových

v celkové délce 900 m. Máme dotaci na kompostéry
do každé domácnosti, ale o tom až příště... Z výše
jmenovaných akcí je zřetelné, že se neustále snažíme vylepšovat život pro všechny občany naší obce.
Je jasné, že všechna přání a požadavky nelze splnit
najednou a teď hned, ale při limitech obecního rozpočtu děláme maximum možného a plánů na další
zlepšení života v naší obci máme mnoho.
Přeji vám krásné podzimní dny.
Miroslav Martykán - starosta obce

REKONSTRUKCE DOKONČENA
Dne 23. července 2013 byla po roční generální rekonstrukci otevřena bývalá restaurace „Sehnal“,
známější jako restaurace „U Jahodů“. A i když k úplnému dokončení chybí ještě několik detailů, cestu
si sem již našli nejen místní, ale také přespolní. Zajímavě ztvárněný interiér, sál pro pořádání různých
oslav, setkání apod., moderní kuchyně a v neposlední řadě i příjemný a ochotný personál láká k návštěvě.
Samotná rekonstrukce nebyla žádná procházka růžovým sadem a to zejména vzhledem k neutěšenému stavu nemovitosti. Nejlépe by o tom
mohl pohovořit pan starosta Miroslav Martykán, který má hlavní zásluhu na nezvykle rychlém postupu a dokončení nezbytných prací. Panu
starostovi se tak s většinovou podporou obecního
zastupitelstva podařilo naplnit slib daný občanům před komunálními volbami v roce 2010.
Při příležitosti znovuotevření podniku
„U Jahodů“ si můžeme připomenout historii
babického pohostinství:
Je to samozřejmě restaurace Sokolovna, neod-

myslitelně spjatá s kulturním a společenským
životem obce. U železnice bývaly restaurace dvě.
Hotel Ronov a Sehnalova hospoda, která však
koncem druhé světové války vyhořela. V „nové
čtvrti“ bývala tzv. Lesní chýše („u Prachařů“,
„Moudrých“), která byla v provozu až do roku
1948. Nejstarší zmínky o hostinské činnosti spadají až do roku 1702, kdy byl v usedlosti dnešního
č.p. 49 ( známé jako „u Rumlerů“ ) zřízen stálý
panský šenk, později panská hospoda. Hostinec
byl zrušen až v roce 1952 a zůstala zde pouze
prodejna masa. Ta však byla také záhy zrušena.
Břetislav Kotulán

ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území, chrání a rozvíjí přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území apod. Územní plán obce potom stanovuje závazné regulativy
funkčního a prostorového uspořádání obce.
A protože Babice nad Svitavou se neustále rozvíjí (stále však v mezích územního plánu z r. 2006
se změnou v r. 2007), je dobré si připomenout
platný stavební zákon č. 180/2006 Sb., který
prošel mnohými úpravami. Pro obec je důležitá jeho poslední novela schválená prezidentem
a vydaná ve sbírce zákonů 350/2012 s účinností
od 1. 1. 2013. Zde se prodlužuje platnost územních plánů vydaných před r. 2007 až do r. 2020.
Doposud platilo, že územní plány vydané před

rokem 2007 mají pozbýt platnost v roce 2015.
Další změnou, dopadající zejména na nové
stavebníky, je výrazné navýšení poplatků ve stavebním řízení. Např. za vydání stavebního povolení zaplatíte nyní 5 000,– Kč a v případě změny
stavby je to 1 000,– Kč.
A ještě něco pro zajímavost: Víte, že první stavební řád vydal Přemysl Otakar II v roce 1270?
Břetislav Kotulán
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NOV Ý ŠKOLNÍ ROK ZAČAL
Měsíc září je neodmyslitelně spojen se zahájením nového školního roku, a to již od doby
císařovny Marie Terezie, která v zemích tehdejšího Rakouska-Uherska zavedla povinnou
školní docházku.
Něco málo z historie
V Babicích nad Svitavou bylo pravidelné školní vyučování zahájeno v roce 1763, tedy před
250 lety. Nejprve v soukromých usedlostech (č.p.
16 a 49) a od roku 1767 ve vlastní budově před
Vítáme ve škole 11 nových prvňáčků
kostelem. Budova školy byla postavena na náklaa nové paní učitelky
dy kláštera premonstrátů v Zábrdovicích a chofoto: archiv redakce
dily sem děti z Babic, Kanic a Adamova. Nová
školní budova, která slouží dodnes, byla postavena v roce 1906 a v tomto roce bylo také zahájeno školní vyučování ve třech třídách se 173 žáky.
A jak to vypadá ve škole nyní?
Letos prošla babická základní a mateřská škola před zahájením nového školního roku nejen stavební rekonstrukcí, ale také personální obnovou. Byla opravena starší část budovy mateřské školy (zateplení obvodových stěn a střechy, nová okna). Tak je zde připraveno odpovídající prostředí
pro předškolní výchovu 46 dětí.
Rekonstrukce budovy základní školy se připravuje, ale změny personální zde již proběhly. Došlo
k obměně téměř celého pedagogického sboru. Statutární zástupkyní ředitele je Mgr. Eva Ňorková.
Ředitelka Mgr. Romana Sklenaříková je v současné době na mateřské dovolené.
Rozdělení ve třídách je následující:
Třída	Ročník	Počet dětí Třídní učitelky
I. třída
1. 	
11
Mgr. Vladěna Bartáková,
				
asistentka Bc. Alžběta Hrbáčová
II. třída 2. a 3. 	 18
Mgr. Markéta Palíková
III. třída 4. a 5.
13
Mgr. Hana Buriánková
Vychovatelkou ve školní družině je Bc. Alžběta Hrbáčová
Přejeme všem žákům hodně trpělivosti při výuce a mnoho nových získaných poznatků.
Břetislav Kotulán

BABICE MÍNUS 50
Co se v naší obci a okolí dělo před 50 lety?
• V roce 1963 byla opravena Alexandrova rozhledna, která byla válečnými událostmi značně
poškozena. Tato rozhledna byla pojmenována po brněnském bankéři Alexandru Suchánkovi, který
se významně podílel na její výstavbě. V roce 1964 byla rozhledna přejmenována na „Chocholka“,
ale tento název se neujal.
• Dne 14. července 1963 zemřel babický farář František Kobzinek, který působil v Babicích 40 let.
Byl mezi občany velmi oblíben i proto, že se v průběhu 2. světové války zasloužil o záchranu mnoha
lidí, kterým vystavoval a potvrzoval náhradní doklady.
• Oddíl kopané oslavil toho roku 30 let své sportovní činnosti. V okresním přeboru se po podzimí části umístil na 6. místě. Předsedou byl Oldřich Havlásek.
• V roce 1963 se v obci konalo 5 divadelních představení, 4 estrády, 1 koncert, 10 plesů a tanečních
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zábav, 98 filmových představení.
• Od 10. října 1963 nastalo zdražení nápojů v pohostinství, např. pivo 12° bylo zdraženo na 2,50 Kč.
• Babické koupaliště v létě 1963 navštívilo 14 766 lidí. Vedoucím, pokladníkem, údržbářem, plavčíkem, zahradníkem a hlasatelem byl Čeněk Štrajt.
A před 100 lety?
V roce 1913 byla slavnostně otevřena nová železniční zastávka. Dělnické vlaky dosud zastavovaly na mostě přes Svitavu. Přístupová cesta k vlaku byla „Skokem“. Nová cesta byla zbudovaná
až v r. 1920, nákladem velkostatku.
A před 150 lety?
10. července 1863 byli lesní adjunkt Cornelius Schweiner a kanický hajný Filip Zeman nalezeni
na tzv. Dolní louce pod Skokem nalezeni zastřeleni pytláky.
Břetislav Kotulán

Informace obecního úřadu
VOLBY

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Konání voleb na území České republiky bude
v následujících dnech:
		
v pátek 25. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin
		
v sobotu 26. října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V Babicích nad Svitavou se volby konají v budově základní školy.

MOBILNÍ SVOZ ODPADU

Dne 9. listopadu 2013 proběhne na níže uvedených stanovištích pravidelný mobilní svoz
objemného odpadu.
8:00
11:00
U pomníku padlých
			
8:00
11:00
U Tyršova pomníku

Pořádek v odpadech
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v naší obci každým rokem stoupají. Dá se předpokládat, že i v budoucnu cena za likvidaci netříděného odpadu poroste. Ať už kvůli zvyšující se
ceně skládkování, zdražování pohonných hmot nebo jiným vlivům.
Třídit odpad je to nejmenší! Je to správné, je to slušnost, dělá to každý rozumný člověk
a má to smysl. Ostatně všechny ty obaly, o které se jedná, si nosíme domů každý sám a dobrovolně.
Občas někteří z nás, kteří poctivě třídíme odpad, narazíme na problém, co přesně patří do které popelnice. Máme do popelnice na papír házet jakýkoliv papír nebo lze recyklovat jen určité
druhy papíru? Patří zrcadlo také do popelnice na sklo?
Pojďme se tedy společně podívat na správné třídění odpadu.
Na místech s kontejnery pro tříděný odpad bychom měli najít tři různé barevné kontejnery – modrý na papír, zelený na sklo, žlutý na plasty a nápojové kartony.
Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, letáky, knihy
bez potažených hřbetů, brožury, rozložené papírové krabice, vlnitá lepenka a čisté papírové obaly
a papírové sáčky. Do kontejneru na papír bychom naopak neměli vhazovat: sponky a svorky, mastný
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nebo jinak špinavý papír, papírové kapesníky a ručníky, použité
papírové pleny, uhlový propisovací papír, voskový papír, pauzovací papír, dehtový papír a vícevrstvé nápojové kartony.
V zeleném kontejneru na sklo by mělo skončit: barevné
i bílé sklo, nevratné skleněné lahve od nápojů, velké skleněné
střepy, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice, dózy a podobně.
Do tohoto kontejneru nepatří: zrcadla, drátěné sklo, automobilové sklo, keramika, porcelán, žárovky, zářivky, výbojky, televizní
a počítačové obrazovky, skleněné obaly od léčiv.
Žlutý kontejner na plast by měl obsahovat: sešlápnuté plastové lahve od nápojů, čisté igelitové tašky a sáčky, fólie, čisté
kelímky od potravin, vypláchnuté plastové nádoby od mycích
přípravků, polystyren. Nepatří sem: znečištěné plastové nádoby,
guma, molitan, PVC, kabely, novodurové trubky, pneumatiky,
podlahové krytiny, textil (ani z umělých vláken), plastové obaly
foto: archiv redakce od léčiv, nápojové kartony, obaly od nebezpečných látek jako jsou
motorové oleje, chemikálie, barvy a podobně.
Pro velkoobjemový odpad přistavujeme dvakrát ročně na vyhrazená místa velké kontejnery, kam
můžeme vyhodit nábytek, koberce a linolea, lyže, pneumatiky, zrcadla, umyvadla nebo WC mísy.
Ani do těchto kontejnerů ale nepatří lednice, televizory, monitory, zářivky, autobaterie, barvy a jiné
nebezpečné odpady. Pro ty jsou určeny speciální mobilní svozy. Tyto nebezpečné odpady jsou
následně ekologicky likvidovány ve specializovaných firmách.
V naší obci se snažíme udržet nízkou cenu poplatků za vývoz odpadů pro občany, ale má to smysl?
V poslední době to na stanovištích kontejnerů vypadá jako ve městě na panelovém sídlišti. U kontejnerů na tříděný odpad jsou odhozeny sporáky, počítače, umyvadla, plastové židle, lyže, kufry,
autoskla, lepená vakuová skla a další nepotřebné harampádí. Ve městě to možná od popelnic odvezou
technické služby, ale u nás to uklízíme sami a potom to musíme někde skladovat a následně objednat
kontejner na odvoz a tím zvyšovat náklady na svoz odpadů. Opakování je matka moudrosti a proto znovu připomínáme, co dát do kterého kontejneru a co patří do mobilních svozů. Zřejmě platí,
že pokud něco neustále neprocvičujeme nebo si to neopakujeme, okamžitě to zapomínáme.
Miroslav Martykán

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny informuje
Odpovědi na dotazy Ing. Kotulána ohledně lesního
hospodaření v okolí obce:
Vážený pane inženýre,
dovoluji si Vám zaslat odpovědi na čtyři Vámi vznesené otázky pro Babický zpravodaj.
1. ŠLP – Masarykův les Křtiny obdržel
v nedávné době status „Lesoparku”. Co to pro
váš podnik znamená, jsou nějaká omezení či naopak přínosy pro okolní obce, tedy
i pro Babice?
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně byl prohlášen
22. 4. 2011 Lesnickým parkem Masarykův les
Křtiny. Mendelova univerzita v Brně jako vlastník

lesů, tvořících lesní hospodářský celek ŠLP Křtiny, tímto krokem deklarovala zájem ocenit a dále
podporovat v lesních porostech trvale udržitelné,
přírodě blízké hospodaření. S důrazem na jejich
mimořádný význam chce MENDELU nadále
rozvíjet mnohostranné a racionální hospodářské užívání lesů na základě osvědčených postupů
lesnického hospodaření, a to s cílem zabezpečit
dostupnost dřeva jako významné obnovitelné
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suroviny a zachovat poskytování ekonomických
příjmů při současné vysoké ochraně přírody
a uchování dosažené přírodní, krajinné a kulturní hodnoty. Zájmem je přispění k rozvoji
udržitelného turismu, myslivosti a dalších zájmů
veřejnosti, k vědeckému výzkumu, monitoringu,
praktické výuce a výchově univerzitních posluchačů, odborné i laické veřejnosti, k podpoře
spolupráce s mezinárodními projekty se zaměřením na trvale udržitelné hospodaření v krajině.
2. V bezprostředním okolí obce vzniklo
v poslední době několik větších vytěžených
ploch. Podle jakých regulí se řídí těžba, budou
tyto plochy znovu zalesněny, nebo se to nechá
na přírodě?
Obhospodařování lesního majetku Mendelovy univerzity v Brně zajišťuje Školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny na základě nového lesního hospodářského plánu na decennium 2013
– 2022. Na konci loňského roku provedl odbor
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje na ŠLP MENDELU při ukončení
platnosti lesního hospodářského plánu na decennium 2003 – 2012 kontrolu hospodaření v lesních
porostech. Nebyly zjištěny žádné závady, naopak
byla činnost vyhodnocena jako vzorová. ŠLP
MENDELU je držitelem prestižních ekologických certifikátů FSC a PEFC za přírodě blízké a šetrné hospodaření. Certifikát FSC školní
podnik získal jako první subjekt v Česku v roce
1997, PEFC v roce 2003. Každoročně za účasti
zahraničních odborníků úspěšně probíhá jejich
audit. Těchto pozitivních závěrů by nebylo možné dosáhnout bez kvalitního naplňování ustanovení zákonů o lesích č. 289/1998 Sb. a o ochraně
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
I při hospodaření v okolí Babic nad Svitavou
se postupovalo dle platného LHP. Porosty byly
v mýtním věku a jejich části byly určeny k obnově.
Stalo se tak po předchozí přípravě pomocí přirozeného zmlazení, po dotěžení starého porostu již
roste na ploše mladý porost z přirozené obnovy.
Některá místa budou doplněna i umělou výsadbou. Les není statický objekt, ale živý ekosystém,
který se vyvíjí od stádia založení přes dospívání
a stárnutí až po domýcení. Obnova zralých mýtních porostů neznamená devastaci lesa či přírody, ale žádoucí vznik mladého porostu.
3. Samotná těžba bezprostředně občany neobtěžuje nebo neomezuje. Problém je ale ve svozu.

V případě špatného počasí dochází k znečišťování vozovek, které navíc nejsou stavěny na takový
těžký provoz a důsledky jsou již znát (samozřejmě to není jediná příčina) na zhoršené kvalitě.
Počítá se při plánování těžby i s těmito důsledky?
Je možná nějaká kompenzace pro obec?
Dopady průjezdu našich odvozních souprav
po krajských i obecních komunikacích samozřejmě vnímáme. Dlouhodobě se snažíme organizovat těžbu i následný odvoz dříví v závislosti
na aktuálním počasí, aby byla minimalizována všechna případná negativa průjezdu vozidel
po všech typech komunikací. Řidiči odvozních
souprav jsou pravidelně poučováni o povinnosti dodržovat při průjezdu po lesních cestách
i navazujících obecních komunikacích rychlost
do 30 km/h a zásady, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti, opadu bláta a ohrožení bezpečnosti
chodců a cyklistů. Škody na majetku obce či třetích osob, prokazatelně způsobené v souvislosti
s průjezdem lesní techniky, hradíme, či uvádíme
poškozený majetek do původního stavu. O obecné kompenzaci újmy za průjezd našich vozidel
neuvažujeme, neboť dosavadní forma náhrady
směrem k obci, jejím občanům a ostatním návštěvníkům mikroregionu spočívá ve zkvalitňování a rozšiřování sítě našich lesních komunikací, na kterých jsou následně značeny turistické
stezky, cyklotrasy, naučné stezky apod. Společně
s náklady na údržbu lesních palouků, studánek
a objektů Lesnického Slavína tímto posilujeme
možnost rekreačního využití přilehlých lesů,
Podporujeme tak turistiku v obci a přispíváme
k zatraktivnění obce pro nové investory – stavebníky rodinných domů.
4. V letošním roce končí možnost „samovýroby” pro občany. Je toto opatření trvalé? Pokud ano, jaké jsou důvody tohoto rozhodnutí?
Nezpochybnitelným právem vlastníka lesa
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a jeho hospodáře je mj. i rozhodování o využití dřevní suroviny a jejím umístění na trhu.
Nadále nejsou občanům zadávány tzv. samovýroby, ŠLP MENDELU bude palivové dříví
a klestí po těžbě zpracovávat a zobchodovávat
jiným způsobem. Na druhé straně je na manipulačním skladu v Adamově vytvořena možnost nákupu kráceného a štípaného palivového
dříví. Aktuální nabídka včetně ceny je uvedena
na www.slpkrtiny.cz.
Závěrem chci zdůraznit, že ŠLP ML Křtiny
MENDELU, který si letos připomíná 90. výročí svého vzniku, dává do budoucna široké možnosti spolupráce majitele, občanů regionu, turis-

tů, orgánů státní správy lesů a ochrany přírody
na budování společného demonstračního objektu
ochrany přírody a filozofie trvale udržitelného
obhospodařování lesních porostů. Jeho jedinečnost vyplývá i z toho, že dlouhodobě slouží k přípravě příštích manažerů – hospodářů v lesích,
krajině a v souvisejících oborech.
Ing. Vladimír Dolejský Ph.D.
ředitel podniku
Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
679 05 Křtiny 175
email: vladimir.dolejsky@slpkrtiny.cz

Setkání v Babicích u Šternberka
Letošním pořadatelem již 13. setkání obcí se stejným názvem byla malá obec Babice u Šternberka. V České republice máme 15 obcí tohoto jména a čtyři jsou v Polské republice. Cílem již
tradičního setkávání je výměna zkušeností a navázání spolupráce mezi zastupiteli a společenskými
organizacemi.
Navštívené Babice leží v nadmořské výšce
270 metrů a žije zde 450 pohodových obyvatel.
Po slavnostním zahájení a prezentaci jednotlivých
obcí měli účastníci možnost navštívit místní kostel, školu, školku a požární zbrojnici. Následovala
krátká návštěva města Šternberka – Expozice času
a gotického kostela Zvěstování Panny Marie.
Expozice času nabízí zajímavé pohledy na plynutí času. Vše zde začíná „velkým třeskem“ – tedy
modely vesmíru a audiovizuálními prohlídkami
a pokračuje výstavou exponátů hodin a hodino-

vých strojů. Celá výstava je interaktivní a je zde
povoleno dotýkat se všeho, prostě hodiny a zvony
se rozpohybovat musí. Pro hravé děti a rodiče je
to atraktivní zábava minimálně na polovinu dne,
kterou mohu doporučit. Po návratu zpět do hostitelské obce následovalo vystoupení folklorního
souboru „Pomněnke a věnečke“ a před zahájením
společenského večera zazpíval „a capella“ výborný soubor „Vocalica“. Setkání obcí v příštím roce
bude v Babicích u Krakova.
Miroslav Martykán

foto: Miroslav Martykán
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Staré hřiště v Babicích nad Svitavou
Půjdete-li na nedělní vycházku na Újezd, projdete kolem okálů a na začátku lesa vyrazíte vlevo,
navede vás lesní pěšinka do prostoru, kterému se od nepaměti říká „Na starém hřišti“ či na „Staráku“.
Toto Staré hřiště si jen velmi málo z nás pamatuje jako funkční. Naše generace má tuto oblast
spojenou s válkami Hornáci-Dolnáci, hraním
na indiány nebo stanováním. Rovněž se tu pořádaly terénní závody kol, později malých motocyklů. V hustých porostech, které pokrývaly okolí
„Staráku” vyrůstaly chatky, vigvamy či bunkry.
Z nedalekého močálu vybudovala generace mých
vrstevníků kluziště, které nám sloužilo několik
let. Poté jsme z neznalosti při jeho rozšiřování
prorazili vodonosnou vrstvu a kluziště skončilo.
Matka příroda si však s naším zásahem poradila
a močál je znovu na svém místě.
Lokalita Starého hřiště přitahovala v průběhu
let všechny generace mládeže. Čím to je? Snad
romantické prostředí v těsné blízkosti obydlených
částí vesnice, rovněž poměrně rovný terén, kterého
není v naší vesnici nadbytek, či hustý les oplývající
plody nebo je to nadmořská výška 500 m, skvělý
výhled na Brno, Pálavu občas i Alpy...
Toto území se chlubí velice zdravým a čistým
vzduchem. Podle měření státní instituce zabývající se kvalitou vzduchu v roce 1973 v ČSR byly
pouze dvě lokality, které splňovaly nejpřísnější
kritéria: Karlova studánka a Babice nad Svitavou-Palouk, Staré hřiště. Možná, že i ten zdravý vzduch přitahoval děti, které ještě intuitivně
poznají, co je pro ně dobré.
Slyšel jsem několikrát, jak pan ředitel Opletal na svých přednáškách nadšeně vysvětloval,
že zdravé povětří Starého hřiště je způsobeno
větrnými proudy z Vysočiny, které táhnou jehličnatými lesy a ústí právě zde. Svá tvrzení opíral o dobrozdání významných brněnských vědců, jejichž jména mi již vypadla. Řada starších
babických občanů chodila na tato místa, protože

se jim zde dobře dýchalo. Za všechny uvádím
pana Roberta Kalvodu – dědu Leoše Kalvody,
známého fotbalového matadora. Ostatně jsem
slýchal od svého táty, že babická plicní ozdravovna – později LDN – měla stát nahoře v Babicích,
až nakonec brněnští radní a blízkost železniční
tratě určili její současnou polohu. Ano, babičáci,
takové místo máme za humny...
Vraťme se však k začátkům našeho vyprávění
a zkusme dát dohromady obrázek starého fotbalového hřiště v dobách jeho největšího rozmachu
a slávy: V roce 1934 byl pronajat pozemek na Příhoně (nebo chcete-li na Újezdě) a začalo budování
hřiště. Na stavbě pracovali celodenně 2–3 nezaměstnaní za 20 Kč za den. Odpoledne přicházeli
ostatní a pomáhali. V průběhu let 1934–1935 zbudovali plochu o rozměrech cca 85x52 m, což byly
rozměry v dané době dostačující. Dle informací
vyčtených z dosud vydaných fotbalových memoárů bylo hřiště otevřeno v srpnu 1935. Slavnostního
otevření se zúčastnil sám štábní kapitán Brada,
předseda Západomoravské Bradovy Župy.
Fotbalisté postavili dvě dřevěné boudy na převlékání hráčů, kantýnu a řadu laviček. V neděli
– v den zápasu – proudily na Příhon davy lidí.
Hráči, jejich příznivci, maminky s kočárky...
Dle pamětníků bývala na hřišti téměř celá vesnice. Povrch hřiště byl ovšem pro hráče velmi
nepříjemný. Písek a drobné oblázky při pádech
nesvědčily kolenům a ostatním holým částem těl
fotbalových gladiátorů. V hlavní roli prý bývala láhev s jodovou tinkturou... Hřiště sloužilo
babickým hráčům až do roku 1947. Třetího srpna téhož léta bylo uvedeno do provozu hřiště
nové, ale to je už na další povídání...
Josef Ševčík

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. října 2013
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje přijetí účelového finančního daru od P. M., Babice
nad Svitavou, ve výši 5 000,– Kč. Dar je určen k nákupu pomůcek do mateřské školy.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,– Kč
organizaci: Spolek zdravotně postižených Brněnska – Pobočný spolek Babic a Bílovic nad Svitavou.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje odkoupení pozemku p.č. 795/3 v k.ú. Babice nad Svi8

tavou o výměře 47 m2 – ostatní komunikace. Vlastník J. K., Luční, 616 00 Brno. Jedná se o majetkové dořešení přístupové komunikace, navržená cena 30,– Kč/m2.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje odkoupení pozemku p.č. 36/19 v k.ú. Babice nad Svitavou o výměře 2 323 m2 za cenu 650,– Kč/m2.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č. 441/2 o výměře 20 m2 za cenu
400,– Kč/m 2 v k.ú. Babice nad Svitavou. Žadatel: J. P., Merhautova, 613 00 Brno. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem za podmínek vyřízení kompletní administrativy spojené s prodejem pozemku žadatelem.
• Zastupitelstvo obce projednalo a 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. 124/25 v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název stavby:
„Babice nad Svitavou,Stádla, přípojka NN, „Tutko“.
• Zastupitelstvo obce projednalo a 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. 126/6 v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název stavby:
„Babice nad Svitavou, smyčka NN, „Doležal“.
• Zastupitelstvo obce projednalo a 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 nad Svitavou, smyčka NN, 2 RD „Sehnal“.
• Zastupitelstvo obce projednalo a 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 nad Svitavou, přípojka NN, „Krmíček“.
• Zastupitelstvo obce projednalo a 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 nad Svitavou, výměna SS, „Váchová“.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Smlouva číslo 20575/13/OKH. Nákup požární techniky, výstroje a výzbroje ve výši
20 000,– Kč.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje finanční příspěvek na financování systému IDS JMK
na rok 2014 ve výši 53 350,– Kč.
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzniklé vícepráce v hodnotě 100 000,– Kč na zateplení budovy MŠ (fasádní nátěr nezateplené části školky, bourání podezdívek a oprava izolací v části sklepů,
rovnání základových pasů, oprava sklepních světlíků a další práce, které projekt neobsahoval).
Projekt byl ukončen bez vad a nedodělků.
• Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo výsledek jednání komise, která provedla hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Základní škola Babice č.p.
139, parc. č. 505/1, 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. Nabídková cena: 3 184 064,– Kč vč. DPH. Umístění dalších uchazečů – 2. místo: KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČ: 25524241, 3. místo: INTER – STAV,
spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno, IČ: 47911182.
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 smlouvu o dílo na akci: „Základní škola Babice č.p. 139, p.č. 505/1
Komplexní návrh opatření pro zateplení“. Zhotovitel: Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, 602 00 Brno.
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INZERCE

Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení (od 19 let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Naší snahou je poskytovat podporu a pomoc klientům tak, aby co nejdéle mohli
setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a
přáteli.
Základem naší činnosti je důsledné naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů, kteří si vybrali pečovatelskou službu obecně prospěšné společnosti Místní
sociální služby.
Klientům pomáháme:
- s péčí o vlastní osobu,
- s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou a servírováním jídla,
- s oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty,
- s úklidem, praním, žehlením, nákupy atd.
Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do knihovny, kde
mu poskytneme pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme v každé obci v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hod.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku, tzv. Stříbrné sluchátko – 800 888 365, kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb
a přání volajících. Našim klientům nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 888 722.
Koupím RD v Babicích nad Svitavou, nabídněte - tel. 733 133 869
BABICKÝ ZPRAVODAJ – Periodický neprodejný informační bulletin pro občany obce vydává 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: obec@babice-nad-svitavou.cz
Toto číslo bulletinu vychází v říjnu 2013 nákladem 450 kusů, tiskne PRINTLAB, Brno. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/3/2013
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