Babický zpravodaj
ZÁŘÍ 2014
Přichází podzim a čas voleb
Slovo starosty
Do začátku astronomického podzimu zbývá už jen několik málo dnů. Deštivé léto končí a nahradí ho pohled na záplavu hřejivých barev okolních lesů. Bude uzavřeno další volební období,
kdy spravovalo věci veřejné stávající zastupitelstvo. Čtyři roky jsou v celkové historii naší obce
velice krátká doba, ale i tak uběhl čas až příliš rychle. Jestli svůj vyměřený čas využilo zastupitelstvo dobře či špatně, to je věcí hodnocení každého občana obce. Všichni členové zastupitelstva na sebe vzali dobrovolně zodpovědnost za chod naší obce a to na úkor svého volného času,
bez nároku na odměnu nebo výhody.
Dovolte mi proto, abych poděkoval za výbornou spolupráci v tomto volebním období zastupitelům
a všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se s námi podíleli na správě a rozvoji obce Babice nad
Svitavou. Během uplynulého volebního období došlo k provedení velkého množství investičních
akcí. Některé stavby mohly mít krátkodobé negativní dopady na život občanů v bezprostředním
okolí, přestože jsme se snažili, aby vzniklá omezení byla co nejmenší. Tímto děkujeme občanům
za trpělivost, za spolupráci i za jejich náměty k běžnému chodu obce.
V termínu komunálních voleb nás čekají ještě volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou týkat našeho volebního obvodu, protože poslední senátní volby zde proběhly před šesti lety. Přeji vám
dobrou a zodpovědnou volbu, protože i senátor může pomoci v řadě obecních záležitostí.
A ještě zpět k našim volbám komunálním: V naší obci nastala zvláštní a mimořádná situace. Voliči
budou mít možnost vybírat pouze z jedné jediné kandidátní listiny. Kandidátní listiny byly uzavřeny
a předány v zákonném termínu na příslušné úřady. Nikdo jiný v naší obci svého práva kandidovat nevyužil. Počet členů je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva a to je v našem
případě devět. Pravděpodobně tato nastalá situace odradí některé občany od účasti při hlasování. Budeme však rádi za každou projevenou
morální podporu a prosíme o účast při
volbách.
I tak se na kandidátce odehrály zajímavé přesuny a objeví se řada nových
jmen. Sestavení kandidátky je jeden
z nejtěžších a také nejzodpovědnějších
úkolů a novými lidmi bude sdružení
posíleno. Naší vizí bylo vytvořit dobře
fungující tým lidí s různým spektrem
zájmů, kteří budou ochotni pracovat
pro blaho obce. Budeme navazovat
na to, co se již podařilo v minulém
funkčním období a dále pokračovat
s novými projekty.
Miroslav Martykán
foto: archiv
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Zhodnocení volebního období
Čtyřleté volební období se chýlí ke konci a bývá zvykem na závěr zhodnotit práci, která byla vykonána. Zde si můžeme připomenout významnější investiční akce. Ilustruje to také různorodost a vývoj
priorit. Ve stejném stylu a s neklesajícím úsilím chceme i v nadcházejícím volebním období pečovat
o naši obec a naše občany.
Rok 2011
Hlavním mezníkem byla stavba a vybavení
nové třídy školky, vyvolaná potřebou umístění
silných ročníků dětí do předškolního zařízení. Další významnou investicí byla kompletní
rekonstrukce komunikace včetně vodovodního
řadu, dešťové kanalizace a chodníků k domu
pana Richtera.
Z menších akcí uvádíme: opravu asfaltových
komunikací metodou Silkot, opravu vodárny
pro fotbalové hřiště, pořízení kopie sochy svatého Jana Nepomuckého včetně stavby opěrné
zdi, výsadby zeleně a následného vysvěcení místa. Oprava obvodové hřbitovní zdi, oprava křížů v obci, asfaltování a úprava ploch u mateřské
školky, osazení laviček a stolů včetně dláždění,
stavba části splaškové kanalizace, stavba dešťové kanalizace, oprava kanalizace na zdravotním
středisku, likvidace nefunkčního hydroglobusu.
Rok 2012
Byla opravena kamenná zeď u hasičky včetně parkových úprav, nové povrchy komunikací
na Stádlech ke Klučkům a ke starému vodojemu,

podkladní vrstvy komunikací. Oprava opěrné
zdi u domu pana Nevíma, oprava zborcené dešťové kanalizace v délce šedesát metrů, prodloužení vodovodu a kanalizace v délce sto metrů.
Dále bylo prodáno zdravotní středisko za účelem
vybudování domu s pečovatelskou službou a zakoupena nemovitost po panu Hercegovi na obecní dílnu, sklady, ordinaci praktického lékaře
a další využití.
Rok 2013
Došlo na zateplení budovy školky včetně výměny oken, dveří a opravy střechy. Po kompletní
rekonstrukci byla uvedena do provozu Obecní
hospoda. Dále uvádíme: stavbu venkovního pódia a přípravu areálu na primici, zakoupení nové
rozhlasové ústředny, nákup nového sypače, nové
prolézačky na dětské hřiště, prodloužení vodovodního řadu, nákup strojního vybavení obecní
dílny a stavební dokončení dílny.
Rok 2014
Největší investiční akcí byla stavba nového vodojemu s obsahem 200 m3 vody včetně přeložek
jednoho kilometru vodovodních řadů. Bylo do2

končeno zateplení budovy školy, výměna oken,
dveří, zateplení stropu, výměna hromosvodů,
odvlhčení objektu a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, oprava topení, výmalba objektu a zřízení nové třídy včetně vybavení.
Dále proběhla: v ýměna radiátorů, úprava potrubí topení ve staré třídě školky, uvedení
do provozu myčky nádobí a dalšího vybavení
do kuchyně školky. Instalace zabezpečení obecních nemovitostí. Nové dětské hřiště na pozemku zdravotního střediska. Zakoupení traktůrku

VARI včetně vlečky, bubnové sekačky, mulčovače, štěpkovače a rotavátoru. Nové asfaltové
povrchy komunikací. Dodání kompostérů občanům, oprava kanalizace Herceg. Příprava projektu na penzion pro seniory, příprava na rozšíření kolumbária hřbitova, práce na dopravním
pasportu a příprava obnovy starých dopravních
značek v obci, nákup nových počítačů na obecní úřad. Oprava opěrné zdi u fary včetně schodů
a chodníku.
Miroslav Martykán

Nov ý vodojem v obci je v provozu
Od roku 1920 až do roku 2014 byl v naší obci využíván vodojem na pitnou vodu o objemu 35 m 3.
Starý vodojem byl po stavební a technologické stránce v dobrém stavu. Největším problémem byla jeho
malá akumulační kapacita, která při poruše zásobování postačila pouze na pár hodin. Stavba nového
vodojemu byla pro neustále se rozrůstající obec nutná.
Stavba provedená ve výborné kvalitě dospěla
úspěšně do svého finále – a to již zhruba po půl
roce od svého zahájení. Služebně starší vodojem je dnes mimo provoz a pomyslnou vládu
nad vodou převzal ten nedávno dokončený. Životodárná voda svoji cestu začíná v prameništi
v Josefovském údolí a posléze vtéká do úpravny
vod v Adamově. Dále voda postupuje výtlačným
vodovodním řadem, který kopíruje lesní cestu,
až do podzemního vodojemu na nejvyšším kopci v Babicích nad Svitavou. I následný rozvod
vody v obci je poměrně komplikovaný a skládá
se z několika tlakových pásem, kde se postupně
redukuje tlak.
V naší obci byl uveden do provozu nový, dostatečně velký vodojem s výkonnější čerpací stanicí nejen pro novou výstavbu na Stádlech, ale
pro celou obec. V rámci projektu byl vystavěn
zemní dvoukomorový vodojem o objemu 200 m3,
včetně armaturní komory a propojovacích vodovodních řadů v délce téměř jednoho kilometru. Je zde zajištěna provozní automatika řízení
a vyhodnocování dodávky pitné vody s využitím
výpočetní techniky a s bezdrátovým přenosem
dat na středisko Vodárenské akciové společnosti
do Pozořic. Gravitační rozvod vody díky kapacitě vodojemu splňuje nově parametry požárního
vodovodu.
Došlo i ke zrušení a přeložení problematických
zásobovacích řadů vedoucích přes dnes již sou-

kromé pozemky a pod stavbami rodinných domů
jejich majitelů. Tato významná investice výrazně
přispěla k modernizaci vodohospodářské infrastruktury. Hlavním cílem bylo zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel kvalitní pitnou
vodou a to v dostatečném množství. Na položenou otázku: „Je výstavba nového vodojemu nějakou dělící čárou v rámci místního vodárenství?“
odpovídáme: „Ne není!“ Práce v tomto oboru nikdy nekončí a čeká nás postupná výměna několik
desítek let starého nevyhovujícího potrubí s výskytem častých havárií.
Miroslav Martykán

foto: archiv
3

Zateplení a úprav y v budově základní školy
Budova naší školy, která pochází z roku 1906, již nebyla vyhovující z důvodu velkých tepelných
ztrát. Účelem zateplení a výměny oken bylo v první řadě snížení energetické náročnosti objektu.
V druhé řadě to byla oprava poškozených fasád, oken a dveří. V neposlední řadě jsme se snažili o to, aby
se čelní fasáda opět přiblížila svému původnímu vzhledu.
Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností bylo
provedeno kontaktní zateplení minerální vatou
a zapuštění izolací metr pod povrch terénu, kolem obvodového zdiva byla uložena odvodňovací
drenáž a nové zemniče hromosvodů podle platné
normy. Stavba dále řešila zateplení stropu a výměnu všech oken a dveří.
Prázdninová etapa pokračovala kompletní
rekonstrukcí sociálního zařízení včetně výměn
rozvodů vody a kanalizace a náhrady keramických
obkladů, dlažeb a sanitární keramiky. Staré plechové příčky byly nahrazeny novými. Škola byla

ještě v návaznosti na stavební práce vymalována.
Vzhledem k většímu počtu žáků byla školní tělocvična upravena na plnohodnotnou třídu. V této
nové učebně byla opravena stěna, osazena nová
tabule, zabudováno umyvadlo, položena nová
podlaha a zakoupen nový školní nábytek. Naši
žáci získali důstojné a moderní prostředí pro své
vzdělávání. Investice do budovy školy nejsou zanedbatelné, proto věřím, že budova bude žákům
a učitelům v dalších letech dobře sloužit.
Miroslav Martykán

Zahajujeme stavbu tlakové kanalizace
V průběhu měsíce října zahájí stavební firma STRABAG a.s., závod Brno výstavbu tlakové kanalizace v naší obci. Cílem rozsáhlé a investičně náročné akce je zvýšení kvality bydlení a především
zajištění jakosti podzemních a povrchových vod v obci a okolí. Tlaková kanalizace se buduje tam, kde
spádové poměry neumožňují využít klasickou gravitační kanalizaci. V naší obci se zpravidla jedná
o menší celky se spádovou nemožností napojení.
Výhodou tohoto řešení je budování potrubí o menších průměrech bez nutnosti dodržení
spádů v minimálních hloubkách. Jedná se o pokládku hlavních stok kanalizace v obecních pozemcích a o pokládku přípojek a umístění šachet
na pozemcích majitelů jednotlivých nemovitostí.
Stavební firma ve spolupráci s obcí vás každého jednotlivě osloví a dohodne postup prací
a umístění čerpací šachty na soukromém pozemku. Výkopové práce na pozemcích vlastníků nemovitostí včetně osazení a kompletace čerpacích
šachet je hrazeno z dotací. Majitel nemovitosti

má pouze povinnost přivést elektřinu do prostoru umístění ovládacího elektrického rozvaděče.
Je třeba, aby všechny nemovitosti měly svedeny veškeré odpadní vody do jednoho odtoku,
na který bude následně připojena jímka s čerpadlem a technologií tlakové kanalizace. Práce budou zahájeny v průběhu měsíce října, přerušeny
v zimním období a dokončeny v měsíci dubnu
nebo květnu příštího roku.
Miroslav Martykán

Připravujeme
Částečnou úpravu návsi v centru obce plánujeme ještě na letošní rok. Občané se dočkají opravené podlahy horní autobusové zastávky
vzhledem k tomu, že betonový povrch z roku
1966 není v nejlepší kondici a ohrožuje bezpeč-

nost cestujících. Dále počítáme s vybudováním
zpevněných ploch na návsi u smrku, s osazením
zapuštěných silničních obrubníků u pojezdového chodníku, se zajištěním odtoku dešťové vody
a menší výsadbou okrasné zeleně.
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Pokud zůstane příznivé počasí, rozšíříme časné době vyrábí u Hořic v Čechách z umělého
ještě letos kolumbárium na obecním hřbitově pískovcového kamene.
o dalších dvacet sedm schránek. Moduly koMiroslav Martykán
lumbária, včetně prosklených dvířek, se v sou-

Přípravné práce
na projektu bydlení pro seniory pokračují
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo vypracovanou studii bydlení pro seniory
v naší obci. Práce na projektu dále povede k vydání stavebního povolení. Dům pro seniory je téma,
které má stále větší význam. Takovéto zařízení by měla mít každá obec, aby měl každý možnost strávit poslední etapu svého života doma ve vlastní vesnici. Navržená studie obsahuje souvislý komplex
devíti samostatně přístupných jednopokojových bytů včetně společně užívané části komplexu.

Společenská místnost bude sloužit pro různé
aktivity. V oddělené části budou poskytovány
služby. Charakter předpokládané stavby vychází
z tvaru a sklonu pozemku. Součástí studie je také
výstavba komunikace, chodníků a parkovacích
stání. Celý areál je projektován jako bezbariérový
a bude stát v zahradě s altány a lavičkami. Netypické a členité řešení stavby bylo zvoleno záměrně, ať již z důvodu pohledových nebo pro zvětšení soukromí bydlících osob. Je to zkrátka obytný
komplex navržený pro konkrétní prostor.
Vizualizace a půdorys:
Miroslav Martykán
Ing. V. Peloušek, Ing. Arch. J. Ježek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘIVÍTALA
REKORDNÍ POČET PRVŇÁČKŮ
Září je měsícem plným změn – nejen pro školáky
Během prázdnin prošla babická základní
škola značnými změnami. Připravovali jsme
se na příliv velkého počtu žáků prvního ročníku.
Pro malotřídní školu je celkový počet 22 nastupujících prvňáčků opravdu znatelný. Museli jsme
tedy bývalou školní družinu upravit na novou
kmenovou třídu. Družina byla rozšířena na dvě
oddělení a v době po skončení vyučování působí
v I. a II. třídě. S narůstajícím počtem dětí jsme
také přijali novou paní učitelku Mgr. Janu Kejnovskou, která působí jako vychovatelka školní
družiny a učitelka výchov ve 4. a 5. ročníku. Přejeme jí hodně sil a dobré nálady při vykonávání učitelského povolání. Rostoucí učitelský sbor
si také vyžaduje větší prostor školní sborovny.
Byla tedy zřízena nová oddělená ředitelna, díky
které se zefektivnil osobní kontakt s rodiči i samotná práce vedení školy.
Posledním bodem prázdninov ých prací
na budově školy byla rekonstrukce sociálních

zařízení. Během měsíce září byl ještě dokončen
šatní prostor.
Škola nyní poskytuje hezké prostředí pro výchovu a vzdělávání našich žáků. I přes nutnost
změn nás nárůst počtu žáků velmi těší! Ukazuje nám zájem o umístění dětí právě do naší
školy...a jedná se nejen o děti babické...
V mateřské škole jsme do třídy motýlků přivítali novou paní učitelku Bc. Andreu Kotoulkovou, která vystřídala Petru Srncovou. Všem
dětem z mateřské školy, žákům základní školy
a všem našim učitelkám i provozním zaměstnancům přeji pohodový, úspěšný a radostný školní
rok 2014/2015.
Mgr. Eva Ňorková
zástupkyně statutárního orgánu

Školáci v červnu 2014.
Nyní v září je nás opět více.
P.S.: Současné šesťáky zdravíme do jejich nových škol.
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ZA PŘÍRODOPISEM A EKOLOGIÍ PŘÍMO DO LESA
Výukové programy EkoCentra Brno v Babicích nad Svitavou
Možná jste již v lese u Žilůveckého potoka potkali skupinky menších dětí či dospělejších studentů. Žáci mateřských, základních i středních škol sem přijíždějí
za poznáním lesního ekosystému. Velký zájem
bývá především o šetrný výlov vodních živočichů,
který s nimi podniká lektorka Dana Starková:
„Dětem se líbí larvy chrostíka v jejich rozmanitých schránkách. Ve velkém počtu tu nacházíme
blešivce, podle jejichž výskytu poznáme, že voda
v potoce je čistá.” Pokaždé lze pozorovat také
skokany a malé ropuchy. Školáci se učí určovat
i stromy a rostliny – z těch chráněných tu najdou
například jedovaté vraní oko čtyřlisté. Kopytník,
který se dříve používal v lidovém léčitelství, poznají podle lesklých listů charakteristického tva-

ru, který připomíná koňské kopyto. Málokdo ví,
že ve vlhké půdě nedaleko trati roste také máta.
Ve ztrouchnivělých částech stromů se zde vyvíjí
larvy roháčka kozlíka, jehož příbuzný druh z čeledi – roháč obecný – je se svou velikostí 9 cm
největším broukem u nás. „Ráda zde vidím lejska
bělokrkého. Je menší než vrabec a má bílý límeček přes šíji. Jeho výskyt je vázaný na listnaté
a smíšené porosty a jako druh může být ohrožen
jejich rozsáhlými těžbami,” uvádí bioložka Starková. Pro mnohé děti z města jsou takové zážitky
vzácné. Díky terénním programům EkoCentra
Brno se výuka vztahu k přírodě nemusí odehrávat pouze mezi řádky učebnic. (www.ecb.cz)
Mgr. Kateřina Gančarčíková

foto: archív EkoCentrum Brno

TAVBA ŽELEZA
Zaniklá řemesla
Už kdovíkolikátou pokusnou tavbu uskutečnil pan Dominik Talla na volné ploše za fotbalovým hřištěm v napodobenině raně středověké kusové železářské pece. Rudu, kterou vlastnoručně posbíral v okolí
Olomučan, vložil do postavené pece a přiložil ve vlastním milíři vyrobené dřevěné uhlí. Další experimentální výroba železa přímou redukcí za extrémních podmínek dopadla na výbornou. Proces výroby železa
a principy jeho tavby pan Talla vysvětloval ochotně a erudovaně každému z přítomných návštěvníků.
Takovéto sezónní železářské pece bývaly umístěny v okolních lesích a později je nahradily výkonnější stavby. V katastru obce najdeme pozůstatky
dolů na železnou rudu i místa staveb keramických a železářských pecí. Na zarovnaném terénu
lze rozeznat dobře viditelná místa po milířování
o průměru 6–8 m s úplně černou hlínou.
Ovšem málokdo asi ví o pozůstatcích vápenic-

kých pecí, které najdete hned za humny na kraji
obce. Vápenice se musela nejdříve naložit vápencem, pokrýt mazlavou hlínou, uvést do žáru
a v tomto stavu bez vyhasnutí udržovat několik
dní. Jak tvrdí historické prameny, hotové vápno
bylo dopravováno i na stavbu Nového hradu.
Miroslav Martykán
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Pozvánka – kam za kulturou
Nabízíme vám jedinečnou možnost zažít koncert skupiny Swing „BONBON“ v pátek 24. října
2014 v 19:00 v hudebním sále Obecní hospody.
Tento profesionální soubor působí na hudební scéně od července 1994, spolupracuje s Českým rozhlasem Brno a má za sebou i dlouhou řadu zahraničních vystoupení (Itálie, Rakousko, Švýcarsko,
Německo).
Obsazení: Rudolf Hájek – saxofon (Soubor Evy Pilarové), Petr Blaha – trombon-piáno (Orchestr
studio Brno), Mirek Richter – babické bicí (Dixieland orchestr Brno).
Hudební repertoár: Hello Dolly, Blueberry Hill, Ja-Da, Mood indigo, Some of these days a další
songy od známých autorů Duke Ellington, George Gerschwin, Porter, Waller...
Jako hlavní host večera vystoupí HELENA BLEHÁROVÁ, která si zahrála ve filmu role zpěvaček
ve snímcích Dáma na kolejích či Hroch z roku 1973. Její nejznámější písní je pravděpodobně Ššš,
která zazněla i ve filmu Rebelové. S Orchestrem Gustava Broma projela takřka celý svět. V průběhu
večera zavzpomínáme také na Boba Frýdla, který v Babicích několikrát vystupoval a navázal v Babicích mnohé přátelské vztahy. Dámy a pánové, nasaďte klobouky, vypněte nekonečné televizní seriály
a vyrazte na koncert šířit dobrou náladu.
Další akce:
11. 10. 2014 ve 20:00 hodin
Oldies Párty, hudba 70. – 90. let
hraje DJ Messi v sále Obecní hospody
rezervace osobně u personálu
vstupné 50 Kč

25. 10. 2014 v 17:00 hodin
Hudební divadlo pro děti KUK a CUK
hraje Karel Kordas v sále Obecní hospody
rezervace osobně u personálu
vstupné 40 Kč
(ou)

BABYKA OSLAVILA MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Velká „kočičí“ benefice
během prázdnin. Paní Taťána Homolková, provozovatelka azylu, dojatě děkovala.
Občanské sdružení Babyka děkuje všem, kdo
pro tuto dobrou věc jakkoliv přispěli, a samozřejmě
i těm, co přišli.
Letos prý bude nějaká psina…

Sice již začal nový dlouhý školní rok, ale bude
hezké si připomenout něco z konce toho předešlého. Alespoň bude nač se opět těšit. V neděli, kdysi dávno na počátku léta, proběhla za Oranžovým
hřištěm Velká kočičí benefice. Slavil se Mezinárodní
den dětí. A slavili ho i pejsek a kočička, kteří také
mají své místo v kalendáři. A poněvadž, jak je známo, největší radost z dárků má ten, kdo obdarovává,
darovaly tentokráte babické děti rodičům a divákům
přehlídku toho, co umějí.
Větší děti na pódiu předvedly tance a písně a spolu s těmi nejmenšími si užily tradičního dětského dne
s bonbónovými disciplínami a úkoly. Bylo to hezké
dovádivé společné odpoledne. Závěr dne patřil tak
trochu i rodičům... Kdo přišel, mohl si vychutnat
opravdový babický open air jazz koncert.
A abychom s tím obdarovávání ještě neskončili,
výtěžek akce byl určen pro kočičí útulek ve Skrýšově
u Jihlavy. Vybralo se bezmála 9 000 Kč, což je krásné velké číslo. A věcné dary doputovaly do Skrýšova

Kateřina Urbánková

foto: archív
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BABYKA OTEVÍRÁ CENTRUM PRO NAŠE NEJMENŠÍ
V září 2014 nastoupilo do naší babické školy
přes dvacet prvňáčků. Jejich novou třídou se stala
bývalá družina, kde se již po několik let každou
středu dopoledne scházela nemalá skupina maminek s „předškolkovými” dětmi. A protože by byla
škoda, kdyby se přestaly potkávat, napadlo nás, že
by jako součást našeho občanského sdružení Babyka mohlo vzniknout nové Rodinné centrum.
Obrátily jsme se na pana starostu a ten po zvážení
všech možností navrhl jako nové místo naší činnosti Klub Dobré pohody v centru obce.
Pak se už jen stačilo domluvit, kdo a kdy který kroužek povede, trochu prostor vyzdobit, s fi-

nančním přispěním Obecního úřadu pořídit pár
nezbytných věcí a v půlce září 2014 již začalo
Rodinné centrum fungovat.
Zveme všechny maminky, tatínky, babičky
a dědečky a hlavně malé děti do nově vzniklého
RODINNÉHO CENTRA BABYKA.
Kroužky probíhají od pondělí do středy v dopoledních hodinách a v pondělí odpoledne.
Všichni jsou vítáni!
O. s. Babyka děkuje obci za podporu a těší se
s vámi na shledanou na říjnové akci „Drakiáda”.
MUDr. Gabriela Peroutková

zve rodiče s dětmi na společná setkávání
od 15. září budou v prostorách „Ovonky” probíhat následující kroužky:
ODPOLEDNE mezi 15,00 a 17, 00

DOPOLEDNE mezi 9,00 a 11,00

PO

Anglické
pohybové
písně

ÚT

Výtvarný
kroužek
s pohádkou

ST

Broučci

Děti se budou vrtět, předvádět různé činnosti, ukazovat Herna
části těla,...zkrátka pohybovat se podle toho, o čem
se zpívá v písničkách. Písničky jsou v angličtině, ale
znalost jazyka není potřeba. Organizovaná aktivita
cca 40 – 45 minut, zbytek volná hra.
Vede:Verča Dosoudilová a Martina Kosařová

Vhodné i pro děti mladší jednoho
roku a pro setkávání rodičů.
Provoz bude zahájen od října.

Přivítáme se pohádkou, pak si protáhneme tělo při
dětských básničkách a písničkách, společný program
ukončíme výtvarným tvořením, přiměřeně věku dětí,
které bude navazovat na počáteční pohádku.
Společná činnost bude trvat přibližně hodinu.
Vede: Jarka Polišenská a Erika Kneblová
Volné hraní, pohybové říkanky, básničky, písničky,
jóga pro děti, nebude chybět ani jednoduché výtvarné
tvoření. Vše přizpůsobíme náladám dětí a rodičů.
Vede: Markéta Tutková a Verča Grossmannová

Kapacita kroužků je omezena na cca 10 – 15 dětí. Bude se přispívat 200 Kč na pololetí a dítě ve věku cca 1 – 3 roky (příspěvek
bude použit na nákup pomůcek a materiálu na tvoření). Herna je zdarma.
Informace naleznete na: www.babyka-babice.cz
PROSBA:
Kdo máte možnost, darujte prosím dětem, které budou rodinné centrum navštěvovat, pro Vás již nepotřebné hračky
nebo výtvarné potřeby. Děkujeme!
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HASIČI PŘIPOMÍNAJÍ SVÉ VÝROČÍ
Historie místního Sboru dobrovolných hasičů
Dne 15. července 1893 byl v Babicích nad Svitavou založen Sbor dobrovolných hasičů. U příležitosti jeho 121. výročí vzniku vás zveme na malé ohlédnutí do historie.
V pamětní knize SDH, kterou založil Václav
Hemžal, je o vzniku sboru psáno takto: „Bylo
to roku 1893, v době jarní, kdy se po naší obci roznesla zpráva o založení Sboru hasičského. Podnikatelem této šlechetné myšlenky byl velice osvědčený hasič jménem František Touchyn, hostinský a tovární
dělník v Josefově. Touhu po založení sboru hasičského
jevili někteří členové tehdejšího zastupitelstva, takže
na schůzi obecního zastupitelstva konané 15. května
1893, na návrh člena Františka Hemžala, usneseno
bylo, sbor hasičský založiti. Následující práce vybudovati sbor hasičský byly rozděleny mezi členy takto:
sepsáním stanov hasičských byl pověřen člen Frant.
Hemžal, zakoupením stříkačky, výzbroje a výstroje
Josef Nejezchleb, Ant. Ševčík, Frant. Hemžal a jako
poradce Fr. Touchyn.
Na ustavující schůzi, která se konala dne 15. července 1893, byli zvoleni tito členové výboru: Frant.
Hemžal-starosta, Josef Nejezchleb - náčelník, Engelbert Motyčka - jednatel, Frant. Touchyn - cvičitel. O členství ve sboru byl takový zájem občanů,
že nemohli být ani všichni pro nedostatek výzbroje
a výstroje do organizace přijati.”

Po nástupu komunismu se na aktivitách sboru podepsalo zrušení živnostníků a rolníků, kteří
do té doby tvořili jádro naší organizace.
Největší útlum paradoxně nastal až po pádu
totality v roce 1989. Změna společenského zřízení vyvolala jiný pohled na dobrovolnou činnost,
o kterou se naše organizace již od svého vzniku
vždy opírala. Zájem se začal pomalu vytrácet.
Starší členové odcházeli na zasloužený odpočinek a nebylo mladých, kteří by na jejich práci
navázali.
Obnova činnosti a členská základna dnes
Zlom nastal v roce 2003, kdy byla díky bratrovi Petru Kheilovi obnovena činnost zásahové
jednotky a pomalu znovu začal pracovat i omlazený sbor dobrovolných hasičů. V této době již
náš sbor spadal pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je od roku 1991 pokračovatelem dřívějších organizací hasičstva a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR.
K 1. lednu 2013 bylo v SH ČMS evidováno celkem 353 520 členů v 7 810 sborech dobrovolných
hasičů.
V roce 2013 měl sbor v Babicích nad Svitavou 63 členů. Z toho 4 mladé hasiče a 59 řádných členů. Z celkového počtu je 25 dívek a žen,
38 chlapců a mužů. Výbor sboru pracuje v 9-ti
členném složení a schází se jednou měsíčně, vždy
první středu v měsíci.

Sbor v dobách střídání politických systémů
V době založení – na konci 19. století - šlo
o první spolek sdružující občany v nějakém kolektivním dění. Hasičské sbory byly vůbec prvními organizacemi, které se za dob monarchie
po pádu Bachova absolutismu mohly volně rozvíjet.
Samotná činnost a existence sboru byla vždy
ohrožena při událostech, které zasáhly celý národ.
Ať už se jednalo o obě světové války nebo změny společenského zřízení v letech 1948 a 1989.
Do obou válek, ať již přímo na frontu nebo na nucené práce, museli odejít všichni schopní muži,
kteří většinou tvořili páteř sboru. Zajímavostí je,
že od roku 1922 až do roku 1953 působila při sboru i samaritánská stráž, jejíž členové poskytovali
v případě potřeby první pomoc. Za prvních 12 let
činnosti tj. od roku 1922 do roku 1934 to bylo
těžko uvěřitelných 2 179 případů. Samaritáni
poté přešli pod Československý červený kříž.

Potřebné vybavení pro zásahy
V době vzniku sboru v roce 1893 byl nákup stříkačky a dalšího zásahového vybavení
pro 30 osob uhrazen z obecní pokladny. Pracovní
a vycházkové stejnokroje si museli členové pořídit na vlastní náklady, neboť sbor ještě neměl
žádné finanční prostředky. V následujících letech byla výzbroj a výstroj postupně doplňována,
na financování se podílela obec, Zemský hasičský fond a pojišťovna. Roku 1953 bylo sdružení
transformováno na Československý svaz požární ochrany a jeho materiální zabezpečení přešlo
na Inspekce požární ochrany při Okresních ná10

rodních výborech. V posledních letech je za vy- dvakrát pořádal jeho výroční valnou hromadu,
bavení zásahové jednotky opět odpovědná obecní po které následoval společenský ples.
pokladna. Významnou část také představují státní dotace a nemalou měrou se podílí i samotný
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzosbor.
rům, kteří nás podporují a připomenout motto
dobrovolných hasičů: „Hasiči opouští svoje rodiNaše aktivity pro veřejnost
ny a blízké, aby ostatním pomohli v nouzi!”
Sbor se aktivně zapojuje i do kulturního
Richard Prachař
a společenského života v obci. Každoročně pořástarosta SDH Babice nad Svitavou
dá společenský ples, sběr železného šrotu, k výročí založení republiky pořádá pálení Masarykovy vatry spojené s odpolední drakiádou pro děti.
V posledních letech nechyběli členové sboru
jako spoluorganizátoři u žádné větší akce, která
se v Babicích nad Svitavou konala. Velice kladně
je též hodnocena spolupráce s mateřskou a základní školou. Náš sbor se každým rokem podílí
i na organizování Hasičské pouti ve Křtinách.
Jsme činní i v rámci okrsku Pozořice. Zástupci
SDH Babice nad Svitavou se pravidelně účastní
aktivů okrsku a v posledních 5 letech náš sbor

VYCHÁZKA DO CENTRA OBCE S OHLÉDNUTÍM DO HISTORIE
Budova č.p. 15 a její proměny v čase
Počátky školního vyučování ...18. století
V roce 1767 byla před kostelem na náklady
kláštera premonstrátů v Zábrdovicích postavena
malá školní budova – „na místě pustém a pobořeném, na kterém Bartoň Pešků bejval“ (jak je
uvedeno v purkrechtních registrech Babic). Školní vyučování bylo v Babicích zavedeno již v roce
1763 při obnově farní správy – tehdy se vyučovalo provizorně v pronajaté světnici v domě č. 16
u čtvrtláníka Kašpara Stavinohy (dnešní Obecní
hospoda). Nová školní budova měla šířku 9 metrů a délku 19 metrů. Byla v ní jedna prostorná vyučovací třída a byt pro učitele – jedna větší
místnost a kuchyně. Podučitel svůj byt neměl,
nocoval ve vyučovací třídě. Do babické školy
chodily děti z Babic, Kanic a Adamova. Později
již budova nevyhovovala a různé opravy, přestavby a přístavby se prováděly v letech 1812, 1816
a 1819.

1866 proto byla provedena přístavba dle plánů stavitele Synečka z Rousínova. Budova byla
prodloužena o 9,5 metru. Byla přistavěna další
třída, učitel dostal k bytu ještě jednu menší místnost a pro podučitele byl zbudován samostatný
byt. Stavbu prováděl Antonín Ševčík, půlláník
z Babic. Stavba stála 3 498 zlatých a 45 krejcarů.
V té době byla škola podřízena duchovní správě.
Dozor nad školou a vyučováním do roku 1869
obstarávala biskupská konzistoř a ta také obsazovala učitelská místa. Jedovnický děkan byl zároveň školdozorcem a také místní farář byl dohlížitelem nad školním vyučováním i nad chováním
žáků.

Po školácích přišli požárníci ...1. polovina
20. století
V roce 1906 byla předána k užívání stávající
školní budova. V budově staré školy byla jedna školní třída uvolněna pro zasedání obecního
Přístavba školy ...19. století
zastupitelstva a obecní knihovnu. Ve zbývající
Školní budova měla pouze jednu třídu. části budovy byla zřízena požární zbrojnice a jePro první ročník obec pronajímala jednu světnici den nouzový obecní byt. Požární zbrojnice sem
od souseda Františka Sehnala v č. p. 16. V roce byla přesunuta z dřevěné kůlny, kterou sbor uží11

val od svého založení v roce 1893. Kůlna stáva- • Stavební úpravou – ač neplánovanou – prošla
la v místě dnešní horní autobusové zastávky a v
i garáž. Členům zásahové jednotky byl splroce 1922 byla zbourána z důvodu úpravy silnice
něn jejich sen v podobě automobilu s cisternou
do Křtin. V roce 1938 byla od firmy Svet zakouo obsahu 3 500 litrů. Podlaha v garáži však nepena poplachová siréna a umístěna na střechu
odolala tonáži vozidla CAS 25, propadla se asi
zbrojnice. To bylo zapříčiněno i stále se horšící
o 5 centimetrů a musela být rekonstruována.
situací v Evropě a nástupem fašismu v Německu. • Kompletní úpravou prošla také místnost bývalé
S využitím sirény se počítalo i v rámci protiletaholírny, která nyní slouží jako provozovna hodlové obrany.
ličství, kadeřnictví, pedikúry a masáží.
• Kvůli zcela nevyhovujícímu stavu konstrukce
Hasiči za socialismu ...2. polovina 20. století
přišla na řadu i střecha, kterou čekala celkoV roce 1957 byla zbourána polovina nejstarvá oprava včetně podlah a krovu. Poté došlo
ší části budovy. Pro zlepšení výhledu v zatáčce
ke stavbě nových štítů s okny a k celkovému
na návsi se ubouralo 9,2 metru. Na této akci měli
navýšení obvodového zdiva. Následovala výnejvětší podíl bratr Vladimír Kotas, tehdejší vestavba nového krovu se zvýrazněnými vikýři
litel a bratr Ladislav Pidra starší, tehdejší předsea věží pro sušení hadic.
da. Zároveň s opravou budovy byla pro sbor uvol- • Původní hasičská klubovna byla přebudováněna bývalá místnost obecní rady. Tyto stavební
na na kosmetický salon. Hasiči se nastěhovapráce se prováděly v letech 1956 - 1958 a vyžádali do vysoce účelového zázemí v nově zbudoly si náklady ve výši 16 300 Kč. V roce 1961 však
vaném podkroví, kde se nachází šatna, sklad,
tuto místnost MNV upravila na holírnu a hasikancelář, sociální zařízení a společenská místčům tak k dispozici zůstala vedle garáže pouze
nost s kuchyňkou. Obecní úřad zde má k disjedna malá místnost. Do ní byla navíc po dobu
pozici i nouzový dvoulůžkový pokoj a prostor
opravy budovy pošty nastěhována poštovna.
pro nouzové ubytování přibližně 20 osob, které
Po příslibu MNV, že sboru zůstane po opětovby vlivem mimořádné události přišly o střechu
ném stěhování k dispozici telefon, členové sboru
nad hlavou. Celková rekonstrukce budovy byla
při úpravách maximálně pomáhali. Když se však
završena novou fasádou. Při slavnostním dnu
po roce poštovna stěhovala, stěhoval se s ní i teotevřených dveří v hasičské zbrojnici v září
lefon, z obav kvůli možnému zneužití členy sbo2010 se s úpravami mohli seznámit všichni
ru. Z důvodu dlouhodobých problémů se zdroji
obyvatelé Babic. (sdh)
vody pro požární účely byla V letech 1968 – 1969
u zbrojnice vybudována podzemní nádrž o obsahu 28 m³. Kolem roku 1972 byla na budově instalována civilní obranou nová siréna. v letech
1989-1990 byla opravena venkovní fasáda budovy. Ovšem s politickými změnami to s hasičskou
zbrojnicí a i samotnými hasiči začalo vypadat velice špatně, a to z důvodu poměrně velkého nezájmu ze strany obecního zastupitelstva.
Proměna „hasičky“ do současného stavu
...21. století
• Obrat k lepšímu nastal po zvolení pana Miroslava Martykána starostou obce a jmenováním
bratra Petra Kheila velitelem zásahové jednotky. Od roku 2004 se budova zbrojnice začala
poměrně intenzivně měnit.
• V klubovně a vstupní chodbě byla vybudována
toaleta, nové podlahy, rozvody vody a elektrické energie. Byly opraveny omítky a stropy.
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V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 5. 2014
• Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j.
185/2014 a schvaluje prodej části pozemku p.č.
463/1 o výměře cca 10m2 za cenu 200,– Kč/m2
v k.ú. Babice nad Svitavou. Žadatel: M. T., Babice nad Svitavou, 664 01. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem za podmínek vyřízení kompletní
administrativy spojené s prodejem pozemku žadatelem.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně dodatku č. 1 ke smlouvě. Smlouva č.
OS201420001643, evidenční číslo 20/0563 uzavřená mezi společností EKO-KOM, a.s. a obcí
Babice nad Svitavou.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice Pozemky parc.č. 573/1 v katastrálním
území Babice nad Svitavou. Název stavby: „Babice n.Sv., p.č. 573/1, přípojka NN, Španělová“.

• Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 100.000,– Kč na provoz SK fotbal Babice nad Svitavou. Vyúčtování
příspěvku a doložení účelu bude předloženo obci
nejpozději do 31. 12. 2014. Zastupitelstvo obce
projednalo žádost TJ Sokol Babice nad Svitavou
o finanční příspěvek a schvaluje poskytnutí příspěvku do maximální výše 80.000,– Kč na terénní úpravy a sanaci zdiva kolem nové sportovní haly. Vyúčtování příspěvku a doložení účelu
bude předloženo obci nejpozději do 31. 12. 2014.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dýchacího přístroje Saturn S71/20-7 v počtu 2 ks v majetku obce Babice nad Svitavou.
• Zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ag. č.
024628/14/OŽP jako další zdroj financování
ve výši 903.000,– Kč na realizaci akce Babice
nad Svitavou – splašková tlaková kanalizace.

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 2. 6. 2014
• Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o prodeji číslo 02/2014. Znění v příloze.
• Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p.č. 23/6 o výměře 35 m 2 v k.ú. Babice nad
Svitavou za cenu 100,– Kč/m 2 . Vlastník pozemku: P. L., P. I., Družstevní, 679 04 Adamov.
V uvedeném pozemku vede kanalizační řad
a bude uložen vodovodní řad.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro
schvalování účetní závěrky. Tato směrnice
blíže specifikuje konkrétní postupy uplatňované při schvalování účetní závěrky Obce
Babice nad Svitavou na základě vyhlášky č.
220/2013 Sb.
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.
024772/14/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 200.000,– Kč.
Akce: Rekonstrukce sociálního zařízení – Základní škola Babice nad Svitavou.
• Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odprodej obecních pozemků p.č. 118/1, 119/1,
120/1, 121/4, 121/1, 120/5 v k.ú. Babice nad
Svitavou. Zastupitelstvo obce rozhodlo pozem-

ky neprodávat, vzhledem k tomu, že výše jmenované pozemky se využívají na stavbu nového
vodojemu a na ukládání materiálu.
• Zastupitelstvo projednalo převod komunikací a inženýrských sítí. Byla projednána Darovací smlouva a Smlouva darovací na movité věci.
Obec Babice nad Svitavou převezme vodovodní
a kanalizační řad po řádné kolaudaci. Vodovodní řad na pozemcích 41/1, 48/5, 983/138
v k.ú. Babice nad Svitavou. Kanalizační řad
na pozemcích 41/1, 48/5, 983/138 v k.ú. Babice
nad Svitavou. Převzetí komunikací obec plánuje po dokončení skladby konstrukcí navržené
projektovou dokumentací. Převod vodovodního a kanalizačního řadu je podmíněn zřízením
věcného břemene uložení a přístupu pro obec
Babice nad Svitavou.
• Zastupitelstvo schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., Závěrečný účet obce Babice nad Svitavou za rok 2013. Zastupitelstvo
obce schvaluje závěrečný účet obce s účinností
po 15-ti denním vyvěšení a po sejmutí z úřední
desky.
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• Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce
Babice nad Svitavou za rok 2013, sestavenou
31.12. 2013 Účetní závěrka obce za rok 2013 je
uvedena v účetních sestavách :
– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený k 31. 12. 2012 (FIN 2-12M)
– Rozvaha (aktiva a pasíva)
– Výkaz zisku a ztráty
– Příloha
Účetní závěrka obce za rok 2013, sestavená
k 31.12.2013, představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce
Babice nad Svitavou.
• Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou. Účetní závěrka PO za rok 2013 je uvedena v účetních sestavách:
– Rozvaha
– Výkaz zisku a ztráty
• Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Babice nad Svitavou za rok 2013 – při přezkoumání nebyly nalezeny chyby a nesprávnosti.
• Zastupitelstvo schvaluje hlavní inventarizační zprávu a inventarizaci majetku k datu
31. 12. 2013.
• Zastupitelstvo pověřuje starostu obce pro
zpracování zprávy pro uplatňování ÚPNSÚ Babice nad Svitavou.

• Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Smlouva č. 1030017181/002 Pozemky parc.č. 591/2, 586/3, 581, 578/2, 573/3,
572/3 v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název stavby: „Babice nad Svitavou, propoj
NN, „Chladil“.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Smlouva č. 1030017181/002 Pozemky parc.č. 983/46, 983/131, 983/45, v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název stavby:
„Babice nad Svitavou, smyčka NN, „Vošická“.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Smlouva č. 1030017181/002 Pozemek parc. č. 840, v katastrálním území Babice
nad Svitavou. Název stavby: „Babice nad Svitavou, smyčka NN, „Univerzita“.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.
13158954 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR.

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 8. 2014
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 619/5 o výměře 95 m2 v k.ú. Adamov.
Jediný zájemce Mgr. P. D., Josefovská, 679 04
Adamov. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem p.č.
619/5 o výměře 95 m2, m2 za 150,– Kč za podmínek vyřízení kompletní administrativy, která je
spojena s prodejem pozemku, žadatelem.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření k 31.7. 2014. Znění v příloze.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva č.
BM-014330026852/001 Pozemky parc. č. 214,
219, 226/2, 982, 1010/61 v katastrálním území
Babice nad Svitavou. Název stavby: „Babice nad
Svitavou, DSNN, „Dvořáček“.

• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva č. 1030018241/001 Pozemky
parc.č. 126/9 v katastrálním území Babice nad
Svitavou. Název stavby: „Babice nad Svitavou,
p. č. 983/66, smyčka NN „Drexler“.
• Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou projednalo výsledek druhého jednání hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané
v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, „Babice
nad Svitavou – splašková tlaková kanalizace“,
vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne
20. 5. 2014 pod evidenčním číslem VZ: 373381.
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Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena vč.
DPH. Pořadí nabídek sestaveného dle kritéria
nejnižší nabídkové ceny:
1. STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, kont. adresa: odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 60838744. Nabídková
cena 19 521 850,81 Kč
2. PRESSKAN system, a.s. Vápenice 2974/13,
796 01 Prostějov, IČ: 60743824, 19 708 289,00 Kč
3.„Společnost Babice nad Svitavou“, zastoupená vedoucím společníkem: HABAU CZ s.r.o.,
člen: Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.
a člen: HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft
m.b.H., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České
Budějovice, IČ 26068338. Nabídková cena
20 340 100,00 Kč
• Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou
souhlasí s doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil
na: 1. místě: č. 1 STRABAG a. s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, kont.
• Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou proto
pověřuje starostu obce k vydání adresa: odštěpný
závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky. Zároveň zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o dílo, kterou
předložil vítězný uchazeč. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu po uplynutí lhůty pro
podání námitek i k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo
na akci „ Babice nad Svitavou – splašková tlaková
kanalizace”.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o pronájmu číslo 03/2014. Znění v příloze.
• Zastupitelstvo obce zřizuje hodnotící komisi,
která vybere vítězného žadatele ze seznamu žadatelů. Komise bude složena ze všech přítomných členů zastupitelstva. O výběru bude sepsán
protokol. Na základě dohody výběrové komise
bez přítomnosti uchazečů o pronájem uzavře nájemní smlouvu starosta obce s vybraným uchazečem. Nájemní smlouva bude na dobu určitou
s automatickým prodlužováním, vratná kauce
27.000,– Kč.
• Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k odstoupení od Smlouvy o podpoře prodeje se společností Heineken
• Zastupitelstvo schvaluje provedení stavebních
prací na opravách sociálního zařízení v budově
Základní škola Babice nad Svitavou č. p. 139,
parc. č. 505/1, malování objektu, opravu ústředního topení, opravu hromosvodů, opravu dešťové
kanalizace a nákup vybavení do tříd.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zavedení fakturace za spotřebovanou elektrickou energii TJ Sokol nová hala na základě odečtu podružného
elektroměru a tuto finanční částku bude obec
vracet formou příspěvku zpět.

V ýpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 9. 2014
• Zastupitelstvo obce projednalo návrh studie
Bydlení pro seniory na p.č. 36/19 a 36/20 v k.ú.
Babice nad Svitavou. Jedná se o stavbu devíti
bezbariérových bytových jednotek, v přízemním
bytovém domě včetně společenských prostor,
který má charakter řadové výstavby. Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením projektových
prací na projektu bydlení pro seniory.
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření k 31.8. 2014. Znění v příloze.
• Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením
úprav plochy u horní autobusové zastávky. Jedná se o stavbu chodníku, zřízení kanalizační vpusti, osazení obrubníků. Cenová nabídka
do 200.000,- Kč.
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• Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva č. 1030019526/001 Pozemky parc.č. 982, 514 v katastrálním území
Babice nad Svitavou. Název stavby: „Babice nad
Svitavou, p.č. 290/3, příp NN „Starý“.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o prodeji
č. 04/2014. Znění v příloze.

Informace k volbám
V pátek 10. října 2014
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
budou v naší obci volby do Senátu Parlamentu České republiky a souběžně
volby do Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou.
Máme jeden volební okrsek a volební místnost bude umístěna v budově naší základní
školy. Volební lístky obdržíte s předstihem v obálce domů.
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb již volič obdrží pouze ve volební místnosti.
Při úpravě volebních lístků ve volební místnosti dejte pozor na dodržení správné barvy
obálek určených pro senát a zastupitelstvo, jinak budou vaše hlasy neplatné. (oú)

Občanské sdružení Babyka zve malé i velké na již 6. ročník

Babického řemeslného jarmarku
dne 8. 11. 2014 od 14 do 18 h v budově Základní školy
Program:
zahájení pohádkou, ukázky řemesel,
dílničky pro děti i dospělé, prodej hotových výrobků.

Kdo by se chtěl akce aktivně zúčastnit,
může kontaktovat paní Magdu Zdražílkovou na tel. 737 748 302.

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 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 září 2014 nákladem 450 kusů, tiskne PRINTLAB, Brno. Zaslané příspěvky a fotografie redakce nevrací
a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/3/2014
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