Babický zpravodaj
BŘEZEN 2015
SLOVO STAROSTY
Noví zastupitelé se představují
Vážení spoluobčané,
nejprve chci za sebe a za své kolegy poděkovat vám všem, kteří jste nám ve volbách dali hlas.
Byla pouze jedna kandidátka, ale i přes to nás podpořilo 45 % osob zapsaných do seznamu voličů.
Děkujeme vám za důvěru, vašich hlasů si velice vážíme a budeme na ně myslet po celou dobu našeho
mandátu. V novém zastupitelstvu je devět členů a z nich šest zcela nových. Následující čtyři roky
se o vás postarají tito zvolení zastupitelé: Miroslav Martykán – starosta, MVDr. Radek Sotona –
veterinární lékař, Josef Klučka – hasič, Ing. Richard Prachař – strojní technolog, Ing. Petr Ševčík
– živnostník, Ing. Petr Šťasta – stavební technik,
Marek Starý – řidič, Jaroslav Panuš – živnostník, Ing. Eduard Levý – lesník. Byla nám dána
čest pokračovat v započaté práci pro obec a její
obyvatele a budeme se snažit, aby naše obec byla
tím správným a dobrým místem pro život. Dveře
na obecní úřad jsou pro vás vždy otevřeny.
Nyní připravujeme investiční akce na další období. Rádi bychom pokračovali v projektu bydlení
pro seniory, zlepšení stavu návsi, opravách komunikací, budování odpočinkových zón a míst
k setkávání. Chceme se věnovat péči o obecní
majetek, podporovat spolky i zájmové činnosti
a máme spoustu dalších plánů a projektů.
Možností oprav, úprav a vylepšení je všude kolem nás mnoho. K tomu všemu potřebujeme minimálně tři věci: Peníze, lidi a dobré nápady. Vzhledem k tomu, že v současné době budujeme kanalizaci v objemu dvacet milionů korun a daňové příjmy
do obecního rozpočtu mají spíše sestupnou tendenci, čeká nás velmi těžká práce. Téměř v každém
případě však existuje řešení a my se budeme snažit možnosti dalšího rozvoje obce pro vás nalézt.
Miroslav Martykán, starosta obce

POZOR PŘI PRODEJI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
V posledních dnech, mnohdy i opakovaně, jsou vlastníci zemědělské půdy oslovováni
s nabídkou odkupu jejich pozemků.
Na trhu se nachází spousta zlatokopů, kteří
mají pouze jeden cíl, a to levně koupit a za podstatně vyšší cenu prodat. Orná půda vždy patřila k jednotlivým nemovitostem v obci. Půda je
hodnotou, která bývá často vlastněna po generace a její prodej si určitě zaslouží rozvahu. Pokud
chcete zemědělskou půdu přece jen prodat, raději

pozemky nabídněte místním občanům, popřípadě Obecnímu úřadu v Babicích nad Svitavou. Při
nekontrolovaném prodeji pozemků se vám může
lehce stát, že vám někdo za obcí otevře kamenolom nebo zaručeně ekologickou skládku toxických odpadů.
Miroslav Martykán
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V ÝSTAVBA TLAKOVÉ KANALIZACE JE V PLNÉM PROUDU
Další krok ke zlepšení životního prostředí
V naší obci po dlouhé době příprav započala stavba kanalizace po jednotlivých etapách.
Pokládají se hlavní řady včetně přípojek a čerpacích šachet. První ulice v horní části obce je
po kolaudaci uvedena do provozu. Při práci na první etapě nás lehce překvapilo místy tvrdé podloží a krkolomná konfigurace terénu a tím došlo k neplánovanému zdržení stavby. Za způsobené
dopravní komplikace a znečištěné komunikace se občanům omlouváme. Stavba pokračuje dál.
S ohledem na klimatické podmínky hlavní rozjezd očekáváme v jarních měsících.
Čerpací šachty tlakové kanalizace
tění čerpací šachty s majiteli nemovitostí.
Před samotnou výstavbou čerpacích šachet
Na kanalizaci se používají plastové čerpabude provedeno odsouhlasení a upřesnění umís- cí šachty o velikosti 80x220 cm, které mají dostatečnou retenci v případě výpadku elektrické
energie. V šachtě se udržuje pouze minimální
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Postup při realizaci stavby
metrů výše). Poklop není pojízdný a má nosnost
• V první řadě musíte odsouhlasit vhodné 200 kg. Výkop při jeho zpětném zasypávání
umístění čerpací šachty na vašem pozemku musí být hutněn po vrstvách.
a to před zahájením výkopových prací.
• Při zjištění jakéhokoli pochybení realizační
• Občan bude propojovat pouze domovní po- firmy volejte ihned starostu obce na tel. číslo
trubí do šachty tlakové kanalizace. Vše ostatní 724 186 162.
udělá realizační firma.
• Po napojení nemovitostí na kanalizaci vznik• Prosím občany o důslednou kontrolu celého ne povinnost platit stočné, ale určitě to povede
průběhu stavby. Kontrolujte uložení potrubí k celkovému zlepšení kvality pitné vody v místvýtlačného řadu ve vašich dvorech a zahradách ních studních. Přepad ze septiků do dešťové
v hloubce minimálně jeden metr pod okolním kanalizace není dlouhodobě udržitelným řeterénem a provedení obsypu tohoto potrubí šením. Odkanalizováním obce učiníme další
jemným recyklátem. Dno kanalizační šachty krok ke zlepšení životního prostředí, ve kterém
musí být uloženo do betonu a její poklop umís- žijeme.
těn zároveň se zemí (maximálně o pár centiMiroslav Martykán

V ÝBĚR POPLATKŮ V ROCE 2015
Obecní úřad v Babicích nad Svitavou oznamuje, že je možné zaplatit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy na rok 2015.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
je 470,– Kč na osobu s trvalým pobytem v obci. Poplatek za jednoho psa je 80,– Kč, za každého dalšího 300,– Kč.
Poplatky jsou splatné do 30. dubna 2015. Lze
je uhradit hotově do pokladny Obecního úřadu v úřední dny v pondělí od 8:00 do 17:00 hodin a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin nebo převodem na účet 8125641/0100, VS: 1340+číslo popisné.

Upozorňujeme majitele hrobových míst,
že během měsíce března obdrží poštou nové nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa
nebo kolumbária. Smlouvy budou ve dvojím vyhotovení, jedno podepsané vyhotovení je potřeba
vrátit zpět na Obecní úřad. Poplatek bude splatný
k 31. 5. 2015. Platit je možné hotově do pokladny OÚ nebo na účet 8125641/0100, VS: 2111+
číslo nájemní smlouvy. (oú)

VODNÉ A STOČNÉ 2015
Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos vám přinášíme informaci o ceně vodného a stočného
ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
Pro rok 2015 platí, že při srovnání výše ceny byla cena vodného a stočného včetně DPH
vodného a stočného v rámci republiky jsme 72,88 Kč/m3, v roce 2012 78,54 Kč/m3, v roce
ve středu pomyslné tabulky (69,62 Kč/m3 – VaK 2013 83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40 Kč/m3.
Kroměříž, 103,67 Kč/m3 – ČEVAK Tábor).
Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla
Rok 2015
bez DPH s DPH
v roce 2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3 , v roce
Vodné (Kč/m3) 37
42,55
2013 bylo toto navýšení o 4,98 Kč/m3 a v roce
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Stočné (Kč/m ) 40,36
46,41
2014 o 3,88 Kč/ m3. Navýšení ceny pro rok 2015
Celkem (Kč/m3) 77,36
88,96
je o 1,56 Kč/m3.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spoMeziroční srovnání cen
třeba vody na osobu za rok 36 m3 (ve skutečnosti
Pro srovnání ještě uvádíme, že v roce 2011 je nižší), která je dána zákonem č. 274/2001 Sb.
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o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po- žení peněženky každého občana našeho Svazku
třebu, ve znění pozdějších předpisů, znamená za rok o 56,15 Kč. (oú)
navýšení vodného a stočného pro rok 2015 zatí-

V ÝMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI
Věnujte zvýšenou pozornost dopravní situaci v obci!
Ve spolupráci s dopravním expertem a pod dohledem policie byl v naší obci vypracován nový
model dopravního značení. V několika následujících etapách budou nahrazeny všechny dnes již
nevyhovující dopravní značky ze 70. let minulého století. Nejdříve budou obnovovány značky
na místních komunikacích v majetku obce a následně bude doplněno značení na komunikaci
patřící Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje.
Osazení značek si vyžádá nemalé finanční prostředky obce. Pouštíme se do akce, která
se odkládala desetiletí. Sledujte pozorně změny dopravních značek, které budou v určitých
místech zcela měnit zavedený zůsob přednosti
v jízdě. Na většině míst budou odstraněny tzv.
STOPKY a začne platit klasická PŘEDNOST
ZPRAVA. Změna dopravního značení může být
po nějakou dobu zdrojem komplikací v dopravě.
Práce na dopravním pasportu trvala déle než
rok, potřeba změn byla vyvolána hlavně nut-

ností regulace dopravy ve zúženém místě nad
školou vzhledem k bezpečnosti dětí a chodců.
V těchto místech se nakonec dopravním expertům nepodařilo vymyslet nic jiného, než omezení rychlosti na čtyřicet kilometrů v hodině a osazení dopravní značky „Pozor, děti”. Výsledek
celé akce je možná v některých případech sporný, ovšem změny byly nutné a rozhodující vliv
na nový systém dopravního značení má Policie
České republiky. (oú)

TRADIČNÍ HODY NA OSLAVU V ÝROČÍ OBCE
Sdružení babických stárků oznamuje
Rok 2015 je pro naši obec z historického hlediska významným. Letos uplyne 650 let od prvního úředního záznamu o Babicích. Vesnice sama je pochopitelně podstatně starší. Rozhodli jsme
se toto výročí obce uctít oslavami, jejichž součástí budou tradiční hody, které se budou konat
5. září 2015.

POZOR NA HORKÝ POPEL!

Na základě hodových tradic se babická chasa
rozhodla založit hodový výbor, který bude zaštiťovat tradiční babické hody. Členy osazenstva se
stali: Jan Papež, Zuzana Kollertová, Josef Jahoda, Marek Starý, Eva Klučková, Tomáš Ševčík
a Petr Ševčík.
V případě zájmu o účast na hodech, prosím
pište na: babickehody@gmail.com
V případě zájmu o účast vašich dětí pište slečně Zuzaně Kollertové na email:
kollertova.z@gmail.com
V každém vydání Babického zpravodaje vás
budeme informovat o novinkách týkajících
se hodů. Těšíme se na vaši přízeň a věříme
v podporu a hojnou účast. (red)

Rádi bychom upozornili všechny majitele
kotlů na pevná paliva, že do popelnic
je možno umisťovat pouze studený popel.
Nedávno nám někdo v dobrém rozmaru
přidal do popelnice popel horký, až došlo
k zapálení obsahu popelářského vozidla.
„Máňa“ naštěstí vyjela a našemu hasičskému
sboru se podařilo hořící vozidlo zachránit.
Tímto hasičům děkujeme a budeme doufat,
že v budoucnu nenastane situace, kdy budou
popeláři s kamenným výrazem ve tváři
pozorovat zánik svého milovaného vozu. (oú)
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CO SE DĚLO V NAŠÍ ŠKOLE
První pololetí školního roku 2014/2015 nám uteklo jako voda
• Dne 1. září 2014 jsme se přivítali v krásně opravené třídě žáků prvního ročníku, která se nachází
v místě původní školní družiny.
• Stihli jsme si vyšlápnout na Alexandrovu rozhlednu a máme za sebou lekce plavání v Plavecké
škole Blansko.
• Vyrazili jsme do Brna do divadla Polárka na divadelní představení Pět báječných strýčků.
• Žáci se aktivně účastnili vzpomínkové akce na padlé spoluobčany z první světové války.
• Připravili jsme vánoční besídku s bohatým programem, pracovali jsme na kronice školy a školním
časopisu.
• Opět jsme mohli společně oslavit úspěchy našeho Babického školáčka v celostátním kole soutěže školních časopisů (bylo jich přihlášeno celkem 189). Již po několikáté
jsme si odnesli celkové vítězství v kategorii první stupeň
ZŠ a také obdrželi 2. místo za obsah.
• Dne 23. ledna 2015 se uskutečnil zápis, kde nás navštívilo 10 předškoláků.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nás během
prvního pololetí jakkoli podpořili, potěšili, povzbudili a drŽáci 4. a 5. roč. s paní Klučkovou želi nám palce.
po interview na téma volby
Mgr. Eva Ňorková
foto: E.Ňorková
zástupkyně statutárního orgánu
Základní a mateřské školy Babice nad Svitavou

DĚTSKÝ KARNEVAL
Již druhým rokem Základní a mateřská škola ve spolupráci s Obecním úřadem pořádala Dětský karneval v hudebním sále Obecní hospody.
I když nám v neděli 8. února počasí zcela evidentně nepřálo, dětí v doprovodu rodičů či prarodičů
dorazilo mnoho. Přišly děti nejen z mateřské a základní školy, ale i ty nejmenší, které ještě žádné z těchto zařízení nenavštěvují. Všechny masky byly naprosto úžasné!!!
Program zajistila agentura Bianca. Z kladných ohlasů si troufám říct, že se zde cítily spokojeny nejen
děti, ale i dospělí. Hudba i písně byly vhodně doplněny nejrůznějšími pohybovými kreacemi či tanečky,
přizpůsobenými právě dětskému věku. Nechybělo ani populární tvoření z nafukovacích balonků, kde
si své dovednosti mohli vyzkoušet především rodiče. Všichni si odnesli domů nějaký zhotovený výrobek – zvířátko, meč, kytku apod.
Samozřejmě nechyběly ani sladkosti pro děti, a jak už
to ke karnevalu patří, i frkačky, takže na závěr zde bylo
opravdu veselo a rušno.
Personál Obecní hospody nám byl nápomocný tím,
že nám všem na karnevale bylo hezky teplo, i když venku se ten den opravdu čerti ženili. A prodej občerstvení
přímo v sále byl lákavý především pro děti při pohledu
na nejrůznější dobrůtky...
Doufám, že jsme všichni společně strávili hezké
a příjemné nedělní odpoledne a moc se budeme těšit foto: agentura Bianca, více fotografií pod datem
na další karneval v příštím roce.
20150208 na webu: http://www.biancaHana Hemžalová – MŠ Babice nad Svitavou
agency.cz/gallery/detske-karnevaly-2015/
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JARNÍ KALENDÁŘ S BABYKOU
Občanské sdružení Babyka plánuje pro vás a vaše děti tyto již tradiční akce
Na pátek 27. 3. se chystá Noc s Andersenem, který by
oslavil již 210. výročí narození. Vypukne oblíbená oslava
svátku Mezinárodního dne dětské knihy včetně večerního
předčítání a nocování ve škole. Jsme zvědaví, jaký pohádkový
maraton děti čeká letos!
V neděli 22. 3. přijde po jarní rovnodennosti nejen
více světla, ale i Loučení s Morenou – můžete se zapojit
do průvodu a užít si s námi vycházku s vynášením zimy.
Novinkou se letos pravděpodobně stane téma pašije, které v podobě živého obrazu pro naši obec připravuje
Klub dobré pohody slouží kromě
keramické dílny i jako mateřské centrum,
známá režisérka, paní Eva Tálská – a to po Květné neděli,
v úterý 31.3..
kde se maminky s našimi nejmenšími
Na Bílou sobotu 4. 4., na kterou letos připadá i úplněk,
„Broučky” setkávají několikrát týdně.
zveme všechny malé i velké, aby se s námi v tomto roce
pokusili během obcházení domů o co největší rámus při Velikonočním Hrkání.
A konečně na neděli 26. 4. před májovými svátky chystáme pro děti i mládež vycházku s otevíráním a čištěním studánek, kterou si připomeneme Den Země.
MUDr. Gabriela Peroutková, Mgr. Kateřina Gančarčíková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS ZVE DO SV ÝCH ŘAD
Co je nového u hasičů?
Do nového roku vstupujeme s novou výzbrojí a zdravotním batohem, který nám pomohl zakoupit jeden nejmenovaný sponzor. Máme k dispozici také nový přístroj AED – externí defibrilátor, který může pomoci zachránit život lidem postiženým srdeční příhodou. Občané Babic
nad Svitavu se tak mohou cítit zas o něco bezpečněji a usínat s vědomím, že mají nablízku někoho, kdo jim dokáže v krizové situaci rychle a účinně pomoci. Již není nutné čekat na příjezd
pomoci z Brna, který se může vzhledem k poloze obce protáhnout až na desítky minut.
Co je nového dále? „Nejsou lidi...“ Bohužel
musím dodat tuto v poslední době poměrně často
omílanou větu. Nedostatek lidí se týká jak Sboru
dobrovolných hasičů, tak i zásahové jednotky.
U sboru se tento trend projevuje již několik let a je
způsoben přirozeným stárnutím stávajících členů.
Více nás tato situace trápí u zásahové jednotky.
V porovnání s okolními obcemi sice máme
o generaci mladší hasiče, ale mnozí z nich jsou již
více vytížení studiem nebo se stali tatínky malých
dětí. Nebojte se, situace není ještě kritická, ale my
jsme se rozhodli ji řešit náborem nových členů:
Vyhlašujeme nabídku volnočasové aktivity
pro mládež od 15 do 18 let, v rozsahu dvě hodiny týdně. Zájemce naučíme z odborných věci
týkajících se hasičského výcviku vše, co by mohli
v dalším životě upotřebit. Máme v plánu, že by po

boku stávajících členů zásahové jednotky a pod
přísným dohledem příslušníků HZS JmK mohli
také navštěvovat školení zásahové jednotky a teoreticky i prakticky se tak připravovat na případný vstup mezi nás. Pokud tedy tento článek čte
někdo, kdo by měl zájem věnovat se „hasičině”,
ať se nestydí a přijde! Scházíme se každý pátek
v 18:00 na hasičské zbrojnici.
Naopak na četné dotazy ohledně otevření kroužku pro menší děti musím odpovědět, že po špatných
zkušenostech z let minulých o tom neuvažujeme.
Co případné zájemce čeká?
Klasický požární výcvik, kam řadíme zdolávání požárů a technické zásahy typu řezání stromů a likvidace nebezpečného hmyzu.
A dále školení v tom, co má naše jednotka ve svém
repertoáru navíc. Především je to vyprošťování
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zraněných osob z havarovaných vozidel (jako
Pokud by se našel i zájemce starší než 18 let,
jedna z osmi jednotek v celém Jihomoravském který by se chtěl věnovat tomuto koníčku, bude
kraji) a od letošního roku také používání defib- samozřejmě srdečně vítán!
rilačního přístroje (AED).
za hasiče Richard Prachař, starosta SDH

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
Výpis ze zprávy o bezpečnostní situaci v obci Babice nad Svitavou za rok 2014
V naší obci bylo v roce 2014 šetřeno celkem sedm trestných činů, kdy u dvou byl zjištěn pachatel. Jednalo se převážně o krádeže věcí z uzamčených motorových vozidel a budov. Dále převažuje trestná činnost v dopravě jako je například maření výkonu úředního rozhodnutí či ohrožení pod vlivem návykové látky.
V této souvislosti je potřeba upozornit občany,
aby se snažili v rámci prevence kriminality svá vozidla parkovat v garážích. A pokud tuto možnost
nemají, aby ve svých vozidlech zbytečně nenechávali volně odložené tašky a cenné věci.
Ve zmiňovaném období bylo na katastrálním
území obce spácháno šest přestupků. Jednalo se
zejména o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a o přestupky proti občanskému soužití. V celém služebním obvodu Obvodního oddělení Šlapanice bylo
v blokovém řízení vyřešeno celkem 607 dopravních přestupků a došlo ke 208 dopravním nehodám s celkovou škodou 20 025 000,– Kč. Mezi
nejčastější příčiny dopravních nehod lze uvést
nepřiměřenou rychlost, nedání přednosti v jízdě,
nesprávné a riskantní předjíždění a v neposlední

řadě řízení vozidel pod vlivem alkoholických a návykových látek.
V poslední době se také zvyšuje počet událostí, kdy neznámé osoby využívají toho, že se děti
pohybují samy po obci a následně je lákají do vozidel za smyšleným účelem odvozu za rodiči, nabídkou sladkostí apod. Je třeba takovéto události
oznamovat ihned na linku 158. Žádáme občany
o větší spolupráci s Policií ČR, spočívající zejména ve sdělování potřebných poznatků a informací
o výskytu podezřelých osob, podezřelých motorových vozidel apod. Poznatky lze sdělit prostřednictvím telefonní linky na čísla 544 228 002 nebo
974 626 745. Informace nám lze předat také prostřednictvím emailové adresy: bo.oop.slapanice.podatelna@pcr.cz (oú)
Zdroj: Zpráva policie ČR

ZAJÍMAVOSTI OD NÁS ZAZNĚLY V MORAVSKÉ RODINĚ
Babice nad Svitavou v éteru s Českým rozhlasem
Od 19. ledna náležíme do „Moravské rodiny, která vysílá s Českým rozhlasem Brno“. V průběhu celého dne se v různých pořadech moderátoři zmiňovali o Babicích nad Svitavou a vysílání
bylo prokládáno živými vstupy.
Po šesté hodině ranní přečetla moderátorka pověst o pokladu pánů z Křížů. Podle ní je
uložen v naší obci v jedné chodbě pod bývalým
hrádkem. Ale nejde o ledajaký poklad. Má prý
podobu devíti zlatých kuželek a zlaté koule.
A někde poblíž je prý navíc schovaný sud vína,
které je tak staré a scvrklé, že až ho někdo najde, bude ho muset sekat širočinou. Tolik pověst.
Prokázaným faktem je, že v roce 1940 se v místě
někdejšího hrádku podařilo vyorat bronzový pe-

četní prsten. Na plošce prstenu je vyryta kresba
ve tvaru kříže, zřejmě znak Křížů z Babic.
Dopoledne v pořadu Apetýt paní Lidka Kleinbauerová, vedoucí školní kuchyně, prozradila
posluchačům skvělý recept a zavzpomínala jako
správná harmonikářka na setkání harmonikářů
a heligonkářů, která navštěvuje po celé republice.
Poté moderátorka přivítala ve vysílání hudebníka a bubeníka Mirka Richtera, který představil
kapelu Blueband Gratis. Byla připomenuta také
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sláva babického bandu pana Františka Hlaváče a skutečnost, že první pračka v rakouskouherské říši byla vyrobena právě u nás v Babicích
nad Svitavou.
Po poledni nám velitel Sboru dobrovolných
hasičů Petr Kheil prozradil několik zajímavostí
z hasičské zbrojnice.
Po patnácté hodině vstoupila do živého vysílání
Kateřina Golíková a přispěla k věhlasu obce připomenutím dlouhého seznamu akcí pořádaných
občanským sdružením Babyka a naší školou.

Na závěr prostřednictvím rozhlasu popřál starosta obce Miroslav Martykán jubilantům a nechal zahrát všem občanům pěknou písničku. Písnička se jmenovala Javorové húsle od Cimbálové
muziky Franty Černého, kde hraje na cimbál náš
nový zastupitel Jaroslav Panuš. Rozhlasové vysílání bylo určitě vhodným zpestřením našeho života
a věřím, že většinu posluchačů potěšilo. Český
rozhlas Brno vysílá na frekvenci 106,5 FM.
Miroslav Martykán

ZNOVU TÉMA ODPADY
Pečujeme o naše nejbližší životní prostředí?
V obci máme rozmístěna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Cílem je co nejlepší
využití materiálů a látek, jež mohou být navráceny zpět do průmyslu s minimálním zatížením
životního prostředí. Jde nám o prevenci černých skládek a možnost udržení pořádku v obci.
To, že se opět navracím k problematice třídění odpadů, není náhoda. Je to právě občan, který
odpady třídí a ukládá do nádob k tomu určených
nebo se jich v horším případě prostě nějak zbaví.
Je to právě občan, který je odpovědný za pořádek ve
svém okolí. Bohužel ne všichni si uvědomují přímou spojitost mezi svojí činností a vzhledem obce.
Čím dál tím častěji musíme stanoviště
kontejnerů objíždět a svážet odhozené odpady,
které do nádob nepatří. Proto je neodveze ani
svozová firma. Jedná se například o domovní
odpad v igelitových pytlech, umyvadla, WC mísy,
počítače, ledničky, sporáky, porcelán, autosklo,
drátěné sklo, stojací lampy a podobný odpad. Tento
odpad patří do velkoobjemových kontejnerů

a nebezpečných svozů, které obec organizuje
dvakrát ročně.
Obec je sice schopna úklid zařídit, ale za peníze z rozpočtu obce, které budou zákonitě chybět jinde. Například ve škole, při údržbě zeleně
či na opravách komunikací. Každý by měl nést
odpovědnost za své chování a za nakládání s odpady. Nepořádek u kontejnerů je vizitka nás všech.
Máme snad situaci řešit zakoupením monitorovacích zařízení s celodenním provozem a následným
oznamováním přestupků?
Závěrem bych chtěl poděkovat občanům, kteří
nepořádek kolem kontejnerů občas uklidí, neboť
ne všichni jsou k věcem veřejným lhostejní.
Miroslav Martykán

KDYŽ ZA KULTUROU NEMUSÍTE JEZDIT DALEKO
Místní patriotismus
Nedílnou součástí lidské identity je od nepaměti i vědomí člověka, že někam patří. Zpravidla je to
místo, kde se člověk narodil, ve kterém žije a má tam rodinu. Místní patriotismus má člověka motivovat k tomu, aby se podílel na rozvoji své obce a neškodil. Každý občan by měl vědět, že je její součástí.
Pojem patriotismus – tedy podporující vztah
k vlastní zemi a obci – je stále aktuálnější. Dokonce
i politikové konečně doporučují, aby lidé kupovali
produkty vyrobené v Čechách a na Moravě.
Patrioté věří, že patriotismus je přirozené vyjádření vděčnosti místu, kde žijeme. Vděčnosti za

náš způsob života či kulturu. Kultura v naší obci
měla vždy hluboké kořeny. Ovšem poslední vynikající koncert Big Bandu Brno pořádaný obcí ve
mně zanechal trpkou příchuť. Big Band Brno je
skupina dvaadvaceti špičkových hudebníků vesměs
od Gustava Broma. Svou energií a talentem divá8

ky uchvátila zpěvačka Zuzana Gamboa, finalistka
soutěže ČeskoSlovensko má talent. Výborný výkon
podal také druhý zpěvák Jiří Audes. Jako host vystoupil Laďa Kerndl a celý dvouhodinový pořad byl
mistrovsky a vtipně moderován. Špičkoví umělci za
vámi přijeli z okruhu sta kilometrů pouze za peníze
na benzín. Byl to výjimečný koncert, který se již
nebude opakovat. Účast na akci byla bohužel jen

zhruba padesát diváků a to většinou cizích.
Neznám větší pocit trapnosti, stává se z nás
obec naprosto bez zájmu a nekulturní? Televizní
diváci, vaše oblíbené seriály budou ještě stokrát
opakovat... Kdo ponese dále vlajku pokračování
babické kultury a bude moci říct, to jsem já, toho
já jsem součástí? Je to pouze na vás!
Miroslav Martykán

DUCHOVÉ NA BABICKÉ DÁLNICI
Malý fejeton aneb co všechno člověk zaslechne ve vlaku
Naposled jsem jel vlakem asi
před týdnem. Z Brna, hlavního
nádraží, do Babic nad Svitavou. Je
to spoj spolehlivý a rychlý, i když
následná zdravotní procházka se
někdy trošku protáhne. Aspoň má
člověk poté dobrý pocit, že učinil něco prospěšného pro tělo. Doběhl jsem vpravdě na poslední
chvíli a vpadl do již započatého rozhovoru mezi
postarším dědou a jeho mladším známým.
„Tak kampak, strýcu, kampak?”
„Ále, jen tady kósek za Brno, do Babic.”
„Do Babic? No, to je zajímavé, tam mám vlastníka.”
„Jó? Babice nésou zase tak velký. Znám tam skoro
každýho. Jak že se jmenuje ten váš příbuzný?”
„Jarda.”
„To je málo, podle toho neuhádnu vokohode.”
„To nevadí. Jistě ale, jak se tak dívám na ty krásné
lesy kolem Svitavy, je v Babicích pěkně. Jen kdyby
se tolik nekácelo… Co tam máte nového?”

„Novýho? …Nic. Možná až na ty duchy.”
„Jací duchové, prosím vás?”
„Jak říkám, duchové na dálnici. Žerou tam štěrk
a písek.”
„Cože?”
„No, štěrk a písek, na dálnici.”
„U Babic máte dálnici?”
„Jo, jen takovó našu, malou. Tak osm set metrů.
Na stádlech…”
Tak jsem poprvé uslyšel o promenádách nadpřirozených tvorů na babické autostrádě. Faktem
je, že kauza „štěrkopísek a namlsaní duchové”
se v současné době skutečně prošetřuje. Nemohu zatím uvádět další podrobnosti ani jmenovat
některé z těch dosud zdánlivě neviditelných, ale
již identifikovaných bytostí. Jsme však dnes již
oprávněni prohlásit, že se nejednalo o bytosti
nadpřirozené, ale o členy dobře organizované
štěrkovo-písečné mafie, kteří způsobili zmizení
nejedné vlečky stavebního materiálu... (oú)

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 19. 11. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Babice nad Svitavou bylo zahájeno dosavadním starostou obce
Miroslavem Martykánem. Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno
na úřední desce Obecního úřadu v souladu se zákonem. Současně byla informace zveřejněna
na elektronické úřední desce. Přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné.
Složení slibu členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podSložení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl pisem na připraveném archu (příloha č. 2).
slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest nesložil slib s výhradou.
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomi- Určení ověřovatelů a zapisovatele
tě, v zájmu obce Babice nad Svitavou a jejích občanů Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mara řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
ka Starého a Petra Šťastu a zapisovatelem Ria jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva charda Prachaře. K návrhu nebyly vzneseny žád9

né protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu – Marka Starého
a Petra Šťastu, zapisovatelem Richarda Prachaře.
Schválení programu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo
pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Návrh usnesení: Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §
71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou schvaluje způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě
místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty
a volba starosty
Byly podány následující návrhy: Miroslav Martykán
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou volí starostou Miroslava Martykána.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Byly podány následující návrhy: Radek Sotona
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad Svi-

tavou volí místostarostou Radka Sotonu.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Volba předsedy a členů finančního výboru
Byly podány následující návrhy: Richard Prachař/Petr Šťasta a Břetislav Kotulán
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou volí předsedou finančního výboru Richarda
Prachaře a členy Petra Šťastu, Břetislava Kotulána.
Volba předsedy a členů kontrolního výboru:
Byly podány následující návrhy: Eduard Levý/
Jaroslav Panuš a Josef Klučka
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Babice nad
Svitavou volí předsedou kontrolního výboru Eduarda Levého a členy Jaroslava Panuše, Josefa Klučku.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Návrh usnesení: Neuvolnění členové zastupitelstva
budou pracovat bez nároku na odměnu.
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR –
kanalizace
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
Smlouvu č. 12130471 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí. Podpora je určena výhradně na akci Babice nad Svitavou–splašková tlaková kanalizace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 12130471.
Zástavní smlouva na nemovitost – kanalizace
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Zástavní smlouvu č. 12130471-Z. Státní fond životního prostředí České republiky a Obec Babice nad Svitavou. Půjčka s ročním úrokem 1%
na tlakovou kanalizaci v obci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Zástavní smlouvu č. 12130471-Z.
Volba školské rady
Zastupitelstvo obce navrhuje dva členy do školské rady Richarda Prachaře a Petra Ševčíka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členy školské rady Richarda Prachaře a Petra Ševčíka.
Volba zástupce obce do Svazku Šlapanicko
Zastupitelstvo obce delegovalo jako zástupce
obce Babice nad Svitavou do Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko starostu obce
Miroslava Martykána.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí zástupce
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do Svazku obcí Miroslava Martykána.
Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu č. 10 k 18. 11. 2014. Znění v příloze.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 18.11. 2014
Schválení smlouvy o dotaci od JMK – hasiči
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje. Smlouva č. 027666/14/OKH. Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
dotace a Smlouvu č. 027666/14/OKH.
Schválení finančního příspěvku – Spolek zdravotně postižených
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční
příspěvek. Žadatel: Spolek zdravotně postiže-

ných Brněnska, pobočný spolek Babic a Bílovic
nad Svitavou. IČO: 01896172. Zastupitelstvo
obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,–
Kč na činnost. Vyúčtování příspěvku a doložení
účelu bude předloženo obci nejpozději do konce
daného kalendářního roku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,– Kč.
Přítomní občané: p. Kotulán, p. Beneš
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Prezenční listina
Příloha č. 2. – Listina prokazující složení slibu členů
zastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Úprava rozpočtu

V ÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 9. 10. 2014

Zastupitelstvo obce projednalo a 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. 014330026852/001 Pozemky
parc.č. 214, 219, 229/2, 982, 1010/61 v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název stavby:
„Babice nad Svitavou, DSNN, „DVOŘÁČEK“.

Zastupitelstvo obce projednalo a 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-014330028944/001 Pozemky parc.č. 21/3 v katastrálním území Babice nad
Svitavou. Název stavby: „Babice nad Svitavou,
p.č. 21/3, kabel NN„OBRDLÍK“.

V ÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 12. 2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
Zprávu o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Babice nad Svitavou. Pořizovatel:
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Návrh rozpočtu obce Babice nad Svitavou na rok
2015. Znění v příloze.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uza-

vřením 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. 014330010603/001 Pozemky
parc.č. 36/4,5, 126/27,28,29,30,31,32,33,35,36,
983/182, v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název stavby: „SF41114108067 Babice nad
Svitavou, Stádla, VN, TS, D“.

V ÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 12. 2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Rozpočet obce Babice nad Svitavou na rok 2015.
Znění v příloze.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření k 29. 12. 2014. Znění v příloze.
Zastupitelstvo obce projednalo a 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. 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 pouze za podmínek zvýšení jednorázové náhrady v celkové
výši na 15.000,– Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s přijetím účelového finančního daru od Ing. J. M.,
Babice nad Svitavou, ve výši 20.000,– Kč. Dar je
určen k nákupu pomůcek do základní školy.
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V ÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2. 2. 2015

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Záměr
č. 01/2015 o prodeji pozemku. Znění v příloze.
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítá poskytnutí finančního příspěvku na rekondiční
rehabilitace zdravotně postižených občanů
a ozdravný tábor pro zdravotně postižené děti
a rodiče na rok 2015. Žadatel: Svaz neslyšících
Zastávka u Brna.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadat přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 auditorské
společnosti BILANCE ALFA s.r.o., se sídlem
Rosická 367, 664 17 Tetčice, DIČ CZ 25589865,
auditorská společnost registrovaná pod číslem
Osvědčení Komory auditorů ČR 413, jednatelka
a odpovědná auditorka Mgr. Helena Šubová.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
0,– Kč odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v roce 2015.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Strategický plán rozvoje obce Babice nad Svitavou,
který je koncipován jako střednědobý rozvojový
dokument, který má formulovat rozvojové akti-

vity obce pro období 2015 – 2016.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy 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. 1030019548/001 Pozemky parc.č. 115/2, v katastrálním území Babice nad Svit.. Název stavby: „Babice nad Svitavou,
p. č. 115/3, smyčka NN, Nováček“.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy 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. 1030019443/002 Pozemky parc.č. 114/2, 113/2, v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název stavby: „Babice
nad Svitavou, p.č. 114/1, smyčka NN, Daniš“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem „Třízónové
hřiště“, jedná se o výměnu a doplnění herních
prvků v areálu ZŠ a MŠ v Babicích nad Svitavou.

PRVNÍ DOBROČINNÝ JARNÍ
BLEŠÍ TRH
proběhne v sobotu 25.4.2015 v sále Obecní hospody v době mezi 15 a 18 hod.
Už teď při jarním úklidu můžete najít pro vás nepotřebné věci,které jsou vhodné k prodeji za symbolické bleší
ceny (oblečení, hračky, nádobí,sportovní náčiní a jiné drobnosti – vše v dobré kvalitě).
Tyto věci bude možné přinášet od 14 do 15 hodin. Je potřeba je označit viditelnou a těžko odlepitelnou
cenovkou. Všechny tržby budou předány do fondu Babyky o.s.. Celý výdělek bude použit na neziskové akce
a slavnosti pořádané pro babické děti.
Věci, které se neprodají,
si majitelé můžou po 18. hodině vyzvednout nebo budou ekologicky zlikvidovány.
Na celou akci se těší organizátorky:
Gabriela Peroutková a Veronika Grossmannová

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 březnu 2015 nákladem 450 kusů, tiskne PRINTLAB, Brno. Zaslané příspěvky a fotografie redakce
nevrací a v případě uveřejnění nehonoruje.
BZ/1/2015
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