Babický zpravodaj
KVĚTEN 2014
SLOVO STAROSTY
Obyčejný pohled na dnešní svět
Nechci se pouštět do komplikovaných úvah
o složitosti globalizovaného světa a hledat všelék na neduhy společnosti. Na začátku dnešního článku si však neodpustím trošku širší záběr.
Někdy v roce 2008 došlo kvůli nezodpovědnému jednání soukromého sektoru k ekonomické
krizi vznikem nejrůznějších „finančních bublin“
a následných dluhových pastí dnešního virtuálního světa. Šokované státy napumpovaly miliardy
korun na záchranu velkých nadnárodních firem
za půjčené peníze, aby se po pár letech staly vhodnou kořistí spekulativního soukromého kapitálu.
Zdá se, že nadnárodní korporace v dnešní době
ovládají všechna média a mají propracovaný systém manipulace společností. Musíme se smířit
s faktem, že se naše zem mění v obrovskou mon-

tovnu aut a světové překladiště? Mladým generacím nebylo předáno řemeslo budované po celá
staletí. Nemáme vlastní výrobu ani zemědělství. Chceme, aby se z nezaměstnaných stávali
hromadně skladníci, prodejci pochybných energií a pojištění nebo pracovníci call center zahraničních společností?
V současném demokratickém režimu jsou
státní organizace a orgány, dříve sídlící v krajských městech, soustřeďovány do Prahy. To se
týká i sdělovacích prostředků. V Praze rozhodují
o zákonech a našich osudech a odstavují nás
postupně na druhou kolej. V dnešní době nemá
stát jasnou koncepci dalšího rozvoje a neustále
šetří pro mě nepochopitelným způsobem – likvidací a následným přesunem lukrativních míst

Stavba vodojemu v Babicích, foto: archiv
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i odborů státních složek z Moravy do Prahy. Že
by se blížila doba, kdy na zakoupení kancelářské
propisky budeme žádat příslušný odbor ministerstva financí, následně na to vypíšeme veřejnou zakázku a vyhraje ta nejlevnější nabídka s propiskou,
která sice nepíše, ale je levná? Je pozoruhodné,
kolik se na ministerstvech investuje času a námahy do podrobně propracovaných komplikací
provozu malých obcí. Pro utvoření vaší představy: Na co stačil před rokem jeden papír, dnes
tvoříme papíry tři a ty musíme naskenovat, odeslat datovou zprávou a následně vložit do obálky
a odeslat poštou. Při pohledu kolem sebe zjistíte,
že se často řeší věci dosti nepodstatné, a jediným příjemným kontrastem je právě ta fyzicky
vykonaná práce, která za vámi zůstává.
Tímto dlouhým úvodem s nádechem nostalgie se dostáváme až k obci ležící přímo v srdci
bývalých hlubokých lesů, která okouzlila již nejednoho návštěvníka. Víte o tom, že naše obec
má ve svém znaku mimo jiné smrk? Tuhle měl
jeden občan dobrou připomínku a doporučil nám

ve znaku ponechat pouze pařez stoletého smrku...
Co se týče obecních aktivit, ať již ve fázi investic či projektových příprav, neustále pracujeme usilovně. Ovšem zdá se, že čím více toho
uděláte, tím více se můžete stát vítaným hromosvodem a terčem autorů pikantních a zaručeně
pravdivých informací... Tak se dozvíte, že se
v obci vůbec nic nedělá. Že se asfaltuje jenom
proto, že se blíží volby, hospodu opravujete pro
vlastní rodinu a spoustu dalších mýtů. Pro zajímavost na tomto místě tentokrát uvedu částečný výčet prací provedených za měsíce únor,
březen a duben 2014. V tomto tempu pracujeme celé roky. Jenom to neobjektivní divák často
nevidí. Jestli je to málo nebo dost, to si musí
každý rozhodnout sám. Nevěnuji se tvorbě publicity, jelikož stále věřím ve zdravý úsudek
občanů. Na závěr vám chci popřát krásné jarní
měsíce, mnoho duševní odolnosti a dobré lidi
kolem sebe.
Miroslav Martykán

Stručný seznam aktivit obce únor-duben 2014
MATEŘSKÁ ŠKOLA

• Překotvení požárního schodiště.
• Pořádání přednášky o Tibetu a organizace pracovní dílny pro děti ZŠ, doprava hostů tam
a zpět.
• Příprava kabeláže na zabezpečení, internet
a telefon na fasádě školy.

• Výměna radiátorů, úprava a nátěr potrubí topení ve staré třídě.
• Dodání a uvedení do provozu myčky nádobí
do kuchyně školky a připojení na vodu, elektřinu a kanalizaci.
• Výměna kompletního osvětlení v kuchyni
školky.
• Dodání nerezového pracovního stolu, nerezové police na mikrovlnnou troubu a nerezové police na úklidové prostředky do kuchyně,
včetně montáže.
• Vymalování kuchyně, dvou šaten a kanceláře
školky včetně oprav omítek po zatečení dešťové vody v loňském roce (k zatečení došlo před
opravou střechy).
• Oprava čerpadla na škrob ve sklepě školky.

VODOJEM – VODOVODNÍ ŘADY –
KANALIZACE

• Kolaudace vodovodního řadu A10 Mordovnyposlední etapa.
• Dokončení kompletních přeložek 1 km vodovodních řadů v rámci stavby vodojemu.
• Připojení nového vodojemu přípojkou nn.
• Stavba příjezdové komunikace v délce cca 60 m
k vodojemu, podkladní vrstvy kameniva o výšce cca 50 cm.
• Vydání pravomocného stavebního povolení
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
na tlakovou kanalizaci v obci.
• Zateplení kompletního stropu školní budovy • Stavba bednění a armování objektu na betoa zřízení pochůzných lávek na půdě.
náž nádrží vodojemu.
• Dostavba lešení kolem budovy.
• Složení a zapojení systému závlah fotbalového
• Návrh a zadání výroby dřevěných vstupních dveří.
hřiště včetně výměny cca 5 m prorezivělého
• Práce na zateplení fasády.
ocelového potrubí u Sedlácké studny.
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DÍLNA HERCEG

KADEŘNICTVÍ

• Výroba svařovacího stolu, pracovních ponků, stojanu na hutní materiál a regálů.
• Výroba 1 sady (stůl a lavice) na zahrádku
Obecní hospody.
• Malování dílny.
• Obložení sociálního zařízení keramickou
dlažbou a obklady.
• Kompletace sanitárního vybavení a napojení pitné vody.
• Nákup strojního vybavení dílny.
• Instalace zabezpečení nemovitosti.
• Výroba stojanů na dlouhodobou instalaci
výstavy fotografií Nepál – hory.
• Výroba oplocení a laviček na nové dětské hřiště na pozemku zdravotního střediska.

• Malování chodby a poloviny kadeřnictví včetně oprav omítek.
• Oprava nábytku.

PARKY A ZELEŇ

• Stříhání živých plotů, vyřezání křovin a plevelných dřevin včetně odvozu, vyhrabání listí
a trávy včetně odvozu.
• Vydání a částečný rozvoz kompostérů.
• Nátěr vnitřku spodní autobusové zastávky
a osazení mapy.
• Zametání a odvoz štěrku z komunikací.

HŘBITOV

• Zahájení prací na opravě zdi u fary včetně
schodů a chodníku.

ZAHRADNÍ TRAKTOR

OBECNÍ ÚŘAD

• Zakoupení traktůrku VARI včetně vlečky,
bubnové sekačky, mulčovače, štěpkovače a rotavátoru.
• Přijetí zaměstnance na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce.

• Nákup nových počítačů.
• Zabezpečení objektu.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

•
KULTURA
•
• Koncert Fleret, neplacená reklama v rádiu •
Český rozhlas 2.
•
• Příprava dětského karnevalu a úklid po akci. •
• Koncert Black Uganda Choir, plakáty, propagace. •
• Výstava fotografií a přednáška Nepál – hory,
plakáty, propagace, doprava hostů tam a zpět.
• Vyvěšení Tibetské vlajky.
• Akce Poupat – Aprílová zábava.

Oprava části komunikace k vlaku.
Oprava výtluků a překopů v obci.
Oprava komunikací kolem pomníků.
Oprava komunikací Stádla.
Oprava komunikace hájenka.
Práce na dopravním pasportu a příprava obnovy starých dopravních značek v obci.
Miroslav Martykán

OBECNÍ HOSPODA

• Zaměření a objednání oken do sálu.
• Výroba sítí do oken kuchyně (zápis hygieny),
kontrola (na základě dalšího udání).
• Obložení sociálního zařízení keramickou
dlažbou a obklady (sprcha, WC, umyvadlo,
vývod na pračku v podsálí).
• Výroba a instalace 2 ks nerezových regálů
do kuchyně.
• Oprava přeseknutých elektrických kabelů.
• Renovace a usazení dveří do salonku.

KLUB DŮCHODCŮ

• Výměna vadného topení.
• Malování chodby a klubovny včetně oprav
omítek.

Koncert skupiny Fleret
foto: archiv
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POZOR NA ZAPARKOVANÁ VOZIDLA
Zpráva policie o bezpečnostní situaci v obci
V roce 2013 bylo v katastrálním území obce Babice nad Svitavou spácháno celkem 11 trestných činů, kdy u 5 trestních činů byl zjištěn pachatel.
• Náplň trestné činnosti je tvořena zejména ma- • Dopravní situace v teritoriu Obvodního oddějetkovými trestnými činy a to především králení Šlapanice: V blokovém řízení bylo vyředežemi věcí z uzamčených budov a vozidel.
šeno celkem 330 dopravních přestupků. Dále
Dále převažuje trestná činnost v dopravě jako
došlo za uvedené období k celkem 57 případům
je například maření výkonu úředního rozhodjízdy motorovým vozidlem pod vlivem alkohonutí.
lického nápoje nebo jiné návykové látky.
• V této souvislosti upozorňujeme občany, aby • Případné poznatky a informace o výskytu
se pokud možno v rámci prevence kriminality
podezřelých osob lze sdělit nejlépe prostředsnažili svá vozidla parkovat v garážích nebo
nictvím telefonní linky 544 228 002 nebo
v jiných zabezpečených částech svých domů.
974 626 745 nebo na emailovou adresu:
Pokud tuto možnost nemáte, nenechávejte
bo.oop.slapanice.podatelna@pcr.cz.
zbytečně ve svých vozidlech volně odložené
(Výpis ze zprávy OOP Šlapanice za rok 2013)
tašky s osobními věcmi, osobními doklady,
penězi a jiné cennosti.

OBEC INFORMUJE
V květnu půjdeme k volbám

Odpady obecně – a další kompostéry!

Čekají nás volby do Evropského parlamentu,
které se budou konat v pátek 23. května 2014
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost bude umístěna tradičně v budově základní
školy. Po velkých heslech z dob našeho předsednictví EU „Evropě to osladíme“ se zjistilo, že
náš stát není schopen efektivně a transparentně
čerpat tzv. evropské peníze. Takzvaná „problematická“ rozhodnutí EU však bývají často dílem
našich úředníků nebo jsou způsobena neschopností námi zvolených vyjednávacích týmů. Překvapuje mě současná volební kampaň určitých
stran, které mají za cíl unii rozvrátit zevnitř a
vyvolávají u občanů pouze negativní emoce. Volby do Evropského parlamentu mívají návštěvnost
pod třicet procent. Podle mého názoru jsou to
volby důležité vzhledem k tomu, že Česká republika je součástí Evropy a jsme členy Evropské
unie. Smůla je v tom, že jsme se postupně svým
vystupováním dopracovali k tomu, že dnes naši
zemi v Evropě nikdo nebere příliš vážně.
Záleží-li vám na budoucnosti, přijďte
vyjádřit svůj postoj a vhodit svůj volební hlas.
Miroslav Martykán

Celosvětový vývoj a navrhovaná legislativa v oblasti odpadového hospodářství vede obce
ke stále většímu rozvoji třídění odpadů na úkor
skládkování. Domovní odpad by neměl zaplňovat skládky, ale měl by být efektivně zpracováván
a v užitečné formě vracen do přirozeného koloběhu. Začátkem jara byly občanům poskytnuty
kompostéry pro domácí využití bioodpadu. Veškerý biologicky rozložitelný materiál by měl zůstat v kompostérech tak, aby se třídění odpadu
zdokonalilo a přineslo užitek pro naše zahrady.
Většina občanů využila nabídky obce a z tohoto
pohledu se projekt jeví jako úspěšný. Znovu zdůrazňuji hlavní záměr obce a tím je snížení obsahu
biologického materiálu v popelnicích na komunální odpad.
Pozor! Pokud se vám kompostování stalo vášní a používáte kompostér denně, je možné využít nové nabídky a odebrat si na obecním úřadě
kompostér druhý, až do vyčerpání zásob. Dále
mohou občané využívat nabídku obce a používat
od jara do podzimu přistavené hnědé kontejnery na likvidaci biologického odpadu. Tento svoz
je poměrně finančně náročný. Z tohoto důvodu
bude na konci roku posouzeno, zda obec bude
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tento způsob třídění odpadu využívat i v dalším
období.
Máte doma staré nebo přebytečné oblečení
a nevíte kam s ním? V obci máme už dva kontejnery, do kterých můžete v kteroukoliv denní
i noční dobu vhodit oděv, bytový textil, obuv nebo
hračky, které chcete věnovat na humanitární účely. Jedno stanoviště je u Sokolovny a druhé dole
u Tyršova pomníku.
Při kontrolách v rámci svozu nejsme stále spokojeni s kvalitou odhozených odpadů do kon-

tejneru na plasty. Do žlutého kontejneru nepatří
mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích
přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek, obaly od olejů, obaly od stavebních
hmot, podlahové krytiny, novodurové trubky.
Do žlutých kontejnerů by neměly přijít ani výrobky z PVC. To sice samotné je dobře recyklovatelné, ale špatně se poznává a zpracovatelé běžných druhů plastů ho nechtějí.
Miroslav Martykán

BABIČTÍ HASIČI
ZAŘAZENI DO PROJEKTU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Defibrilátory zachraňují životy
Co je to defibrilátor a k čemu
slouží?
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, který je
schopen analyzovat srdeční rytmus. Laického zachránce vede při
provádění bezpečné defibrilace, což
je odborný postup, pomocí kterého lze zvládnout
fibrilaci komor. To je významná porucha srdečního rytmu, která bývá nejčastější příčinou náhlé
zástavy oběhu. Defibrilace je jedním z postupů
neodkladné resuscitace, který podstatně zvyšuje
její následnou úspěšnost.

rologickým deficitem. Po 5 minutách od vzniku
náhlé zástavy srdeční totiž dochází k nevratnému poškození mozkových buněk. I když týmy
ZZS JmK průměrně dojíždějí k pacientům
do 8 minut (zákonná doba dojezdu je 20 minut),
je tato doba pro pacienta osudnou, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Největší
šanci na přežití dává postiženému kromě kvalitní
okamžité resuscitace i včasná defibrilace.
Na veřejná místa v Brně bylo v roce 2013
pilotně rozmístěno celkem 13 kusů AED. Z toho
4 stacionární veřejně v boxech a 9 u ostrahy
nebo správy veřejných objektů. Byla realizována osvětová kampaň pro veřejnost s cílem zlepšit
Proč je nutná včasná defibrilace?
povědomí občanů v oblasti resuscitace. Rovněž
Pokud je provedena okamžitě po náhlé srdeč- byly osloveny soukromé firmy vlastnící přístroje
ní zástavě, udává se přežití až v 94 % případů. AED. Tím došlo k rozšíření sítě AED dostupProvedení defibrilace za 5 minut znamená přežití ných pro laickou záchranu na nynějších 29 míst.
v 50 % a za 12 minut už jen 25 %. Proto je včasné
provedení defibrilace tak důležité!
Jaká je zde úloha hasičů?
Zdravotnická záchranná služba za podpory
Koho se týká riziko zástavy krevního oběhu? Jihomoravského kraje navázala projektem rozDle Evropské rady pro resuscitaci (ERC) místění dalších AED do Jihomoravského kraje
je výskyt srdečních zástav v Evropě vysoký, až a to ve spolupráci s profesionálními a dobrovol700 000 případů za rok. Evropské země udávají nými jednotkami požární ochrany. Jejich činkolem 11 % přežití pacientů. V Jihomoravském ností bude zajištěna podmínka maximálního
kraji týmy Zdravotnické záchranné služby (ZZS využití a dostupnosti přístrojů 24 hodin denně,
JmK) resuscitovaly v roce 2013 celkem 757 pa- v co největším okruhu působnosti.
cientů a u 41 % z nich se v terénu podařilo
Barbora Zuchová,
obnovit spontánní krevní oběh. Toto číslo však
Zdravotnická záchranná služba JmK
nevypovídá o následném přežití pacientů. Velké množství pacientů obvykle umírá po převozu Dobrou zprávou je, že hasiči z Babic nad Svitavou
do nemocnice nebo situaci přežijí s těžkým neu- byli rovněž zařazeni do tohoto projektu!
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HASIČI V OBCI DNES
Rok po oslavě 120 let od založení
Minulý rok Sbor dobrovolných hasičů v Babicích nad Svitavou oslavil 120 let od svého založení. Dovolte nám tedy – ač s mírným zpožděním - vrátit se k této události a představit náš sbor
širší veřejnosti.
Hned v úvodu lze zmínit, že i když se na ve- první středu v měsíci ve 12:00 hodin v rámci prořejnosti prezentujeme jako jeden celek, právně lze věření její funkčnosti – to se děje na celém území
hasiče rozdělit na dvě na sobě nezávislé složky:
ČR. Siréna zní i při každém vyhlášení poplachu
jednotce. Ani jednu z těchto situací nemůžeme
• Sbor dobrovolných hasičů: je občanské sdru- ovlivnit. Ovládání sirény je napojeno na centžení registrované u Sdružení hasičů Čech, rální pult operačního a informačního střediska
Moravy a Slezska. Jeho členem se může stát územního odboru Jihomoravského kraje – siréna
prakticky kdokoliv. V čele SDH stojí staros- je spouštěna dálkově z Brna. To je aspoň krátké
ta sboru a výkonným orgánem je výbor sbo- vysvětlení z naší strany a dotčení to mohou brát
ru. SDH je samostatně působící hospodářský jako malou omluvu. V loňském roce jsme měli
subjekt.
18 výjezdů k mimořádným událostem, v roce
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů: jejím 2012 to bylo 25 výjezdů.
zřizovatelem je obec. Členem JSDH se může
stát osoba starší 18 let na základě podpisu doVysoká profesionalita členů
hody o členství. V čele jednotky stojí velitel
Bohužel v posledních letech zaznamenáváme
jednotky, který je za činnost jednotky zod- velice negativní věc, a to odchod mladých členů.
povědný starostovi obce. Chod jednotky je fi- Věkový průměr se nám tedy posunuje výrazně
nancován hlavně z rozpočtu obce, následně nahoru, ale tento trend je patrný u všech sbopak z dotací od Jihomoravského kraje.
rů. Na rozdíl od okolních sborů se ale můžeme
pochlubit relativně mladým věkovým průměrem
Znatelné změny u zásahové jednotky
členů zásahové jednotky. Obrovskou devizou je
V posledních 10–12 letech prošli naši hasiči také to, že tři členové jednotky jsou příslušníci
poměrně velkými změnami, a to jak v členské Hasičského záchranného sboru Jihomoravskézákladně, tak i v používané technice. Byla zre- ho kraje, tedy hasiči z povolání. Tato skutečnost
konstruována hasičská zbrojnice a v neposlední se odráží na našem vybavení a zejména na kvaliřadě se změnila i takticko-operační hodnota zá- tě výcviku členů jednotky, který probíhá v rámci
sahové jednotky. Jednotka byla původně zařazena týdenního školení. Zkušenosti, které kolegové
v kategorii JPOV s jedním zásahovým automobi- předávají ostatním, jsou prostě k nezaplacení.
lem a vyjížděla k mimořádným událostem pouze Vzhledem k tomu, že čas dojezdu profesionální
na katastru svého zřizovatele. Podařilo se z ní jednotky hasičů do naší obce se pohybuje kolem
vybudovat jednotku kategorie JPOIII/1 se třemi 20 minut, měl by být kvalitní výcvik a potřebné
automobily zařazenými k výjezdu, která je v rámci vybavení naší jednotky prioritou pro nás všechny.
Integrovaného záchranného systému ČR vedena i
pro výjezdy mimo katastr svého zřizovatele. Navíc
Uvítáme nové členy
je naše jednotka jako jedna ze sedmi JSDH v rámNěkdo si dobrovolné hasiče automaticky spoci celého Jihomoravského kraje určena i k výjez- juje s filmem „Hoří, má panenko“. Někdo říká,
dům k dopravním nehodám.
že jsou to jen takoví „hasiči žízně“. Někdo nás
má za partu, co si plní klukovské sny a hraje si
Častější výjezdy i houkání sirény
„na vojáky”. Já nikomu jeho názor vyvracet nebuSe změnou kategorie zásahové jednotky sa- du, ale dveře na hasičské zbrojnici jsou otevřeny
mozřejmě souvisí i vyšší počet výjezdů a vyhláše- pro všechny zvědavce i zájemce o tento koníček,
ných poplachů. Poměrně často dostáváme dotazy který i v dnešní uspěchané době přináší určité
ohledně spouštění sirény. Siréna houká každou uspokojení hasičům na straně jedné a snad úlevu
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těm, kteří se v případě nouze mají na koho obrátit a očekávají rychlou a účinnou pomoc.
Naše plány
A vize do budoucna? Pro sbor i nadále zůstává
prioritou podpora zásahové jednotky, především
pak nákup potřebných věcí, kterými zajistíme
její akceschopnost. Časem přijde na řadu řešení problému dosluhující cisterny. S ohledem na
finanční možnosti obce dojde pravděpodobně k
zakoupení vyřazeného cisternového automobilu ze zahraničí, který by nahradil jak Trambus,
tak Avii. Vzhledem k rozměrům garáže máme
poměrně zúženou možnost výběru. Ale to už se
dostáváme na horizont snad tak deseti let a dál.
V přítomnosti je nutné zajistit „omlazení“ zásahové jednotky. V současné době se našich školení
účastní i dva ještě neplnoletí zájemci o vstup do
jednotky, tak bude tento problém snad plynule
vyřešen. A doufáme, že další následovníci se také
najdou.
Děkuji tímto všem, kteří naše počínání podporují. Sponzorům za finanční dary a nákup vybavení. Živnostníkům i jednotlivcům za podporu
námi pořádaných kulturních akcí nebo zapůjčení techniky, kterou nemáme k dispozici. Řeme-

slníkům, kteří nám vyrábí náhrady za finančně
nedostupné vybavení a pomáhají nám udržovat
techniku v akceschopném stavu. Děkujeme také
rodinným příslušníkům, kteří nám umožňují věnovat se tomuto prospěšnému, ale časově velmi
náročnému koníčku.
Richard Prachař,
starosta SDH Babice nad Svitavou

Ukázka zásahu babických hasičů
na pouti ve Křtinách, foto: archiv

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SE PŘEDSTAVUJE
Informace velitele jednotky z obce Babice nad Svitavou
• Jak již je zmíněno v předchozím příspěvku,
plánu pak může být vyslána na celé území ČR
naše jednotka požární ochrany je zařazena
(např. lesní požár u Bzence).
v kategorii JPO III/1, to znamená, že v rám- • Uchazeč o členství v jednotce musí být starci Integrovaného záchranného systému České
ší 18 let a musí splňovat zdravotní požadavrepubliky zabezpečuje výjezd jednoho družky a morální bezúhonnost. V neposlední řadě
stva o minimálním počtu 1+3 osob do 10 mimusí být vybaven fyzickou a psychickou odolnut od vyhlášení poplachu.
ností.
• Činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů • Naše zásahová jednotka má k dnešnímu dni
se řídí platnou legislativou na úseku požár16 členů, kteří jsou pravidelně školeni a cviní ochrany, a to zejména zákonem o požárčeni v souladu s osnovou odborné přípravy
ní ochraně č. 133/85 Sb. a vyhláškami MV
jednotek požární ochrany a splňují veškeré
č. 246/01 Sb. a 247/01 Sb. ve znění pozdějších
odborné požadavky. Zásahovou jednotku tvopředpisů.
ří velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 5 stroj• Jednotka plní své základní úkoly především
níků a 8 nositelů dýchací techniky. V jedna území svého zřizovatele – obce Babice nad
notce máme 13 zdravotníků první pomoci,
Svitavou, a to od roku 2003, kdy byla obnove7 členů má osvědčení pro práci s motorovou
na její činnost. V rámci poplachového plánu
pilou a 8 členů prošlo kurzem na vyprošťováa rozhodnutí Hasičského záchranného sboru
ní zraněných osob při dopravních nehodách.
vyjíždí i do přilehlých obcí. V případě vyhláVeškeré zmíněné odborné kvalifikace jsou zísšení 4. mimořádného stupně poplachového
kávány v profesionálních institucích Minister7

stva vnitra a Hasičského záchranného sboru,
Jako jedna ze 7 jednotek dobrovolných hasičů
kde také dochází k pravidelným periodickým
v celém Jihomoravském kraji vyjíždíme i k doa cyklickým zkouškám.
pravním nehodám. Nemalým objemem zása• V současné době již není úkolem jednotek pohových prací jsou tzv. technické pomoci, kde
žární ochrany pouze hasit požáry. Tak i babičjednotka odstraňuje nebezpečné stavy.
tí hasiči vyjíždějí k událostem, kde je ohrožen
život občanů či zvířat, kde dochází k ohrožení Prožíváme a zachraňujeme osudy druhých a sami
nebo větším škodám na majetku nebo kde je máme osudy vlastní. Pracujeme na místech, kde se
ohroženo životní prostředí důsledkem mi- mnohdy svádí boj se smrtí.
Petr Kheil,
mořádné události. Zasahujeme tak u požávelitel JSDH Babice nad Svitavou
rů, technických havárií a živelných pohrom.

Hasiči představují občanům vozový park a používanou požární techniku
CAS 25 Š 706 RTHP – cisternová automobilová stříkačka. Zakoupena v roce 2003 od SDH
Velké Losiny. Naše prioritní vozidlo pro boj
s požárem. Umožňuje přepravu požárního družstva 1+7 a požárního příslušenství nutného na
likvidaci vzniku mimořádné události. Má vlastní
nádrž na vodu o kapacitě 3 500 l. V letech 2010
a 2011 prošlo vozidlo generální rekonstrukcí.

TA AVIA – předností vozidla je jeho různorodé vybavení pro technické zásahy a výjezdy
k živelným katastrofám a dopravním nehodám.
Zakoupeno v rámci krajské dotace v roce 2008,
prošlo generální rekonstrukcí.
VEA Jeep – velitelský automobil. Nejmladší vozidlo, zakoupené v roce 2012 pouze z prostředků SDH. Vybavení vozidla je koncipováno
pro zásahy u dopravních nehod.
PPS 12 – dva přívěsy vybavené požárním
příslušenstvím a čerpadlem na likvidaci požáru.
Jeden z nich byl získán v roce 2007 bezúplatným
převodem od Ministerstva obrany ČR.
VTA 60 – požární přívěs s odsávačem kouře
a potřebným vybavením umožňujícím vyčištění
prostoru od kouře a zplodin hoření. Byl získán
v roce 2006 bezúplatným převodem od HZS ČR.
Další vybavení:
• motorová řetězová pila,
• hydraulické vyprošťovací zařízení Narimex,
• el. kalové čerpadlo,
• motorové kalové čerpadlo Honda,
• dýchací přístroje Dräger,
• elektrocentrála a osvětlovací příslušenství,
• zdravotní materiál, nosítka, fixační prostředky, Saturn-oxy,
• radiostanice Motorola,
• zásahové oděvy Deva Fireman III, OL-2.
Petr Kheil,
velitel JSDH Babice nad Svitavou

foto: archiv
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HASIČI OČIMA DĚTÍ
Vítězný diplom pro malého malíře
Již třetím rokem se naše mateřská škola zapojuje výtvarnými pracemi dětí do soutěže „Požární
ochrana očima dětí“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Vždy před samotným tvořením jsme s dětmi
vyrazily na exkurzi k babickým hasičům. Ti nám
ochotně a mile ukázali nejen prostory požární
zbrojnice, ale i technické vybavení včetně vozidel. Děti si mohly sednout za volant hasičského
auta a také vyzkoušet figurínu pro nácvik umělého dýchání, helmu a plynovou masku.
Díky této spolupráci a vstřícnosti babických
hasičů naši vstupní halu ve školce nyní zdobí dvě
čestná uznání za účast ve výtvarné soutěži (v roce

2012 a 2013). A věřte nebo ne, v dané kategorii
jsme v roce 2013 získali i 1. místo! Vítězný diplom
patří Ondřeji Kalvodovi, který v současné době již
navštěvuje 1. třídu ZŠ Babice nad Svitavou.
I v letošním roce si děti po návštěvě u hasičů
zahrály na malíře a snažily se výtvarně ztvárnit
svoje vlastní představy. Tak nám všichni držte palce, ať nám přibude další čestné uznání či diplom...
Hana Hemžalová

JARO VE ŠKOLE
Podívejme se, co vše je nové
Jarní měsíce v babické škole byly ve znamení „střídání stráží” ve druhém a třetím ročníku.
Paní učitelku Markétu Pavlíkovou, se kterou jsme
se rozloučili 28. 2. před odchodem na mateřskou
dovolenou, nahradila paní učitelka Zdenka Matulová. Paní učitelce Markétě děkujeme za odvedenou práci a přejeme jí hodná dvojčátka. Paní
učitelce Zdence přejeme hondě elánu, dobré nálady a příjemných zážitků v Babicích.
Jaro také vítáme v novém kabátě. Školní budova má v současnosti nová okna a dveře, probíhají
závěrečné práce zateplování a čeká nás i nová fasáda. 27. 3. 2014 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projeku „Otevřeno pro život”.
Děkujeme za spolupráci na realizaci projektu
panu Richardu Sklenaříkovi. Vážíme si konzul-

tace k nákupu technického vybavení a realizace
nákupu literatury.
V minulém týdnu jsme se žáky pátého ročníku
přijali ocenění Asociace středoškolských klubů
ČR. Na vyhlášení krajského kola školních časopisů se Babický školáček umístil na celkovém
2. místě v kategorii první stupeň. Tímto umístěním si vybojoval postup do celostátního kola.
Dále jsme obdrželi první místo za titulní stránku.
Mgr. Eva Ňorková

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO NAŠE NEJMENŠÍ
Zábavný dětský karneval na novém místě
V neděli 2. března 2014 uspořádala naše mateřská škola ve spolupráci se základní školou
a Obecním úřadem Babice nad Svitavou dětský karneval v Hudebním sále Obecní hospody.
Sešlo se opravdu velké množství dětí – školkových, školních, ale i těch nejmenších a dokonce
i přespolních. A jejich masky? Ty byly naprosto
úžasné! Mohli jsme tu vidět nejrůznější zvířátka,
pohádkové bytosti, různá povolání apod…

I když zde byla „hlava na hlavě“, myslíme,
že děti, ale i jejich rodiče se dobře bavili a užívali si celý zajímavý program, kterým nás provázel
pan Martin Krulich. Nejvíce asi všechny zaujalo
tvoření z nafukovacích balonků.
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Poděkování za vstřícnost a ochotu patří především panu starostovi, ale také paní vedoucí
z Obecní hospody a samozřejmě Všem pedagogickým pracovnicím MŠ Babice nad Svitavou.
Doufáme, že čas strávený na karnevalu byl
pro všechny účastníky příjemný. Těšíme se na
další podobnou akci. Přejeme vám všem krásné
jaro!
Hana Hemžalová
foto: archiv

SVÁTKY VELIKONOC TRADIČNĚ
Život na vesnici je prostě báječný
Co jsme zažili s občanským sdružením Babyka?
Na Smrtnou neděli dne 6. 4. jsme jako tradičně
„vynesli zimu” k řece Svitavě, i když to letos snad
ani nebylo potřeba, protože po ní ve vsi už nebylo ani památky. Ale jeden nikdy neví... Byl krásný
slunný den, takže jsme si jarní les a jarní písně příjemně užili. Morena, kterou jsme vyrobili s dětmi
ve školní družině, byla upálena a utopena v řece.
Po krátkém odpočinutí, což se u dětí vyznačovalo
pobíháním a prolézáním dřevěného vláčku u penzionu, jsme se vydali na zpáteční cestu, která nám
trvala o mnoho déle, taky tradičně.
Další menší akcí o.s. Babyka bylo Hrkání
na Bílou sobotu. Sešli jsme se o půl dvanácté

na začátku Šutrované cesty. Za ryku řehtadel,
klapaček a hrkaček a za pokřiku říkaček o Jidášovi a o zvonění poledne jsme přesně ve dvanáct
došli ke kostelu sv. Jana Křtitele. Tam se rozdováděné děti jako mávnutím kouzelného proutku
utišily a v kostele si vyslechly velikonoční příběh.
A znovu jsme se sešli na Velikonoční neděli,
ale tentokrát odděleně. Ženy a děvčata v „Klubu
dobré pohody”, kde malovaly voskem vyfouklá
i natvrdo uvařená vajíčka a bílou polevou zdobily
voňavé perníčky. Muži a hoši zatím upletli krásné pomlázky z různobarevných vrbových proutků u Kabátů.
MUDr. Gabriela Peroutková

BABYKA UKAZUJE NOVÉ LÍSTEČKY
Zprávy pro aktivní maminky s dětmi
Zveme vás na schůzku nově vznikajícího
mateřského centra o.s. Babyka – dne 13. 5. 2014
ve 20 hod. v Klubu dobré pohody (Ovonka). Pro
příští školní rok hledáme za podpory obce nové
prostory pro setkávání maminek na mateřské
dovolené. Dopolední cvičeníčko „Broučci” již
nemůže pokračovat v tělocvičně ZŠ, kde bude
od září nová třída pro výuku prvňáčků. Dále
plánujeme rozšíření nabídky kroužků pro naše
nejmenší. Těšíme se na vás.
Novou oblastí našich budoucích aktivit jsou
přednášky na zajímavá témata. První vlaštovkou
je přednáška MUDr. Veroniky Grossmannové
o akutní homeopatii pro děti, která proběhne
29. 5. 2014 v 18 hod v Klubu dobré pohody.

Rádi bychom vás pozvali také na oslavu Mezinárodního dne dětí – 1. 6. 2014 od 14  hod za Oranžovým hřištěm. Na místním pódiu bude připraven
program pro děti s pohádkou a písničkami. V blízkém okolí nás čekají stanoviště s drobnými úkoly
a sladkou odměnou. Jedná se o benefiční akci, kdy
výtěžek ze vstupného poputuje do útulku pro kočky.
Další chystanou akcí je letní pohádková
slavnost „Královničky a rytíři”, tentokrát
na motivy krásné pohádky Zlatovláska. Bude
se konat 13. 6. od 16 hod. Při putování kolem
horní hájenky a Zadních polí budou děti plnit
jednoduché úkoly a na závěr se všichni poveselíme na svatební hostině.
MUDr. Gabriela Peroutková
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NOC S ANDERSENEM JIŽ po OSMÉ
Jablko nepadá daleko od stromu
Abychom objasnili mnohoznačný význam tohoto titulku, obracíme se v následujícím interview na babickou občanku krátkodobě známou pod jménem slečna Marplová (137).
Dobrý den, slečno. Všimli jsme si, že na budově babické základní školy byl nedávno kromě
lešení umístěn nápis „Noclehárna u Sherlocka Holmese”. Rádi bychom se dozvěděli, kdo
vlastně ve škole nocoval?
Na základní škole se dne 4. 4. 2014 konal
už 8. ročník akce „Noc s Andersenem”. Tento
podvečer se v celé České republice otevřely brány
stovek veřejných a školních knihoven, aby v nich
děti mohly zažít zajímavý literární program, večerní předčítání a společné nocování. Tento rok
byl v Babicích mimořádný tím, že děti, které
se účastnily prvního ročníku jako žáci, se již letos dobrovolně zapojily jako naši pomocní vedoucí (tedy vlastně i „vedoucí ponocní“ ). Byli to
Radek Streit (Sherlock Holmes), Nora Němcová
(teta Kateřina), Ondřej Prchal (komisař Vrťapka) a Tomáš Hrnčiřík (Dr. Watson). Dá se říci,
že právě díky jejich pomoci bylo možné akci dobře
zvládnout. S narůstajícím počtem žáků školy nám
totiž roste i počet nadšených účastníků Noci s Andersenem. Letos jich bylo již 40.
Podle zmíněných jmen bychom odhadovali,
že se na této akci letos jednalo o detektivní příběhy.
Jak jste tento literární žánr představili dětem?
Děti byly onoho pátečního podvečera vyzvány,
aby se připojily ke skupině světových detektivů,
kteří přiletěli z Anglie za účelem vyšetřování případu ztraceného jablka. Jednalo se o poslední pohádkové jablko na světě, které se na podzim 2013
urodilo právě zde na babickém „Pohádkovníku”.
Naštěstí se dostavil i sám Sherlock Holmes. Případ
byl totiž velmi zapeklitý a trvalo nám zhruba čtyři
hodiny, než byl pachatel dopaden. Detektivní zápletka byla vystavěna na základě skutečné události...
Co všechno museli mladí detektivové při
odhalování stop absolvovat?
Osvobozovali nevinné vězně Koule a Onuce
od vězeňských koulí (nafukovací balonky). Reagovali na heslo „slož kosti, příteli, aneb konec dobrý, všechno dobré” (sestavení modelu kostry s pohádkou). Dozvěděli se, že sytý hladovému nevěří
a správnému detektivovi to musí dobře pálit (když
jí jablka s křenem). Po vzkříšení Sherlocka v zá-

pletce „otrávené pralinky” následoval hon na jablko.
Zde nechyběl ani pes baskervilský, který se zjevil
na vskutku ponurém místě. Na závěr si děti ověřily,
že jablko opravdu nepadá daleko od stromu. Pohádkové jablko bylo šťastně nalezeno blízko „Pohádkovníku“ v zahradě před Obecním úřadem. Jablko
obsahovalo odměnu - každý z detektivů si odnášel
knihu s názvem Dobytí ostrova Saaremaa.
Napadá nás tedy otázka, zda měli malí detektivové čas i na spánek?
I toto bylo velmi napínavé. Jejich spací pytle
musely být nejprve z důvodu vyšetřování odebrány
k prozkoumání jako podezřelé předměty. Potom
byly bohužel ukradeny neznámým pachatelem.
Naštěstí děti objasnily i tento případ – usvědčily
z krádeže profesora Moriartyho, úhlavního nepřítele Sherlocka. Pátrání nebylo jednoduché a k objasnění došlo až v Obecní knihovně, kde se nápovědou staly signatury knih. Unavené detektivy potom
v jejich nalezených spacácích čekalo tradiční předčítání na dobrou noc.
Vypadá to, že detektivové z naší malotřídní
základní školy si tuto noc náramně užili a jistě se těší na Noc s Andersenem 2015! Na závěr
Vám děkujeme za rozhovor a zejména za přípravu a realizaci této volnočasové aktivity.
Naše poděkování patří Obci Babice nad Svitavou za podporu, paní Hromkové za každoroční
vyhlašování akce, paním učitelkám ze základní
školy, kolegům z občanského sdružení Babyka a všem dalším organizátorům akce.
(ptala se Mgr. Kateřina Gančarčíková)

foto: Zdenka Matulová
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V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. března 2014
• Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
souhlasí se zařazením svého správního území
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s.
do území působnosti MAS Moravský kras v obse sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
dobí 2014–2020 a souhlasí s přípravou komuBudějovice. Smlouva č. BM-014130007210/001.
nitně vedené Integrované strategie území MAS
Pozemky parc. č. 96/2, 99/1, 983/10, 983/13
Moravský kras pro období 2014–2020 na svém
v katastrálním území Babice nad Svitavou. Náúzemí.
zev stavby: „Babice nad Svitavou, DSNN, „Iša“.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlou- • Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j.
vy o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře96/2014 o odprodej části parcely p.č. 463/1 v k.ú.
menu se společností E.ON Distribuce, a.s.
Babice nad Svitavou. Zastupitelstvo zamítá prose sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
dej části parcely z důvodu stávajícího vedení inBudějovice. Smlouva č. BM-014130007198/001.
ženýrských sítí.
Pozemky parc.č. 124/2 v katastrálním území • Zastupitelstvo obce projednalo žádost o fiBabice nad Svitavou. Název stavby: „Babice nad
nanční příspěvek č.j. 89/2014. Žadatel:
Svitavou, smyčka NN, „Grossmann“.
Spolek zdravotně postižených Brněnska,
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
pobočný spolek Babic a Bílovic nad Svitavou.
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
IČO: 01896172. Zastupitelstvo obce schvaluje
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s.
finanční příspěvek ve výši 8 000,– Kč na činse sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Česnost. Vyúčtování příspěvku a doložení účelu
ké Budějovice. Smlouva č. 014330026312/001.
bude předloženo obci nejpozději do konce daPozemky parc. č. 124/54 v katastrálním území
ného kalendářního roku.
Babice nad Svitavou. Název stavby: „Babice • Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o prodenad Svitavou, p.č. 124/54, smyčka NN,
ji č. 01/2014 – záměr v příloze. Prodej dýcha„Vokřínková“.
cího přístroje Saturn S71/20-7 v počtu 2 ks.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. dubna 2014
• Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Babice nad Svitavou. V roce 2013 skončil výsledek hospodaření ztrátou 4055,02 Kč.
Ztrátu dorovná obec ze svého rozpočtu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu
k datu 31. 3. 2014.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s rozsahem
oprav asfaltových komunikací v obci.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou opěrné zdi,

•
•
•
•

schodiště a chodníku na obecním pozemku u fary.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup komunální techniky VARI s příslušenstvím.
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu malého
dětského hřiště na obecním pozemku u zdravotního střediska.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 2 ks nových počítačů na obecní úřad.
Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení montáže zabezpečení obecních budov.

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 nebo nejlépe elektronickou, 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 květnu 2014 nákladem 420 kusů, tiskne PRINTLAB, Brno. Zaslané příspěvky a fotografie redakce
nevrací a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/2/2014
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