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Slovo starosty
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odmetání sněhu z chodníků, mulčovač trávy
a hydraulicky sklopnou vlečku. Další přiznaná
dotace je na nákup regálů do knihovny
z dotačního programu Jihomoravského kraje.
Knihovna bude trvale přestěhována v době
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na místě, kde nemá, aby ihned zavolali na obecní

rockovou noc, hraje oblíbená skupina EXPLOZE
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Výchova našich dětí ve školských zařízeních je
spolupráci rodičů, školy a dobrovolných organizací.
Zřizovatel školy - naše obec -

úřad. Když budeme všichni lhostejní ke svému okolí,

náklady

Miroslav Martykán
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ale na brusle, sáňky a běžky to postačovalo. Na
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Na druhou stranu není všechno jenom černé a bílé. Nelze ležet na zemi a kopat nožičkama jako
tříleté dítě a křičet tudy nikdo nepojede, je třeba vnímat širší souvislosti. Starosta Březiny nám píše,
že potřebuje bez problémů povolit objízdnou trasu, protože jeho občané čekají na opravu
komunikací třicet pět roků. Je třeba udržovat vzájemné vztahy s Jihomoravským krajem, který je
vlastníkem komunikace a okolních pozemků, budeme potřebovat převést do vlastnictví pozemky
pod nově plánované chodníky. Jihomoravský kraj je poskytovatel dotací, má kontrolní odbory, které
kontrolují naši obec. Správa a údržba silnic je instituce, na kterou se obracíme v případě oprav
komunikací a zimní údržby. Všichni výše jmenovaní jsou tedy pro nás dlouholetí partneři v jednání
a musíme k tomu takto přistupovat. Naše obec v rámci stavby gravitační splaškové kanalizace
a oprav asfaltových povrchů také využívala objízdné trasy v jiných obcích včetně průjezdu obcí
Březina. Obec udělá pro bezpečnost občanů, co je v jejích možnostech, a zároveň je třeba osobní
opatrnosti každého občana v době zvýšeného dopravního provozu a vzájemné ohleduplnosti všech
účastníků provozu.
Děkuji za trpělivost a pochopení.
Miroslav Martykán

Koncert Fleretu
a Pozdního sběru
Miroslav Martykán

Obecní hospoda ožila v březnu opět
hudbou. Na našem pódiu zahrála
vizovická téměř rocková skupina Fleret
a jako host kapela Pozdní sběr. Téměř
POZDNÍ SBĚR
tříhodinový hudební maratón zahájila
skvělá sestava muzikantů v čele
s frontmanem moravské kapely Jiřím
Pařezem. Jiří je osobitý textař, autor mnoha písní a je i sólovým interpretem Pozdního sběru. Byl to
krásný koncert plný pohody a euforie. Po krátké pauze na výměnu aparatury nastoupila hlavní
hvězda a dnes již legenda na hudební scéně - skupina Fleret - s názvem vystoupení „Tradice
pokračuje“. S kapelou Fleret zpívala dcera Jarmily Šulákové Zuzana. Se slovy o tom, že jablko
nepadá daleko od stromu, přesvědčila diváky nejen neuvěřitelnou podobou, ale i hlasem.
Vystoupení končila písní Ovečky zaběhnuté – „ovečky poztrácané, ohrada je prázdná, bača mňa
opustil, ostala jsem sama“. Tento text v naprostém tichu vehnal do očí nejednu slzu. Z pódia zněly
známé hity a kapelník Fleretu Zdeněk Hrachový spolehlivě rozhýbal početné publikum. Technicky
vzato, byl to zatraceně dobrý klasicky český bigbít a všichni si domů odnesli nezapomenutelný
hudební zážitek.

F
L
E
R
E
T
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Rozhovor s duchovním R. D. Mgr. Lubomírem Řihákem
u příležitosti jeho ročního působení v naší farnosti
Velebný pane, je to neuvěřitelné, ale máte za sebou již rok
působení ve zdejší farnosti. Mohu se zeptat, odkud
pocházíte? Můžete nám sdělit něco o rodině, ve které jste
vyrůstal?
Narodil jsem se na Slovácku v Dubňanech u Hodonína jako
předposlední ze 4 dětí. Normální dětství v rodinném domku. Ze
slováckých zvyků jsem přilnul k muzicírování a dlouho jsem
hrával na křídlovku. Pak maturita na hornickém učilišti, práce
v dolech na uhlí, základní vojenská služba u hudby a pak hledání
v mnoha různých zaměstnáních.
Co Vás přivedlo k víře v Boha, co ovlivnilo Vaše rozhodnutí
stát se knězem?
K životu z víry mne asi přivedlo hledání smyslu života, různé
životní situace, někdy i dost nepříjemné a negativní. Pak to byly
určitě modlitby mých rodičů a prarodičů, kteří museli vidět, jak
stále nemůžu něco podstatného najít. Studoval jsem např.
výroky
Budhy a
a hledal
hledal nějakou
nějakou filosofii
filosofii nebo
nebo způsob
způsob života,
života, který
který by mne naplňoval. Tak to trvalo až
výroky Budhy
by mne
Tak
to trvalo
až do odjet
mýchžít
27do
let,Španělska
kdy jsem se
do
mýchnaplňoval.
27 let, kdy
jsem
se rozhodl
a pak ještě dál do jižní Ameriky. Ve
rozhodl
odjet
žít
do
Španělska
a
pak
ještě
dál
do
jižní
Ameriky.
Španělsku ale dobrý Bůh dopustil situace, které mne nasměrovaly jiným směrem. Za
Ve Španělsku okolností
ale dobrý
Bůh
dopustil
mne Františkánů ve Valencii, kde jsem
podivuhodných
jsem
se dostal
asi situace,
na tři dny které
do kláštera
nasměrovaly
jiným
směrem.
Za
podivuhodných
okolností
jsem
poprvé v dospělosti mohl mluvit s knězem. Byl to Don Simón Zuska, který musel utíkat před
se
dostal asi
na tři dny do
kláštera
Valencii,
kde vlídnost, zvláštní pokoj a radost,
komunisty
z Uherského
Hradiště
až Františkánů
do Valencie.veJeho
nestrojená
jsem
dospělosti
mohl
mluvit smne
knězem.
Byl to
Don odkud to pochází. On mi vůbec
které zpoprvé
tohoto vstarého
kněze
vyzařovaly,
přiváděly
k otázce,
Simón
Zuska,
který
musel
utíkat
před
komunisty
z
Uherského
o ničem nekázal, nevzpomínám si na nic konkrétního, co by mi říkal o věrouce, jen někdy
Hradiště až do
Jeho nestrojená
zvláštní
konstatoval,
že Valencie.
si musí odskočit
do kostelavlídnost,
a já tušil,
že se pokoj
tam děje něco, co je zdrojem jeho velké
a
radost,
které
z
tohoto
starého
kněze
vyzařovaly,
mne
přiváděli
svobody a pokoje. V tom klášteře jsem se rozhodl, že se vrátím na Moravu a začnu hledat ve svých
k otázce, kořenech
odkud to– pochází.
On mi
vůbec
vlastních
v křesťanství.
Vrátil
jsemoseničem
tedy „ nekázal,
ze světa“ jakoby s nepořízenou, ale přitom
nevzpomínám
si
na
nic
konkrétního,
co
by
mi
říkal
o
věrouce,
jsem našel, co jsem hledal, aniž bych to tehdy dokázal ještějen
plně docenit. Vše to však souviselo
že si musí
odskočit
dotokostela
já tušil,
že se dlouho dozrávat.
iněkdy
s mojíkonstatoval,
cestou ke kněžské
službě.
I když
museloa ještě
patřičně
tam
co jepůsobil,
zdrojem než
jeho jste
velké
svobody
a pokoje.
V tom
Kde děje
jste něco,
jako kněz
byl
umístěn
do Babic?
Kolikrát jste se už musel stěhovat
klášteře
jsem
se rozhodl,
se vrátím na Moravu a začnu hledat
za
novou
rodinou
svýchže
farníků?
ve
svých
vlastních
kořenech
– vZnojmě,
křesťanství.
Vrátil
jsem serok
tedy
„
Jako
jáhen
jsem sloužil
rok ve
a jako
novokněz
v Telči
a farnostech Radkov, Mrákotín
ze
světa“
jakoby
s
nepořízenou,
ale
přitom
jsem
našel,
co
jsem
a Urbanov. Takže jsem se zatím stěhoval 2 x, vždy po roce.
hledal,
aniž
bychbabická
to tehdy farnost
dokázal aještě
plněobce?
docenit.
VšesetoVám
všakzdejší kraj, byl jste zde již někdy
Jak
Vás
přijala
vedení
Líbí
souviselo
i
s
mojí
cestou
ke
kněžské
službě.
I
když
to
muselo
v minulosti?
ještě patřičně
dozrávat.
Kdysi
jsem byldlouho
ve Křtinách
jako turista, ale podobně jako jsem byl kdysi jako turista i v Lurdech ve
Kde
jste
jako
kněz
působil,
než
umístěn
do Babic?
Francii, nedokázal jsem se ještějste
nabyl
taková
výjimečná
místa dívat očima víry. Babická farnost i pan
Kolikrát jste
už musel
svou novou
rodinou
svých dobrotu místních obyvatel. Kraj je
starosta
mnesepřijali
velmistěhovat
vlídně azadodnes
vnímám
s vděčností
farníků?
krásný a útěšný, i když na moje teplomilné kořeny poněkud chladnější.
Jakojak
jáhen
jsem sloužil
rok vedekret
Znojmě,
jako novokněz
Na
dlouhou
dobu máte
odabiskupa?
Máterok
již za tu krátkou dobu od seznámení se
vseTelči
a
farnostech
Radkov,
Mrákotín
a
Urbanov.
Takže
jsem
se
zdejšími podmínkami nějaký plán, nějakou vizi do budoucna?
zatím
stěhoval
2
x,
vždy
po
roce.
Jako administrátor v Babicích a kaplan ve Křtinách nemám dekret vystavený na určitou dobu, takže
Jak
přijala
babická farnost
vedení Faráři
obce?aLíbí
se Vám
jsemVás
kdykoli
odvolatelný
na jinéa místo.
děkani
už to mohou mít na určitější období. Takže
zdejší
kraj,
byl
jste
zde
již
někdy
v
minulosti?
má vize je čekat, co se objeví v rozpisu služeb.
Kdysi máte
jsem další
byl vepovinnosti
Křtinách jako
turista,
ale podobně
jako jsem
Jaké
mimo
babickou
farnost?
byl
kdysi
jako
turista
i
v
Lurdech
ve
Francii,
nedokázal
se
Ve Křtinách sloužím jako kaplan také péčí o poutníkyjsem
a návštěvníky
chrámu. S velmi rozmanitými
ještě na taková
výjimečná
místa dívat volné
očimatermíny
víry. Babická
skupinami
je nutno
často vyjednávat
a pak je provádět. Ve Křtinách je také zvýšený
farnost
starosta
mnekřtu
přijali
velmi vlídně Aa dodnes
vnímám
zájem oi pan
udílení
svátosti
a manželství.
s tím souvisí
potřebné přípravy. Mimo to sloužíme
vděčností Březině
dobrotu vmístních
Kraj jeCírkve
krásnýa av útěšný,
i
vs nedaleké
novém obyvatel.
kostele Matky
Bukovince,
místě původního zjevení Panny
když
na
moje
teplomilné
kořeny
poněkud
chladnější.
Marie. Tak o práci není nouze. Také se musím jako kněžský „zelenáč“ ještě pravidelně vzdělávat na
Na jak dlouhou
dobu máte
dekret
od biskupa? Máte již za tu
formačních
setkáních
většinou
v Brně.
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zájem o udílení svátosti křtu a manželství. A s
tím souvisí potřebné přípravy.
Mimo to
sloužíme v nedaleké Březině v novém kostele
Matky Církve a v Bukovince, místě původního
zjevení Panny Marie. Tak o práci není nouze.
Také se musím jako kněžský „zelenáč“ ještě
pravidelně vzdělávat na formačních setkáních,
většinou v Brně.
Úkolem členů pastorační rady je pomáhat
knězi - vytvářet hezké vztahy mezi věřícími,
pomáhat
pod
vedením
kněze
s pastoračními aktivitami ve farnosti a
zvláště dbát o provádění oprav a údržby
objektů farnosti, aby se kněz co nejvíce
mohl věnovat duchovní činnosti. Došlo
spolu s Vaším nástupem k volbě nové farní
pastorační rady nebo pokračuje ve starém
složení? Kolik osob bylo nominováno? Jak
volba probíhala a kdo jsou jejími členy?
K pomoci pastoraci byla mým předchůdcem
jmenována Ekonomická rada farnosti, která je
podle partikulárního práva povinná. Byla
jmenována s platností do roku 2018 a není
důvod měnit její složení. V současnosti řešíme
výměnu kostelních lavic, renovaci osvětlení
kostela a připravuje se projekt na rekonstrukci
farního sálu a dvora fary. S dalšími
pastoračními aktivitami pomáhají osvědčené
osoby, které mají talent na svůj obor. To je
velký přínos při přípravách jednotlivých akcí
farnosti od hudebního, liturgického až po
technické a úklidové zabezpečení. Záměrně
nechci nikoho jmenovat, protože nemohu
vyjmenovat všechny. Jen mohu zmínit velkou
ztrátu, když jsme přišli tragickou nehodou o
jednu takovou význačnou osobu, našeho
kostelníka pana Faltýnka. Pan Faltýnek
vykonával pro farnost i obec více, než jsme
mohli na zběžný pohled pozorovat.
Kolik volného času vám zbývá? Máte čas
na své koníčky? Můžete nám je prozradit?
Jak relaxujete?
Jako volný čas se snažím dodržovat
doporučení odborníků mít alespoň jeden den
v týdnu volno, aby mne nemuseli předčasně
odvážet do…V té době více spím, čtu, nebo
chodím do přírody. Dobrá hudba a umění mne
umí také osvěžit. I fyzická práce bývá pro mne
určitým odpočinkem.
Rozhovor připravila Martina Schoříková
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Co se Vám na Vaší práci, pokud to tak vůbec
lze nazvat, líbí nejvíce?
Udělování svátostí. To je, když mohu křtít,
sloužit mši sv. a zástupně odpouštět hříchy
(protože ve zpovědi tajemně odpouští a
osvobozuje Bůh). Např. při rozdávání svatého
přijímání jsem opakovaně vnímal zvláštní
radost, která mne stále udivuje.
Co považujete za nejobtížnější?
Ranní vstávání.
Máte magisterský titul z bohoslovecké
fakulty. Můžete nám prozradit, jak a kde
jste studoval?
Titul magistra teologie jsem obdržel 5. 6. 2014
na
Cyrilometodějské
teologické
fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Diplomovou
práci jsem psal v oboru dogmatické teologie na
téma: Mariologie v Časopisu Katolického
duchovenstva. Hlavně jsem studoval brzy ráno,
když ostatní ještě blaze snili, to kvůli mému
starému mozku. Studovat jsem totiž začal až
v 39 letech a vysvěcen jsem byl v 47 letech.
Obojí pokládám ve svém případě za velký
zázrak a dar.
„Vyprošuju všem požehnání
od toho, kdo má
největší moc a lásku”

Vysvětlíte nám, prosím, titul R. D. ?
Reverendus Dominus je nominativ = 1. pád =
Důstojný pán
Zkratka R. D může skrývat ale i oslovení = 5.
pád, nebo jiné pády.
Přeji Vám, důstojný pane, abyste v Babicích
měl nadále dobrou rodinu věřících a aby se
Vám vše dařilo.
Děkuji. I já přeji Vám i všem čtenářům to
nejlepší. Tomuto přání dobra druhým říkáme
požehnání. Žehnám tedy a vyprošuji všem
požehnání od toho, kdo má největší moc
i lásku, od našeho Boha Stvořitele a zachránce
Ježíše Krista, jemuž je spravedlivé za vše
dobré děkovat.
Kontakty:
e-mail: babicenadsvitavou@dieceze.cz
Administrátor: R. D. Mgr. Lubomír Řihák, tel.:
732 518 915
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Babický festival MEZILESY 2018
„Milí občané a přátelé Babic, v každém vydání Babického zpravodaje budeme uvádět několik
jmen a uskupení, povídání o jejich tvorbě a životě. Budou to umělci a umělečtí řemeslníci,
kteří přijedou na Babický festival MEZILESY 2018. Tímto Vás také srdečně zveme na tento
festival, který se bude konat 8. 9. – 9. 9. 2018 v Babicích nad Svitavou. Festival bude zaměřen
především na děti a hravé, vnímavé dospělé. Bude naplněn nejen hudbou, ale též divadlem
a dalšími zážitky. Věříme, že se máme na co těšit…
Za všechny, kteří na tomto festivalu již pracují, Vás zdraví Eva Vavrlová.“

IVA BITTOVÁ
Prošla jsem mnoha hudebními žánry od alternativy přes
.”
jazz, rock, klasickou hudbu včetně hostování v opeře (role
Dony Elviry, W.A.Mozart). Dodnes se hledá pojmenování
mého hudebního jazyka, který je pro mnohé naprosto
originální. Mé skladby a kompozice vznikají z podnětu
všedního života. Důležité je ticho a ničím nerušená pozitivní
atmosféra, která se do hudby vtiskne. Housle mne provázejí
a usměrňují celý můj život, obtížná technická cvičení mi
dodávají řád, jistotu, a odhalují mé vnitřní pochybnosti.
Jsou zrcadlem mých vnitřních snů a představ, které
nesnesou povrchnost. Má komunikace je založena na
vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich souznění
mne vede k dokonalosti, i když vím, že cesta k ní
je nekonečná.
www.bittova.com/cz
„Modré pondělí“

DIVADLO LÍŠEŇ

prázdniny

–

- pro děti a studenty začínaly jarní

„vakace“-

a

byl

to

začátek

jarního

úklidu

v domácnostech.

„Šedé úterý“ - hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny.
Vzniklo v roce 1998 v Brně–Líšni. Experimentuje
s různými
„Popeleční
středa“
(„Škaredá“,
„Sazometná“)
je
divadelními formami. Využívá loutky, vmasky
a
objekty,
římskokatolickém liturgickém kalendáři první den postní doby.
pracuje s pohybovou a zvukovou stylizací.
Inscenace jsou
Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi, jež se ale
výsledkem dlouhého tvůrčího i lidského hledání mnohdy
do postní doby nezapočítávají, poněvadž se a postní dny
přesahujícího oblast divadla. Líšeň hraje pro děti i dospělé
Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na
po celé republice i na zahraničních nepovažují.
festivalech.
U nás
46. dena před
Velikonoční
nedělí. Pro každý rok platí jiné datum
zahraje loutkovou grotesku o samotě, snech
přátelství
–
Velikonoc,
cožžabích
ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy.
Žabáci (Sny starého dědka). Příběh dvou
slavných
středa vjeroce 2018 bude 14. února. V období
kamarádů (Kvaka a Žbluňka z knihy Popeleční
Arnolda Lobela)
rozšířen o
postavu vypravěče raného
– osamoceného
křesťanství existovala praxe veřejného pokání po
podivínského obyvatele starého domu.spáchání
V jehotěžkého
zahradě
hříchu. Kajícník byl na začátku postní doby
přebývají kromě žabáků (velkých nohatých
maňásků
biskupem vyzván, zeaby zahájil uložené pokání. Oblékl se do
dřeva a kůže) i další bytosti (dřevěná
zvířátka, svítící
kajícího roucha a hlavu si posypal popelem. Obřadně byl vykázán
papírové ryby), které si vysnil, aby zaplašil svoji samotu.
z kostela a před vchodem až do Velikonoc žádal křesťany
Scéna je z kůry, dřeva a bambusu vypěstovaného na
o modlitbu. Instituce veřejného pokání se ještě před koncem
zahradě řezbáře Antonína Maloně.
prvního tisíciletí postupně vytrácela, avšak výmluvné gesto

www.divadlolisen.cz

kajícího sypání popela na hlavu se začalo uplatňovat u všech
účastníků bohoslužeb.

se popelpřes
sypal na hlavu, ženy kvůli povinnému závoji
Prošla jsem mnoha hudebními žánry Mužům
od alternativy

červen 2017
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UŽ JSME DOMA
UJD vznikli již v roce 1985 v Teplicích. Po roce 1989 pronikli do evropských klubů a vzápětí i na
severoamerický kontinent, Japonska či Nový Zéland. V USA a Kanadě odehráli více než 700
koncertů, díky nimž jsou tam dnes pravděpodobně nejznámější českou rockovou kapelou.
Fanoušky však mají prakticky po celém světě. UJD se účastnili a účastní řady významných festivalů,
kde přitahují často pozornost prestižních periodik jako tomu bylo např. v Austinu v Texasu na
festivalu SxSW
u časopisu Rolling Stone. Velmi kladné kritiky, jak na koncerty, tak na veškeré
své nahrávky získávají po celém světě, od Tokia přes Moskvu a Evropu až po San Francisco.
Časopis Option nadšeně ocenil jejich prostorovou knihu, za kterou v Čechách dostali autoři cenu
ministerstva kultury "Nejkrásnější kniha roku". UJD často podnikají exkurze do dalších oblastí.
Pravidelně spolupracují např. s Aurelem Klimtem na hudbě k jeho animovaným filmům a k divadlu.
Miroslav Wanek byl za hudbu k filmu Fimfárum Jana Wericha nominován na Českého lva. V roce
2015 oslavila kapela své 30. výročí vydáním alba Tři křížky, které obsahuje velmi radikální
předělávky toho nejlepšího, co skupina kdy produkovala. Každým dalším rokem UJD pokračují ve
své frenetické koncertní činnosti (cca 100 koncertů ročně), a to jak v zemích českých, tak
i v zahraničí. Hudba UJD je již od počátků punkově přímočará, přitom však velmi rafinovaně
propracovaná po kompoziční i textové stránce. Živá vystoupení navíc oplývají nespoutanou energií.
www.uzjsmedoma.cz
Když

skončí,

zvolají

"Cruciferum

ďáblum"

na

znamení,

že

se

již

Jidáš

smaží

v

pekle.

Základním církevním zvykem je půst. Nesmí se prát prádlo - namáčelo by se místo do vody do Kristovy krve –
a nesmí se pracovat se zemí – odkrýval by se hrob Ježíše Krista.
Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách. Poklad prý označovalo světýlko nebo kvetoucí
či zářící kapradí, popřípadě otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Podle pověsti se na Veliký pátek otevírá
i památná hora Blaník. Na Veliký pátek se chodívalo ještě před východem sluncem umýt se k potoku, kvůli
údajné ochraně před nemocemi. Tento den se nesmělo nic půjčovat - půjčená věc mohla být očarovaná. Na
Filipínách, kde se každoročně na Velký pátek nechává dobrovolně ukřižovat několik věřících. Součástí tohoto
rituálu, který se na Filipínách koná už půl století, je i sebebičování věřících. Katolická církev však s tímto
extrémním projevem víry nesouhlasí.
6. Neděle postní – Květná
Poslední postní Květná neděle ( také Palmová, Beránková či Květnice) je připomínkou Ježíšova vjezdu do
Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na cestu.
Celý tento den byl ve znamení obřadu svěcení kočiček. K posvěcení přinášeli a dosud přinášejí lidé do kostela
nejčastěji jívové větvičky zdobené pentlemi s květy zvanými „kočičky,“ (ale také kocanky, koťátka, barušky
nebo bahníře). Lidé polykali svěcené kočičky v domnění, že je po celý rok nebude bolet v krku nebo si
přetřeli „kočičkami“ oči se slovy: "Kočičky, kočičky, aby nebolely vočičky". Staré posvěcené kočičky se
spalovaly.
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 nich člověk „kvetl.“ Obydlí se vymetalo zelenými
ratolestmi, které měly vymést všechno zlo.Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně
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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
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Usnesení Zastupitelstva obce Babice nad Svitavou
6. března 2017
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva č.
BM -014330041206/001 Pozemky p. č. 154/1 v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název
stavby: „Babice nad Svitavou, p. č. 203/2, smyčka NN“. Břemeno 2.000,- Kč
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva č.
1030026396/001 Pozemky p. č. 126/3, v katastrálním území Babice nad Svitavou. Název
stavby: „Babice nad Svitavou, p.č. 124/10, přípojka NN, Zemánek“. Břemeno 1.500,- Kč
2. Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemku p. č. 788/8 v k. ú. Babice nad Svitavou
z vlastnictví České republiky, do vlastnictví obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územního plánu obce Babice nad Svitavou. Koordinační
činností při pořízení územního plánu zastupitelstvo pověřuje starostu obce Miroslava Martykána.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou stavby přístřešku pro posyp a uskladnění komunální
techniky.
19. dubna 2017
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva č.
BM -014330042246/001 Pozemky p.č. 36/2, 4, 126/27, 28 v katastrálním území Babice nad
Svitavou. Název stavby: „Babice nad Svitavou, p.č. 36/14, přípojka NN, Toman“. Břemeno
5.500,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr č. 01/2017 o výpůjčce pozemků k dočasnému užívání.
Pozemek p.č.
971/1 a 972 v k.ú. Babice nad Svitavou.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby „ Babice nad
Svitavou, výměna vodovodního řadu u hřiště“. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko a Obec Babice nad Svitavou.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč organizaci ZO ČSV Bílovice nad
Svitavou. Předmět činnosti: Chov včel, spolková činnost.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství číslo 2/2017. Zábor pozemku bude na 7. dní zdarma. Metodický materiál
Ministerstva vnitra.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím finančních darů pro ZŠ Babice nad Svitavou od Ing. S.
B., Babice nad Svitavou 311, 664 01, MUDr. G.P., Babice nad Svitavou 377, 664 01, L.
K.,Babice nad Svitavou 362, 664 01.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovou úpravou ke dni 19. 4. 2017. Znění v příloze.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným zapůjčením pozemků parcelní číslo 971/1 o výměře
2.450m2
a pozemku 972 o výměře 1.540 m2 v k.ú. Babice nad Svitavou za účelem provozu
Lesní mateřské školy Sedmikrásek, z.s., IČO: 04226585. Do smlouvy bude zapracována
výpovědní lhůta.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci IROP na vybavení odborné učebny
včetně bezbariérového přístupu do školy. Zastupitelstvo navrhuje využití pro bezbariérovost
jiného než navrženého vchodu. Podmínka hygieny při zřízení nové třídy je montáž funkčního
umyvadla. Zastupitelstvo bere na vědomí pořízení interaktivní technologie. Požaduje důkladné
zvážení praktičnosti zařízení a možnosti jeho následného využití.
10. Zastupitelstvo obce požaduje vyhodnocení školního dotazníku v příštím zpravodaji.

