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V tomto čísle najdete

Miroslav Martykán
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil s prvním letošním
číslem Babického zpravodaje a ještě jednou vám
popřál

úspěšný

rok

a

hlavně

pevné

zdraví.

V posledním čísle zpravodaje jsem přál dětem na
Vánoce sníh a zdá se, že přání vyšlo. Konečně jsme se
po létech dočkali zimy, ne tak velké jako kdysi, ale na
brusle, sáňky a běžky to postačovalo. Na přelomu
roku nás na úřadě nejvíce zaměstnává administrativa.
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Zpracování závěrečného vyúčtování
vyúčtování dotací,
dotací, nových
nových dotačních žádostí, účetních závěrek, inventur a všech
dotačních žádostí,
povinných
výkazů. účetních závěrek, inventur a všech
povinných
výkazů.
První přiznaná
dotace v tomto roce se týkala dotace na lesní techniku. Obec dostane v březnu malý traktor
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na místě, kde nemá, aby ihned zavolali na obecní
úřad. Když budeme všichni lhostejní ke svému okolí,
situace se nezlepší.
Zastupitelstvu byl předložen návrh na podání dotace
na podzemní kontejnery, které by rozšířily kapacitu
pro tříděný odpad (z 80 % by náklady na realizaci po
získání dotace byly hrazeny ministerstvem životního
prostředí), avšak zastupitelstvo daný návrh zamítlo
jako nepotřebný.
Poštovna v naší obci, ve které bylo možno vyřídit
omezené poštovní služby, byla zrušena. Byl to
požadavek České pošty, s tím, že zajišťování služeb
zůstane ve stejném rozsahu poštovní doručovatelkou,
která bude dojíždět z Bílovic nad Svitavou. Obecní
úřad pravděpodobně přebere v polovině roku obecní
poštu do své správy v rámci projektu Pošta Partner.
Pošta bude nabízet plné služby včetně Poštovní
spořitelny, a pokud o její služby nebude z řad
obyvatel zájem, bude zrušena. Bereme to jako pokus
o rozšíření služeb i vzhledem ke zvyšujícímu se počtu
obyvatel naší vesnice.
Chtěl bych upozornit na to, že veřejná prostranství
v majetku obce neslouží ke skladování soukromých
věcí.

Byl

bych

velice

rád,

aby

všichni

občané

přistupovali k obecním pozemkům, tak, jak se má,
a nepoužívali

je k soukromým účelům. Jedná se

o parkování aut na travnatých pozemcích, uložení
dřeva a ostatních materiálů. Vzhledem k tomu, že
přes mnohá upozornění toto není respektováno,
především ve spodní části obce, zastupitelé rozhodli
o zjednání nápravy. Zastupitelstvo bude rozhodovat
o zavedení

Obecně závazné vyhlášky o místním

poplatku za užívání veřejného prostranství. Budou
zavedeny sazby poplatků za každý započatý metr

Tříkrálová sbírka 2017

čtvereční a den.

Výchova našich dětí ve školských zařízení je náročnou
Martina Schoříková
záležitostí a vyžaduje zejména úzkou spolupráci
rodičů, školy a dobrovolných organizací. Zřizovatel

poplatku za užívání veřejného prostranství. Budou
zavedeny sazby poplatků za každý započatý metr
čtvereční a den.
Výchova našich dětí ve školských zařízeních je
náročnou záležitostí a vyžaduje zejména úzkou
spolupráci rodičů, školy a dobrovolných organizací.
Zřizovatel školy - naše obec náklady

a

nezodpovídá

vyučování.
několik

V poslední

ústních

za

době

stížností

platí provozní

kvalitu
bylo

a

způsob

zaznamenáno

nespokojených

rodičů

s prezentací zdravé výživy. Pokud je zdravá výživa
zařazena do školních osnov, s tím lze souhlasit. Ale
ortodoxní propagace vegetariánství od raného věku
dětí může být v rámci výuky sporná, v praxi musí být
zachována svobodná volba. Jednoznačně musím říct,
že podpora naší základní a mateřské školy a našich
dětí

je

a

zůstane

jednou

z našich

priorit

v budoucnosti. Pro jistotu na základě těchto několika
negativních reakcí rodičů žáků uděláme anonymní
dotazník.

Smyslem

dotazníku

je

předpokládané

potvrzení spokojenosti rodičů dětí navštěvujících
naši školu. Úkolem dotazníku bude ověření kvality
výuky a stravování.
Přeji vám všem krásné, rozkvetlé a pohodové jaro.
Vážení spoluobčané,
„Když budeme

všichni lhostejní
ke svému okolí, situace se
číslem Babického zpravodaje a ještě jednou vám
nezlepší.”
popřál úspěšný rok a hlavně pevné zdraví.

dovolte mi, abych vás pozdravil s prvním letošním

V posledním čísle zpravodaje jsem přál dětem na
Vánoce sníh a zdá se, že přání vyšlo. Konečně jsme
se po létech dočkali zimy, ne tak velké jako kdysi,
ale na brusle, sáňky a běžky to postačovalo. Na
přelomu roku nás na úřadě nejvíce zaměstnává
administrativa. Zpracování závěrečného vyúčtování
dotací, nových dotačních žádostí, účetních závěrek,
inventur a všech povinných výkazů. První přiznaná

dotace v tomto roce se týkala dotace na lesní
školy - naše obec platí provozní náklady a
techniku.podmínek
Obec dostane
v březnu
traktor
Tříkráloví koledníci vybrali v celé naší farnosti za arktických
81.303,-Kč,
z tohomalý
v Řícmanicích
nezodpovídá za kvalitu a způsob vyučování.
s ochranným
ke kterému
dokoupíme
další
14.184,- Kč, v Kanicích 32.212,- Kč
a v Babicích
34.907,- rámem,
Kč.
Vybrané
peníze
budou použity
V poslední době bylo zaznamenáno několik ústních
vybavení.
zametací
kartáč,
na rekonstrukci vyhořelého domova sv. Anežky v Brně,potřebné
na terénní
asistenciPořídíme
pro lidi bez
domova
a na přední
domácí
stížností nespokojených rodičů s prezentací zdravé
sněhovou radlici, mulčovač a sklopnou vlečku. Další
hospicovou péči.
výživy. Pokud je zdravá výživa zařazena do školních
žádost
o dotaci
podánakorun,
na kontejnerový
nosič
V Jihomoravském kraji a části Vysočiny vynesla Tříkrálová
sbírka
téměřbyla
24 milionů
což je o přibližně
osnov, s tím lze souhlasit. Ale ortodoxní propagace
za
velký
traktor,
tři
kontejnery
a
štěpkovač.
Tato
2 miliony korun více než loni. Do sbírky se zde zapojilo kolem 14 tisíc koledníků.
vegetariánství od raného věku dětí může být v rámci
žádost jeKč, posuzována
čekámena
výsledek.
Ve všech osmi diecézích ČR se vybralo celkem 100.436.976.což je o téměřa 4 miliony
korun
více než
výuky sporná, v praxi musí být zachována svobodná
Vzhledem k tomu, že na uvedenou techniku nemáme
v loňském roce.
volba. Jednoznačně musím říct, že podpora naší
vhodné
garážování,
budeme akcí.
muset
Hodnocení akce - jedničkas hvězdičkou a ještě podtržená.
Jen více
takových tak
a podobných
Se postavit
základní a mateřské školy a našich dětí je a zůstane
velkou halu, která bude sloužit na uskladnění
sokolským pozdravem „Nazdar!
jednou z našich priorit v budoucnosti. Pro jistotu na
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Babické Vánoce
Josef Ševčík
námořníka. Několik stánků tvořily advetní dílničky
pro děti, kde si ty malé i trochu větší mohly pod
vedením zkušených instruktorek vyrobit například
jednoduché vánoční ozdoby.
A program? Na babické poměry přímo skvostný. Na
úvod

zahrála

a zazpívala

cimbálová

muzika

„Řícmanica“, po příjemné hodince v její společnosti
se děti a rodiče nahrnuli do vytopeného sálu
historické budovy babické sokolovny, kde je čekalo
hodinové pásmo nazvané „Radovánky a čertoviny“
v podání herců divadélka “Bo.“
V průběhu oné hodiny se zaplnil venkovní prostor
Babické Vánoce 2017 za sokolovnou

dalšími příchozími, takže když se po skončení

Babičtí sokolové se loni vyznamenali. Na sokolské

dospělý doprovod, bylo venku docela těsno. Na

vnitřního vystoupení vyhrnuly přítomné děti a jejich

zahradě v místech, kde v době hodů stojí mája,
postavili

vánoční

Světelnou

strom

výzdobu

o výšce

provedl

10

metrů.

odborník,

který

nasvěcuje vánoční stromy v Brně a bylo se při
vlastním aktu skutečně na co dívat.
Hlavní sponzor tohoto vydařeného odpoledne, jež
se protáhlo do pozdního večera, zapůjčil stánky
i jiné potřeby, takže na babické sokolské zahradě
to vypadalo jako o vánočních trzích v Brně na
Svoboďáku. Bylo to poněkud skromnější, leč na
obec s více než tisícovkou obyvatel skutečně
velkolepé. Sokolové mimo vlastního příspěvku dali
možnost

i dalším

babickým

spolkům

a organizacím, by zde provedly vlastní prezentaci.
Sokolové točili pivo a vařili skvělou kávu. Hasiči
připravili chutný gulášek, fotbalisté podávali, tak
jako na hřišti, uzenou cigáru. Babické pekařky
nabízely několik druhů naprosto fantastických
buchet a svatebních koláčů, stánek „Příhon“ rožnil
větší selátko, jehož ořezy se přímo rozplývaly na
jazyku. Maláškovi podávali grog a grog forte,
nebo-li grog plnotučný; vedle stánek

spolku

„Babyka“ poskytoval pamlsky vegetariánské, mimo
jiné, vařenou kukuřici. Další stánek babické školky
měl pro děti teplý čaj a pro rodiče svařené červené
víno, které bylo možno ještě vylepšit, a poté byl
onen

nápoj

pojmenován

Grog

zpustlého

venkovním pódiu, kde
cimbálka,

pokračoval

odpoledne koncertovala
program,

ve

kterém

se

představily děti nejprve ze školy mateřské a posléze
ze školy základní, vše za kytarového doprovodu
Jarka Panuše, zřejmě nejuniverzálnějšího babického
muzikanta.
Úderem 18. hodiny se rozsvítil první babický
vánoční strom, dar Školního lesního podniku Křtiny,
prostě

nádhera.

To

byl

stříbrný

hřeb

tohoto

adventního večera. Zlatý hřeb přišel bezprostředně
poté, co jasné paprsky rozsvíceného vánočního
stromu narušily večerní temnotu sokolské zahrady.
Byl to moment, kdy na venkovní pódium vstoupil
Don José Pedro Rodriguez de Montagnes de Laufer.
Že nevíte, kdo to je? Až poslední jméno tohoto
španělského titulu nám odhaluje, že je to původní
celé jméno českého zpěváka a hvězdy našich
i zahraničních hudebních scén Josefa Laufera. Ten,
hoden své pověsti, si zcela získal dětská srdce
i srdce jejich rodičů a prarodičů, z nichž mnozí jsou
jeho vrstevníky či o něco mladší. Děti nadšeně
poskakovaly po jevišti v rytmu zpívaných hitů a po
skončení vystoupení zazněly dlouhé a nadšené
ovace. Pepa je takový, prostě profesionál, který to
zná a umí.
Hodnocení akce - jednička s hvězdičkou a ještě
podtržená. Jen více takových a podobných akcí.
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Mikulášské posezení
Vladimíra Fousová

Spolek

postižených

civilizačními

chorobami

Brněnsko,

jako

každoročně, uspořádal 2. prosince ve velkém sále Obecní hospody

Mikulášské posezení.
Setkání zahájil a všechny přivítal předseda spolku pan Jiří Mazanec.
Podával se oběd, koláče a slané pečivo napekly místní pekařky. Po
obědě přišel Mikuláš, čert a anděl a rozdali přítomným dárečky malou vánoční dekoraci s dukátem a jmenovky na dárky. Předčítala
se legenda o svatém Martinovi, který osobně všechny zúčastněné
poctil svojí návštěvou a přijel na bílém koni. Pro pobavení a dobrou
náladu přítomných se hrálo na kytary a zpívalo se. Čert s Mikulášem
si dokonce zatančili.
Příjemného podvečera se zúčastnilo 36 členů a byl vydařenou akcí
letošního adventu. Na únor je plánovaná výroční schůze spolku.

Koncert roku: Vykolejený Jablkoň

„Svatý Martin poctil všechny
zúčastněné svojí návštěvou
a přijel na bílém koni.“

Miroslav Martykán
O tom, že Babice žijí také hudbou, se přesvědčili kolem Vánoc návštěvníci koncertu skupiny Jablkoň.
Mezinárodně uznávaná kapela, která křižuje sály napříč celou republikou, s první sněhovou nadílkou dorazila
k nám. Jako vždy, nezaměnitelný zvuk a pestrost koncertu zaujala diváky. V písních najdete výjimečné
melodie, emoce, pohodu a dokonce texty, které vyprávějí příběhy. Michal Němec uvádí písně svým
specifickým humorem a sympatická zpěvačka Marie Puttnerová okouzluje svým dokonalým hlasem. Člověk
při každém koncertu pozná nové věci, nebo znovu objeví ty staré jinak, než je znal. Hudební formace Jablkoň
zahrála písně z nové, čerstvě vydané desky, která obsahuje třináct písní a jmenuje se Vykolejená. Album je
plné hitů psaných starou skladatelskou školou a jak je u Jablkoně zvykem, nejedná se o tuctové dílo.
Dnešním skupinám a zpěvákům stačí k napsání písně jedna opakující se věta a u novodobého hitu stačí věty
dvě.
Pro příznivce Jablkoně jsem zaznamenal tuším na programu ČT Art v polovině měsíce ledna záznam
z natáčení zajímavého dílu pořadu Folk factory. Pořad se točil ve zrušeném studiu brněnské televize Typos,
kde se podařilo elegantně propojit tovární halu s obývacím pokojem. Byl to záznam ze studiového nahrávání
desky v netradičním prostředí, proložený rozhovory přípravného štábu se členy kapely, včetně hledání toho
správného zvuku a soustředěné tvůrčí práce. Pokud pořad někde existuje v internetovém archivu televize,
mohu ho jenom doporučit.

„Dnešním skupinám a zpěvákům
stačí k napsání písně jedna
opakující se věta
a u novodobého hitu
stačí věty dvě.“

Marie Puttnerová a skupina Jablkoň v akci
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lana 30 m. Hasební zásah může z vozidla probíhat

Omlazení hasičského vozidla

pomocí rychlého proudu na navijáku v délce 60m

Petr Kheil

tak i pěnou, pomocí pěnotvorného příslušenství.

nebo klasicky požárními hadicemi, a to jak vodou,
V nástavbě

vozidla

je

uloženo

speciální

na

vyprošťování

Na přelomu září a října minulého roku došlo na

vyprošťovací

základě rozhodnutí zastupitelstva a starosty obce

z havarovaných vozidel, motorová a rozbrušovací

k zakoupení nového vozidla. Jedná se o hasičské

pila, kalová čerpadla a další vybavení na likvidaci

vozidlo - cisternovou automobilovou stříkačku CAS

mimořádných událostí. V kabině vozidla nalezneme

15 na podvozku Renault G 230. Vozidlo bylo

dýchací přístroje, záchranné prostředky a zdravotní

dovezeno

vybavení na ošetření, fixaci a transport zraněných

ze

zahraničí

firmou

HANDS,

a.s.,

zařízení

osob

Hustopeče, která se zabývá distribucí a prodejem

osob.

použité hasičské techniky ze zahraničí. Zmíněná

Vozidlo je zařazeno do IZS a má již za sebou první

firma

zásahy a to jak v obci, tak mimo katastrální území

provedla

veškeré

legislativní

náležitosti

a úpravy vozidla dle norem a požadavků v souladu

obce.

s předpisy

z poslední doby.

pro

provoz

vozidla

v ČR.

Finanční

Jen

zmínkou

dva

nejdůležitější

zásahy

příspěvek od obce činil 610.000.-Kč na pořízení

11. 12. 2016 - Požár dřevostavby v blízkosti

automobilu a hasiči se podíleli částkou 100.000.-

rodinného domu – Babice nad Svitavou, lokalita

Kč na potřebném dovybavení CASky technickými

Mordovny. Po příjezdu místní jednotky na místo

prostředky.

události

Proč pořízení staršího vozidla a ne nového? Tato

a ohrožoval

otázka byla několikrát přebírána jak v řadách

a rozhodným

hasičů, tak i při jednání s vedením obce.

se

objekt
přilehlý

nacházel

celý

rodinný

nasazením

se

v plamenech

dům.

Rychlým

členům

místní

Závěry

jednotky podařilo dvěma vodními proudy v dýchací

z jednání a úvah byly jednoznačné. Pořízení nového

technice lokalizovat požár a uchránit okolní stavby

vozidla by finančně neúměrně zatížilo rozpočet

před poškozením. Za důležitou informaci považuji

obce. Nové vozidlo, dle hlavních požadavků členů

fakt, že místní jednotka byla na místě zásahu od

zásahové

jednotky

vyhlášení poplachu za 9 minut, další posilové

prostorná

kabina

(dostatek

mužstva,

hasební

dostatek

vody,

úložného

jednotky dorazily až o několik minut později .

prostoru na vybavení atd.) se také nevejde do

30. 12. 2016 - Dopravní nehoda se zraněním -

stávajícího garážového stání hasičské zbrojnice.

obec Křtiny, směr Bukovina. Jednalo se o dopravní

Proto se hledalo východisko pořízením staršího

nehodu

vozidla,

zledovatělé vozovky skončil po nárazu do stromu

které

by

splňovalo

vytyčená

kritéria.

osobního

automobilu,

který

vlivem

Povedlo se. V říjnu minulého roku bylo zakoupeno

mimo komunikaci v korytě Křtinského potoka.

vozidlo, které splňuje naše požadavky a svými

Díky tomuto vozidlu jsme schopni poskytnout

rozměry se vejde do hasičské zbrojnice.

spoluobčanům

Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku

mimořádných událostí v obci a okolí.

„Nová“ CASka v plné kráse.

CAS 15 na podvozku Renault G230 rok výroby
1990. Nástavba vozidla je značky Camiva, po obou
stranách opatřena hliníkovými roletami, za nimiž
jsou

úložné

a příslušenství.

prostory

pro

Vozidlo

hasičské

umožňuje

vybavení
přepravu

družstva 1+7. Páteř vozidla tvoří vestavěná nádrž
na vodu o objemu 3000 l. V zadní části vozidla je
ovládací ústrojí čerpadla s výkonem 1500 l/min.
Přední část vozidla byla dodatečně svépomocí
jednotky

a

panem

J.

Ševčíkem

opatřena

automobilovým navijákem s výkonem 6t a délkou

spolehlivé

služby

při

řešení
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jsou schopni urazit poměrně velké vzdálenosti. Ale

Ochrana mloků skvrnitých
v Babicích nad Svitavou

trvá jim to. A pokud přitom musí překonávat nějaké

Antoním Krása, zoolog Správy CHKO Moravský kras

na takové silnici příliš velká. Často stačí jedno nebo

cesty nebo silnice, výrazně se zvětšuje riziko, že
budou usmrceni. A to i v případě, kdy není doprava
několik málo vozidel.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) zaujme na
první

pohled

zbarvením.

svým

výrazným

černožlutým

To sice našemu oku lahodí, ale jeho

účelem je odradit možné predátory od toho, aby ho
snědli. Mlok je pro ně totiž jedovatý a svou barvou
to dává na první pohled vědět. Dospělí mloci tak
mají jen minimum přirozených nepřátel.

Zdaleka

největším nebezpečím je pro něj člověk, zejména
automobilová doprava a ničení jejich prostředí.
Mloci žijí v listnatých nebo smíšených lesích, často
ve velmi členitém terénu, na prudkých svazích apod.
V nich nacházejí dostatek úkrytů, potravu i potoky,
do nichž samice umisťují své larvy (k oplození
i první fázi vývoje dochází uvnitř jejich těla). Žijí
velmi skrytě a mají noční aktivitu, proto na ně
narazíme jen velmi vzácně. Výjimkou jsou vydatné
deště po dlouhém suchém období, předjaří a pozdní
podzim. Tehdy bývají častěji aktivní i během dne
a nebývá vzácností narazit najednou na více jedinců.
V těchto obdobích jsou však také nejzranitelnější.
Velkou nevýhodou mloků v dnešním světě je jejich
pomalost. Aktivní sice bývají i za velmi nízkých
teplot, kdy na ostatní obojživelníky nenarazíme,
jenže to problém dále zhoršuje. V předjaří, kdy
samice migrují k potokům kvůli kladení larev, nebo
na podzim, kdy se mloci stěhují na svá zimoviště,

Mloci jsou vzácní a také zákonem chránění. Většina
našich obyvatel na ně při svých cestách nenarazí,
protože je jejich výskyt omezen jen na některé
oblasti ČR. Příliš hojní nejsou, až na výjimky, ani
v Moravském krasu a v jeho okolí. Lesy v blízkosti
Babic nad Svitavou, zejména směrem k řece Svitavě,
ale patří k místům, kde se mlokům daří. Zároveň zde
existuje místo, kde dochází k jejich zvýšenému
usmrcování. Tím je lesní cesta vedoucí k vlakovému
nádraží. Ta je nyní z velké části vyasfaltovaná a bez
velkých děr, což jistě přispělo k jejímu většímu
využívání k cestám motorovými vozidly.
A to je pro zdejší mloky rizikem, o čemž je možné
se přesvědčit, když se touto cestou vydáte pěšky. Já
na ni opakovaně zavítal v říjnu a pokaždé jsem na
cestě našel několik přejetých jedinců. Podle místních
obyvatel, kteří cestou chodí pravidelně, to je bohužel
realita posledních let. Proto se prosím zamyslete,
zda byste nemohli častěji chodit pěšky. Zachráníte
tím spoustu těchto krásných zvířat, na něž jistě
během svých cest narazíte. Důležité je omezit jízdu
za tmy, kdy jsou mloci aktivní, a to zejména od
konce února do dubna a od září do listopadu.
Pomoci může i snížení rychlosti tak, abyste stačili
včas na krátkou vzdálenost zastavit. Odměnou vám
budou setkání nejen s tímto krásným tvorem.

jsou schopní urazit poměrně velké vzdálenosti. Ale
trvá jim to. A pokud
přitom musí překonávat
Zajímavosti
z rozmnožování
mlokůnějaké

Foto Wikipedia

cesty nebo silnice, výrazně se zvětšuje riziko, že
Martina Schoříková
budou usmrceni. A to i v případě, kdy není doprava
Oproti žábám a čolkům se mloci koncem léta a na podzim páří na souši. Samice, na rozdíl od většiny našich
na takové silnici příliš velká. Často stačí jedno nebo
obojživelníků, klade živá mláďata. Při páření samec nese samici na zádech, naklade na zem spermatofor,
několik málo vozidel.
Antonín
zoolog
Správy
CHKOcelý
Moravský
který samice sebere ho do kloakálního otvoru. Oplozená
vajíčkaKrása,
se v těle
samice
vyvíjejí
zbytekkras
roku,
Mloci jsou vzácní a také zákonem chránění. Většina
Mloci
jsoukalendářním
vzácní a takéroce
zákonem
chránění. Většina
celý následující rok, a teprve na dalším jaře (tj. ve
třetím
od oplození)
tyto již
našich obyvatel na ně při svých cestách nenarazí,
našich
obyvatel
na ně při
cestách
nenarazí,
zcela samostatné larvy vypouští samice do vody ještě ve
vaječných
obalech.
V svých
mělčinách
lesních
potůčků
protože je jejich výskyt omezen jen na některé
jejedné
jejich výskyt
omezen
jenmloků
na některé
a tůněk pak můžeme pozorovat kolem 40 larev o délce protože
2-3 cm z
"snůšky.“
Samice
tedy v sobě
oblasti ČR. Příliš hojní nejsou až na výjimky ani
oblasti
ČR. Příliš hojní
až navvýjimky
anisezóně
mívají část sezóny larvy dvojí velikosti a dvojího stáří: ještě
nesamostatné
larvynejsou
z oplození
uplynulé
v Moravském krasu a v jeho okolí. Lesy v blízkosti
v Moravském
krasu a v jeho
okolí. Lesy
a větší larvy z předminulého roku, připravené k vypuzení
na rozmnožišti.
Hnědavé
larvyv blízkosti
s typickým
Babic nad Svitavou, zejména směrem k řece Svitavě,
Babichlavy
nad Svitavou,
zejména
k řece Svitavě,
mramorováním dosahují velikosti 5-7 cm, mají po stranách
peříčkovité
žábry asměrem
jsou masožravé
- živí
ale patří k místům, kde se mlokům daří. Zároveň zde
ale patří
místům,
kde se
mlokům daří.Pohlavně
Zároveň zde
se rybím potěrem, drobnými korýši nebo členovci a často
se u k
nich
projevuje
kanibalismus.
pak
existuje místo, kde dochází k jejich zvýšenému
existuje
místo,průměrně
kde dochází
jednotliví jedinci dospívají ve 3. až 4. roce života. V přírodě
se dožívají
20,kv jejich
zajetízvýšenému
až 50 let.
usmrcování. Tím je lesní cesta vedoucí k vlakovému
usmrcování. Tím je lesní cesta vedoucí k vlakovému
nádraží. Ta je nyní z velké části vyasfaltovaná a bez
Tavelké
je nyní
z velké
částitakže
vyasfaltovaná
a bez
Jako obojživelník musí mít neustále vlhkou pokožku a jenádraží.
citlivý na
změny
teplot,
bychom mu
velkých děr, což jistě přispělo k jejímu většímu
velkých děr,
což To
jistějepřispělo
k jejímu
mohli i ublížit, např. při přemístění na vyhřáté, sluncem osvětlené
místo.
také důvod,
pročvětšímu
mloka
využívání k cestám motorovými vozidly.
využívání k cestám motorovými vozidly.
neuvidíte při teplotách vyšších než 20°C.
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Velikonoce
Martina Schoříková

půstu. Na některých místech se této neděli říkalo

Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara.
Před přibližně 3500 lety dali Židé tomuto svátku
zcela nový význam svým svátkem Pesach (uchránění,
ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa z egyptského otroctví. Před
dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný
význam

Kristovou

Velikonoce

jsou

smrtí
pro

a

zmrtvýchvstáním.

nevěřící

zpestřením

přicházejícího jara a pro věřící jsou především
nejdůležitějšími křesťanskými svátky.
Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po
prvním jarním úplňku, který následuje po

jarní

rovnodennosti (21. 3.) Týden před ní začíná období,
které se označuje jako pašijový týden. Jím si
křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, tedy
zradu, jeho ukřižování a vzkříšení. Ruku v ruce
s křesťanskou symbolikou jdou i pohanské zvyky.

Původně byly Velikonoce pohanským svátkem
jara. Před přibližně 3500 lety dali Židé tomuto
svátku zcela nový Masopust
význam svým svátkem
Pesach
(uchránění,
ušetření),
Kdy
se slaví
masopust,
kterému ten
se je
na oslavou
Moravě říká
vyvedení
a
osvobození
židovského
národa
z po
fašank, fašinek nebo ostatky? Období začíná
egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak
svátku Tří králů, tedy 7. ledna. Stanovení termínu
Velikonoce dostaly současný význam Kristovou
závěrečného dne masopustu — masopustního úterý
smrtí a zmrtvýchvstáním. Velikonoce jsou pro
před
Popeleční
středou
je dáno termínem
nevěřící
zpestřením
přicházejícího
jara aVelikonoc
pro
pro
rok. Tedy:
Popeleční středa ani
věřícíten
jsoukterý
především
nejdůležitějšími
masopustní
nemají svá pravidelná data.
křesťanskýmiúterý
svátky.
Velikonoční neděli
slavíme
vždy první
po
Zjednodušeně
řečeno:
čím později
jsou víkend
v kalendáři
prvním jarním
který následuje
po úterý,
Velikonoce,
tím úplňku,
delší je masopust.
Masopustní
rovnodennosti.
Týden
před
ní
začíná
období,
které je vrcholem celého masopustního období,
které
se označuje jako pašijový týden. Jím si
předchází téměř šestitýdennímu postnímu období
křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista,
před Velikonocemi. V současnosti se již stalo
tedy zradu, jeho ukřižování a vzkříšení. Ruku v
zvykem, že
nejvíce
masopustního
veselí
ruce s křesťanskou
symbolikou
jdou i pohanské
a
hodování se v řadě míst odehrává o víkendu před
zvyky.
masopustním
V roce
připadá
Oproti žábám aúterkem.
čolkům se
mloci2017
koncem
léta atermín
na
masopustního
úterý
na
28.
února
a
v
příštím
roce
podzim páří na souši. Samice na rozdíl od většiny na
13.
února.
našich
obojživelníků klade živá mláďata.
Oproti
žábám
a čolkům
se mloci
koncemnaklade
léta a nana
Při páření samec
nese samici
na zádech,

1. Neděle
– „Černá“
podzim
páří napostní
souši.
Samice
rozdílho
oddo
většiny
zem spermatofor,
který
samicena
sebere
našich
obojživelníků
klade
živá
mláďata.
První
postníotvoru.
neděle
po „Popeleční“
si
kloakálního
Oplozená
vajíčka se v středě
těle
Při
páření
samec
nese
samici
na
zádech,
naklade
na
vysloužila
jméno
díky
černým
šatům,
do
kterých
se
samice vyvíjejí celý zbytek roku, celý následující rok,
zem
spermatofor,
který
samice
sebere
ho do
oblékaly
vna
tento
den
ženy
vzhledem
k nastávajícímu
a teprve
dalším
jaře
(tj.
ve třetím
kalendářním
kloakálního
otvoru.
Oplozená
se
v těleneděle
Na
některých
místech
se zcela
tétovajíčka
neděli
říkalo
roce
od oplození)
tyto
již
samostatné

samice
vyvíjejí samice
celý
zbytek
roku,
celývenásledující
rok,
"liščí".
Příčinou
byly
preclíky,
posypané
larvy vypouští
dopostní
vody
ještě
vaječných
a
teprvea na
dalším
(tj. ve
třetím
kalendářním
mákem
kteréjaře
matky
pekly
v noci,
aby opak
tom
obalech.
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mělčinách
lesních
potůčků
a tůněk
roce
od
již zcela
samostatné
jejich
dětioplození)
nevěděly.tyto
Podle
počtu
dětíosidélce
žena2-3
opatřila
můžeme
pozorovat
kolem
40 larev
cm

neděle "liščí". Příčinou byly postní preclíky, posypané
mákem a solí, které matky pekly v noci, aby o tom
jejich děti nevěděly. Podle počtu dětí si žena opatřila
vrbových proutků, na každý z nich navlékla několik
preclíků a pověsila je na stromy do zahrady. Brzy
vzbudila své děti a sdělila jim, že tudy běžela liška
a nechala jim na zahradě preclíky. Děti se umyly,
pomodlily a šly preclíky hledat.

2. Neděle postní – „Pražná“
Tato druhá postní neděle má své jméno podle
jednoho z postních jídel, nazývaného „pražmo“.
Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna nebo
klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka
"praženka".

3. Neděle postní – „Kýchavná“
Ze starých spisů víme, že v období středověkých
morových epidemií se nemoc začala projevovat
kýcháním. Lidé z obav před smrtí si přáli: „Pomáhej
pán Bůh“ anebo „Pozdrav Tě pán Bůh“.Pozdravení při
kýchnutí bylo znakem dobrého vychování. Později
panovalo

přesvědčení,

že

kýchání

čistí

hlavu

a užívala se k tomu celá řada rostlinných prostředků,
podporujících

kýchnutí.

Všeobecnou

rozšířenou

pověstí bylo, že kolikrát kdo kýchnul o „kýchavné“
neděli, minimálně tolik roků byl ještě živ.

4. Neděle postní – „Družebná“
Staří Čechové ji také nazývali "družebadlná" nebo
"družbadlnice". Název vychází z toho, že v tuto
neděli chodíval ženich s družbou do domu, kam
chtěl

o

pomlázce

přijít

na

námluvy.

Na družební neděli se podávala "pučálka" (naklíčený
hrách, upražený na másle a promíchaný s rozinkami
a různým kořením). Někde také pojmenovali tuto
neděli "středopostní", neboť tvořila pomyslný střed
čtyřicetidenního

půstu,

nebo

"růžebnou"

či

"růžovou", protože se tuto neděli světí v Římě zlatá
růže. V tuto neděli se řezaly větvičky jívy, aby do
„Květné“ neděle stačily vykvést.

5. Neděle postní – „Smrtná“
Pátou postní nedělí je neděle zvaná "Smrtná" nebo
také "Smrtelná". V ten den vynášeli lidé ze vsi
slaměnou "smrt“ aneb Mařenu, Mořenu, Mařanu,
smrtholku", loutku oděnou do ženských šatů slaměnou figurínu, ověnčenou hadříky a pentlemi
nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili do vody nebo ze
skály, zpět do vsi se vraceli se zpěvem se zeleným

Babický zpravodaj
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smrtholku, loutku - slaměnou figurínu, oděnou do

Na Květnou neděli se nemělo nic péct, protože by se

ženských

pentlemi

prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné

nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili do vody nebo ze

ovoce. V tento den se také oblékaly nové šaty, aby

skály, zpět do vsi se vraceli se zpěvem se zeleným

v nich člověk „kvetl.“ Obydlí se vymetalo zelenými

stromkem symbolizujícím jaro – „lítem.“ Vynášení

ratolestmi, které měly vymést všechno zlo.

smrti je zvykem, který pochází z pradávných dob

Svatý týden (Pašijový týden)

šatů,

ověnčenou

hadříky

a

pohanských a na Moravě se udržel do dnešních dnů.

Květná neděle

Někde chodívají chlapci se "Smrťákem" a děvčata

Modré pondělí (někde Žluté)

s "Morenou".
"Líto"symbolizuje

Šedé úterý

malý stromeček, na němž jsou

Škaredá středa, Sazometná

zavěšeny všelijaké ozdoby: pestré papírové věnce,

Zelený čtvrtek

kytičky, obrázky svatých, různobarevné pentličky,

Velký pátek

malovaná i bílá vyfouknutá vejce. S takto okrášleným

Bílá sobota

"lítem" chodívají děti po koledě.

Boží hod Velikonoční

po prvním jarním úplňku, který následuje po

rovnodennosti. Týden před ní začíná období,
„Smrt nesem ze vsi,
které se označuje jako pašijový týden. Jím si
novýposlední
líto do vsi:
křesťané připomínají
dny Ježíše Krista,
tedy zradu, jehoBuďte
ukřižování
vzkříšení. Ruku v
pániaveselí,
ruce s křesťanskou
symbolikou
jdou i pohanské
s červenými vejci,
zvyky.
s žlutými mazanci.

Červené (velikonoční )pondělí
Pašije (z lat. passio – „utrpení“) - vyprávění o utrpení
a smrti Ježíše Krista.
Před Velikonocemi se konávaly ranní pobožnosti,
připomínající roráty před vánočními svátky. Tyto
pobožnosti se nazývaly "pandělinky". Místně začínaly

Oproti žábám a čolkům se mloci koncem léta a na

pandělinky již před čtvrtou hodinou ranní, aby se

JakejSamice
je to mazanec,
podzim páří na souši.
na rozdíl od většiny

jich mohli zúčastnit všichni lidé, které čekaly jarní

bez koření
bezmláďata.
vajec.
našich obojživelníků
klade živá

práce na poli, ale například v oblastech, kde býval

Při páření samec Buďte,
nese samici
naveselí,
zádech, naklade na
páni,

v tuto dobu ještě sníh, se konaly až kolem šestnácté

zem spermatofor,
samice sebere
ho do
na který
tu smrtnou
neděli:

hodiny.

kloakálního otvoru. Oplozená vajíčka se v těle

Smrt jsme vám odnesli,
nový líto přinesli.
a teprve na dalším jaře (tj. ve třetím kalendářním
líbezný,
roce od oplození) Vítej,
tyto jižlíto,
zcela
samostatné
obilíčko
zelený.”
larvy vypouští samice
do vody
ještě ve vaječných

samice vyvíjejí celý zbytek roku, celý následující rok,

obalech. V mělčinách lesních potůčků a tůněk pak
můžeme pozorovat kolem 40 larev o délce 2-3 cm
z jedné "snůšky.“ Samice mloků v sobě část sezóny

6. Neděle postní – „Květná“

mívají larvy dvojí velikosti a dvojího stáří: ještě
Poslední postní „Květná“ neděle ( také „Palmová,“
nesamostatné larvy z oplození v uplynulé sezóně,
„Beránková“ či „Květnice“) je připomínkou Ježíšova
a větší larvy z předminulého roku, připravené
vjezdu do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými
k vypuzení na rozmnožišti. Hnědavé larvy s typickým
ratolestmi ze stromů a házeli je na cestu.
mramorováním dosahují velikosti 5-7 cm, mají po
Celý tento den byl ve znamení obřadu svěcení
stranách hlavy peříčkovité žábry a jsou masožravé kočiček. K posvěcení přinášeli a dosud přinášejí lidé
živí se rybím potěrem,
do kostela nejčastěji jívové větvičky zdobené
drobnými korýši nebo členovci a často se u nich
pentlemi s květy zvanými
„kočičky,“ (ale také
projevuje kanibalismus. Pohlavně pak jednotliví
kocanky, koťátka, barušky nebo bahníře). Lidé
jedinci dospívají ve 3. až 4. roce života.
polykali svěcené kočičky v domnění, že je po celý
V přírodě se dožívají průměrně 20, v zajetí až 50 let.
rok nebude bolet v krku nebo si přetřeli „kočičkami“
Jako obojživelník musí mít neustále vlhkou pokožku
oči se slovy: "Kočičky, kočičky, aby nebolely
a je citlivý na velké změny teplot, takže bychom mu
vočičky". Staré posvěcené kočičky se spalovaly.
mohli i ublížit, např. při přemístění na vyhřáté,
Na Květnou neděli se nemělo nic péct, protože by se
sluncem osvětlené místo. To je také důvod, proč
prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné
mloka neuvidíte při teplotách vyšších než 20°C.

Svatý (pašijový) týden

ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa
z egyptského
Před
Květná
neděle otroctví.
9. 4.

dvěma tisíci
letypondělí
pak Velikonoce
současný
Modré
(někdedostaly
Žluté)10.
4.
význam KristovouŠedé
smrtí úterý
a zmrtvýchvstáním.
11. 4.

Škaredá
středa,
Sazometná
Velikonoce
jsou pro
nevěřící
zpestřením 12.

4.
Zelený
čtvrtek
13.
4.
přicházejícího jara a pro věřící jsou především
Velký pátek svátky.
14. 4.
nejdůležitějšími křesťanskými
Bílá sobota 15. 4.
Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po
Boží hod Velikonoční 16. 4.
prvním jarním úplňku, který následuje po
Červené (Velikonoční )pondělí 17. 4.

rovnodennosti. Týden před ní začíná období, které
se označuje jako pašijový týden. Jím si křesťané
Pašije (z lat. passio – „utrpení“) - vyprávění o utrpení
připomínají poslední dny Ježíše Krista, tedy zradu,
a smrti Ježíše Krista.
jeho ukřižování a vzkříšení. Ruku v ruce s
Před Velikonocemi se konávaly ranní pobožnosti,
křesťanskou symbolikou jdou i pohanské zvyky.
připomínající
před pohanským
vánočními svátky.
Tyto
Původně
byly roráty
Velikonoce
svátkem
pobožnosti
se nazývaly
"pandělinky".
Místně
začínaly
jara.
Před přibližně
3500
lety dali Židé
tomuto
pandělinky
předvýznam
čtvrtou svým
hodinou
ranní, aby se
svátku
zcelajižnový
svátkem
Pesach
(uchránění,
ušetření),
ten
je
oslavou
jich mohli zúčastnit všichni lidé, které čekaly jarní
vyvedení
osvobození
židovského
národa
práce na a
poli.
Ale například
v oblastech,
kdez býval
egyptského
otroctví.
Před
dvěma
tisíci
lety
pak
v tuto dobu ještě sníh, se konaly až kolem šestnácté
Velikonoce
dostaly současný význam Kristovou
hodiny.
smrtí a zmrtvýchvstáním. Velikonoce jsou pro
nevěřící zpestřením přicházejícího jara a pro
ušetření),
je oslavounejdůležitějšími
vyvedení a osvobození
věřící
jsouten
především
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„Modré pondělí“ - pro děti a studenty začínaly

„Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.”

jarní prázdniny – „vakace“- a byl to začátek jarního
úklidu v domácnostech.

„Šedé úterý“ - hospodyňky uklízely a vymetaly
Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění, kdy bývali kající

pavučiny.

„Popeleční středa“ („Škaredá“, „Sazometná“) je se hříšníci přijímáni zpět mezi věřící. Suché větve
v římskokatolickém liturgickém

kalendáři první

den postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu
se šesti nedělemi, jež se ale do postní doby

představující hříšníky církevního stromu se tak opět
zazelenaly.
„Zelený“ se ale čtvrtku zřejmě říká omylem. A to

dny

zkomolením

nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční

Donnerstag,

středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí.

Grünner Donnerstag, tedy „Zelený čtvrtek“ V tento

Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což

den byste měli na zahrádce ještě před rozedněním

ovlivňuje

zatřást stromy, aby se urodilo více ovoce.

nezapočítávají,

i

poněvadž

stanovení

se

data

za

postní

Popeleční

středy.

původního
což

německého

znamená

„Lkavý

Greinen

čtvrtek“,

na

Popeleční středa v roce 2018 bude 14. února.

Tradice jíst na Zelený čtvrtek především zelené

V období

raného křesťanství existovala

praxe

pokrmy jako zelí, špenát, salát z kopřiv a hrách či

veřejného

pokání po spáchání těžkého

hříchu.

uvařit polévku z jarních bylinek s cílem udržet si tak

biskupem

pevné zdraví se hojně dodržuje dodnes. K tradici se

Kajícník

byl

na

začátku postní

doby

vyzván,

aby zahájil uložené pokání. Oblékl se do

přidávají i pivovary se zeleným pivem.

kajícího roucha a hlavu si posypal popelem. Obřadně

Jako

byl

až

„jidáše,“ ve tvaru preclíků, bochánků, podkovy, lišky,

do Velikonoc žádal křesťany o modlitbu. Instituce

lidské postavy, tvaru písmene J nebo provazu.

veřejného pokání se ještě před koncem prvního

Potíraly se medem a opět měly zajistit zdraví.

tisíciletí postupně vytrácela, avšak výmluvné gesto

Na Zelený čtvrtek biskupové umývají svým kněžím

kajícího sypání popela na hlavu se začalo uplatňovat

nohy, někde kněží omývají nohy vybraným mužům

u všech účastníků bohoslužeb.

v kostele. Jde o odkaz na Ježíšovo gesto pokory vůči

vykázán

z kostela a

před

vchodem

sladké

pečivo

z kynutého

těsta

se

pekly

kvůli

apoštolům krátce před jeho ukřižováním. V loňském

povinnému závoji byly popelem znamenány na čele

roce tento zvyk provedl i sám papež František –

ve tvaru křížku. Podle předpisu z 12. století má být

omyl

použit

uprchlickém centru a také vězňům.

Mužům

se

popel

popel

sypal

ze

na

hlavu,

svěcených

ženy

ratolestí Květné

a

políbil

nohy

migrantům

v italském

neděle předchozího roku. Popeleční středa je dnem

„Velký pátek“

přísného postu

pomíjivosti

Tento den je připomínkou ukřižování Ježíše Krista,

pozemského života. Škaredá nebo také Sazometná

a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha

středa připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý

a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve

skutek. Sazometná proto, že se v ten den vymetaly

tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto

saze z komína.

scházejí věřící k zvláštní bohoslužbě.

„Zelený čtvrtek“

Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, bez květin

Zelený čtvrtek je den milosrdenství a obdarovávání,

a svící na oltáři. Písně se zpívají bez doprovodu

a

připomínkou

památka na poslední večeři Ježíše, na níž Ježíš
ustanovil svaté přijímání, památka na jeho modlitbu
v Getsemanské zahradě a následné zajetí. Večer pak
odlétají zvony do Říma, v kostelích zavládne až do
Bílé

soboty

ticho

a

zvonění

nahradí

děti

s řehtačkami, klapačkami, mlýnky či trakářky - vším
co vydává rámus a vyhání zlé síly ze stavení.
Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění, kdy bývali kající
se hříšníci přijímáni zpět mezi věřící. Suché větve
(představující hříšníky) církevního stromu se tak
opět zazelenaly.

varhan,
oznamují

i

zvony

mlčí.

Řehtačky

místo

zvonů

poledne a ranní i večerní klekání. Místo

zvonů se pak používají dřevěné klapačky a řehtačky.
Na mnoha místech v minulosti děti s řehtačkami
honily Jidáše – vybíral se zrzavý chlapec. V čele
zástupu jde chlapec s řehtačkou v podobě malého
trakaře, tzv. „tragač“. Procházejí vesnicí a odříkávají:
Na Květnou neděli se nemělo nic péct, protože by se
prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné
ovoce. V tento den se také oblékaly nové šaty, aby v
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Svíce

„My Jidáše honíme
a dřevem mu zvoníme.
Kdo ho viděl, ať nám poví
o nevěrným Jidášovi.
Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil,
že jsi pána Krista Židům prozradil?
Za to musíš v pekle hořit,
s čertem, ďáblem se tam mořit.

je

opatřena

letopočtem,

křížem

a písmeny alfa a omega, které symbolizují začátek
a konec; může tam také být strom života nebo
beránek. Do kříže je vsazeno pět kadidlových zrn,
které představují pět ran Kristových na kříži.
Velikonoční svíce se třikrát noří do vody během
jejího žehnání a rozsvěcuje se v kostele při každé
bohoslužbě během velikonoční doby, která trvá až
do Letnic. Skončením Bílé soboty končí období
půstu

Až Jidáše chytíme,
do ohně ho hodíme.”

-

zákaz

pojídání

masa,

pití

alkoholu

a tanečních zábav. Pečou se mazance a velikonoční
beránek,

muži

a chlapci

pletou

pomlázky

z vrbového proutí a zdobí se vajíčka.
Když

skončí,

znamení,

že

zvolají
se

již

"Cruciferum
Jidáš

ďáblum"

smaží

v

na

pekle.

V noci ze soboty na neděli přichází Velká noc, kdy
došlo

ke

zmrtvýchvstání

Ježíše

Krista.

Název

Základním církevním zvykem je půst. Nesmí se prát

Velikonoce pochází tedy z „velké noci“ ze soboty

prádlo - namáčelo by se místo do vody do Kristovy

na neděli.

krve – a nesmí se pracovat se zemí – odkrýval by se

„Velikonoční neděle“

hrob Ježíše Krista.

V neděli po Bílé sobotě se v kostele světily

Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů

a dodnes

ve skalách. Poklad prý označovalo světýlko nebo

mazanec, chléb, vejce a víno). Dříve že se na

kvetoucí či zářící kapradí, popřípadě otvor ve skále,

Velikonoční neděli jedlo společně vejce, uvařené na

ze kterého vycházela záře. Podle pověsti se na Veliký

Velký pátek, spolu se žlutým vrbovým a jasanovým

pátek otevírá i památná hora Blaník. Na Veliký pátek

proutkem.

se chodívalo ještě před východem sluncem umýt se

zabloudil, měl si vzpomenout, s kým jedl na Boží

k potoku, kvůli údajné ochraně před nemocemi.

hod vejce, a prý by hned nalezl cestu zpět.

Tento den se nesmělo nic půjčovat - půjčená věc

Hospodář odnášel na zahradu, na pole a do studně

mohla

se

kousek svěceného mazance, vejce a vína, aby měl

každoročně na Velký pátek nechává dobrovolně

hojnost ovoce, obilí a měl vždy dobrou vodu.

ukřižovat několik věřících. Součástí tohoto rituálu,

Rolníci

který se na Filipínách koná už půl století, je

a křížky;

i sebebičování věřících. Katolická církev však s tímto

s křížem do polí.

extrémním projevem víry nesouhlasí.

Pondělí velikonoční

být

očarovaná.

Na

Filipínách,

kde

6. Neděle postní – Květná

„Bílá
sobota“
Poslední
postní Květná neděle ( také Palmová,

Bílá
sobotačijeKvětnice)
poslední je
den
půstu pašijového
Beránková
připomínkou
Ježíšovatýdne,
kdy se do
zvony
vracejí z kde
Říma,
odletěly
na Zelený
vjezdu
Jeruzaléma,
hokam
lidé vítali
čerstvými

čtvrtek. V ze
tento
dena házeli
bývá jes nakostelích
ticho ratolestmi
stromů
cestu.
křesťané
totiž
v
tento
den
oplakávají
Ježíše
Celý tento den byl ve znamení obřadu svěcení Krista,
který
ležel
v hrobě. přinášeli
Neslaví asedosud
mše přinášejí
svatá a lidé
další
kočiček.
K posvěcení
svátosti,
pomazání
nemocných
a svátosti
do kostelakromě
nejčastěji
jívové větvičky
zdobené

smíření.
u kostela
zapaluje(ale
oheň
pentlemi Večer
s květysezvanými
„kočičky,“
takéa od něj
svíce
– paškál
(z lat.
pascha
- přechod,
na
kocanky,
koťátka,
barušky
nebo
bahníře).památka
Lidé
odchod Židů
z Egypta).
polykali
svěcené
kočičky v domnění, že je po celý
Jidášovu
zradu,
tedy
škaredý
Sazometná
rok
nebude
bolet
v krku
neboskutek.
si přetřeli
„kočičkami“
proto,
že se v"Kočičky,
ten den kočičky,
vymetalyaby
saze
z komína.
oči se slovy:
nebolely
Zelený
čtvrtek
vočičky".
Staré posvěcené kočičky se spalovaly.

Na
Květnou
neděli
se milosrdenství
nemělo nic péct,
protože by se
Zelený
čtvrtek
je den
a obdarovávání,

světí

velikonoční

Kdyby

býval

nechávali
konaly

na
se

pokrmy

někdo

polích
obřadní

(beránek,

během

svěcené
jízdy

na

roku

kočičky
koních

Pondělí Velikonoční, nebo také jinak „Červené“, je ve
znamení koledování a pomlázky, kdy chodí chlapci s

„Ve
zvukomalebných
českých
moravských
pomlázkami
vyšlehat děvčata.
Ženaa nebo
dívka má být o
Velikonočním
pondělíoznačuje
pošlehána také
čerstvými
pruty, aby byla
nářečích
pomlázku
mrskačka,
svěží
a zdravá.
Podle jednoho
z výkladů
je pomlázka
mrskút,
sekačka,
šlahačka,
švihačka,
symbolem oplodňovacího aktu a ženy proto za pošlehání
hodovačka,
binovačka, pamihod, žila, kocar,
pomlázkou děkují vajíčky. Bohužel pravá slepičí vajíčka již
tatar, čugár, šmigrus, šibačka, šlerkust,
byla mnohdy vytlačena čokoládovými a zrovna ne moc
šmigust,
šibák, kantar, šmigrust, žilka aj.”
vábné
chuti.
Dříve bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do
kostela. Ve všech krajích patřila a patří k pomlázce pestře
malovaná vajíčka - kraslice. Ty se ale nikdy nerozdávaly
každému. Kraslice dostával hoch jako dárek od děvčete,
které vyšlehal. Byly darem velmi cenným, protože na
skořápkách byla vytvořena šikovnýma rukama děvčat
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Pondělí Velikonoční
Pondělí Velikonoční nebo také „Červené“, je ve

Ty se ale nerozdávaly každému. Kraslice dostával

znamení

chodí

hoch jako dárek od děvčete, které vyšlehal. Byly

vyšlehat děvčata. Žena

darem velmi cenným, protože na skořápkách byla

koledování

chlapci s pomlázkami

a

pomlázky,

kdy

nebo dívka má být o Velikonočním pondělí

vytvořena

pošlehána

svěží

mistrovská díla. Hospodář hned brzy ráno našupal

a zdravá. Podle jednoho z výkladů je pomlázka

všem domácím pomlázkou, aby byli po celý rok čilí.

symbolem oplodňovacího aktu a ženy proto za

Za vsí se hrály různé hry o vajíčka. Chlapci například

pošlehání

vajíčky. Bohužel

ťukali vejcem o vejce a komu dříve prasklo, ten

pravá slepičí vajíčka již byla mnohdy vytlačena

prohrál a musel dát své vajíčko vítězi. Jinde se

čokoládovými a často zrovna ne moc vábné chuti.

koulelo vajíčky po nakloněné ploše („na valbisku“)

Součástí koledování může být také polévání

a vyhrával ten, komu se vajíčko dokutálelo nejdále.

vodou,

Večer patřil mládeži trošku odrostlejší, která se

čerstvými

pomlázkou

takzvaný

pruty,

aby

děkují

šmigrus.

Někde

byla

mládenci

šikovnýma

rukama

děvčat

doslova

polévají ženy, jinde ženy muže.

veselila při muzice v sále hospody, stejně jako už

Dříve bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla

v neděli.

do kostela. Ve všech krajích patřila a patří
k pomlázce pestře malovaná vajíčka - kraslice.
Ty se ale nikdy nerozdávaly každému. Kraslice

Velikonoční
dostával hoch symboly
jako dárek

,,Je-li v dubnu krásně a povětří čisté,
v květnu nepříjemně jistě.”

bude

od děvčete, které

vyšlehal.představoval
Byly darem vvelmi
cenným,
protože
Beránek
židovské
tradici
Izrael na
jako Boží stádo, které vede Hospodin; v křesťanství je

Ve zvukomalebných českých a moravských nářečích
skořápkách
byla
vytvořena
šikovnýma
rukama za spásu světa.
beránek
jedním
ze symbolů
Ježíše
Krista,obětovaný
„pomlázku“ označuje také „mrskačka“, „mrskút
děvčat
doslova mistrovská
díla. Hospodář
hned
Kříž
je nejdůležitějším
z křesťanských
symbolů,
protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento
„sekačka“, „šlehačka“ či „šlahačka“, „švihačka“,
brzypatřil
ráno k
našupal
všem
domácím
aby
trest
trestům
nejvíce
krutýmpomlázkou,
a ponižujícím.
„hodovačka“ nebo „houdovačka“, „dynovačka“ nebo
byli po celývelikonoční
rok čilí. Zavigilie
vsí sezačíná
hrály zapálením
různé hry velikonočního
o
Bohoslužba
ohně u kostela, který symbolizuje vítězství
„binovačka“, „žíla pamihod“, „pamihod“ nebo
vajíčka.
Chlapci
například
ťukali
vejcem
o
vejce
a
Ježíše Krista nad smrtí. Od tohoto ohně se zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ten se v průběhu velikonoční
„pamihoda“, „metla“, „kyčka“, „karabáč“, „korbáč“,
komu dřívenoří
prasklo,
ten prohrál
dát znamením
své
bohoslužby
do křestní
vody, a
je musel
ozdoben
kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků.
„důtky“, „kocar“, „karabina“, „čugár“, „tatar“,
vajíčkose potom
vítězi. zapaluje
Jinde se
koulelo
vajíčky dobu
po až do letnic při každé bohoslužbě.
Paškál
po celou
velikonoční
„kantár“, „žila“ nebo „žilka“, „šibačka“ nebo „šibák“;
nakloněné
ploše „na symbolů
valbisku“ jeavajíčko
vyhrával
ten, nového života a plodnosti, neboť samo zárodek života
Dalším
z velikonočních
, symbol
„namrskut“, „šlerkust“, „šmigust“, „šmigrust“,
komu se Už
vajíčko
dokutáleloEgyptě
nejdále.
Večersepatřil
obsahuje.
ve starověkém
či Persii
na svátky jara barvila červeně vajíčka. V souvislostí s lidovou
„šmigrus“ nebo „šmigus“ a další.
mládeži
odrostlejší,
která seudržuje
veselilai nadále
při
tradicí
se trošku
zvyk, takto
vejce malovat,
(označení „kraslice“ je odvozeno od červené barvy).
Když skončí, zvolají "Cruciferum ďáblum" na
muzice
v
sále
hospody,
stejně
jako
už
v
neděli.
Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době.
znamení, že se již Jidáš smaží v pekle.
V západním křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus. Ve východním
Základním církevním zvykem je půst. Nesmí se prát
Ve zvukomalebných
českých
a moravských
křesťanství
červené vejce
symbolizuje
Kristovu krev.
prádlo - namáčelo by se místo do vody do Kristovy
nářečíchsymbolizují
„pomlázku“palmové
označujeratolesti,
také „mrskačka“,
Kočičky
kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním
krve – a nesmí se pracovat se zemí – odkrýval by se
„mrskút „sekačka“,
„šlehačka“
„šlahačka“,
křesťanským
zvykem
je jejichči svěcení
na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení za rok
hrob Ježíše Krista.
„hodovačka“ nebo „houdovačka“,
o„švihačka“,
Popeleční středě.
Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů
„dynovačka“
„binovačka“,
pamihod“,
Zajíček
jako nebo
symbol
Velikonoc„žíla
má
původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak
ve skalách. Poklad prý označovalo světýlko nebo
„pamihoda“,
„metla“,zajíc
„kyčka“,
v„pamihod“
byzantskénebo
ikonografii
představoval
Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské
kvetoucí či zářící kapradí, popřípadě otvor ve skále,
„karabáč“,
„korbáč“,
„důtky“,
„kocar“,
„karabina“,
bohyně
plodnosti
Eostre.
Podle
legendy
bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On
ze kterého vycházela záře. Podle pověsti se na
„čugár“,
„tatar“, každé
„kantár“,
pak
z vděčnosti
jaro„žila“
kladlnebo
vejce„žilka“,
jako pták.
Veliký pátek otevírá i památná hora Blaník. Na Veliký
„šibačka“
nebo „šibák“;
„namrskut“,
Křen
symbolizuje
hřebíky
či hořkost „šlerkust“,
utrpení Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se udržuje především
pátek se chodívalo ještě před východem sluncem
„šmigrust“,
„šmigrus“
„šmigus“
a
v„šmigust“,
Polsku, Rakousku
a Slovinsku
a nebo
odpovídá
židovské
tradici.
umýt se k potoku, kvůli údajné ochraně před
další. s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše symbolizuje provaz Jidáše
Mléko
nemocemi. Tento den se nesmělo nic půjčovat Když skončí, zvolají
ďáblum" zaslíbenou
na
Iškariotského.
Mléko "Cruciferum
a strdí symbolizuje
zem z Exodu, což je přejato i do pověsti o Praotci
půjčená věc mohla být očarovaná.
znamení, že se již Jidáš smaží v pekle.
Čechovi.
Na Filipínách, kde se každoročně na Velký pátek
Základním církevním zvykem je půst. Nesmí se
nechává dobrovolně ukřižovat několik věřících.
prát prádlo - namáčelo by se místo do vody do
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8. Škaredá středa a) tento den by se lidé neměli mračit, mračili by

Velikonoční kviz

se celý rok
b) jde o jediný den v roce, kdy je povolené

1. Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Jak se stanovuje
jejich datum?

mračení
c) lidé se měli hezky oblékat, aby nevypadali

a) Velikonoční neděle nastává třetí týden po prvním
jarním úplňku

škaredě
9. Židé slaví na jaře Pesach. Víte, proč se o něm

b) Velikonoční neděle je vždy první po prvním jarním
úplňku, který následuje po rovnodennosti

mluví také jako o svátku nekvašených chlebů?
a) Podle Tóry tehdy Izraelité ještě neznali proces

2. Co nepatří mezi křesťanské symboly Velikonoc?

kvašení těsta

a) křen

b) Izraelitům kvašený chléb nechutnal

b) mléko s medem

c) Izraelité opustili podle Tóry Egypt tak rychle, že

c) velikonoční kaktus

jim nestačilo vykvasit těsto
3. Kromě mazance, beránka a velikonoční nádivky či 10. Který z papežů místo tradičního mytí nohou
hlavičky se o Velikonocích pečou jidáše, pečivo
věřících ve Vatikánu omýval nohy uprchlíkům,
z kynutého těsta. Víte, ve který den se jidáše mají
vězňům a handicapovaným?
upéct a hned také sníst?

a) Současný papež František

a) na Zelený čtvrtek

b) Benedikt XVI.

b) na Velký pátek

c) Jan Pavel II.

c) na Škaredou středu

11. Velikonoční svátky patří k nejstarší duchovní

4. Víte, o kterém velikonočním dni se neslaví mše

a kulturní tradici. Jejich počátek můžeme

svatá?

zaznamenat

a) o Velkém pátku

a) v listech apoštola Pavla - kolem roku 550

b) na Šedé úterý

b) v listech apoštola Pavla – kolem roku 50

c) na Zelený čtvrtek

c) v listech apoštola Pavla – kolem roku 1150
5. Během Velikonoc se u kostelů zapalují ohně. Který 12. Popelec je
den?
a) popel v relikviáři
a) na Pondělí Velikonoční

b) znamení kříže na čele popelem

b) o Velké noci, tedy ze soboty na neděli

c) cizokrajný pták

c) během noci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek

13. Víte, jak vzniklo slovo „kraslice“?

6. Jistě znáte výraz „vzít někoho na paškál“. Víte, co
je paškál?

děvčata

a) pomlázka upletená z jiného než vrbového proutí
b) voda, do které se v kostelích noří velikonoční svíce
c) svíce zapalovaná při velikonoční vigilii
7. Podle čeho se jmenuje Zelený čtvrtek?

a) ze slov krásné líce, která mají vyšlehaná
b) od názvu západočeského městečka Kraslice,
kde tradice zdobení vajec vznikla
c) od staroslovanského „krasnyj,“ „krasnit“ –
červený, zdobit červenou barvou

a) jde o odvozeninu, kterou jsme přejali z německého 14. Slovo pomlázka „pomlázka“ nemá svůj původ
označení
ve slově
b) podle snahy zkvalitnit stravování obyvatelstva, lidé a) pomladit – předat svěžest, zdraví a pružnost
by o tomto dni měli jíst více zeleniny než obvykle
b) láska – chlapec jde vyšlehat svoji dívku
c) podle barvy roucha kněží, používaného v tento den c) mlází – houští z mladých a zelených výhonů
Správné odpovědi:
1c) 2c) 3a) 4a) 5b) 6c) 7a) 8a) 9c) 10a) 11b) 12b) 13c) 14b)
Doplnění ke správným odpovědím kvizu na str. 16.

rostlin

Správné odpovědi:
1c) 2c) 3a) 4a) 5b) 6c) 7a) 8a) 9c) 10a) 11b) 12b) 13c)
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Velikonoční kviz pro děti
1. Jelikož Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky, na „mrskut“
v roce 2017 můžeme jít
a) 10. dubna
b) 27. března
c) 17. dubna
2. Za největší křesťanské svátky jsou považovány
a) Velikonoce
b) Vánoce
c) Den matek
3. Název Květné neděle je odvozen od
a) měsíce května
b) květů, které symbolizují tento den
c) květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají
připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše, který
vjížděl do Jeruzaléma
4. Název Velikonoce je odvozený od
a) Veliké noci, po níž vstal Ježíš z mrtvých
b) Veliké noci, protože od března končí dlouhé noci
a prodlužuje se den
c) velikého konce zimy, kdy začíná jaro
5. Zvuk zvonů od Zeleného čtvrtka až do Veliké noci
nahrazují různé klapačky a řehtačky. Kam údajně odlétají
všechny zvony?
a) do Prčic
b) do Říma
c) do Afriky
6. Půst znamená, že lidé
a) nepijí alkohol
b) nejedí maso a nepijí alkohol, nekonají se taneční zábavy
c) vůbec nejedí a nepijí
7. Na Velikonoční neděli po vzkříšení Ježíše Krista začíná
období radosti a hojnosti, nastává hlavní svátek a) Velikonoční pondělí
b) první jarní den
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8. Co vlastně znamená velikonoční vajíčko?
a) že nám nesou slepice
b) je symbolem nového života
c) vajíčko usmažené na Velikonoce
9. Mezi velikonoční symboly dále patří
a) beránek, zajíček a vajíčko
b) svíce, kříž a slepice
c) kříž, beránek a svíce
10. V některých oblastech ženy mohou pomlázku
oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce
kbelíky
a) studené vody
b) bílého nebo červeného vína
c) teplé vody
11. Mezi velikonoční pokrmy nepatří
a) jidáš – pečivo ve tvaru písmene J
b) mazanec
c) vánočka
12. Velikonoce se slaví po celém světě. Které
zvířátko ve Spojených státech přinese
a poschovává dětem vajíčka během noci po domě
a po zahradě?
a) zajíček
b) krocan
c) medvěd
13. Nejznámější velikonoční koledou je říkanka:
"Hody, hody doprovody...“
a) … a už letím přes tři schody
b) … dejte vejce malovaný
c) … podejte nám sklenku vody
14. Velikonoční beránek jako pečivo je symbolem
a) dobré hospodyně
b) oběti Ježíše Krista
c) cechu pekařského

c) Boží hod velikonoční
c) cechu
Správné odpovědi: 1c)2a)3c)4a)5b)6b)7c)8b)9c)10a)11c)12a)13b)14b)
pekařského
Vyhodnocení testu - počet správně zodpovězených otázek:
1 až 5
O Velikonocích toho víš celkem málo. Jistě ale umíš vyrobit kraslici. Zde máš návod na jednoduché a efektní
zdobení: Natrhej ozdobný balicí papír na kousky a polep jím vyfouknuté vajíčko.
6 až 10
Znáš celkem dobře velikonoční tradice. Omotej vajíčko gumičkami různých šířek a dej je vařit se slupkami od
cibule. Hotové vajíčko omasti tukem, aby se pěkně lesklo.
11 až 14
Gratuluji! Zasloužíš si velikonoční odměnu:
Zde máš videonávod na pletení pomlázky z 8 vrbových proutků ve formě QR kódu.

Babický zpravodaj
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Usnesení Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou

7. prosince 2016
1. Zastupitelstvo obce obdrželo dvě žádosti o pronájem nebytových prostor v budově č. p. 15
v majetku obce. Záměr o pronájmu byl řádně vyvěšen.
Zájemce:
1. V. T. H., Babice nad Svitavou 81, 664 01, č. j. 776/2016/BNS
(kadeřnictví, manikúra, masáže, pedikúra)
2. V. R., Babice nad Svitavou 302, 66401, č. j. 846/2016/BNS
( kadeřnictví, trvalé líčení)
Zastupitelstvo obce vybralo jako nájemce nebytových prostor V. T. H. a pověřuje starostu obce
uzavřením nájemní smlouvy a stanovuje nájemné ve výši 2.000,- Kč/měsíčně. Na jeden rok.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce na rok 2017. Znění v příloze.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí

s odkupem pozemků. Vlastník: P. L., P. I., Družstevní 9, 67904

Adamov. Parcela p. č. 36/3 o výměře 53m2, p. č. 108/7 o výměře 739m2, p. č. 108/8 o výměře
750m2.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odkupem pozemků. Vlastník: M. Z., Babice nad Svitavou 161,
66401. Parcela p. č. 36/13 o výměře 1 455 m2, p. č. 23/5 o výměře11m2.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo
982602000000-0039/2016. Jedná se o poskytování služeb ČP obcí v provozovně č. p. 46.
Zastupitelstvo souhlasí pouze za předpokladu zajištění dvou pracovníků ochotných absolvovat
proškolení a výcvik pořádaný ČP.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby a provozování podporovaných bytů v obci Babice
nad Svitavou na parcele p. č. 36/19, 36/20, 36/21, 36/2 v k. ú. Babice nad Svitavou. Název stavby:
Dům pro seniory v Babicích nad Svitavou Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí

s dokončením montáže veřejného osvětlení a nechá vypracovat

posudek intenzity osvětlení odbornou firmou.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšeným počtem obecních zaměstnanců na 6.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí se zakrytím dopravních značek 12,5 t, případně prověří možnost jejich
legalizace.

28. prosince 2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017. Znění v příloze.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelového finančního daru od pana L. K., Babice nad Svitavou
362, 664 01. Dar je určen ZŠ. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelového finančního daru od
pana J. P., Babice nad Svitavou 137, 664 01. Dar je určen ZŠ.
3. Zastupitelstvo obce zamítá žádost o převod pozemků do majetku obce. Jedná se o převod pozemků
p. č. 983/138 a p. č. 48/5 v k. ú. Babice nad Svitavou. Oba pozemky jsou využívány jako přístupová
komunikace k rodinným domům. Žadatel Ing. P. N., Brožíkova 48/10, 638 00 Brno. Cena pozemků
1,- Kč. Zastupitelstvo požaduje vydání stavebního povolení a kolaudaci stávající štěrkové cesty.
4. a) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu

obce

Babice nad Svitavou“. Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na poslední den měsíce ledna, na
který se dotace žádá.
b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost na změnu účelu poskytnuté dotace TJ Sokol na opravu
komínů.
smlouva mezi Obcí Babice nad Svitavou a žadatelem TJ Sokol Babice nad Svitavou.
6. února 2017

březen 2017
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Zastupitelstvo obce schvaluje změnu účelu dotace na částku 33.000,- Kč na opravu komínů a 17.000, Kč na opravu elektroinstalace.
c)

Zastupitelstvo obce souhlasí se spoluúčastí na financování dotačního titulu 133510 MŠMT. Před

poskytnutím finančních prostředků obcí bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Babice nad Svitavou
a žadatelem TJ Sokol Babice nad Svitavou.

6. února 2017
1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Římskokatolické farnosti Babice nad Svitavou, Babice nad
Svitavou 1, 664 01. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20. 000,- Kč. Oprava
a výměna lavic v kostele v Babicích nad Svitavou.
2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Spolku zdravotně postižených Brněnska, pobočný spolek Babic
a Bílovic nad Svitavou. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 12. 000,- Kč na
podporu spolkové činnosti pro rok 2017. IČO: 01896172.
3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost organizace Junák, český skaut, středisko Axinit Brno, z.s.,
Kroftova 14, 616 00 Brno o finanční příspěvek. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 8.000,- Kč pro Bílovický skautský oddíl.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelového finančního daru od pana Ing. P.G., Babice nad Svitavou,
664 01. Dar je určen k financování školní asistentky. Další fin. dar od Ing. P. G. je určen k financování
školního dětského karnevalu.
5. Zastupitelstvo obce zamítlo prodej pozemku p. č. 983/216 – orná půda o výměře 4241 m2 v k. ú.
Babice nad Svitavou za cenu 30 Kč/m2. Jediný zájemce: L. D., Šperlova 22/375, 149 00 Praha 4.
Prodej je podmíněn odprodejem pozemků p. č. 105/8 a 105/10 - komunikace v k.ú. Babice nad
Svitavou do vlastnictví LV 1 - Obec Babice nad Svitavou za cenu 30 Kč/m2. Zastupitelstvo obce
schvaluje směnu pozemků s doplatkem 30 Kč/m2 při rozdílných výměrách parcel. Podmínka je převod
pozemků v polní cestě za cenu 30 Kč/m2.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON

Distribuce,

a.s.

se

sídlem:

F.A.

Gerstnera

č. 1030028963/002V Pozemky p.č.

2151/6,

370

49

České

Budějovice.

Smlouva

952, 961/2, v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název

stavby: „Babice nad Svitavou, p. č. 961, přípojka NN, Španělová“. Břemeno 2.000,- Kč
7. Zastupitelstvo obce schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku obce Babice nad Svitavou č. 1/2017

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zadat přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 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.

INZERCE

Autolakovna
PŘÍPRAVÁŘE,

HEGER

&

SYNOVÉ

PŘÍPRAVÁŘKU.

v Řícmanicích

Požadavky:

hledá

pečlivost

a pracovitost. Není nutné vyučení v oboru ani předchozí
praxe. Nástup možný ihned, po dohodě možný i zkrácený
úvazek. Kontakt: Patrik Heger, tel.: 603 236 747, e-mail:
opravna@hegerauto.cz
Máte doma nepotřebná kladiva podivných tvarů,
kovářské kleště a jiné kovářské vybavení? Můžete jej
darovat, případně prodat začínajícímu amatérskému
kováři. Tel.: 724 186 162
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Informace občanům
Dotace z rozpočtu obce



Kalendáře



Zbylé nástěnné kalendáře pro rok 2017 velikosti A4
s fotografiemi naší obce je možné zakoupit za
50.- Kč na obecním úřadě.


Schválené dotace z rozpočtu obce Babice nad Svitavou

pro rok 2017
Římskokatolická farnost Babice n. S.
Spolek zdravotně postižených Babice
Junák, středisko Axinit Brno

20. 000.12. 000.8. 000.-

Sedmikrásek, z. s. – Lesní školka Babice

Ořez a kácení dřevin
Upozorňujeme majitele a uživatele pozemků dle
zákona č.

458/2000 Sb., energetický zákon,

na

povinnnost ořezu nebo odstranění dřevin ohrožující
bezpečný

a

spolehlivý

provoz

elektrického

distribučního zařízení, pokud tak dosud neučinili.

Sportovní klub – Fotbal Babice

160. 000.
200. 000.-

Koncert

TJ Sokol Babice

374. 000.-

uskuteční 11. 3. 2017 v sále obecní hospody.

celkem

774.000.-

úřadě.

Koncert skupiny Fleret s předkapelou Pozdní sběr se
Vstupenky za 200.- Kč možno zakoupit na obecním

Poplatky za odpad a psa

Poděkování

Upozorňujeme občany, že by měli uhradit poplatek za

Vážení,

komunální odpad a případně za psa, pokud ho vlastní.

dovolte mi, abych jménem svým, ale především

Poplatek za odpad činí 490.- Kč za osobu s trvalým

jménem našich chlupatých svěřenců poděkovala

pobytem v obci, za nemovitost bez trvalého pobytu

naprosto

490.- Kč, poplatek za psa činí 80.- Kč, za každého

podarovali v předvánoční sbírce, kterou uspořádala

dalšího psa 300 .- Kč. Poplatky jsou v letošním roce

Martina Schoříková, nejen obrovským množstvím

nezměněny. Upozorňujeme občany, že úřední hodiny

dek, ručníků, pelíšků, hraček, granulí a pamlsků, ale

na obecním úřadě jsou do 17:00 hod. v pondělí; ve

i částkou 1.400.- Kč. Celou tuhle nadílku podělíme

středu jsou úřední hodiny pouze do 16:00 hod.

nejen mezi naše pesany, ale uděláme radost i psům
v některém

2. Křen upozorňuje na hořkost utrpení Krista a mléko
s medem poukazují na jeho dvojjedinost.
5. Oheň patří k nejstarším přírodním symbolům, které
naznačovaly boží přítomnost.
Paškál

podle

křesťanské

nauky

ze

občanům

Babic,

spřátelených

kteří

nás

útulků.

Moc si vážíme lidí, kteří i v dnešní uspěchané

Doplnění ke správným odpovědím kvizu str. 12:

6.

skvělým

symbolizuje

vzkříšeného Krista, jehož světlo rozráží temnoty smrti.
9. Izraelité museli utéct z Egypta, proto upekli chléb
z nevykvašeného těsta, takzvané macesy. Podle Tóry
nesmějí Židé jíst o Pesachu nic kvašeného.

a lhostejné době najdou čas a chuť pomoci psům,
ke kterým se jiní lidé zachovali krutě, bezohledně
a tyransky.
Ještě jednou proto děkuji a budu se těšit na další
případnou spolupráci.
Eliška Vafková,
Dejte nám šanci o.s,.Bukovinka 94, 679 05
FB Dejte nám šanci
www.dejtenamsanci@gmail.com

Poplatky za odpad a psa
Upozorňujeme občany, že by měli uhradit poplatek za

Babický zpravodaj – občasník územního samosprávného celku, vychází 4 x ročně, ročník XXVII – březen 2017, vydává Obec Babice nad Svitavou,

IČO 00281557,
tel. 545
208. Ev. č.
MKpokud
ČR: E 10130.
Redaktorka, grafika, technická realizace, tisk: Mgr. Martina Schoříková,
komunální
odpad
a 237
případně
začíslo
psa,
ho vlastní.

e-mail: schorikova@babice-nad-svitavou.cz. Korektura: Miroslav Martykán. Foto: redakce a autoři článků, pokud není uvedeno jinak. Za věcnou

Poplatek
odpad
činí autoři.
490.-Redakce
Kč za siosobu
s trvalým
správnost za
článků
odpovídají
vyhrazuje
právo příspěvky upravovat, případně neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Toto
číslo vyšlo 8. 3. 2017, náklad 450 výtisků. ZDARMA pro občany Babic nad Svitavou. Distribuce 9. 3. 2017
pobytem v obci, za nemovitost bez trvalého pobytu

Pokud Vám zpravodaj nebyl doručen distribucí, je možné jej vyzvednout osobně na obecním úřadě. Veškeré materiály otištěné v Babickém zpravodaji

jsou uveřejněny
se souhlasem
Jejich další
použití
třetími osobami bez souhlasu vydavatele je nepřípustné a může být stíháno podle zákona.
490.Kč, polatek
za psaautorů.
činí 80.Kč, za
každého

dalšího psa 300 .- Kč. Poplatky jsou v letošním roce
nezměněny. Upozorňujeme občany, že úřední hodiny

