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Slovo starosty
Vážení občané,

podzim se již nesměle začíná hlásit o svoje místo, ale ještě nás čekají pěkné dny babího léta. Než se příroda obarví do palety
hřejivých barev, tak musíme ještě stihnout
dokončit naplánované práce. Čeká nás
oprava chodníků a hlavně oprava povrchu
asfaltové komunikace od horní autobusové
zastávky po dům paní Saxové. Obec obdržela mimořádnou dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj právě na tuto komunikaci
v délce 600 m, na které dojde k odfrézování
poškozené horní vrstvy a k položení souvislé vrstvy nového asfaltu.
V minulém čísle zpravodaje jsem sliboval
ještě krátký návrat do roku 2015. Poměrně
velká investiční akce, jakou je stavba kanalizace, si pár řádků zaslouží. Jednalo se o stavbu tlakového kanalizačního systému, jehož
součástí jsou i jednotlivé tlakové stanice na
jednotlivých kanalizačních přípojkách s konečným napojením na již provozovanou kanalizační stoku ukončenou v ČOV Adamov.
Vzhledem ke konfiguraci terénu v naší obci
bylo nutno přistoupit k realizaci tohoto systému kanalizace. V čerpací jímce jsou osazena čerpadla s drtiči, která jsou automaticky
zapínána a vypínána hladinovými spínači.
Ještě jednou upozorňuji, že čerpací šachta
je určena pouze pro splaškové vody z domácností. V žádném případě nelze do čerpací šachty svádět dešťové vody, odpady
z hospodářských budov a je třeba zamezit

možnosti vniknutí písku, textilií, hygienických potřeb a vlhčených ubrousků. Pokud
bude toto zjištěno v řezáku zaseknutého
čerpadla, tak to nebude předmětem servisu
obce, ale majitel nemovitosti obdrží fakturu
na úhradu nákladů na opravu včetně dopravy technika.
Výstavba kanalizace byla zahájena a dokončena v souladu se smlouvou a v řádném
termínu. V průběhu akce byla projednána
změna stavby před dokončením. Jednalo se
o drobné kosmetické změny při zachování
délky kanalizace a počtu čerpacích šachet.
Vše schváleno příslušnou dotační agenturou
Státním fondem životního prostředí bez vlivu na výši přiznané dotace. Stavba byla dokončena v celkové délce kanalizačních stok
5 216 m s počtem 140 čerpacích šachet.
Náklady stavby po konečném vyúčtování
(zaokrouhleno):
Cena stavby celkem: 20 500 000 Kč,
z toho hrazeno z fondu Evropské unie
12 800 000 Kč, příspěvek SFŽP 750 000 Kč,
příspěvek Jihomoravského kraje 700 000 Kč
a naše obec doplatila částku 6 250 000 Kč.
Dotace byla využita v maximální možné přiznané výši 90 % tak, jak často čtete v tisku
a slyšíte ve zprávách. Komu to matematicky
nevychází, tak vězte, že ten chybějící rozdíl
je tzv. odečtená spočítaná úspora za pět let
provozu kanalizace. Jakým způsobem obec
uspoří, zvláště když kanalizaci neprovozuje,
je otázka poměrně složitá i pro záhadologa
Ericha von Dänikena.
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Ještě závěrem ke kanalizaci. Naše obec
byla nedávno prošetřována pro změnu
Úřadem pro hospodářskou soutěž, díky
podnětu jednoho „slušného“ občana. Kontrola nenašla žádná pochybení. Považuji
to celkem za nebezpečnou hru, stačí jedna
špatně napsaná věta ve vyúčtování dotace
a obec může lehce přejít do období úplné
stagnace po několik dalších let. Co naplat,
máme svobodnou společnost a pravděpodobně obdobné podněty vychází z „dobrého“ úmyslu.
Přeji Vám pěkné a slunečné podzimní
měsíce
Miroslav Martykán

XVI. setkání obcí s názvem „Babice“
Rok se s rokem sešel a tentokrát padla
řada na naši vesnici uspořádat XVI. setkání
obcí s názvem Babice. Letošního ročníku,
který připadl na víkend 28. – 29. 5. 2016, se
zúčastnili zástupci obcí Babice z okresů Olomouc, Uherské Hradiště, Třebíč, Vsetín, Havlíčkův Brod, dále Babice u Rosic (viz mapka) a z Malopolského kraje v Polsku. V České
republice je celkem šestnáct obcí, které nesou název Babice a v sousedním Polsku je
jich osm.
V sobotu začal náročný program setkáním účastníků a snídaní v Obecní hospodě. Poznávací část začala prohlídkou ex-

pozice „Jeskyně a lidé“ v provozní budově
jeskyně Výpustek a prohlídkou veřejnosti
nepřístupné jeskyně „Býčí skála.“ Po obědě, opět připraveném v Obecní hospodě,
účastníci navštívili novou expozici jeskyně
„Kůlna“. Dále po přesunu autobusem nás
čekalo informační středisko „Dům přírody
Moravského krasu“ s interaktivní expozicí
a 3D promítáním filmu „Příroda Moravského
krasu“. Sobotní putování bylo zakončeno
společným přátelským posezením v Obecní
hospodě s krátkým vystoupením starostů
jednotlivých obcí. Zástupci obcí při hudbě, jídle a pití dle našeho hesla: „Babičák je
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pašák, poctivá krev, miluje pivečko, hudbu
a zpěv“ pomalu vstřebávali návštěvu samého středu Moravského krasu a jeho přírodních zajímavostí. Přátelská debata napříč
celým spektrem zúčastněných regionů končila v pozdních nočních hodinách.
Nedělní program po snídani v chatě Macocha zahrnoval prohlídku horního a dolního můstku stejnojmenné jeskyně. Po odjezdu zpět do „našich“ Babic objednaným
autobusem, který zajišťoval dopravu během celé akce, bylo setkání ukončeno a návštěvníci se rozjeli zpět do svých domovů,
do Babic.
Miroslav Martykán

Prezenční listina zástupců obcí

Putovní pohár „Babičáků“

OBCE BABICE V ČESKÉ REPUBLICE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Babice nad Svitavou (Brno - venkov)
Babice (Prachatice)
Babice (Praha – východ)
Babice (Olomouc)
Babice (Hradec Králové)
Babice (Třebíč)
Babice (Uherské Hradiště)
Babice (u Rosic, Brno – venkov)
Babice (část obce Buřenice, Pelhřimov)
Babice (část obce Hostouň, Domažlice)
Babice (část obce Kbel, Plzeň – jih)
Babice (část města Kelč, Vsetín)
Babice (část obce Okrouhlice, Havlíčkův Brod)
Babice (část obce Olbramovice, Benešov)
Babice (část obce Řehenice, Benešov, dříve Praha –
východ)
16. Babice (část města Teplá, Karlovy Vary)
17. Babice (zaniklá ves na území Prahy)
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Volba ředitele školy

Dva měsíce prázdnin pro děti i učitele
skončily, ve škole máme odpočaté žáky,
připravené čerpat nové informace. Začíná
nový školní rok, a ten s sebou přináší pár novinek. Školní budova má o jednu třídu víc,
vybavenou nábytkem, novým dřevěným
stropem, LED osvětlením a hlavně byl instalován nejmodernější typ interaktivní tabule.
Jak bude nová tabule využívána, záleží pouze na kvalitě učitelského sboru a na tom,
jak její mnohé multifunkce dokáží využít
ve prospěch kvalitní výuky žáků. Vzhledem
k vyššímu počtu žáků dále došlo k rozšíření
šaten a k dalším drobným úpravám vnitřních prostor budovy. Před budovou školy
vzniklo minihřiště určené pro malé děti matek čekajících na svoje ratolesti.
Další změna nastala v obsazení učitelského sboru a byla vybrána nová ředitelka
celé příspěvkové organizace. Volba samotného ředitele byla velmi emotivní a byla
předmětem vášnivých debat a různých
spikleneckých teorií. Výběrové řízení bylo
vypsáno transparentně, jeho výsledky jsou
pouze doporučující, rozhodnutí je vždy na
starostovi obce.
V posledních dekádách svého mandátu
jsem zažil mnoho ředitelů, působení jejich
zástupců a desítky učitelů. Dá se říct, že za
14 let spolupráce při nespočtu oprav školního zařízení a rozsáhlých rekonstrukcí znám
školu dost dobře. Začínalo to přestavbou

školní kuchyně, výdejny jídla, předěláním
splaškové a dešťové kanalizace, modernizací staré školky, přístavbou druhé třídy školky, nákupem vnitřního vybavení až po celkové zateplení včetně výměny oken a dveří.
Tím u sebe předpokládám jakousi orientaci
v dané oblasti, ale také v nadhledu vidět
problémy v širších spojitostech. Není to tak
dávno, co škola bojovala s problémy možného uzavření pro nedostatek dětí a obec
dotovala platy učitelů významnou měrou.
Snažím se věci nevidět pouze černobílou
optikou. Demografická křivka se neustále
vyvíjí, ale nikdo neví přesně jakým směrem.
Pokud se mám vrátit k samotné volbě
ředitele, tak raději nechám tento proces
samotného výběru bez komentáře. Vybraná osoba číslo 1. – vzděláním vychovatelka a jinak nic. Vybraná osoba číslo 2.
– vzděláním ekonom, praxe v ZŠ Babice
při tvorbě vzdělávacího programu, spolupráce v ředitelně při přechodu na právní
subjektivitu, praxe v dotačních programech, autorka vítězného časopisu Babický
školáček, bydliště v místě, práce ve spolku
Babyka, svého času oblíbená vychovatelka
v místní škole.
Rozhodnutí mohou být různá a může
se k nim docházet bezpočtem různých
způsobů, ale za konečné rozhodnutí je
odpovědný pouze starosta a výběrová komise má hlas pouze poradní. Po dlouhém

vážení pro a proti byla vybrána na místo
ředitelky příspěvkové organizace v pořadí
druhá Mgr. Kateřina Gančarčíková, jestli
to byla volba dobrá, ukáže čas. K tomuto
krátkému srovnání stojí ještě zato uvést, že
před předpokládaným návratem ředitelky
Romany Sklenaříkové jsem byl vystaven
nátlaku a vyhrožování od učitelského sboru napříč celým školním subjektem včetně
plánovaného odchodu celého učitelského sboru. Odchod všech zaměstnanců po
předpokládaném návratu Romany Sklenaříkové a zvláště těch, kteří ji vůbec nezažili, ve mně vyvolal takový zmatek v duši,
že celý stávající učitelský sbor u mě zcela
ztratil kredit. Romana Sklenaříková nám
ve své době zachránila školu před uzavřením a nasadila vysokou laťku výuky, kterou
zatím nikdo nedokázal zopakovat a škola
z toho žije dodnes.
Jistě mi dáte za pravdu, že právě o vysokou kvalitu výuky a vysokou profesionalitu
zaměstnanců školy musí jít zřizovateli školy
především, a to vyhrocenou a nestabilní situací v naší škole na závěr loňského školního roku rozhodně prokázáno nebylo.
Všem zaměstnancům obou školních zařízení, žákům a rodičům přeji bezproblémový
školní rok bez nepříjemností a s maximem
úspěchů.
Miroslav Martykán

Třízónové hřiště pro naše děti
Ve třetím srpnovém týdnu započala dodávka a montáž dalších herních prvků v zázemí u MŠ a ZŠ, která byla hrazena z rozpočtu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje - velké poděkování za podporu patří náměstkovi
hejtmana JmK Bc. Romanu Hanákovi (ČSSD),
projekt „Třízónové hřiště Babice nad Svitavou,“
který zrealizoval a dofinancoval obecní úřad.
Ve spolupráci s firmou Floraservis, Sapekor a pracovníky údržby obecního úřadu

byly ve školce instalovány nové herní prvky:
sestava skluzavky s mini lezeckou stěnou
a provazovým žebříkem, mini houpačka,
prohazovalo, multifunkční zařízení pro tvořivé hry dětí (prodávací pult, tabule, počítadlo, zvonkohra), houpačka „hnízdo“, kolotoč
s volantem a balanční auto.
Vedle základní školy, která postrádá
vlastní tělocvičnu, budou instalovány workoutové prvky pro tělovýchovné využití

školáků a jejich všestranný pohybový rozvoj a posilování jejich tělesné zdatnosti.
K zábavě jim bude sloužit vyšší hrazdový
kolotoč, který již úspěšně otestovali ve
volném čase žáci 1.- 3. ročníku. Do předzahrádky školy byla osazena šplhací sestava,
jež zároveň umožní příjemné posezení čekajícím rodičům a kterou je možné využít
i jako širší kladinku či k dalším drobným
pohybovým aktivitám dětí. V její blízkos-
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ti, ale v dostatečně bezpečné vzdálenosti,
budou děti jistě s radostí využívat menší
kolotoč s medvídkem.
Umístění prvků bylo provedeno po zvážení všech okolností tak, aby zůstala zachována funkčnost stávajících ploch s ohledem
na podklad pod povrchem (jímky, šachty,
kabelové vedení), na nerovnosti terénu

a také se zřetelem na bezproblémové soužití
s obyvateli sousedních domů (zvonkohra je
umístěna u obecního úřadu). Všechny prvky mají bezpečnostní atest, musely být dodrženy prostorové nároky bezpečnostních
zón a některé prvky vyžadují i dovybudování speciálních dopadových ploch. Kolotoče
se speciálními ložisky jsou bezúdržbové,

pokud nepočítáme běžný nátěr po opotřebení laku. Stávající atrakce byly nově natřeny a opotřebené zařízení bylo opraveno.
Přejeme dětem na dovybavených plochách hodně pohybových zážitků a radostných chvil.

cionářům a rovněž příznivcům, kteří byli
v uplynulé sezóně skvělí, a v hojném počtu
bouřlivě své mužstvo povzbuzovali, a to
nejen doma, ale i na hřištích soupeřů. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za finanční
podporu, bez níž bychom fotbal v naší obci
nemohli provozovat, a všem stávajícím i potencionálním sponzorům.
Podporu budeme potřebovat i v nadcházející sezoně, která bude mnohem náročnější než roky minulé. Vstupujeme do nové,
vyšší soutěže. Vstupujeme tam oslabeni

o Martina Kučeru, leč odhodláni udělat vše
pro to, aby naše působení v krajských soutěžích trvalo déle než jednu sezónu. Pro tuto
sezónu jsme vymysleli nový model, takže
každý víkend bude v Babicích fotbal – střídavě budou hrát mužstva „A“ a „B“.
Pojďme tedy společně do toho a zachovejme krajskou soutěž v Babicích i pro léta
následující.

Martina Schoříková

Hrajeme I. B třídu
Naše „A“ mužstvo vyhrálo v uplynulé
soutěži okresní přebor a po 70 letech postoupilo do vyšší krajské soutěže I. „B“ třídy.
Naši chlapci byli zařazeni do skupiny „A“, což
znamená, že našimi soupeři budou např.
družstva Jedovnic, Rudice, Vilémovic nebo
Lipovce. Budou tedy nová derby, jiná hřiště,
fandové a rozhodčí.
Sportovní klub Babice nad Svitavou děkuje touto cestou všem, kteří se o tento významný úspěch zasloužili. Poděkování patří
v první řadě hráčům v čele s trenérem, funk-

Za hráče a výbor SK Babice nad Svitavou
Josef Ševčík

Podzim 2016 - více informací na www.fotbalbabice.cz
A – mužstvo I. B třída sk. A

B – mužstvo IV. tř. sk. A

kolo

datum

den

čas

soupeř

kolo

datum

den

čas

soupeř

2

13. 8.

so

16.30

B - Jedovnice

3

21. 8.

ne

16.30

4

27. 8.

so

16.30

Rudice - B

1

20. 8.

so

16.30

B - Tvarožná

B - Čebín

2

5

3. 9.

so

16.00

Pačlavice - B

3

4. 9.

ne

16.00

B - Opatovice

6

11. 9.

ne

16.00

B - Slavkov

4

11. 9.

ne

16.00

Moutnice B-B

7
8

18. 9.

ne

15.30

Vilémovice - B

5

17. 9.

so

15.30

B -Hrušovany

25. 9.

ne

15.30

B - Rájec

6

24. 9.

so

15.30

Pozořice B-B

9

1.10.

so

15.00

Start Brno - B

7

2. 10.

ne

15.00

B – Újezd B

10

9. 10.

ne

15.00

Černá Hora - B

8

8. 10.

so

15.00

B – Podolí B

11

16. 10.

ne

15.00

B - Podolí

9

15. 10.

so

15.00

Blažovice B-B

12

22. 10.

so

14.30

Slovan Brno - B

10

23. 10.

ne

14.30

B - Kobylnice

13

30. 10.

ne

14.30

B - Soběšice

11

29. 10.

so

15.30

Židlochovice-B

1

6. 11.

ne

14.00

Lipovec - B

volno

Mládežnická mužstva Sportovního klubu
Mládež je naše naděje, mládež je naše
síla. Někomu to bude znít jako otřepaná fráze, leč je tomu tak. Současná sestava mužů,
hrajících fotbalovou krajskou soutěž, vychází z mládežnických kolektivů, jejichž členové pobíhali po babickém trávníku v letech
minulých. Náš oddíl se vždy pyšnil dobrými
mládežnickými mužstvy. Bohužel, v současné době práce s mládeží poněkud pokulhává v porovnání s lety dávno minulými. A tak
máme, a jsme za to rádi, mužstvo starší přípravky, vedené Petrem Hlouškem a Markem
Ševčíkem, kterým asistuje Petr Prachař.

Projevuje se však zájem mladých chlapců, kteří by mohli postavit mladší přípravku.
Potřebovali bychom pár obětavých tatínků nebo i jiných mužů, kteří by se těmto
hochům věnovali. Samozřejmě se mohou
zapojit i maminky či jiné obětavé ženy.
V mnoha klubech tomu tak je a funguje to
velmi dobře. Prosíme zájemce o tuto záslužnou činnost, aby se ozvali na níže uvedené
kontakty nebo osobně na kteréhokoli člena
výboru.
Děláme to pro naše děti, kterým v době
počítačů, mobilů a tabletů pohyb na zdra-

vém vzduchu jenom prospěje, upevní jejich
tělesnou kondici a zdraví.
Za výbor Sportovního klubu Babice nad
Svitavou Josef Ševčík
Kontakty:
Josef Ševčík
Martin Cupák
Marek Starý
Petr Hloušek
Robin Hynšt

605 828 222
723 302 113
777 826 160
776 353 265
728 193 694
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Letní rocková noc v Babicích

V sobotu 16. 7. 2016 se konala „Letní
noc“ ve sportovním areálu za fotbalovým
hřištěm. K dobré náladě hrála skupina Exploze z Rudic v počtu 6 hudebníků a temperamentní zpěvačky. Interpretovali skladby našich známých populárních rockových
skupin převážně 80. a 90. let 20. století, jako
Team, Kern, Katapult, Arakain, Olympic, Jasná Páka, Argema, Citron, ETC, Kabát a dal-

ších. Ze zahraničních skupin zahráli repertoár Deep Purple, Ozzy Osborne, Roxette,
Black Sabbath aj.
K příjemné atmosféře přispělo pohoštění
ve formě točené 11° Kozla a 12° Radegastu, výběr lihovin i nealko nápojů za lidové
ceny a grilované klobásy. Jediný, kdo zklamal, bylo počasí, které zkrápělo neúnavné
tanečníky před pódiem, kteří se nenechali

deštěm odradit. Akce se účastnilo přes nepřízeň počasí více než sto návštěvníků, a to
z řad nejen mladší generace, ale i starších
ročníků.
Celá akce byla perfektně připravena, proběhla bez jakéhokoli incidentu a všem, kdo
se na její přípravě podíleli, patří dík.
Martina Schoříková

Součástí voleb do zastupitelstva JmKÚ 2016 bude
i referendum o poloze brněnského nádraží

V souvislosti s těmito volbami je nutné
připomenout, že občané, trvale bydlící
v městě Brně, budou mít možnost hlasovat
v dosud největším referendu ČR o poloze
brněnského vlakového nádraží. Je paradoxem, že velké většiny Brňanů se toto netýká,
neboť železniční nádraží využívají k dopravě do zaměstnání ve velmi malé míře. Stačí

se ráno na brněnském nádraží rozhlédnout
kolem sebe, kam davy lidí proudí, a odpoledne rovněž tak. Mnoho lidí za prací dennodenně dojíždí do Brna, jak z Babic, tak
z okolních obcí, ale tito obyvatelé nemají
možnost v referendu vyjádřit svůj názor.
Dojíždějícím tedy zbývá několik možností: „ulovit si svého Brňáka“ – kamará-

da, příbuzného, známého z Brna, který
bude za něj hlasovat pro zachování nádraží v centru či se zapojit do kampaně jako
dobrovolník na infostánku nebo při sdílení
informací, viz. níže uveřejněné dokumenty
aliance Referendum 2016, která podporuje
zachování a rekonstrukci nádraží ve stávajícím místě.

Občanská aliance Referendum 2016, jejímž cílem je prosadit modernizaci brněnského nádraží v centru, se na Vás obrací
s prosbou o pomoc.
Jak jistě víte, letos se bude souběžně
s krajskými volbami konat v Brně referendum o poloze a modernizaci vlakového
nádraží. Naše aliance toho dosáhla tím,
že jsme sesbírali více než 21 000 podpisů
brněnských občanů. Oproti obstrukcím
brněnského magistrátu před komunálními
volbami v roce 2014 jsme konání referenda
prosadili díky vyhraným soudním sporům,
a to právě na termín letošních krajských voleb 7. a 8. října.
Otázka účasti v referendu je klíčová.
Zákon stanovuje, že výsledek referenda
bude právně závazný, pokud se ho zúčastní 35 % brněnských oprávněných voličů
a pokud současně celkem 25 % ze všech
oprávněných brněnských voličů se vysloví
pro modernizaci nádraží v centru.
Naše aliance vede kampaň, která se snaží potřebnou účast, stejně jako její žádoucí
výsledek, dosáhnout. Pouze referendum
může definitivně rozhodnout o poloze ná-

draží v centru a vyřešit tak tento nekonečný brněnský problém.
V rámci zapojování veřejnosti jako dobrovolníků do této kampaně jsme se rozhodli oslovit i různé instituce, zájmová centra
a kluby, sdružující aktivní dospělé lidi různého věku. Věříme, že otázka polohy nového brněnského nádraží je záležitostí nás
všech, co v Brně, ale i v jeho okolí, žijeme
a využíváme jakoukoli dopravu ve městě.
Ne všichni mohou v referendu hlasovat,
na to je potřebné trvalé bydliště v Brně.
Paradoxem je, že ti, kterých se to nejvíce
týká, do hlasování nemají možnost nijak
zasáhnout! Do kontaktní kampaně se ale
může zapojit každý. Jestliže vám není lhostejný osud brněnského nádraží, přidejte se
k nám a podpořte zájem občanské většiny!
Je důležité, aby se do kampaně zapojilo
co nejvíc lidí, kteří budou šířit povědomí
o referendu a vysvětlovat lidem, proč je potřebné jít v říjnu k volbám. Čím víc občanů
v ulicích a sdílení či jiného šíření informací
(např. publikování v obecních zpravodajích
přilehlých obcí či podobných tiskovinách
apod.), tím větší je šance na úspěch!

Byli bychom rádi, kdyby se k nám připojili
i členové Vašeho centra, klubu či pracovního
kolektivu, jejich přátelé či rodiny a pomohli
nám zachovat nádraží v centru, stejně jako
zrealizovat největší referendum v ČR! V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte a my pro
vás rádi připravíme úvodní setkání, na kterém se dozvíte všechny potřebné informace.
Všichni dobrovolníci budou řádně proškoleni, aby měli seriozní a objektivní informace,
a vybaveni potřebným materiálem. V současné době potřebujeme pomoc s distribucí informačních letáků a asistencí na infostáncích.
Individuální zájemci se mohou hlásit i na
http://www.nadrazivcentru.cz/dobrovolnici/
případně telefonicky na čísle 731 445 154.
Děkujeme Vám za odpověď a další sdílení!
Těšíme se na případnou spolupráci!
S pozdravem Mgr. Simona Kuciaková
Koordinátorka dobrovolníků
Aliance Referendum 2016
simona.kuciakova@nadrazivcentru.cz
0042731445154
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Přesvědčme Brňáky, aby šli k referendu a pomohli
zachovat nádraží v centru
Již 7. a 8. října budou moci všichni lidé
s trvalým bydlištěm v Brně rozhodnout o budoucím rozvoji celého města. Spolu s krajskými volbami totiž proběhne referendum o poloze brněnského nádraží, ve kterém mohou
občané jihomoravské metropole konečně
rozhodnout, zda se bude modernizovat nádraží v centru města, a nebo bude odsunuto
asi o kilometr dál jižním směrem (s bulváry,
množstvím obchodů a kanceláří – jejich vybudování spolkne ovšem obyvatelům Brna
rovněž nemalé finanční prostředky z rozpočtu města Brna, nehledě na částku za odkup pozemků pod plánovaným nádražím!).

Čížák

Seděl na tarasu, obepínajícím vesnický
hřbitov. Hajný, který po něm už dlouho pásl,
namířil na jeho nohy s úmyslem jej poranit,
aby mu tak, jak již několikráte, zase neprchl.
Pečlivě zamířil a vystřelil. Jenže „Čížák“ v ten
okamžik skočil a projektil zasáhl důležité
tělesné orgány. Druhého dne na vězeňské
ošetřovně zemřel.
Na historickou scénu se dralo dvacáté
století a odvedený Dominik Kapusta měl
nastoupit vojenskou službu. Na vojnu sice
nastoupil, leč po pár týdnech dezertoval.
Místní se divili, když jej, z ničeho nic, potkávali na vesnici či v okolních lesích. Zakrátko
jej přišli hledat četníci, a to už vesnice věděla: Kapusta je dezertér.
Z počátku nevěděli občané naší vesnice,
spadající do žaláře národů (tak bylo Rakousko - Uhersko tehdy nazýváno), jak se k této
situaci postavit. Většina lidí necítila monarchii jako svou milovanou vlast, a proto ně-

Otázka polohy hlavního nádraží se však
netýká pouze lidí, kteří žijí přímo v Brně.
Týká se zejména nás, kteří každý den dojíždíme do Brna za prací. V případě odsunu
nádraží se nám cesta do práce výrazným
způsobem prodlouží a zkomplikuje. Zákon o místním referendu však neumožňuje, aby se k takto důležité otázce vyjádřili
i do Brna dojíždějící zaměstnanci. Nezbývá
nám proto nic jiného, než přesvědčovat své
známé, kolegy a kolegyně, kamarády a kamarádky nebo příbuzné, aby 7. a 8. října šli
k referendu a hlasovali i za nás, kteří se k poloze nádraží nemůžeme vyjádřit a kterým
na tom hodně záleží.
Podle všech průzkumů si většina lidí
v Brně přeje moderní
nádraží v dosavadní
poloze, odkud se dá
pohodlně dojít pěšky
do centra a díky propracovanému systému veřejné dopravy
i bez problému dojet
do všech koutů města.
Aby však bylo referendum právně závazné, musí k němu
přijít minimálně 35
procent lidí s trvalým
bydlištěm v Brně. Je
proto důležité přesvědčit Brňáky, že referendum skutečně

definitivně rozhodne a je nutné, aby k němu
přišli a hlasovali.

kteří začali zběha tajně podporovat. Kapusta, vyslouživší si přezdívku „Čížák,“ obýval
v čase klidu různé stodoly a půdy, a když
přišli četníci, utekl do lesů a přespával na
babických skalách v jeskyni dodnes zvané
„Kapustovka,“ které někteří starší, kteří rebela znali, říkali za mých mladých let „Čížácká.“
Po dezertéru Kapustovi „šel“ i zmiňovaný hajný, neboť mu v revíru silně pytlačil.
Vyprávělo se, jak ho jednou honil právě
na těch skalách, až nakonec zůstal stát na
té skále nejvyšší, odkud již nebylo úniku.
Když už po něm strážce lesa sahal, vrhl se
ze skály do koruny mohutného buku pod
ní rostoucího. Nebyl však žádný svatoušek.
Jednou, když byl v hospodě, kam v čas klidu občas zavítal, seděl zde starý veterán.
Nelíbila se mu jeho dezerce a dával mu to
dost hlasitě najevo. V nočních hodinách
pak našli onoho vysloužilce dotlučeného
a zkrvaveného téměř v bezvědomí v kaná-

le před hostincem. Pachatel byl nasnadě,
což potvrdil i napadený.
Druhý den byl na vesnici obrovský poprask, protože tři nejstarší synové přepadeného veterána, mimochodem měl 19
dětí, táhli kšandami svázaného Kapustu
na náves, s cílem jej předat spravedlnosti.
V tom jim ale zabránila skupina mladíků,
kteří v něm viděli svůj ideál a symbol odporu vůči tehdejšímu režimu. Poté se již
Čížák ve vesnici neukazoval až do svého,
zde úvodem popsaného, tragického konce. Když jej, těžce zraněného, četníci odváželi, měl prý na nohou nehty dlouhé několik centimetrů.
Kapustův osud dlouho rozděloval vesnici. Někteří, jak už bylo uvedeno, v něm viděli hrdinu, druzí lotra, kterému se prostě
nechtělo na vojnu.

Úspěch referenda závisí především na
nás všech. Ovlivnit ho můžeme několika
způsoby:
Jak již bylo zmíněno výše, „Adoptovat si
svého Brňáka“ a oslovit své známé z Brna,
aby šli za nás hlasovat pro nádraží v centru
•
Zapojit se jako dobrovolník nebo
dobrovolnice do kontaktní kampaně
v brněnských ulicích, která již probíhá,
a zvát lidi k referendu - zapsat se můžeme zde: http://www.nadrazivcentru.cz/
dobrovolnici/ nebo na čísle 731 445 154.
•
Podpořit kampaň za nádraží v centru
finančně a přispět tak libovolnou částkou na transparentní účet iniciativy:
Referendum 2016 - http://www.nadrazivcentru.cz/prispej/
Více informací o referendu naleznete na
www.nadrazivcentru.cz
DĚKUJEME!!! Jenom tak totiž můžeme
zabránit přesunu nádraží, který si přejí
pouze vlivné mocenské skupiny s přímými vazbami na ODS. Lidé z občanského
sdružení Brnění již v minulosti vypátrali, že
pozemky v jižním centru (kam by se nádraží přesouvalo) nakoupila Taťána Turziková
z firmy J&T. Z finanční skupiny zase vedou
nitky k akciové společnosti BNSD bývalého radního za ODS Jiřího Hose, která si na
50 let výhodně pronajala budovu současného nádraží.

Josef Ševčík
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Tip na výlet

Dům přírody Moravského krasu
Chráněné krajinné oblasti představují přírodní a kulturní dědictví národního
a nadnárodního významu. CHKO Moravský kras byla vyhlášena 4. 7. 1956 jako
druhá nejstarší a má rozlohu 92 km2. Mezi
hlavní priority ochrany přírody patří osvěta a informování veřejnosti, bez jejíž podpory by nebylo možné ochranu přírody
a krajiny účinně a dlouhodobě zajišťovat.
K osvětě návštěvníků a obyvatel v chráněných územích se budují informační panely,
naučné stezky a vyhlídky, ptačí pozorovatelny, stezky v korunách stromů a nově
tzv. domy přírody.
Dům přírody vítá návštěvníky většinou
při vstupu do chráněného území nebo
v místě vysoké návštěvnosti či při křížení turistických tras, informuje různými formami
veřejnost o fenoménech příslušného chráněného území trvalými expozicemi v interiéru i exteriéru, zvyšuje povědomí o základních principech a důvodech ochrany
přírody a krajiny, vzbuzuje zájem a vytváří

Dům přírody Moravského krasu na Skalním mlýně byl slavnostně otevřen 20. září
2015 a následně získal 3. místo v soutěži
Stavba Jihomoravského kraje 2015. Projekt
byl realizován v letech 2013 – 2015 a financován byl z prostředků EU. Na provoz domu
finančně přispívá i naše obec stejně jako další zástupci mikroregionu Časnýř. V moderní
expozici domu přírody se návštěvníci poutavou formou seznámí s historií vzniku krasové
krajiny, osídlením v pravěku a vlivem člověka

na její podobu, hravá koláž přiblíží okolní přírodu, film Říše zkamenělého času zachycuje
v 3D audiovizuálním formátu chráněnou
krajinnou oblast ve čtyřech ročních obdobích. Celou expozici doplňují interaktivní
prvky – dotykové tabule, krátké filmy, kvízy
a animace. Milovníky map a informací určitě
zaujme dotykový stůl, na kterém si mohou
návštěvníci prohlížet základní a ortofoto
mapy, historické mapy z 19. století, fotografie a informace o zajímavých místech v Moravském krasu. Připraveny jsou ekoprogramy
pro školy a rodiny s dětmi, tematické terénní
exkurze či přednášky. V malém obchůdku si
mohou zájemci nakoupit kvalitní regionální
produkty, mapy, vzdělávací materiály nebo
suvenýry. Pro vyžití dětí je připravena herna
s prolézačkou jeskyně s ukrytými tajemstvími dnešních i dávných jeskynních živočichů
a dalšími prvky zábavy.
Jezdíme na dovolené do zahraničí, ale
často neznáme svoji vlast či okolí. Návštěva
domu přírody na Skalním mlýně může být
jedním z příjemných výletů v blízkosti našeho domova s dětmi, které kreativní herna zabaví na dlouhou dobu. Provozní doba
„našeho“ domu přírody je od března do října, vstupné 40 Kč, děti do 5 let zdarma, rodinné vstupné 100 Kč. V hlavní sezoně (duben – září) je otevřen od 9.00 – 17.00 hod.
Pro více informací si můžete načíst QR kód.
Martina Schoříková

pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému
místu i obecně k ochraně přírody a krajiny,
usměrnění pohybu návštěvníků v chráněném území (včetně organizování terénních
programů s certifikovanými průvodci, poskytuje doplňující informace o ubytování,
dopravě, kulturních akcích v regionu apod.
Domy přírody umožňují setkávání místních
obyvatel v příjemném prostředí, pořádání
různých akcí a krátkodobých výstav, jsou
nízkoenergetickými objekty z přírodních
a místních materiálů, jejich provoz je šetrný
k životnímu prostředí (např. využívá dešťovou vodu, recykluje odpad), řešení interiéru
a výtvarné ztvárnění trvalé expozice respektuje členění objektu na část informační,
expoziční a prodejně-propagační. Celková
atmosféra domu přírody by měla navodit
u návštěvníka pocit sounáležitosti s přírodou. Dosud bylo v republice vybudováno
v chráněných krajinných oblastech celkem
12 domů přírody.
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Informace pro občany
•

Začátkem října v pátek a v sobotu
7. a 8. října se konají volby do zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Volební místnost bude,
jako tradičně, v jídelně základní školy
a otevřena bude v pátek od 14.00 hod.
– 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. –
14.00 hod. Právo volit mají občané, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou
věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni
k pobytu v obci, která náleží do územního obvodu příslušného kraje. Volební
lístky naleznete ve svých poštovních
schránkách. V případě potřeby budou
vydány i ve volební místnosti. Každý
volič po předložení platného průkazu
totožnosti (zkontrolujte platnost svého dokladu) obdrží úřední obálku, do
které v prostoru k tomu určeném (za

plentou) uloží hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, přetržené
nebo takové, které nebyly vloženy do
úřední obálky. Na požádání v odůvodněných případech navštíví členové volební komise voliče v místě bydliště.
•

Děkujeme občanům, kteří v termínu
nebo i s mírným zpožděním při opomenutí uhradili poplatek za komunální
odpad. Stále však jsou mezi námi dlužníci, které vyzýváme, aby tak neprodlenně učinili, neboť, jak již bylo sděleno v červnovém zpravodaji, může dojít
k navýšení této platby v souladu se zákonem až na trojnásobek této částky.
Stejně tak poplatek za psa.

•

Upozorňujeme občany, že úřední hodiny na OÚ jsou ve středu pouze do
16.00 hodin. Děkujeme.

•

Žádáme občany, aby udržovali na
sběrných místech separovaného odpadu čistotu a pořádek a nenechávali
v případě naplnění kontejneru odpad se povalovat mimo nádoby. Tato
situace je jistě nepříjemná, přinese-li
občan vytříděný odpad ke sběrnému
místu, které je již zcela naplněné. Ale
stačí maličkost – předem si zjistit při
cestě kolem kontejneru, zda je ještě
volný k odkládání dalšího materiálu.
Čistota na sběrných místech je vizitkou
nás všech. Děkujeme.

Dotazník – zjišťování zájmu o poštovní služby v obci

Naší obci se naskýtá možnost vybudování poštovní franšízy. Věnujte prosím několik minut vyplnění následujícího dotazníku a odevzdejte
jej do schránky na obecním úřadu. Pokud jste dotazník vyplnili již elektronicky na webových stránkách, již nevyplňujte. Děkujeme.

1) Máte zájem o zajištění poštovních služeb v jejich plném rozsahu na obecním úřadu v Babicích nad Svitavou? Ano - Ne
2) Jak často podle předpokladu budete službu využívat?
Denně – týdně - měsíčně – méně často.
3) O jakou otvírací dobu máte spíše zájem?
Dopolední hodiny – odpolední hodiny – dopolední i odpolední hodiny.
4) Jaké služby předpokládáte že budete nejčastěji využívat?
Listovní služby – odesílání a vyzvedávání balíků – peněžní služby – poštovní spořitelna – jiné – prosím uveďte:
_________________________________________________________________________________________________________________

5) Měl/a byste zájem o oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)?
Ano - Ne
6) Měl/a byste zájem o oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)?
Ano - Ne
7) Měl/a byste zájem o oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)?
Ano - Ne
8) Měl/a byste zájem o oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail)?
Ano - Ne
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